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  مقدمه
ن راسـتا  يـ و در ا گستره فرهنگ اسالم مطرح بـوده اسـت  رباز در يت از ديموضوع مهدو

ك هـزار سـال از   يش از يكه ب ييكتابهااز  ست؛ر درآمده ايبه رشته تحر يفات گرانسنگيتأل
موجودند يـا در  ها  گر كه هم اكنون در كتابخانهيگذرد، تا هزاران كتاب د ميها  آن نگارش

  ١.ته شدن هستندحال نگاش
 ،يعلمـ  يهـدف  يبـرا  وسبك و منطق خاص خود هسـتند   يداراها  ن كتابياز ا هر يك

  اند. هشدف يا پاسخ به شبهات تألي يغيتبل ،يجيترو
اسـت كـه بـا هـدف آمـوزش مباحـث        يد، كتـاب يـ آ نمـي  ن مجموعه به چشميآنچه در ا

بـه   ير آن داشت تا كتابرا ب تيمهدو يمركز تخصص ،ازين نيافته باشد. ايت نگارش يمهدو
بـا تـالش    »نگـين آفـرينش  «در اين راستا كتاب  ف كند.ياز تألين نيبه ا ييگو پاسخ منظور

  پژوهشگران مركز نوشته شد.
 يكـامالً آموزشـ   يبـ يترك يولـ  ؛بـود اي  ژهيـ و يفصـل بنـد   يدارا ن كتـاب ينخستهاي  چاپ

مركـز  ن عرصـه،  يآموزش در ان موضوع و ضرورت ياز گسترده جامعه به اينداشت. با توجه به ن
  دهد.   يو به آن سامان آموزش كند يبند كتاب را فصلبر آن شد تا با نگرش مجدد، 

                                                
 .مهدویتمرجع ها ر.ك:  براي آشنایی با این کتاب .1
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 يان، محمدمهـد ين باالدسـت يمحمـدام : انيـ آقا ،از مؤلفان، حجج اسالم ان شايسته استيدر پا
 ي، قنبرعلـ يزواردهـ  يشـاكر  اهللا روح: انيـ ، آقايان و محققـان گرامـ  يوسـف ي يپور، مهـد  يحائر

 ياريـ د كتـاب مـا را   يش جديراين و ويكه در تدو و محمد عمران محمدرضا نصوري ،يصمد
  م.يرا داشته باش يت سپاسگزاريكردند نها

همانند گذشته مـا را از   نظران صاحب رد ويمورد توجه اهل نظر قرار گ اين اثر د استيام
  مند سازند. خود بهره يها و نقدها ييراهنما

هاي مقـدماتي موضـوع مهـدويت تـدوين شـده       گيري در دوره رهاين كتاب به منظور به
درسـنامه  به كتـاب   ،و ادامه دورهتكميل مباحث در اين زمينه توانند براي  عزيزان مياست. 

  مراجعه فرمايند.رسانده است چاپ آن را به مركز، اين كه مهدویت 
  
  

   تيمهدو يمركز تخصص
  ه قميحوزة علم
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  مقدمۀ ویرایش سوم
، عقيدة اسالمي و مشترك بين همه مذاهب اسـت كـه قـرآن كـريم و روايـات      مهدويت

فريقين بـر آن تأكيـد فـراوان دارد. تبيـين و تـرويج صـحيح ايـن بـاور دينـي، رسـالت مهـم            
  هاي علمي و دانشگاهي است. ويژه علماي شيعه و حوزه دانشمندان مسلمان و به 
ت و موضوعات مـرتبط بـا مهـدويت    گامي نو برداش» نگین آفرینش«در اين راستا كتاب 

مرکـز  تقـديم كـرد.    عصر  مندان امام را با روشي جديد و متناسب با فهم عموم، به عالقه
اين اثر را پس از ويرايش نخست و اضـافات و اصـالحات، در    تخصصی امامت و مهدویت

گون ي مقدماتي مركز ارائـه كـرد؛ ولـي بـا توجـه بـه اسـتقبال قشـرهاي گونـا          قالب درسنامه
نمـود.   فرهنگي از اين اثر، بازنگري موضوعات كتـاب و تكميـل مباحـث آن ضـروري مـي     

بنابراين با پيشنهاد معاونت پژوهش مركـز تخصصـي مهـدويت، ايـن مهـم، بـا همـت گـروه         
در قالبي جديد از نظـر سـاختار محتـوايي    » نگین آفرینش«مؤلفان كتاب انجام شد. و اين بار 

يـك نگـاه، دوران   در  اي كـه درسـهايي ماننـد امـام مهـدي      هو قالبي تدوين شد، به گون
در آينـه   در آينـه قـرآن، امـام مهـدي     اختفا و پنهان زيسـتي حضـرت، امـام مهـدي    

تر و مفيدتر ارائه شده و  هاي آن و رجعت، با محتوايي كامل روايات، مالقات، ظهور و نشانه
  ها نيز به هفده درس افزايش يافته است. تعداد درس

ينجا الزم است ضمن تشكر از همه محققاني كه با ارائه نظريات اصـالحي خـود، مـا    در ا
يم و از هرا در ويرايش جديد ياري كردند، توفيق روزافزون ايشان را از خداوند متعال بخـوا 

مدير محترم مركز، جناب حجت االسالم و المسلمين آقاي مجتبي كلباسي كه همواره مـا را  
نگـین  «اب حجت االسالم و المسلمين سيد مسعود پورسيدآقائي كـه  اند و نيز جن ياري كرده

آثار مهدوي شـد بـه طـور      گيري مؤثر ايشان وارد عرصه با ارشاد و راهنمايي و پي» آفرینش
  ويژه تشكر كنيم. 

در پايان ضمن تقديم اين تحفـة نـاچيز بـه محضـر صـاحب و ولـي نعمتمـان و سـرور و          
  عرض كنيم: ساالر عالم
ا أَینَـآ   یلَیقْ عـدتَصلَ ولَنَا الْکَی فاةٍ فَأَوزْجۀٍ مجِئْنَا بِبِضَاعلَنَا الضُّرُّ وأَهنَا وسزِیزُ ما الْعإِنَّ ه

  )88(سوره یوسف/ آیه  اللّه یجزِي الْمتَصدقینَ
  گروه مؤلفان

  ١٣٩١سال تابستان قم، 
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  مقدمه
ال مهم مطرح است كه با وجـود علـوم و فنـون    مهدويت، اين سؤ در ابتداي بحث درباره

يـك بحـث    ،مختلف، بحث كردن در موضوع مهدويت چه ضرورتي دارد؟ آيا ايـن بحـث  
نيـازي از   ،صلي زنـدگي اسـت؟ آيـا سـخن از مهـدويت     فرعي است يا جزء مباحث مهم و ا

  لي اساسي در زندگي ما ايجاد كند؟تواند تحونيازهاي امروز ماست و مي
سبب تقويت انگيزه و نشـاط   ،روشن است كه شناخت ضرورت و بايستگي اين موضوع

گيري اين بحث و به كارگيري تمام امكانات مادي و معنـوي در جهـت تـرويج ايـن     در پي
و راهبرد اساسي زندگي خواهد شد. ما مدعي هستيم كه بر اساس متون ديني، امامـت  ده عقي

هاي پيـامبر   ومهدويت، هويت اصلي و اساسي مسلمين است و به همين دليل در رأس توصيه
، اصـلي اسـت كـه در راسـتاي اصـول مهـم ديـن        ،بوده است. امامت عظيم الشأن اسالم

  كمل و متمم آن اصول است.ه و ميعني توحيد و نبوت، طرح شد
بررسي  مهدويت را در ابعاد گوناگون به بحثن بجاست در اين مجال، ضرورت پرداخت

  : كنيم

  یک. بعد اعتقادي
ن اصلي شخصيت انسان است كه اعمال و رفتـار آدمـي را شـكل    بدون شك، اعتقاد رك
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 ،دند. در اسـالم د انسـان كوشـي  ، انبياي الهـي در جهـت اصـالح عقايـ    به همين دليل ؛دهدمي
 مهـدي انـد و امـام   مردم به اعتقاد به خدا و پيامبر و سپس جانشينان پيـامبر دعـوت شـده   

را  كه هر مسلماني مكلف است پس از شـناخت او امـامتش   آخرين جانشين رسول خداست
  باشد. و مطيع اوبپذيرد 

و آخـرت  رد و اسـاس سـعادت دنيـا    جايگاه بسيار مهمي دا ،در متون ديني، معرفت امام
  :  شده است دانسته

  :  فرمايدقرآن كريم مي
  1مامهمیوم ندعوا کل أناس بإ

  خوانیم.هر گروهی را با امام و پیشواي خود فرا می ،روز قیامت
  :  فرمايدمي و پيامبر اكرم
    2؛ۀ جاهلیۀمات و لم یعرف امام زمانه مات میت من

، به مرگ جاهلیـت  ستدر حالی که امام زمان خود را نشناخته ا ،بمیرد هر کس
  مرده است.

  : فرمود» ؟راه] معرفت خدا چيست«[: در پاسخ كسي كه پرسيد نيز امام حسين
امـام زمـان    ،این است که مـردم هـر زمـان    ]و اطاعت از او[[راه] شناخت خدا 

  3ـ بشناسند. واجب استها  آن که اطاعتش بر ـ خود را 
دا، ختن او براي اين است كه پس از پيامبر خـ كيد بر اعتقاد به امام و لزوم شنااين همه تأ

 ،بخواهد به خدا ايمان داشته باشد و از او اطاعت كنـد  "امام" راه مستقيم الهي است. هر كس
  اطاعت، شناختن امام و پذيرفتن امامت اوست. و الزمهبايد از امام زمانش فرمان برد 

  :  ديفرما يمامام باقر
لیـه  ئمۀ کلهم و امام زمانه و یرد إهللا و رسوله و االحتی یعرف ا مناًال یکون العبد مؤ

  ؛سلّم لهیو 
و امـام   مگر اینکـه خـدا و رسـول او و همـه امامـان      ،من نیستاي مؤ هیچ بنده

  او باشد. ]امر[به او برگرداند و تسلیم  ]همه امور را[و بشناسد را  زمانش
                                                

  .71. سوره اسراء، آیه1
  .409،  ص9، ح2ج مترجم منصور پهلوان، ،کمال الدین و تمام النعمۀ .2
  .180، ص2، باب معرفۀ االمام و الرد الیه، ح1ج ان،هر، تکافی .3
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انـد كـه   كـرده سـفارش   اهـل بيـت   اهميت و لزوم معرفـت اسـت كـه   به دليل همين 
  :را از خدا بخواهيد» معرفت«

 … 1؛فنی حجتک ضللت عن دینیعرَّن لم تُی حجتک فانک إفنرَّاللهم ع  
حجت خود را به من بشناسان که اگر او را به مـن نشناسـانی، از مسـیر     !خدایا 

  گمراه خواهم شد. ،دین الهی
راتـب و درجـات   م ،»ايمـان بـه خـدا   «مثـل  » معرفـت امـام  «اين است كه  ،مهم ديگر نكته

روشـن   گيـرد. ، بهره مـي شناخت و معرفتش از امامت امام مختلفي دارد و هر كس به اندازه
، آن اسـت كـه   بلكـه كمتـرين حـد معرفـت     ؛كافي نيست ،است كه شناخت نام و نسب امام

بـه مـردم    پيشـين  يـا امـام   ، منصوب از طرف خداست كه بـه وسـيله پيـامبر   امام شخص بداند
و معصـوم از هـر گنـاه و خطـايي      شود. او برخودار از دانش الهي ـ و نـه بشـري ـ     معرفي مي

  اطاعت از پيامبر و خداست. است. اطاعت از او در تمام امور، واجب و به منزله

  دو. بعد اجتماعی
اميدوارانـه بـه    زيـرا مهـدويت نگـاه روشـن و     يت از نظر اجتماعي نيز اهميت دارد؛مهدو

اي جامعـه  ،اي كه آرمانش رسيدن به مدينه فاضله مهـدوي اسـت  معهجاآينده بشريت است. 
د دارد و از يـأس و نوميـدي   يـ ي، امپرتو دين، به حركت و نشاط و پويـاي اميدوار است و در 
  در امان خواهد بود.

اي كه به آينده زيبا و آرماني اميدوار است، همين امروز بـه صـالح و اصـالح    نيز جامعه 
بهتـرين عامـل    ،بدين سان مهدويت شود.هاي اسالمي و انساني احيا مي پردازد و با ارزشمي

 ؛براي مقابله با تهاجم فرهنگي دشمن و بسترسازي براي ترويج فضائل در افراد جامعه اسـت 
 ،هـا  عشـق و محبـت آن   بـا افـزايش   مهـدي به ويژه كه شناخت عميق افراد نسبت به امام 

  كند.يم فراهم اطاعت از امام را بيشتر زمينه
 است و آرمانش تحقـق عـدالت در همـه    اي كه به عدالت مهدوي دلبستههمچنين جامعه

حركتـي عـدالت خواهانـه را در پـيش      ،جهان و برچيده شدن ظلم و ستم از همه زمين است
                                                

اللهـم عرفنـی    اللهم عرفنی نفسک فانک إن لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیـک. «تمام دعا این است:  .1
ان لـم تعرفنـی    اللهـم عرفنـی حجتـک فانـک     ،رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک

  .)337، ص5به، ح، باب فی الغی1، جکافی( »حجتک ضللت عن دینی
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هـاي بـا رويكـرد    از همـين جاسـت كـه حركـت    كنـد.  سازي مـي ، زمينهگيرد و براي آنمي
-چنان كه انقالب اسالمي ايران بـا هـدف زمينـه    ؛گيرد عدالت طلبي و ظلم ستيزي شكل مي

 ،به راه افتاد و ملّت با همين انگيـزه و آروز  مهدي حضرت سازي براي حكومت جهاني
  ش را در مسير انقالب فدا كرد.ا تمام امكانات مادي و معنوي

  سه. بعد سیاسی
ولـي در   ؛است هاي زيادي را تجربه كردهها و حكومتبشر در طول تاريخ خود، مكتب

پيـدا نكـرده و پيوسـته     ،گمشده خود را كه عدالت و صلح و امنيت استها  آن هيچ يك از
هـاي اخيـر كاپيتاليسـم و كمونيسـم نيـز در      در ناكامي و شكست قرار گرفته اسـت. در دوره 

بحران اخالقي و امنيتي است كـه   ،هاي آنناكام ماندند كه نشانه ،گويي به نيازهاي بشرپاسخ
 يهـا و شـعارها   يمكـا ن بشـر وامانـده و سرگشـته از نا   يـ ف ايحال تكلاند. آن گرفتار شده به
  ست؟يها چ سراب گرِ عمل و نظاره يب

هاي انساني را در آن بيابـد   سياسي ديگري است كه ارزش شهاندي امروز بشريت به دنبال 
تـرين  هشايسـت  ،اسـت كـه در رأس آن   سياسي اسـالم و حكومـت مهـدوي    ، انديشهو آن

جهـان   يشـه بـرا  ين اندياست و ا يشه جهانيك انديت، يه مهدوينظرمردم قرار گرفته است. 
 ياهداف بلنـد و ارزشـ   يدارا ،ت در عرصة حكومتيمهدو طرح و برنامه دارد. ،و اداره آن

  باشد. يك طرح راهبردي بت،يدر عصر غ ينيحكومت د يبرا تواند يم يو حت است
را به عنوان نيابت از مهدي در زمـان  » نظام واليت فقيه«سياسي عد عالوه مهدويت از به ب

و نيكـان را بـه جهانيـان ارائـه     كند و الگـوي مناسـبي از حكومـت صـالحان      غيبت، طرح مي
اين نظام سياسي، تداوم نظـام سياسـي مهـدوي اسـت و پـذيرش و سـر سـپردن بـه         نمايد.  مي

اسـت. بنـابراين مهـدويت، ضـامن      انامام زمـ  ، در ادامه اطاعت پذيري ازفرمان ولي فقيه
ط است كه حركت جامعـه اسـالمي   م الهي به سرپرستي فقيه جامع شرايگيري يك نظاشكل

هـاي  هاي قرآني و مهدوي قرار داده، امـت را بـراي فـراهم كـردن زمينـه      را در جهت آرمان
چنان كـه در جريـان انقـالب بـزرگ      ؛كندو حكومت جهاني او بسيج مي مهديظهور 

  ايم.شاهد آن بوده ،ني كبيرخمي
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  بعد تاریخی .چهار
اي طوالني دارد. تاريخ اسالم و مسلمين از همان آغاز بـا  مهدويت از بعد تاريخي، سابقه

همگـام بـا معرفـي امـام      اين موضوع گره خورده اسـت. در روز بـزرگ غـدير، پيـامبر    
را معرفـي   ديمهـ  حضـرت  به عنوان امام پس از خود، همـه امامـان و از جملـه    علي

حضـرت مهـدي و    پس از آن، يك يك امامان از ظهور او را به همگان بشارت داد. كرد و
سـخن امـروز و    ،. بنـابراين بـرخالف ادعـاي بعضـي از گمراهـان، مهـدويت      ظهور او گفتند
 ؛ پــس بحــث كــردن دربــارهتــاريخ اســالم دارد ؛ بلكــه تــاريخي بــه گســتردهديــروز نيســت

 ،است و مهـدويت  متن اسالم و قرآن و سنت پيامبر اكرم ارهمهدويت، سخن گفتن درب
  آن است. ست كه همه تاريخ اسالم، پشتوانهحقيقتي ا

گواه اسـت كـه بخـش مهمـي از هويـت       نيز تاريخ طوالني شيعه و پيروان اهل بيت 
بوده است؛ به ويـژه در طـول حـدود دوازده قـرن      مهديتشيع، مهدويت و انتظار ظهور 

، آثار علمي و عملي عالمـان شـيعه پيوسـته در مسـير تـرويج ايـن حقيقـت        مهدي غيبت امام
  وتبيين موضوعات و مسائل آن بوده است.

  پنج. بعد فرهنگی
سـازي ظهـور و فـرج امـام     ف ما، گسترش فرهنـگ مهـدويت و زمينـه   ترين وظاياز مهم

كـه   داشـته باشـيم   ، پـيش رو است. در اين بخش بايـد راهبـردي اساسـي و روشـن     عصر
  :  برخي از محورهاي آن به شرح زير است

  . تبیین و ترویج فرهنگ انتظار1
 يهـا  ياي آمادگي براي امر ظهور است. الزم اسـت همـه امكانـات و توانـاي    انتظار به معن

من و منتظـر  هور سـازماندهي شـود و همـه عناصـر مـؤ     سازي و تحقق ظ جامعه در مسير زمينه
به يك برنامـه جـامع و    گيري چنين فراينديشكل ، بسيج شوند.فرج براي اين هدف بزرگ

هـا   آن دارد كه اهداف ياد شده را در نظر بگيرد و مسـير روشـني را بـراي تحقـق     نياز كامل
  ترسيم كند.

  شناسی  . آسیب2
همـه جوامـع بشـري و بـه     يك عقيده اسالمي و راهبرد اساسي براي پيشـرفت   ،مهدويت
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  بزرگ اسالمي است. ويژه جامعه
هـاي فرهنگـي، سـبب انحـراف در عقايـد و      بيد هوشـيار باشـند كـه برخـي آسـي     همه با

بـراي   ا بـه معـاني پسـت و فرودسـت نكشـاند؛     د و مفاهيم بلنـد مهـدوي ر  باورهاي مردم نشو
هايي است كـه ايـن   آسيب ،تعيين وقت براي ظهور يا مهديتفسير غلط از انتظار  ،نمونه

بخـش آن را  ند و حيـات و آثـار ارزشـم   كنـد بخـش را تهديـد مـي   مجموعه فرهنگي نجـات 
مراقـب انحرافـات    بايـد  . بنابراين همگان به ويژه متوليـان فرهنـگ جامعـه   نمايدمخدوش مي

  باشند و پيوسته مسير صحيح را براي قشرهاي مختلف بيان كنند.
  شناسی. دشمن3

ر مهـدويت در جامعـه، جلـوگيري    كند تا از رشـد تفكـ  دشمن از هر سالحي استفاده مي
ايـن سياسـت شـيطاني بـا      ،به ويژه در اين زمـان بـا توجـه بـه تنـوع ابزارهـاي فرهنگـي       ند؛ ك

-هـا و بـازي  كتب و حتي فيلم ها، مجالت،ها، وبالگ شود. سايتامكانات بيشتري دنبال مي
بهـره  هـا   آن اي است كه دشمن بـراي تخريـب فرهنـگ مهـدويت از    هاي كامپيوتري عرصه

مهـدويت از همـين    بايد بكوشند با شناخت عميق از مهدي گيرد. معتقدان و منتظرانمي
مهـدويت   سازي علميات خرابكانه مخالفانا ترفندهاي دشمن و خنثاابزار و در جهت مقابله ب

   .بهترين بهره را ببرند
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  خالصۀ درس
o شناخت امام زمان مان درست به خدا و نبوت است.یو الزمه ا یراه معرفت اله 

o مهـم و   يامـر  ،ابعـاد آن  یو بررسـ  ين معارف مهدوییتب، تیل مهدویاصگاه یبا توجه به جا
 است. يضرور

o ضـائل در جامعـه و شـناخت    ، ترویج فیمردم در زندگ يدواریسبب ام يطرح مباحث مهدو
  شود. می مهديبه امام  محبت مردم و عشق و امام زمان

o رفت همـه جوامـع   ت که راهبرد اساسی پیشـ یبا عقیده مهدو کنند می دشمنان اسالم تالش
  است، مقابله کنند. بشري

o است. به آن طربوتوجه به شبهات مو  ترین وظائف ما، گسترش فرهنگ مهدویتاز مهم 
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  امامتمفهوم و جایگاه 
 ياسـالم  يكـه در جامعـه نوپـا    ين بحثـ يتـر  مهم اسالم يامبر گراميپس از رحلت پ

ـ  يبـود. گروهـ   رسـول خـدا   ينيخالفت و جانشـ  ،طرح شدم  از يبعضـ  ير اسـاس آرا ب
امبر يـ ن پيگر معتقد شدند كه جانشيرفتند و گروه ديخالفت ابوبكر را پذ، امبريصحابه پ

سـنّت   اهـل ( دسته اول به عامه ،بعد يها است. در زمان يامام عل، ن آن حضرتييبنابر تع
  ند.شدمعروف ) عيتش( و گروه دوم به خاصّه) و جماعت

؛ سـت ين امبريـ ن پيتنها در شخص جانشـ  يعه و سنّينكه اختالف شينكته قابل توجه ا
ن دو مذهب را از يدارد كه ا يا ژهيگاه ويو مفهوم و جا امعن» امام«، كيدگاه هر يبلكه در د

  كند. مي زيگر متمايد كي
هـا   دگاهيـ تا تفـاوت د  ميكن ي ميامام و امامت را بررس يمعنا، روشن شدن موضوع يبرا

  د.شوآشكار 
ك يـ  ياست كه سرپرست يكس» امام« .است يو رهبر ييشوايپ يادر لغت به معن» امامت«

 يهـا  امامـت بـه گونـه   ، نيدر اصطالحِ علم د رد.يگ مي عهده رمشخص ب يريگروه را در مس
  ر شده است.يمختلف تفس

 ،اسـت كـه از رهگـذر آن   ي) اله يو نه منصب( يويدن يتيامامت حاكم، تبه نظر اهل سنّ
شـوا  يبـه پ  يتيآنجا كه هر جمعشود. از نظر اهل تسنّن از  مي و اداره ين سرپرستيجامعه مسلم
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نـد و  يبرگز يخود رهبـر  يد برايبا امبريپس از پ زين نيدارند جامعه مسلم نياز يو بزرگ
ن يانشـ انتخـاب ج ، م نشـده اسـت  ين ترسـ يـ در د يا ژهيراه و رسم و ،نشين گزيا يچون برا

ـ  يها تواند از راه مي امبريپ  ا بزرگـان يـ ت مـردم  يـ اكثر يه آرامختلف همچون رجوع ب
  باشد. يكودتا و غلبه نظام يا حتي نيشيفه پيت خليا وصيها  آن

ض او يان خلق و واسـطه فـ  يخدا در محجت  عه كه امامت را ادامه نبوت و امام رايش يول
و امبريـ است كه از زبـان پ  ين الهييتنها به تع» امام«معتقد است كه  ،داند مي به مخلوقات

 يعيع و بلنـد امامـت در تفكـر شـ    يـ گاه رفيجا دليلده به ين ايد. اشو ي ميمعرف يا امام پيشين
و مفسـر   يان كننده احكام الهيكه ب ،نير جامعه مسلمياست كه امام را نه تنها سرپرست و مد

  داند. مي م و راهبر راه سعادتيقرآن كر

  امام از بهین
 م كـه بـا وجـود قـرآن و    ين سؤال پاسـخ دهـ  يبجاست به ا، ها دگاهيپس از روشن شدن د

عه معتقـد اسـت ـ وجـود     يگونـه كـه شـ    ـ آن  ينـ يبه امام و رهبر د يازيچه ن امبريپسنّت 
  دارد؟

؛ يعنـي  امامـت، تـداوم رسـالت و پيـامبري اسـت      ،اين است که در ديـدگاه شـيعه   ،پاسخ
و بـه همـين دليـل بايـد      دهـد  مـي  کارهاي نبي را انجام و ادامـه لي و اگرچه امام، نبي نيست،

ون امـام و  شـود. در اينجـا دربـاره شـؤ     نمي وحي، جز اينکه به او او را دارا باشدهاي  ويژگي
  د.ورت وجود او پس از پيامبر روشن شوکنيم تا ضر مي وظايف او بحث

  گر احکام مفسر قرآن و بیانامام، 
را از يـ ز هست؛ز ين» امام«از مردم به يگر ن انيب، كند مي انيامبر را بيپاز به يكه ن يليهمان دل

اسـالم  ، نيبنـابرا  ؛امبر خداسـت ين پيآخر ن و حضرت محمدين ديآخر ،اسالميي، سو
اصـول و  ، ميقـرآن كـر  ، گـر يد يامـت باشـد. از سـو   يبشر تـا ق  يازهايتمام ن يگو د پاسخيبا

واگذار شـده   امبريح آن به پين و توضييو تب ان كردهيرا ب يات احكام و معارف الهيكل
ت جامعـه  يـ ازهـا و ظرف يمطابق ن، نيرهبر مسلم در جايگاه امبريروشن است كه پ ١.است

                                                
را بر تو فرستادیم تـا آنچـه را بـر     ]قرآن[ما ذکر «فرموده است:  خطاب به پیامبر اسالمخداوند . 1

 .)44سوره نحل، آیه ( »مردم نازل شده است براى ایشان بیان کنى
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 يقـ ينان الياو جانشـ  يپرداخته اسـت و الزم اسـت بـرا    يات الهيان آيزمان خود به ب ياسالم
ن يـي تب، امبريـ ه را پباشـند تـا آنچـ   متصل كران علم خدا يب يايبه در د كه همچون اونباش

  ند.يپاسخ گو، ن را در هر زمانيجامعه مسلم يازهايان كنند و نيب، نفرموده است
  :  آمده است ،اند نقل كرده امبر اسالمياز پ يعه و سنّيكه ش يتيدر روا

  1تی ـ ...اهل بیـ کتاب اهللا و عترتی  ،انّی تارِك فیکُم ما انْ تَمسکْتُم بِه لَنْ تَضلّوا بعدي
ن یبه ا یتا وقت که گذارم یم یان شما باقیبها در م ز گرانیکه من دو چ یبه راست

 ]آن دو عبارتنـد از: [ .د شـد یـ هرگز پس از مـن گمـراه نخواه   ،دیدو چنگ بزن
  بیتم). کتاب خدا و عترتم (اهل

  طبق اين حديث، هيچ زماني خالي از حضور عترت پيامبر در كنار قرآن نخواهد بود.

  حافظ و نگهبان دین ام، ام
اين دو دين بـزرگ الهـي    پس از پايان گرفتن دوره پيامبري حضرت موسي و عيسي

 كـه امـروز در عـالم يهـود و مسـيحيت امكـان      اي  بـه گونـه   ،فراوان شدهاي  گرفتار تحريف
  وجود ندارد.  دسترسي به دين صحيح،

كـه پـس از رحلـت    در مكتب حيات بخش اسالم نيز همين خطـر وجـود داشـته و دارد    
را بـه انحـراف و    رف اسـالمي معـا  ،يـا نـاداني   هايي از روي دشمني افراد و گروه پيامبر

را  اما آنچه قرآن و سنت پيـامبر  ؛چنانكه چنين كردند و شد آن چه شد ؛بيراهه بكشانند
 .استايشان بوده هاي  و روشنگري غلط و باطل حفظ كرد، سخنان امامانهاي  از تفسير

هيچ معيار روشني براي فهـم درسـت قـرآن و سـنت      ،امروز امت اسالمي ،مان نبودنداگر اما
  نداشت. پيامبر
  :  ديفرما مي امام صادق 

    2؛لم یعرف الحق من الباطل رض بغیر عالم و لوال ذلکان اهللا لم یدع األ
نگذاشته و اگر جـز ایـن    ]=امام[ ن را بدون عالمیگاه زم به راستی خداوند هیچ 

  شد.  از باطل شناخته نمی حق، بود
  چنين حضرت در حديث ديگري مي فرمايد: هم

                                                
 .446ص  ،53، ح22ب  ،1ج ، کمال الدین.1
  .178، ص5تخلو من حجۀ، ح، باب أن األرض ال1، جکافی.2
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قَصـوا  نَإن زاد المؤمنُـونَ شـیئاً ردهـم و إن    کَیما و فیها إمام إنَّ األرض التَخْلوا إالّ 
  ؛1لَهم همتَشیئاً أ

 2اضـافه کردنـد   ]به دیـن [همانا زمین از امام خالی نیست تا اگر مؤمنان چیزي 
  کم کردند تکمیل کند. ]دین[اند و اگر چیزي از آن برگرد

پيـروي   اي قـرآن دانسـته و  را همت كه ائمه پيامبر با توجه به بيان قطعي و روشن
يان بـراي  شـيع ، تنها راه نجات معرفي كرده است را از قرآن و عترت يعني هردو در كنار هم

به عنـوان حافظـان    مامامان معصو به مكتب معارف قرآن و سنت پيامبر دسترسي به
  .در امان بمانندها  و تحريف ها دين ايمان آوردند تا از انحراف

  رهبري و اداره امور جامعه
در  نيـاز نيسـتند.   بـي  ،از حـاكم و رهبـر و مـدير    ،گاه جامعه و مـردم  بديهي است كه هيچ

، يك حـاكم اسـالمي و الهـي    زيرا حكومت داده شده است؛اسالم نيز اهميت زيادي به امر 
اسالم تنها در سـايه حكومـت    نيز بسياري از احكام بسيار مهمي در صالح جامعه دارد. نقش

  .جهاد و ساير احكام اجتماعي، ديات مثل احكام حدود و يابند؛ اسالمي، امكان اجرا مي
 اجراي احكام اجتماعي اسالم بـود. تشكيل حكومت و  يكي از وظايف پيامبر اكرم

اگـر امامـت    له جانشـين معصـوم او انجـام بگيـرد.    بايد به وسياين وظيفه  از آن حضرتپس 
گيرد كه نـه دانـش كـافي بـراي مـديريت جامعـه        مي دست افرادي قرار حكومت در ،نباشد

 ،شـكل مـديريت جامعـه   ترين  از خطا و لغزش در امانند. بنابر اين كامل ،دارند و نه در عمل
بهتـر و بيشـتر بـه اطاعـت خـدا       ،آن است كه حـاكم اسـالمي، امـام معصـوم باشـد تـا مـردم       

    ٣د.نبپرداز
شرايط تشكيل حكومت اسالمي بـه رهبـري امامـان    ها  البته روشن است كه در همه زمان

را از حــق هــا  آن ،گــر فــراهم نبــوده اســت و حاكمــان جــائر و پيشــوايان ســتم  معصــوم

                                                
  .2، حهمان .1
  بر اثر اشتباه یا نقص علم. .2
به عالمان و فقیهان سـپرده شـده اسـت و     البته در زمان غیبت معصوم، این وظیفه به وسیله امام .3

دهند و در رأس حکومت اسالمی  می هستند که در صورت فراهم شدن شرایط، حکومت تشکیلها  آن
  است.  یران به رهبري امام خمینیحکومت جمهوري اسالمی ا ،نمونه آن .گیرند می قرار
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 ،معصـوم نياز مـردم را بـه حـاكم الهـي و      ،ولي اين واقعيت اند؛ محروم كرده حاكميت الهي
حكومـت  انتظار  دوره ،كـه دوره غيبـت معصـوم   اي  به گونه ؛كرده استو عيني تر واقعي تر 

ف ، بيش از سـاير وظـاي  ون اماماين شأن از شؤو شود  مي شمرده ،امام و حاكميت او بر عالم
  او مورد درخواست عمومي است.  

  مردم یکامل و مرب يالگوامام، 
ن يبـه چنـ   بشـر ت. اسـ  يدر همـه ابعـاد انسـان    يجامع يالگو، به عنوان انسان كامل» امام« 

 يگونه كـه در خـور كمـال انسـان     آن ـ  ت اويو هدا يريگ با دست نياز جدي دارد تا يا نمونه
نفس  يها و دامها  از انحراف ،يآسمان ين مربيا يها ييد و در پرتو راهنماشوت يترب ـ  ستا

  محفوظ بماند. ،يرونيب يها طانيسركش خود و ش
ف ياز وظـا  يبرخـ  .اسـت  ياتياز حيك ني ،از مردم به اماميطالب باال روشن شد كه ناز م

  :  ر استيامام به شرح ز
  ؛ تفسير صحيح قرآن و معارف دين و بيان احکام -

  ؛ )ل حكومتيتشك( و اداره امور جامعه يـ رهبر
  ؛ فياز تحرن يـ حفظ د

  ١ .مردم يت معنويه نفوس و هدايـ تزك

  امام يها یژگیو
بـه   ،بشـر اسـت   يازهاين يگو ز پاسخين و نيات ديكه ضامن تداوم ح امبرين پينشجا

  :  عبارتند ازها  آن نيتر دارد كه مهم ييها يژگيوي، و رهبر ييشوايپ يگاه وااليتناسب جا
ن يتـر  كـه كوچـك   يا از ملكـه عصـمت بـه گونـه     يو برخـوردار  يارزكيتقوا و پره. ١
  زند. نمي از او سر يگناه
؛ اسـت  يو متصـل بـه علـم الهـ     سرچشـمه گرفتـه   امبريـ دانش كه از علم پعلم و . ٢

                                                
ولـى   ؛ها و شرایط آن اسـت  وابسته به زمینه ،توسط امام معصوم» تشکیل حکومت«. گفتنى است که 1

اگرچه در زمان ظهور امام و حضـور آشـکارش در    ،گیرد سایروظایف، حتى در زمان غیبت، انجام مى
نیاز مردم بـه امـام در    ،این بخش گفته شدمیان مردم، ملموس و عینى است. نکته دیگر اینکه آنچه در 

 خواهد آمد.» فوائد امام غایب«در بحث » وجود امام«اما نیازِ مجموعه عالم به ؛ هاست حیات معنوى آن
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  است.ايي يو دن ينيدي، و معنو يماد يها نهيزم همةدر ازها ينهمه  يگو ن پاسخيبنابرا
  ؛  ن درجاتيدر باالتر ياخالق يايبه فضائل و سجا يآراستگ. ٣
   .ينيد يها ح آن بر اساس آموزهيت صحيريو مد يتوان اداره جامعه بشر. ٤

از توان و دانش  ين فردياست كه انتخاب چن يهيبد، امام يشده برااديبا توجه به صفات 
ان و يشـوا يتوانـد پ  يت خود مينها بي رون است و تنها خداوند است كه به سبب علميب ،مردم
منصـوب بـودن او از   ، امام يها يژگين ويتر ن از مهميند. بنابرايرا برگز امبرينان پيجانش

  ست.خدا يسو
  : ميده يح ميك توضيبه اختصار درباره هر ، ها  يژگين ويت ايبا توجه به اهم

  علم . 1
يايـ ن را در تمـام زوا يـ الزم اسـت د  ،عهده دارد رمردم را ب يو رهبر ييشوايمت پامام كه س 

ات قـرآن و احاطـه   يـ ر آيز با دانستن تفسـ ين. كامل داشته باشد ين آن آگاهيخود بشناسد و به قوان
بـه همـه سـؤاالت مـردم در موضـوعات       ،ن پرداختهين معارف دييبه تب امبريپت سنّ بهكامل 

ن مرجـع  ياسـت كـه چنـ    يهيكنـد. بـد   ييراهنمـا  ،وهين شـ يرا به بهتـر ها  آن مختلف پاسخ دهد و
تنهـا بـه    اي ين پشـتوانه علمـ  يچنـ  .رديـ قـرار گ هـا   تودهه گاه يتواند مورد اعتماد و تك يم اي يعلم

عه معتقـد اسـت علـم    يشـ  ،ليـ ن دليبـه همـ   ؛تواند وجود داشته باشـد  يم يعلم اله واسطه اتّصال به
  است. ييكران خدا يبرگرفته از علم ب امبريپ ينان واقعيامامان و جانش

  :  ديفرما مي حقبر امامِ يها درباره عالمت يرالمؤمنينام
ر و و اوامـ  ،و احکـام گونـاگون   ،فرد است به حالل و حرام خداتـرين   آگاه ،امام
  1هستند. آن ازمندیچه مردم ناو و هر ینواه

  عصمت . 2
اسـت كـه    يا ملكـه  ،اسـت و آن » عصمت«، امامت يط اساسياز صفات مهم امام و شرا يكي

از ، ن دويـ از ا يامـام بـه سـبب برخـوردار     .ديـ آ يبـه وجـود مـ    يقـو  يا ق و ارادهياز علم به حقـا 
و هـم   ينـ ين معـارف د يـي م در شناخت و تبه ،كند. امام يم يخوددار ييارتكاب هر گناه و خطا

                                                
 .165، ص32، ح 25ج  بحار االنوار،. 1
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  .استمعصوم از لغزش ي، ص مصالح و مفاسد جامعه اسالميو هم در تشخها  آن در عمل به
ن يتـر  وجـود دارد. مهـم  )، اتيـ از قـرآن و روا ( يو نقلـ  يدالئل عقلـ ، عصمت امام يبرا

  :  عبارتند از يعقل يها ليدل
وليت ؤچون امام مس ؛مت امام استم دينداري، در گرو عصحفظ دين و راه و رس الف.

كه رفتار او و  ،عهده دارد و نه تنها سخن او راز تحريف و هدايت ديني مردم را بحفظ دين 
پـس بايـد در    ؛گـذارد  ، در رفتار جامعه تأثير ميتأييد و عدم تأييدش نسبت به عمل ديگران

گونـه صـحيح،    فهم دين و عمل به آن از هـر لغزشـي محفـوظ باشـد تـا پيـروان خـود را بـه        
  هدايت كند.

، آن ين و اجـرا يـ ن است كه مردم در شناخت ديا ،از جامعه به اماميل نياز دال يكي ب.
تواند مـورد اعتمـاد    مي چگونه، ن باشديز چنيمردم ن يشوايستند. حال اگر پيمصون از خطا ن

او و انجـام   از يرويـ مردم در پ، اگر امام معصوم نباشد، گريان ديبه ب رد؟يقرار گها  آن كامل
  .١د خواهند شديدچار ترد، همه دستوراتش

ـا   آن از يكيز بر لزوم عصمت امام داللت دارد كه ياز قرآن ن ياتيآ سـوره بقـره اسـت.     ١٢٤ة يـ آه
ـام واال   فيه شرين آيدر ا ز بـه حضـرت   يـ امامـت را ن  يآمده است كه پس از مقام نبوت، خداونـد مق
ـام امامـت را در نسـل    يگاه حضرت ابراه عطا فرمود. آن ميابراه م از خداوند درخواست كرد كه مق
 يعنـ ي ؛»رسـد  نمـي  به سـتمكاران و ظالمـان   ]امامت[ عهد من« :خداوند فرمودز قرار دهد. ياو ن

  است كه ظالم نباشند. ميه ابراهيمخصوص آن دسته از ذر ،منصب امامت
ز هـر گونـه   يـ ه و نشرك به خدا را ظلم بـزرگ دانسـت  ، مينكه قرآن كريحال با توجه به ا

از  يا هـر كـس در برهـه   ، شـمرده اسـت  بر را ظلم به نفس) = گناه( يتجاوز از دستورات اله
  سته مقام امامت نخواهد بود.يو شا استالم مصداق ظ، شده يمرتكب گناه، خود يزندگ

ه خـود  يـ آن دسـته از ذر  يرا بـرا » امامت« ميبدون شك حضرت ابراه، گريان ديبه ب
 انـد،  كوكـار بـوده و سـپس بـدكار شـده     ين ،ا در آغـاز يـ گنـاه كـار بـوده و     كه در تمام عمر

  :  ماند ي مين دو دسته باقيدرخواست نكرده است. بنابرا

                                                
دهـد و  باید به دنبال امام دیگرى بود تا نیاز مردم را پاسـخ   ،. به عالوه اگر امام مصون از خطا نباشد1

نهایت ادامه خواهد  امام دیگرى الزم است و این رشته همچنان تا بى ،اگر او نیز محفوظ از خطا نباشد
 باطل است. ،یافت و چنین امرى از نظر فلسفى
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  اند. كوكار شدهيو سپس توبه كرده و ن اند گناه كار بوده، . آنان كه در آغاز١
  اند. نشده يگاه مرتكب گناه چيكه هها  آن .٢

تنهـا بـه   » امامت«نكه مقام يجه ايل را استثنا كرده است. نتدسته او، خداوند در كالم خود
  ١دسته دوم اختصاص دارد.

   یت اجتماعیریمد. 3
ر ياست و اجتماع بر روح و روان و رفتـار او تـأث   ياجتماع يجا كه انسان، موجود از آن

 يهـا  نـه ي، زميقـرب الهـ   يح و رشـد او بـه سـو   يت صـح يـ ترب يالزم است برا ،دارد يفراوان
، ممكـن خواهـد بـود.    يك حكومت الهيل يه تشكين در سايد و ايد آيمناسب پد يعاجتما
م يو بـا اسـتفاده از تعـال    اشـد وان اداره امور جامعه را دارا بد تيمردم با يشواين امام و پيبنابرا

 يزيـ ر يرا پـ  ياسـالم  ياز عناصر كار آمـد، حكـومت   يريگ و بهره ينبوسنّت  قرآن و
  كند.

  یت اخالقبه کماال یآراستگ. 4
و در  باشـد دور  يو رذائـل اخالقـ  هـا   يد از همه بديشوا و راهبر جامعه است بايامام كه پ

را او بـه عنـوان انسـان    يـ ز ؛حـد آن دارا باشـد  تـرين   يرا در عال يهمه كماالت اخالق، مقابل
  :  فرمود امام رضا رود. مي روان خود به شماريپ ين الگو برايكامل بهتر

ــرا ــام نشــانه يب ــ ام ــاتر: اســت ییاه ــارتر، نیارترزکــیپره …،نیاو دان ، نیبردب
  2نِ مردم است.ین و عابدتریسخاوتمندتر، نیتر شجاع

ن يهاسـت. بنـابرا   ت انسـان يـ م و تربيتعلـ  يدر پ، امبريپ ينيعالوه او در مقام جانشه ب
  آراسته باشد. يبه اخالق اله، شتر از مردمانيش از همگان و بيد پيخود با

  :  ديفرما مي اميرالمؤمنين
ـ   ،خود را امام مردم قرار داده است ]به امر خدا[که  یکس ش از یبر اوست کـه پ
له رفتار خود یگران را به وسید دیو با ،ت گماردم خود همیگران به تعلیم دیتعل

                                                
 . 192، ص1، باب فی عالمات االمام، ح2ج  ،عیون اخبارالرضا. 1
 سوره بقره. 124ذیل آیه  ،تفسیر المیزان. 2
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  1ت کند.یش از آنکه با گفتار تربیت کند پیترب

  خدا ياز سو نصب. 5
رد و يـ گ يها به دستور خدا و انتخاب او انجـام مـ  امبر تنين پيعه، امام و جانشيدگاه شياز د

ن يـ حـق دخالـت در ا   يا گروهيچ فرد ين هيكند. بنابرا يم يرا معرفپس از خود امبر، امام يپ
  :  از جمله ؛داردھایي  ليخداوند دل يضرورت نصب امام از سو امر را ندارند.

د تنهـا از او  يـ از خداونـد اسـت و همـه ب   يـ حاكم مطلق بـر همـه چ   ،به فرموده قرآن الف.
 كـه  يخداونـد بـه هـر كسـ     يتوانـد از سـو   يت مـ يـ ن حاكميـ اسـت ا  يهياطاعت كننـد. بـد  

، دشـو  يله خـدا انتخـاب مـ   يامبر به وسـ يگونه كه پ همان ،نيشود. بنابرا دارد، داده يستگيشا
  ابد.ي يت ميبر مردم والي، ن الهييز به تعيامام ن

م. يان كـرد يـ ب …ل عصـمت و علـم و  يـ باز قرا  ييهـا  يژگيو، امام ين برايش از ايپ ب.
درجـه ـ   ترين  ين صفات ـ آن هم در عال يا يكه دارا يافتن و شناختن كسيروشن است كه 
گونـه كـه    ر اسـت. همـان  يپـذ  امكـان ، بـه آشـكار و نهـان    يدانـا  له خداونديباشد تنها به وس

  ٢.»ادممردم قرار د پيشوايمن تو را «: ديفرما مي ميم به ابراهيخداوند در قرآن كر
شـود کـه آن حضـرت امامـت را امـري الهـي دانسـته و         از سيرة پيامبر اکرم اسـتفاده مـي  

  :  دانست. در سيرة ابن هشام آمده است انتخاب امام را در اختيار خدا مي
حضـرت آنـان را بـه سـوي      .بنی عامر بن صعصعه خدمت رسول خدا رسیدند

بـن فـراس    ةنـام بحیـر  د. در این هنگام یک نفر از آن گـروه بـه   خدا دعوت کر
اگر با تو بر اسالم بیعت کردیم و خداوند تو را بر مخالفینـت غلبـه داد،   «: گفت

امر خالفت به دسـت  «: پیامبر فرمود »آیا ما در خالفت بعد از تو سهمی داریم؟
آیـا مـا   «: گفـت  ة. در این هنگام بحیـر »دهد قرار می ،خداست و هر جا بخواهد

ولی وقتی خداوند تو را بر دشـمنان غلبـه    ؛بدهیم جان خود را براي دفاع از تو
    3.»خالفت به غیر ما برسد؟ ما احتیاجی به اسالم تو نداریم ،داد

                                                
 .70، حکمت )یض االسالمف( نهج البالغه. 1
 .124. سوره بقره، آیه 2
  .158، ص2، جسیره ابن کثیر؛ 84، ص2، جتاریخ طبري؛ 132، ص2، جسیره ابن هشام .3
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   از امام رضا بایجامع و ز یانیب
 حضـرت رضـا  ، هشتم يشوايپ يبايان زياز ب يبخش مناسب است ،ن گفتاريان ايدر پا

  : مياوريب امام را يها يژگيو و درباره مقام
 يامـر  ،که در امر امامت اخـتالف کردنـد و گمـان کردنـد کـه امامـت      [ها  نآ  

 ان امـت یمقام و منزلت امامت در م، مگر مردم …کردند ینادان ] است یانتخاب
  شان واگذار شود؟یار و انتخاب ایدانند تا روا باشد که به اخت میرا 

کـانش  و متـر   یو منـزلتش عـال  تـر   قدرش واالتر و شأنش بـزرگ ، همانا امامت
ا بـا  یـ ست که مردم با عقل خود بـه آن برسـند    ا ن از آتر  و عمقش ژرفتر  عیرف
  . …ابندیآن را در ،خود يآرا

= [ همانا امامت، مقامی است که خداي عزوجل، بعـد از رتبـه نبـوت و خُلّـت    
امامـت،   . …اختصـاص داد  در مرتبـه سـوم بـه ابـراهیم     ]هیم خلیل اللّمقا

و میـراث   و مقـام امیرالمـؤمنین   خـدا  خالفت خدا و خالفـت رسـول  
  است.  حسن و حسین

ین و صـالح دنیـا و عـزّت    به راستی که امامت، زمام دین و مایـه نظـام مسـلم   
نیز حفـظ مرزهـا بـه     …کامل شدن نماز، روزه، حج و جهاد و ت... .مؤمنان اس
  است.] و پذیرفتن والیت[سبب امام 

 یو مطـابق حکـم واقعـ   [کنـد   می رامو حرام او را ح ،حالل خدا را حالل، امام
ت یـ ن خـدا حما یدارد و از د می را به پا یو حدود اله ]کند می حکم، پروردگار

  د.نمای می ل رسا به راه پروردگار دعوتیکو و دلیبا حکمت و موعظه ن ،کرده
رد و خـودش  یـ گ می د طلوع کننده است که نورش عالم را فرایامام مانند خورش

، مـاه تابـان  ، دگان بـه او نرسـد. امـام   یـ و دها  که دست يا به گونه ؛در افق است
 يهـا  و در راههـا   یکینور درخشان و ستاره راهنما در شدت تـار ، چراغ فروزان
و هـا   و نجـات دهنـده از انـواع فتنـه    [اهـا  یرهـا و در گـرداب در  یشـهرها و کو 

  ت ... .اس ]ها ینادان
کار به فرزند کوچک وکین يمادر ،یتن يبرادر ،مهربان يپدر ،همراه یسیان ،امام

اسـت کـه از گناهـان     یکس ،بزرگ است. امام يها بتیو پناهگاه بندگان در مص
و  يدار شـتن یمخصـوص و بـه خو   ،کنار است. او به دانشبرها  بیپاك و از ع

او  ]ساحت[ به یکس ؛ش استیگانه روزگار خو، یامام ت... .نشانه دار اس ،حلم
 او را يجـا  یگـردد. نـه کسـ    نمـی  ا او برابرب يچ دانشمندیشود و ه نمی کینزد
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   د... .شو می افتی ياو مثل و مانند يرد و نه برایگ می
ـ  ست که بتواند امام را بشناسدیپس ک  او ممکـن باشـد؟   يا انتخـاب امـام بـرا   ی

ه است. شدران یها سرگردان و ح نجا خردها گم گشته و عقلیا 1هات!یهات هیه
ـ مـان متح یحک ،کوچـک  بزرگـان ، نـور  یب ها دهید ] نجایا[ و سـخن دانـان    …ری

ف کنند و یامام را توص يها لتیا فضیاز شوؤن  یکینکه بتوانند یاند از ا درمانده
  2!... .کنند یاعتراف م یبه عجز و ناتوان یآنان همگ

                                                
 شود. دور شمردن و بعید دانستن یک کار استفاده می رايدر عربی ب »هیهات«. 1
 .198، ص1 ، حنادر جامع فی فضل االمام و صفاتهباب کتاب الحجه،  ، 1، ج کافى. 2
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 خالصۀ درس

o  دیگرند. ناپذیر از یک مالزم هم و جدایی ،قرآن و عترت ،»ثقلین« طبق حدیث  
o ِحی و حاضر، یک اعتقاد مستحکم و خدشه ناپذیر است ضرورت وجود امام. 

o نظر اهل سنّت امامـت یـک    اما از ؛اصول دین است و از به اعتقاد شیعه، امامت منصب الهی
  است.از فروع و  ایییمقام دن

o ر جامعه است.یو مد یمردم در زندگ ي، الگونیگر احکام، حافظ د انیمفسر قرآن، ب ،امام  
o  هاي الهی و صـفات عـالی    علم، عصمت، مدیریت و دیگر ارزش: مانندامام آراسته به کماالت

  انسانی است.
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  هاي درس پرسش
  د.یف کنی. امامت را تعر1
  باب امامت و خالفت را بیان کنید. . تفاوت بنیادین دیدگاه شیعه با اهل سنّت در2
 نیاز انسان به امام را شرح دهید. . فلسفه و دلیل3
  چگونه قابل اثبات است؟ مقام امامت، لزوم انتصابی بودن امامي ها . با توجه به ویژگی4
  را به اختصار توضیح دهید. و دالئل اثبات عصمت امامکنید  . منشأ پیدایش ملکه عصمت را معرفی5

  پژوهشی هاي پرسش 
  را تبیین نمایید. . اهمیت و جایگاه معرفت امام زمان1
  تشریح کنید.را  . ارتباط حدیث ثقلین با امام مهدي2
  . اضطرار به حجت را تبیین کنید.3

  مطالعه و پژوهش  منابع بیشتر براي
  .باب وجوب معرفۀ االمام، 23، جنواربحاراالـ 
    .کتاب الحجۀ، 1، جکافیـ 
   .مقاله مبانی اعتقادي مهدویت ،1شماره انتظار موعود،فصلنامه ـ 
  .اهللا صافی گلپایگانی آیت ،امامت و مهدویتـ 
  .اهللا صافی گلپایگانی آیت ،ب االثرمنتخـ 



 

  سوم درس 
  ک نگاهیدر  يامام مهد

   اهداف
  يامام مهد یاجمال یمعرف

   فوائد
  و القاب حضرتنام، کنیه با  یآشنای. 1
  والدت  یچگونگ. 2
  مهدي حضرتهاي  یژگیبا اوصاف و و ییآشنا. 3

   مطالب آموزشی
  . میالد امام زمانیک
  نام، کنیه و القاب  دو. 
  هاي حضرت مهدي ویژگیسه. 

  بشارت به آمدن او 
  والدت پنهانی 
  گویی آن غیبت طوالنی و پیش 
  طول عمر 

  شمایل و خصوصیاتچهار. 
  هاي زندگی حضرت دورهپنج. 
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  یک. میالد امام زمان
مـه شـعبان   يده دم جمعـه، ن يدر سپ ن رسول خداين جانشيان و دوازدهميعين امام شيآخر

  ده به جهان گشود.يعراق، د ياز شهرها يكيدر سامراء  ] م ٨٦٨ [ ق ٢٥٥سال 
و مادر بزرگـوار   يان حضرت امام حسن عسكريعيازدهم شي يشوايپ، او يپدر گرام
مختلـف اسـت.   ، اتياو روا تيبود كه درباره مل» نرجس«سته به نام يشا ييبانو، آن حضرت

 يوصـ » شـمعون «مـادرش از نسـل   و  پسر امپراتـور روم » شوعي«دختر  بانوآن ي، تيمطابق روا
مسـلمان شـد و بـه     ،شـگفت  يخـواب  ينرجس در پ ،تين روايبرابر ابود.  يسيعحضرت 

ان سپاه روم كه عازم نبرد با مسلمانان بودنـد قـرار داد   يخود را در م يت امام عسكريهدا
را فرسـتاد كـه او    يكسـ  يگر به اسارت لشكر اسالم در آمد. امام هاديد يو همراه جمع

  ١كرد و به سامراء آورد. يداريا خرر
نكـه  يا ،آنچـه مهـم و قابـل توجـه اسـت      يولـ  ٢؛ز نقل شده اسـت ين يگريات ديرواالبته 

 ــ  يمه خاتون ـ از خواهران بزرگـوار امـام هـاد    يدر خانه حك يمدت حضرت نرجس
  بوده است. مهيو مورد احترام فراوان حك هقرار گرفت وت ايم و تربيتحت تعل

                                                
 .132، ص 1، ح 41، باب 2ج  کمال الدین و تمام النعمۀ،. 1
 .11، ص 14، و ح 22، ص 29، ح 5، ج بحاراالنوار. 2



  در یک نگاه امام مهدي 

 

45

و امـام   ١نيرالمـؤمن يام ش در كـالم يپـ هـا   اسـت كـه سـال    ييبانو حضرت نرجس
اد شـده  يـ زان و سرور آنان ين كنيش قرار گرفته و از او به عنوان بهتريمورد ستا ٢ صادق
  است.

كـه و  يمل، حانـه ير، ماننـد سوسـن   يگـر يد يها به نام است كه مادر امام عصر يگفتن
  شد. مي ز خواندهين) ليصق( قليص

  ه و القابیکن، نامدو. 
 ،اتيروا يدر برخ .است امبر اسالميه پيكنهم همان نام و  امام زمان ٣هينام و كن
  شده است. ينه، تا هنگام ظهور آن حضرت از بردن نام

، خلـف صـالح  ، حجـت ، اهللا ۀیبق، منتظَر، قائمي، مهد: مشهور آن حضرت عبارتند از يها لقب
  است.» يمهد«ها  آن ترين ر كه معروفعص  يصاحب الزمان و ول، صاحب االمر، منصور
  درباره آن بزرگوار است. يا ژهيام ويگر پ انيب، ها ن لقبيك از ايهر 

 حـق  ياست كه مردم را به سو يا ت شدهيهدا رايز ؛اند گفته» يمهد«را ها  يخوبآن امام 
 رايـ ز ؛انـد  دهيـ نام» منتظَـر « .ام خواهـد كـرد  يـ ق، حـق  يچون برا ؛اند خوانده» قائم« د.خوان مي

خـدا و   يهـا  مانده حجـت  يچرا كه باق ؛اند لقب داده» اللّه ۀیبق« .نديهمگان در انتظار مقدم او
  است. يره الهين ذخيآخر
 يسـته بـرا  ين شايجانشـ  يابـه معنـ  » خلف صـالح «گواه خدا بر خلق و  يابه معن» حجت«

» ب األمرصاح«شود و  ي مياريپروردگار  يچون از سو ،است» منصور«خداست. او  ياياول
ز يـ ن» عصر يصاحب الزمان و ول«عهده اوست.  بر يجاد حكومت عدل الهيچون امر ا ؛است
  .باشد ميگانه زمان ي يكه او حاكم و فرمانروا معنا است آن يبه معن

  مهديحضرت  يهایژگیوسه. 
هايي دارد كه آن بزرگـوار را از  و زندگي آن حضرت ويژگي مهديشخصيت امام 

و  تمــايز كــرده اســت. ايــن خصوصــيات در روايــات پيــامبر اكــرم م ســاير امامــان
                                                

 .470، ص 478ح ، (طوسی) ،کتاب الغیبۀ .1
 .21، ص 31، ح 33، باب 2ج  کمال الدین و تمام النعمۀ،. 2
 : اباعبداللّه و ام البنین.مانند ؛شود شروع مى» مأ«یا » بأ«. اسمى است که با لفظ 3
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  :  پردازيمميها  آن در اينجا به برخي از به صورت برجسته بيان شده است كه امامان

  . بشارت به آمدن او1
 و امامان معصـوم  پيامبر اكرم هاي فراوانبشارت مهديهاي امام از ويژگي

هاي شـيعه و هـم در    ب  هم در كتا ،اين روايات .والدت آن حضرت و ظهور او استدربارة 
  :  كنيم به ذكر چند نمونه بسنده مي كه تنها 1آثار اهل سنت آمده است

  : فرمود پيامبر اكرم
دهـم. او وقتـی کـه مـردم گرفتـار اخـتالف و       بشارت می مهديشما را به 

همـان   ،دکنشود و زمین را از عدل و داد پر میبرانگیخته می ،اندپراکندگی شده
  2.…پر شده است ،گونه که از ظلم و جور

  : فرمود امام حسين
او داراي غیبـت اسـت و    نا نهمین نفر از فرزندان مـن اسـت.  قائم این امت هما

  3در حالی که زنده است. ؛شودکسی است که میراث او تقسیم می
  : فرمود »قائم شما اهل بيت كيست؟«سؤال شد:  از امام رضا

که خداوند به وسیله  اوالد من خواهد بود؛ فرزند بهترین کنیزان رمین نفر ازچها
اوست کسـی کـه مـردم در     گونه ظلم و ستم پاك خواهد کرد.او زمین را از هر
کننـد و او همـان اسـت کـه قبـل از قیـامش، غیبـت خواهـد         والدتش شک می

  . …4نمود

  پنهانی والدت. 2
از خانـدان او بـه نـام     يكـه مـرد   نقل شـده اسـت   امبر اكرمياز پ، ات فراوانيدر روا

 يگر عباس ان ستميان ستم را واژگون خواهد ساخت. فرمانروايام خواهد كرد و بنيق» يمهد«
را بـه   يامـام مهـد   ،والدت يآن بودند كه در همان ابتـدا  يات در پين روايع از ابا اطالّ

 يهـا  تيدودبـا محـ   امامـان معصـوم   يزنـدگ  ن از زمان امام جواديقتل رسانند. بنابرا

                                                
  .)191ـ232ص ، فصل دوم (االثر منتخب ر. ك: .1
  .37، صمسند ابو سعید خدري، 3، جمسند احمد ؛178، ص136،حکتاب الغیبه .2
  .583، ص1ح ،30باب  ،1ج کمال الدین و تمام النعمۀ، .3
  .60، ص5ح ،35باب  ،2ج ،همان .4
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كـه   يا بـه گونـه   ؛ديبـه اوج خـود رسـ    يو در زمان امام حسن عسـكر  شد همراه يشتريب
داسـت در  ينبود. پ يمخف، ن رفت و آمد به خانه آن بزرگوار از نظر دستگاه حكومتيكمتر

و بـه دور از چشـم    يدر پنهـان  يحـق و موعـود الهـ   حجـت   نيد تولّد آخريبا يطين شرايچن
 يان والدت امـام مهـد  يـ ازدهم از جريكان امام ينزد يل حتين دليمبود. به ه مي گرانيد
مـادر   ،در نرجس خاتون يباردار يها نشانه زيش از تولّد نيع بودند و تا چند ساعت پاطالّ يب

  ده نشد.يد، بزرگوار امام دوازدهم
  :  ت كرده استين حكايان والدت را چنيجر، امام جواد يدختر گرام، مه خاتونيحك

 ؛عمه! امشب افطار نزد مـا بـاش   يا«: به دنبال من فرستاد و فرمود ين عسكرامام حس
ن يزمـ  يخـود بـر رو  حجت  ]نيآخر[ن شب يشعبان است و خداوند در ا مهيچرا كه شب ن

شـما   يفـدا «: گفـتم  ».نـرجس «: فرمـود  »سـت؟ يمادر او ك«: دمي. پرس»را آشكار خواهد كرد
  .»همان است كه گفتم ،سخن« :فرمود ».ستيدا نيدر او پ يشوم! نشانه باردار

رون يـ را بهايم  ش آمد تا كفشيوارد شدم و سالم كردم و نشستم. او پ ]بر نرجس[پس  
 يمن و بـانو  يبلكه تو بانو«: گفتم »حال شما چطور است؟ !من يبانو«: آورد و به من گفت

 !دختـرم « :گفـتم  »؟دييـ فرما مـي  چـه  !عمـه جـان  «: رفت و گفـت يسخن مرا نپذ ».يخاندان من
. پـس  »ا و آخرت خواهـد بـود  يد كه سرور دنيفرما مي عطا يامشب خداوند متعال به تو پسر

  ا كرد.يد و حيخجالت كش
 يمـه شـب بـرا   يهنگام ن .دميافطار كردم و در بستر خود آرم، پس از نماز عشا: ديمه گويحك

ده بـود  يخواب ]يآرامبه [كه نرجس  يدر حال ؛آوردم يبرخاستم و آن را به جا ]شب[انجامِ نماز 
دار يـ دم. سـپس هراسـان ب  يخواب ]نماز[ باتيدهد. پس از انجام تعق يش رويبرا يبدون آنكه اتفاق

گـزارد و   ]شـب [ بعـد برخاسـت و نمـاز    يشدم و حال آن كه او همچنان در خواب بـود. لحظـات  
  د.يخواب

سـتم.  ينگربه آسمان ] دهيسپ [فجر  يجوو رون آمدم و در جستيب: دهد يمه ادامه ميحك
ناگاه امـام   ،به شك افتادم .دم و نرجس همچنان در خواب بودرا مشاهده كر ١پس فجر اول
ك ينزد ]والدت [امر  .شتاب مكن !عمهاي  «: گاه خود ندا برآوردياز جا يحسن عسكر

                                                
 شود. در افق دیده مى ،از اذان صبحاست که اندکى پیش  اي سفیدى ،. مقصود1
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مشغول شدم كه نـرجس بـا اضـطراب    » سي«و » سجده« يها . نشستم و به قرائت سوره»است
 »؟يكنـ  ياحسـاس مـ   يزيـ ا چيـ آ ١!كياسم اهللا عل«: ت نزد او رفتم و گفتمدار شد. به سرعيب

همان است كه  ،نير خود مسلّط باش و دلت را استوار دار كه اب«: گفتم»عمه!اي  يآر« :گفت
 نـوزاد  [سرورم  يمن و نرجس را فرا گرفت. پس به صدا ين هنگام ضعفي. در ا»با تو گفتم

در  .دميـ او برداشـتم و او را در حـال سـجده د    يرا از رو به خـود آمـدم و جامـه    ]افتهيتولّد
  .افتميزه يپاك آغوشش گرفتم و او را كامالً

او را نـزد   ».اوريـ عمه! پسرم را نـزد مـن ب   يا«: مرا ندا داد ين هنگام امام عسكريدر ا
پس لـب بـه سـخن گشـود و      ».سخن بگو !پسرم«: در آغوشش گرفت و فرمود دم... .بر يو

سـپس بـر    ».شـهد ان محمـدا رسـول اهللا   أك لـه و  ياهللا وحده ال شر هد ان ال اله االشا«: فرمود
سـتاد.  يد و از سـخن گفـتن بـاز ا   يدرود فرستاد تا به نام پدرش رس ن و امامانيرالمؤمنيام

  ٢»... .او را به نزد مادرش ببر تا بر او سالم كند !عمهاي  «: فرمود يامام عسكر

  آن ییگو شیو پ یبت طوالنی. غ3
جالـب ايـن اسـت     غيبت آن حضرت از مردم اسـت.  مهديهاي مهم امام از ويژگي

اين از جمله خبرهاي  اند وآن خبر داده از وايات فراوان، همة پيشوايان معصومكه در ر
  آوريم:اين روايات را مي چند نمونه ازاست كه به وقوع پيوسته.  غيبي معصومان
  : فرمود پيامبر اكرم

خواهد بود کـه مـردم در    یرتیبت و حیاو غ يبرا .ز فرزندان من استا يمهد…
  3…گمراه شوند ،آن

  : فرمود امام صادق
او دوازدهمـین نفـر از    ن نفر از فرزندانم رخ خواهـد داد. همانا غیبت در ششمی

علـی بـن    ،امیرالمـؤمنین هـا   آن امامان هدایت پس از رسول خداست که اولـین 
  4در روي زمین است. ۀ اهللایبقام کنندة به حق، قیها  آن ابیطالب و آخرین

                                                
  کنایه از این است که بال از تو دور باد. ،. این جمله1
  .143، ص1، ح42، باب2ج کمال الدین و تمام النعمۀ، .2
  .536، ص5، ح25، باب1همان، ج .3
   145ص ، 13، ح51ر، ج بحاراالنوا .4
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  : فرمود امام جواد
است کـه بایـد در زمـان غیبـتش، مـورد       مهدي ]اهل بیت[همانا قائم از ما 
او سومین نفر از فرزندان  و هنگام ظهورش از او اطاعت شود. انتظار مردم باشد

  1من است.
زنـدگي امـام شـروع شـده از     هـاي   گفتني است اين غيبت طوالني كـه از آغـازين سـال   

امور شخصـي آن حضـرت، اطـالع و آگـاهي دقيـق و       عواملي است كه سبب شده كه ما از
مندان به امام، از مكـان زنـدگي حضـرت و همسـر و      همستندي نداشته باشيم. بسياري از عالق

ز ا ،زيرا ندانسـتن ايـن امـور    ؛شنوندولي جواب محكم و مستندي نمي ،پرسندفرزندان او مي
ايـن بخـش از زنـدگي     يامدهاي غيبت آن بزرگوار است. البته بديهي است كه جهـلِ مـا از  پ

بـه آن امـام و حجـت الهـي زيـاني      حضرت، به روند معرفـت و اطاعـت و تسـليم مـا نسـبت      
پـس بهتـر اسـت از بحـث و      ؛كنـد مشكلي را حـل نمـي   ،رساند و پرداختن به اين مسائل نمي

  : خود فرمود مهديانكه حضرت چن ؛وگو در اين مجال بپرهيزيمگفت
   2؛معنیکبواب السؤال عما الیفاغلقوا أ

  آنچه به حال شما سودي ندارد، ببنديد. درهاي پرسش را از

  . طول عمر4
نزديـك بـه    3تـاكنون  عمـر طـوالني آن حضـرت اسـت.     مهـدي هاي امام از ويژگي

كـه مطـابق ارادة    سـت ا اين عمر طوالني به دليـل آن  گذرد.قرن از عمر شريفش مي دوازده
اسـت و پيداسـت    ي، او آخرين حجت خدا و همان ذخيرة الهي براي اجراي اهداف انبيـا اله

يقـت در روايـات   اش زنده بمانـد. ايـن حق  هاي قيام جهانيكه بايد تا زمان فراهم شدن زمينه
  ه است.  فراواني بيان شد

ني، عمـري چنـين   ممكن اسـت انسـا   ، اين سؤال مطرح است كه چگونهالبته براي بعضي
طول عمر بحـث   گويي به اين سؤال، بجاست مقداري دربارةبراي پاسخ طوالني داشته باشد.

  : كنيم
                                                

  .70، ص1، ح36، باب2جکمال الدین و تمام النعمۀ، .1
  .544، ص344، ح 2ج ،اجاحتج 2
  سال دارد.1178قمري هستیم و پیشواي ما  1433اکنون در سال .3
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معمـول و  ، ن اسـت كـه آنچـه در جهـان امـروز     يـ ا ،ن سؤال و علت طرح آنيسرچشمه ا
 عضـي ب ١رسد؛ از ايـن رو  معموالً به صد سال نمياست كه  يمحدود يعمرها ،متداول است

از نظـر عقـل و دانـش     يعمر طـوالن  در حالي كه ؛را باور كنند يك عمر طوالنيتوانند  نمي
كـه  اند  دهيقت رسين حقيبدن به ا يدانشمندان با مطالعه اجزا .ستيممكن نريغ يامر ،يبشر

هـم   يو فرسـودگ  يريگرفتار پ يزنده بماند و حت يار طوالنيبس يها سال، ممكن است انسان
  : ديگو مي برنارد شاو نشود.

 ين اسـت کـه بـرا   یا، ستیولوژیرش همه دانشمندان بیمورد پذ یز اصول علما
ـ ن یستیرزید ین کرد و حتییتع يتوان حد نمی عمر بشر  يریله مرزناپـذ أز مسـ ی

  2.است
  :  سدينو مي »نگريات«پروفسور 

سـت  یبشر قرن ب ،میا که ما شروع کرده يو کارها  کیشرفت تکنیبه نظر من با پ
  3اران سال عمر کند.کم خواهد توانست هزیو 

دن بـه  يو رسـ  يريـ غلبـه بـر پ   يهـا  افتن بـه راه يـ دسـت   ين تـالش دانشـمندان بـرا   يبنابرا
ــ  نشــان يعمــردراز ــن پديگــر امكــان چن ــچنانكــه در ا ؛اســت يا دهي ــا گــام ،رين مســي  يه
 يسـتند افـراد  يكم ن ،برداشته شده است و هم اكنون در گوشه و كنار جهان يزيآم تيموفق

و  يو فكـر  يت مناسـب بـدن  يـ ه مناسـب و فعال يو تغذ ييمناسب آب و هوا طيكه بر اثر شرا
نكـه  ياتـر   مهـم  .شـتر از آن دارنـد  يب يك به صدوپنجاه سال و گاهينزد يعمر، گريعوامل د

و  يآسـمان  يهـا  در كتـاب  .بارهـا تجربـه شـده اسـت    ها  خ انسانيدر گذشته تار يعمر طوالن
ار يبسـ هـا   آن كه مدت عمـر اند  اد شدهيشرح حال  با نام و نشان و ياديز يها انساني، خيتار

  : ميكن مي انينمونه چند مورد را ب يبرا درازتر از عمر بشر امروز بوده است.
زنـده مانـدن تـا روز     بلكه از امكـان  ،يهست كه نه تنها از عمر طوالن يا هي. در قرآن آ١

  :  ديافرم مي است كه ونسيه درباره حضرت يدهد و آن آ مي خبررستاخيز، 
ز در شـکم  یگفت، تا روز رسـتاخ  یح نمیتسب ]یدر شکم ماه ونسی[ اگر او

                                                
 شود که به نسبت بسیار کم است. . البته هم اکنون عمرهاى باالى صد سال هم یافت مى1
 .13ص  ،راز طول عمر امام زمان. 2
 .147، ص 6، ش 6، سال دانشمند. مجله 3
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  1.ماند یم یماه
ز) كـه در  يتـا روز رسـتاخ   ونسياز عصر ( يار طوالنيبس يعمر ،ن از نظر قرآنيبنابرا

ر يپـذ  امكـان  ،يانسـان و مـاه   يشـود بـرا   يده مـ يدان ناميعمر جاو ،شناسان ستياصطالح ز
  ٢است.
  :  ديفرما مي در مورد حضرت نوحم ي. قرآن كر٢

هـا   آن انیـ سـال در م  950پـس  ؛میقومش فرسـتاد  يما نوح را به سو یبه راست
  3کرد.درنگ 

 ياسـاس برخـ   بـر . آن حضرت است يامبريمدت پ ،آمده است فيه شرياين آ آنچه در
  ٤.استبوده سال  ٢٤٥٠، مدت عمر آن بزرگوار اتيروا

  :  نقل شده است كه فرمود از امام سجاد يتينكه در روايجالب ا
 ،و آن باشـد  مـی  حضرت نوح یاز زندگ يا وهیو شسنّت  يدر امام مهد

  5طول عمر است.
  :  ديفرما مي يسيز درباره حضرت عي. و ن٣

 …مشـتبه شـد  هـا   آن ربلکه امر ب ؛ختندیاویو هرگز او را نکشتند و به دار ن …
 ،خـود بـاال بـرد کـه خداونـد      يبلکه خداوند او را به سو ؛ن او را نکشتندیقیبه 

  6توانا و فرزانه است.
زنـده اسـت و در    يسـ يمعتقدند كه ع ،ث فراوانيهمه مسلمانان به استناد قرآن و احاد

  خواهد كرد. يارياو را  ،فرود آمده يهنگام ظهور حضرت مهد هاست و  آسمان
  : فرمود امام باقر

و  …امبران استیپاز چهارتن از سنّت  چهار ] يمهد[ ن امریدر صاحب ا
 ؛استمرده او : ندیگو می ]زین يدرباره مهد[ نکهیدارد و آن ا یسنت یسیاز ع

                                                
 .144. سوره صافات، آیه 1
امکان چنین عمرى را بـراى   ،میلیون ساله در سواحل ماداگاسکار چهارصد نه کشف ماهى. خوشبختا2

 ).22/8/43 - 6413، ش کیهانماهى، عینى کرد (
 .14. سوره عنکبوت، آیه 3
 .309، ص 3، ح 46، باب 2ج  کمال الدین و تمام النعمۀ،. 4
 .591، ص 4، ح 21، باب 1، ج همان. 5
 .157. سوره نساء، آیه 6
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  1باشد. می که او زنده یدر حال
در  ه اسـت. شـد مطـرح  عمرهاي طـوالني  ز سخن از يل نيعالوه بر قرآن در تورات و انج

  :  تورات آمده است
رد     یست نهصـد و سـ  یام آدم که زیتمام ا … ام یـ جملـه ا  …سـال بـود کـه مـ

نهصد و ده سـال  » نانیق«ام یا یو تمام …نهصد و پنج سال بود که مرد» انوش«
ر  »متوشالح«ام یا پس جمله …بود که مرد د نهصد و شصت و نه سال بود که مـ

. ...2  
) ش از نهصد سـال يب( يطوالن يبا داشتن عمرها يحاً به وجود افرادين تورات صريبنابرا
  كند. مي اعتراف

زنـده   ،ده شـدن يپس از به دار كشـ  يسيگر آن است كه ع نشان يز عباراتيل نيدر انج
مسلّم است كـه عمـر    .فرود خواهد آمد يو در روزگار ٣ده و به آسمان باال رفته استيگرد

  شتر است.يآن بزرگوار از دو هزار سال ب
د بـه  د بـه علـت اعتقـا   يـ ت بايحيهود و مسين يروان دو آئيشود كه پ مي ان روشنين بيبا ا

  ز معتقد باشند.ين يطوالن يكتاب مقدس به عمرها
، خياسـت و در گذشـته تـار    يرفتنيپـذ  يو عقلـ  ينكه طول عمر از نظر علمـ يگذشته از ا

روان يـ پ ز قابل اثبات است. به اعتقـاد يت خداوند نينها بي اس قدرتيدر مق، ار دارديموارد بس
هـا   و علّـت ها  ر همه سببياست و تأث ار خداونديتمام ذرات عالم در اخت ،يان آسمانيادهمه 

بـدون سـبب و   او ز يـ د و ننمان مي ر بازياز تأثها  ب، سباگر او نخواهد .دارد يبه اراده او بستگ
 رونيـ ب يشـتر ، اسـت كـه از دل كـوه    يياو خـدا  نـد. يآفر مـي  كند و مي جادياي، عيعلّت طب

و  يموسـ  يا را بـرا يـ در ،سـازد  مـي  سرد و سـالمت  ميآتش سوزنده را بر ابراه ،آورد مي
چنـين خـدايي    ايـ آ ٤.دهد مي عبور يوار آبيان دو ديرا از مها  آن كند و مي روانش خشكيپ

كـان و  يهمـه ن  يت آمـال و آرزو يو نها يره الهين ذخيو آخر ايو اول اينكه به عصاره انبياز ا
  ناتوان خواهد بود؟!، بدهد يطوالن يعمر ،بخش وعده بزرگ قرآن تحقق

                                                
 .217، ص 51، ج بحاراالنوار. 1
 .32 - 5(ترجمه فاضل خانى)، سفر پیدایش باب پنجم، آیات  تورات. 2
 .12 - 1، کتاب اعمال رسوالن، باب اول، آیات عهد جدید. 3
 .63  سوره شعراء، آیه؛69م آمده است: سوره انبیاء، آیه . اینها حقایقى است که در قرآن کری4
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  : فرمود يبامام حسن مجت
سـپس   کننـد؛  ی میبتش طوالنیدر دوران غرا  ] يمهد[خداوند عمر او  …

د تـا  نمای می ر چهل سال آشکاریز یجوان يمایاش او را در س ییبه قدرت خدا
  1تواناست. يابند که خداوند بر هر کاریمردمان در

 يخيارو تـ  يو علمـ  ياز ابعـاد مختلـف عقلـ    ان طول عمر امام دوازدهمين جريبنابرا
اراده خداونـد بـزرگ و    يهـا  هـا از جلـوه   نيـ ش از همه اياست و پ يرفتنيممكن و پذ يامر

  تواناست.

  اتیل و خصوصیشماچهار. 
ان يـ ب يل و اوصاف حضرت مهـد يشما امبريپ بيت اهلو  امبر اكرميات پيدر روا

  : كنيم مي اشارهها  آن از يشده است كه به برخ
و  يابـروانش هاللـ  ، اش بلند و تابنـده  يشانيپ، گون دماش جوان و گن آن بزرگوار چهره

ش بـراق و گشـاده   يبـا و دنـدان هـا   يده و زياش كشـ  ينيب، اه و درشتيچشمانش س، دهيكش
 دهيـ چون اثر نبـوت د  ياش اثر ان شانهين و در ميمشك يخال، است. بر گونه راست آن امام

    شود و اندام مباركش متناسب و دلرباست. مي
ن يـ از ا، هشـد ان يـ ب ناف كه در سخنان معصوميآن وجود شر يها يگژياز و يبعض

  :  قرار است
، عـدالت و  ي، صـبر و بردبـار  يسـت ي، زهـد و سـاده ز  ياو اهل عبـادت و شـب زنـده دار   

سـار   نش چشـمه ياست. آن حضرت سرآمد همگان در علم و دانش و وجود نازن يكوكارين
و  يينهـا  يبـزرگ، منجـ   ي، انقالبـ ينام و جهـاد، رهبـر جهـا   يـ است. او اهل ق يبركت و پاك

و از اوالد فاطمـه   از تبـار رسـول خـدا    يت اسـت. آن وجـود نـوران   يمصلح موعود بشر
ه زنـد و  يـ هنگام ظهور بر كعبـه تك  است كه دالشهداءين فرزند از نسل سيو نهم زهرا

ر ن خـدا را زنـده و احكـام خداونـد را د    يـ د ،ام خـود يـ رد و بـا ق يامبر را در دست گيپرچم پ
پس از آن كه پر از جـور و   ،و داد گرداند يكند و جهان را پر از مهربان يجار يتيسراسر گ

                                                
 .109، ص 51، ج بحاراالنوار. 1
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  ١داد شده باشد.يب

  هاي زندگی حضرت دورهپنج. 
  :  ب استيشامل سه دوره پرفراز و نش يامام مهد يزندگ

آن حضرت از آغاز والدت تا زمـان شـهادت امـام     يپنهان يگشامل زند: دوره اختفا .١
  است. يعسكر
ادامـه  ، ده و تا ظهـور آن حضـرت  ش ازدهمياز هنگام شهادت امام : بتيدوران غ .٢

  افت.يخواهد 
امـام  ، بـه خواسـت پروردگـار جهـان     بـت يشـدن دوران غ  يپـس از طـ  : عصر ظهـور  .٣

چ يخواهـد نمـود. هـ    سرشار ها ييبايو زها  ياز خوب ا رايظهور خواهد كرد و دن دوازدهم
كـه  هـا   آن ، امـام عصـر   طبق روايتـي  داند و از نمي منتظَر را كس زمان ظهور آن موعود

  ٢گو هستند. دروغ، ن كنندييرا تع يزمان، ظهور يبرا

                                                
 .383 ـ 239ص  ، فصل دوم،منتخب االثر. 1
 .542، ص 344، ش 2، ج احتجاج. 2
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  خالصۀ درس
o نامام زما   يفرزند امـام عسـکر  جمعـه   ده دمیسـپ بـه نـام نـرجس در     يو از مـادر

   در سامرا چشم به جهان گشود. ق255پانزدهم شعبان سال 
o يمهد« ،نند رسول خدا است و لقب معروف حضرتهما، ه حضرتینام و کن «.است 

o يمهدی، امام بنا به حکمت اله بت است.یو غ ی، عمر طوالنوالدت پنهانی يدارا   

o معصومان اند. کردهات ذکر یدر روارا حضرت آن  يها یژگیو به آمدن او بشارت داده و 

o يامام مهد یدوران زندگ بـت صـغرا و   یاد ساله غوره هفتشامل دوره پنج ساله اختفا، د
   .است و عصر ظهور ابت کبریغ یدوره طوالن
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  درسهاي  پرسش
  کنید.را بیان  . نام، نسب و شخصیت مادرگرامی امام زمان1
 القاب مشهور حضرت را ذکر نمائید. . هشت مورد از2
 را توضیح دهید. . دلیل مخفی بودن قضیه والدت امام زمان3
 را اجماالً بیان کنید. يل طول عمر امام مهدی. دل4
 یین مقاطع تاریخی آن، توضیح دهید.را با تع . دوران زندگی امام عصر5

  پژوهشی هاي پرسش
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  .شیخ طوسی ،الغیبۀ. 1
 .مد صدرسید مح، تاریخ غیبت صغرا. 2
 .اهللا صافی گلپایگانی آیت ،منتخب االثر. 3
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  معرفی امام مهدي به شیعیان

  به خواص . نشان دادن مهدي1
  . نسبت عقیقه2
  نگاري . نامه3
  گویی به سؤاالت . پاسخ4
  . دریافت هدایاي مادي5

  معجزات و کرامات
  تربیت و هدایت

  درپ نماز بر پیکر



58 )1( نگین آفرینش

  

   ياز والدت موعود تا شهادت امام عسکر
سال و  كه پنچ تا پيش از شهادت امام عسكري مهدياين دوره زندگي حضرت 

 امام عسـكري  ،در بردارنده نكات مهمي است. در اين دوره ،چند ماه طول كشيده است
 نيفتنـد.  ي، به گمراهـ امام آخرين در شناختتا  ،كندمي ، معرفيبه شيعيان را مهديامام 

ي گويـا بـر امامـت و    د كـه شـواهد  شو، آشكار مينيز معجزات و كرامات فراواني از موعود
  : پردازيمهايي از حوادث اين دوره ميحجت بودن اوست. در اينجا به بخش

  انیعیبه ش يامام مهد یمعرّف
دوره بسيار حساسـي اسـت. از سـويي دشـمنان بـه       ،هاي آغازين زندگي امام مهديسال

ز سـوي  بـه قتـل برسـانند و ا   را شناسايي كـرده،   دنبال آنند كه فرزند امام حسن عسكري
گمراهـي   مـام دوازدهـم را بشناسـند تـا بـه     خواهنـد ا مـي  مهـدي ديگر شيعيان و دوستان 

در همـان حـال كـه مراقـب اسـت دشـمن از تولّـد         بنابراين امام عسـكري  ؛گرفتار نشوند
پوشـيده بمانـد، بـراي جلـوگيري از گمراهـي شـيعيان و       نشـود و والدت او   فرزندش بـاخبر 

نشـين بـر حـق    ي، آنـان را از والدت فرزنـدش كـه همـان جا    انحراف از مسير امامت و رهبر
  : از اقدامات آن حضرت عبارتند از برخي سازد.اوست آگاه مي
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  به خواص مهدي. نشان دادن 1
  :  ديگو مي است ازدهميژه امام يروان ويپ از عه ويكه از بزرگان ش اسحاق احمد بن

؛ مام پـس از او سـؤال كـنم   ا بارةخواستم در مي اب شدم ويشرف يخدمت امام عسكر
متعـال از آن زمـان كـه     ياحمد! همانـا خـدا  اي  «: فرمود ،ميبگو يش از آن كه سخنيپ يول

ن نخواهـد  يز چنـ يـ امـت ن ينگذاشته است و تا ق يخود خالحجت  ن را ازيزم، دهيآدم را آفر
ـ ] به بركـت وجـود او  [ شود و مي ن برداشتهيبال از اهل زم، خداحجت  به واسطه .كرد اران ب

  .»ديآ مي رونيب ينيزم يها ده و بهرهيبار
  »ست؟ين پس از شما كيرسول خدا! امام و جانش پسراي  «: عرض كردم

بـر   سـه سـاله   يكه پسـر  يدر حال و آن حضرت با شتاب به درون خانه رفت و بازگشت
احمد بن اسحاق! اگر نـزد  اي  «: فرمود ،ديدرخش مي ش همانند ماه تماميكه رو دوش داشت

همانـا او هـم    .دادم نمـي  ن پسرم را به تو نشانياي، نبود ياو گرام يها متعال و حجت ياخد
همـان   ،كنـد  مـي  ن را از عـدل و داد پـر  ياست كه زمـ  يه رسول خداست و كسينام و هم كن

  .»استگونه كه از ظلم و ستم پر شده 
  هست كه قلبم به آن آرام گردد؟! يا ا نشانهيسرور من! آ: گفتم

  : گفت روان يلب به سخن گشود و به زبان عرب، آن كودك ]هنگامن يدر ا[
احمـد بـن   اي   .ن هسـتم كـه از دشـمنان خـدا انتقـام خـواهم گرفـت       يدر زم ۀ اهللایمن بق«

  .!»نشانه مباش يدر پ ينيب ين كه با چشم خود مياسحاق، پس از ا
رون يـ ب امـام از خانه  يبا شادمان] ن سخنانيدن اياز شن [پس «: دياحمد بن اسحاق گو

  ١.»…شدم
  :  كنند يعه نقل ميگر از بزرگان شيو چند تن د ٢ن محمد بن عثمانيهمچن

فرزندش را به ما نشان ، م. آن حضرتيگرد آمد ازدهميان نزد امام يعيچهل نفر از ش
  : داد و فرمود

د و بعد از من در ین من است. از او فرمان برین امام شما و جانشیا، پس از من

                                                
 .80، ص 1، ح 38، باب 2ج  کمال الدین و تمام النعمۀ،. 1
است که در بخش غیبت، شرح حـال او   ادر دوره غیبت صغر . او دومین نائب خاص امام مهدى2

 خواهد آمد.
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او  ،پس از امروز ]د کهیبدان [د شد و ید که هالك خواهیراکنده نشون خود پید
  1د... .ید دیرا نخواه

  . سنّت عقیقه2
هاي اسـالمي، عقيقـه كـردن و وليمـه دادن بـراي نـوزاد       هاي ديني و سنتيكي از برنامه

سـالمتي و   نمايندكـه در ؛ يعني گوسفندي قرباني كرده، جماعتي از مردم را ميهمان مياست
بارهـا بـراي فرزنـدش عقيقـه      تأثير فـراوان دارد. امـام حسـن عسـكري     ،عمر فرزند طول
هـاي بسـياري از شـيعيان را از    گـروه  تا ضمن عمل به ايـن سـنت نيكـوي پيـامبر     2،كرد

  والدت امام دوازدهم آگاه سازد.
ــراه ــرا يامــام عســكر: ديــم گويمحمــد بــن اب گوســفند ، ان خــوديعياز شــ يكــي يب

  ٣».محمد است، قه فرزندمين از عقيا«: د و فرمودفرستا يا دهيبرسر

  نگاري. نامه3
-كه از برجستگان و شايسـتگان شـعيه اسـت مـي     احمد بن اسحاق قمييكي از نوادگان 

كـه   بـه جـد بزرگـوارم احمـدبن اسـحاق      اي از مواليمـان حضـرت عسـكري   نامه: گويد
  : دنماينده آن حضرت بود رسيد كه در آن، به خط آن حضرت آمده بو

این رازي است که بایـد نـزد تـو باشـد و از مـردم       براي ما فرزندي به دنیا آمد.
ترین بستگان و دوستان آشکار او را جز براي نزدیک ]والدت[ما بماند.  پوشیده

 ،تا خـدا تـو را بـه وسـیله آن     ،نکردیم. دوست داشتیم آن را به شما اعالن کنیم
  4.ه او شاد کرد. والسالمگونه که ما را به وسیل همان ؛شاد گرداند

  گویی به سؤاالت. پاسخ4
گويي به سـؤاالت بـود. ايـن نيـز     پاسخ مهديكودكي امام  هاي دورانيكي از برنامه

كـرد و  راهي براي شناخت امـام و حجـت آخـرين بـود كـه عقيـده شـيعيان را تقويـت مـي         
بـه اختصـار نقـل    ساخت. بـراي نمونـه روايتـي را    دلگرمي و آرامش خاطر آنان را فراهم مي

                                                
 .162، ص 2ح  ،43، باب 2ج  کمال الدین و تمام النعمۀ،. 1
  .42، باب2همان، ج .2
 .158ص  ،10ح همان،. 3
  .160، ص15همان، ح .4
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  كنيم.مي
ل امـام حسـن   يـ وك يهمـراه احمـد بـن اسـحاق قمـ      عهياز بزرگان ش يسعد بن عبداهللا قم

شـود.   مـي  ابيامام شرف آن به محضرها  آن افت پاسخيطرح سؤاالت و در يبرا يعسكر
  : ن نقل كرده استيدار را چنين ديان اياو جر

از نـور  «: اره كـرد و فرمـود  بـه فرزنـدش اشـ    يچون خواستم سؤال كنم، امام عسكر
سـؤال   يخـواه  يهر چه م«: كودك رو به من كرده فرمود ،ن هنگاميدر ا .»چشمم سؤال كن

ن يـ ا«: فرمـود » سـت؟ يچ ] از حـروف مقطعـه قـرآن   [ عصيكهـ مقصود از «: دميپرس …»كن
ا را از آن آگاه ساخته و سپس آن يزكر ،خودة است. خداوند بند يبيغ ياز خبرها ،حروف

از پروردگـارش   ايـ ن قرار است كـه زكر يباز گفته است. داستان از ا محمد يرا برا
را بـر او فـرو    لياموزد. خداوند متعال جبرئيرا به او ب ]عبا  آل[پنج تن  يها خواست تا نام

و فاطمـه   يو عل محمد] مقدس يها نام[ا چون ياد داد. زكريرا به او ها  فرستاد و آن نام
را  نيحسـ  يشد و وقتـ  يش برطرف ما ياندوه و گرفتار ،وردآ يرا بر زبان م و حسن

 يبارالهـا چـرا وقتـ   «: گفت يشد. روز يگرفت و مبهوت م يش را ميكرد، بغض گلو ياد مي
شوم و چون  يآرام م  راحت شده و دلهايم  يو نگرانها  از اندوه ،كنم ياد ميآن چهار نفر را 

خداونـد او را از داسـتان    »شـود؟  يبلند مـ م ا و ناله يآورم، اشكم جار ياد ميرا به  نيحس
رمـز كـربال و   » كـاف . «]ن داسـتان اسـت  يـ رمـز ا [» عصيكه«: آگاه كرد و فرمود نيحس

 نيكه جفاكننده نسبت بـه حسـ  » ديزي«ه از نام يكنا» اءي«و  ]او[رمز هالكت خاندان » هاء«
صبر و استقامت امـام  نشانه » صاد«او دارد و  ياشاره به عطش و تشنگ» نيع«باشد و  ياست م

  »ت....اس نيحس
  »اند؟ خود منع شده يدن امام برايمن! چرا مردم از برگز يموالاي  «: گفتم
كـه  [صـلح  امام م«: گفتم »ا امام مفسد؟يصلح است امام م ]دنيمقصود تو برگز[«: فرمود

ست كـه  ينآگاه  يگريكس از درون د چينكه هيبا توجه به ا«: . فرمود»]جامعه را اصالح كند
، ده مـردم يـ ا احتمـال نـدارد كـه برگز   يـ آي، ا به فساد و تبـاه يشد ياند يم يبه صالح و درست

  ٢و١.»ن استيهم، علّت«: . فرمود»امكان دارد ؛يآر«: گفتم ») باشد؟يو اهل تبهكار( مفسد
                                                

 .190، ص 21، ح 43، باب 2ج  ،همان. 1
 در فصل اول کتاب در بخش منصوب بودن امام از سوى خدا، گذشت. ،. توضیح این سخن2
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و بـه  انـد   ان كـرده يـ ز بيـ ن يگريعلّت د يامام مهد، تياست كه در ادامه روا يگفتن
  شد. يخوددارها  آن انياز ب ،ت اختصاريرعا يكه برااند  هم پاسخ فرموده گريسؤاالت د

  يماد يایافت هدایدر. 5
ــرا يو واجبــات مــال يمــاد يايان، فرســتادن هــدايعيشــ يهــا از برنامــه يكــي امامــان  يب

ازمنـدان جامعـه رفـع    يهـا، از ن  رفتن آنيپس از پذ نيز آن بزرگواران. بوده است معصوم
  كردند. ياز مين

  :  ديگو مي يامام حسن عسكر يها لياز وك يكيابن اسحاق 
م كـنم. در آن  يبردم تا به آن حضرت تقد ازدهميان را به محضر امام يعياز ش ياموال

د در كنار امام حضور يدرخش يكه مانند ماه تمام م يا فرزند خردسال حضرت با چهره ،حال
ان و يعيشـ  يايهـدا  !فرزنـدم « :فرمـود  ،رو بـه فرزنـد خـود كـرده     يداشت. امـام عسـكر  
را بـه  ] خـود [ا رواست دست پاك يمن! آ يموالاي  «: ودك فرمود. ك»دوستانت را باز كن

  »دراز كنم؟ ،خته استيگر آميد كيكه حالل و حرام آن به  يديناپاك و اموال پل يايهدا
ل و ور تا حـال رون آينان است بيان ايچه در مآن، ابن اسحاقاي  «: فرمود يامام عسكر

سه از فـالن  ين كيا«: رون آوردم. كودك گفتيسه را بين كيپس اول .»دحرام آن را جدا كن
كـه در آن شصـت و    ]اش را فرمود و نام او و نام محله[شخص از فالن محله شهر قم است 

است كه صـاحبش   ين سنگالخيفروش زم يبها، از آن ياست. چهل و پنج اشرف يدو اشرف
و  ،ه جامـه اسـت كـه فروختـه    نُ ينارِ آن بهايبرده است و چهارده دارث ، آن را از پدر خود

  .»استها  نارش وجه اجاره دكانيسه د
كـن   يين مـرد را راهنمـا  يـ . اكنون ايزم! راست گفتيفرزند عز«: فرمود يامام عسكر

و حـرام را مشـخص    يهـا  سـكّه ، كودك با دقت تمام »حرام است؟] ن اموالياز ا[كه كدام 
  .ان كرديب يرا به روشنها  آن علت حرام بودن

ان نام و نشان و محـل سـكونت   يرون آوردم. آن كودك پس از بيب يگريسه ديسپس ك
مـا روا   ياسـت كـه دسـت زدن بـدان بـرا      يپنجـاه اشـرف   ،سهيدر آن ك«: فرمود، صاحب آن

 يآن گـاه امـام عسـكر    .ان كـرد يـ ك بيـ ك به يآن اموال را  يسپس علت ناپاك .»تسين
همـه را بـه   «: سپس رو به احمد بـن اسـحاق كـرد و فرمـود     .يراست گفت !انمپسر ج«: فرمود

بـه آن   يازيـ مـا را ن  .را بـه صـاحبانش برسـانند   هـا   آن ا سفارش كن كـه يصاحبش برگردان 
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  ١.»…ستين

  معجزات و کرامات
ش از ين تولـد و پـ  ينخسـت  يها در سال يامام مهد يزندگ يخواندن ياز فرازها يكي

و انجـام گرفتـه   ، له آن حضـرت ياسـت كـه بـه وسـ    هـايي   و كرامـت ا ه معجزه، بتيدوران غ
ك يـ ما تنها  مورد غفلت واقع شده است.ي، ت بزرگ الهيات آن آين بخش از حيا معموالً

  : ميآور مي راها  آن نمونه از
  : ديگو يشابوريم بن احمد نيابراه
القـه فـراوان   ع، انيعيستمگر بود و به كشتن شـ  ييكه فرمانروا[ كه عمروبن عوف يزمان
مناك شدم و وحشت همه وجـودم را فـرا گرفـت.    يبه شدت ب ،قصد كشتن مرا كرد ]داشت

 يكرده و رو به جانب خانه امام حسن عسـكر  يپس با خاندان و دوستان خود خداحافظ
زم. چـون بـه خانـه امـام     يـ ز وداع كنم و در نظر داشتم كه پس از آن بگريشان نيكردم تا با ا

 ش ماننـد شـب چهـاردهم   يـ دم كـه رو يد يپسر ير امام حسن عسكردر كنا، وارد شدم
ك بود آنچـه را در خـاطر   يران گشتم و نزدياو ح يمايكه از نور س يا به گونه ،ديدرخش مي

  فراموش كنم.] م به فراريترس از كشته شدن و تصم يعني[داشتم 
بـه   .تسـ يختن نيبـه گـر   يازيـ ن !ميابـراه  يا«: به مـن گفـت   ]ن هنگام آن كودكيدر ا[
  .»شر او را از تو دور خواهد كرد، متعال يخدا يزود

سـت كـه از   ين پسـر ك يـ شـما شـوم! ا   يفدا« :گفتم يبه امام عسكر .شتر شديرتم بيح
ن پـس از مـن   ياو فرزنـد مـن و جانشـ   « :فرمـود  يامـام عسـكر   »دهـد؟  يدرون من خبر م

  »... .است
دوار بـودم و بـه آنچـه از    يـ نـد ام كه به لطف خداو يدر حال ؛رون آمدميب«: ديم گويابراه

م مرا به كشـته شـدن عمـرو بـن     يعمو، بعد ياعتماد داشتم. چند، ده بودميشن، امام دوازدهم
  ٢.»بشارت داد، عوف

والدت امـام   دربـاره  نيز در روايتي كه جناب حكيمـه عمـه بزرگـوار امـام عسـكري     

                                                
 .190، ص 21، ح 43، باب 2ج  کمال الدین و تمام النعمۀ،. 1
 .700، ص 7، فصل 3ج ، الهداة اثبات. 2
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  : آمده است ،نقل كرده مهدي
فرزندم را نـزد مـن   « :م كردم و نشستم. امام فرمودآمدم و سال ،ديچون روز هفتم فرا رس

پس  ]ولب بگشود [نوزاد  ».يفرزندم! سخن بگو«: امام فرمود …من سرورم را آوردم .آور
ات را يـ ن آيـ ا ،امبر اكـرم و پـدران بزرگـوارش   يـ خداوند و درود بـر پ  يگانگيبه  ياز گواه

  : تالوت فرمود
منِ الرَّحیمِ * والرَّح مِ اللّهبِس      ضِ وـی اْالَرفُوا فتُضْـعلَـی الَّـذینَ اسنَّ عاَنْ نَم نُرید

نَجعلَهم اَئمًۀ و نَجعلَهم الْوارِثینَ ونُمکِّـنَ لَهـم فـی االَْرضِ ونُـرِي فرْعـونَ وهامـانَ       
  ؛  12ا کانُوا یحذَرونَوجنُودهما منْهم م

م و ین منت نهیم بر مستضعفان زمیو ما اراده کرد به نام خداوند بخشنده مهربان
ن پـا  یم و حکومتشـان را در زمـ  ین قرار دهـ یزم يان و وارثان رویشوایآنان را پ

ـ  [هـا   آن آنچـه را از ، انشیم و بـه فرعـون و هامـان و لشـکر    یبرجا سـاز   ی= بن
  م.ینشان ده ،م داشتندیب ] لیاسرائ

  تربیت و هدایت
گـري دارد.   امـام حتـي در كـودكي شـأن هـدايت      فراد است،هاي امام، هدايت ا نامهاز بر

بـه  : گويـد مـي  ] خادم امام حسـن عسـكري  [ابونصر : روايت كرده است شيخ صدوق
 ».آري«: عـرض كـردم   »شناسـي؟ آيـا مـرا مـي   «: رسيدم. فرمـود  مهديخدمت حضرت 

د م ايـن  مقصـو «: . فرمـود »شما آقاي من و پسر آقاي من هستيد«: گفتم »من كيستم؟«: فرمود
مـن آخـرين   «: فرمـود  ».مرا فداي شما بگردانـد! شـما بفرماييـد   خداوند «: عرض كردم ».نبود

    ٣.»كندبال را از خاندانم و شيعيانم برطرف مي ،خداوند به وسيله من وصي پيامبرم،
-او را راهنمايي مـي  ولي امام ؛دهدشده گرچه ابونصر پاسخ امام را ميدر روايت ياد
اختن جايگـاه امـام و   بخشد و آن، شنتري را به او ميشناخت بيشتر و عميقكند و معرفت و 

بديهي است كه شناخت امام به عنوان آخرين جانشـين پيـامبر،    معرفت آثار وجودي اوست.
  اطاعت و تسليم كامل در برابر او را به دنبال دارد.

                                                
 .6و  5 آیه. سوره قصص، 1
 .143، ص 1، ح 42، باب 2ج  کمال الدین و تمام النعمۀ،. 2
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پديـدار اسـت   گفتني است كه جريان هدايت و تربيت انسانها در همة برخوردهـاي امـام   
  .بيان شد» گويي به سواالتپاسخ«هاي ديگر آن در بخش كه نمونه

  پدرپیکر نماز بر 
نمـاز  ، بـت يش از شـروع غ يدر دوران اختفـا و پـ    يامام مهد ين فراز از زندگيآخر

ان خــدمتكار امــام يــابواالَد خوانـدن آن حضــرت بــر جنــازه پــاك پــدر بزرگــوارش اســت. 
  : ديگو مي ن بارهيدر ا ازدهمي

را بـه مـن داد و   هايي  نامه، ف خوديعمر شر ين روزهايدر آخر يامام حسن عسكر
گشـت و از   يپس از پانزده روز بـه سـامراء بـازخواه   ؛ ها را به شهر مدائن برسان نيا«: فرمود

اي  «: گفـتم  .»ديـ د يمرا در محـل غسـل خـواه    ]بدن  [د و يشن يناله و افغان خواه ،خانه من
هـر كـس   «: فرمـود  »ن شما كه خواهـد بـود؟  يامام و جانش، دهد ين رويسرور من! چون چن

 يگـر ينشـانه د «: گفـتم  .»امـام پـس از مـن خواهـد بـود     ، مـرا از تـو بخواهـد    يهـا  پاسخ نامه
نشـانه  « :گفـتم  .»امام پس از من خواهـد بـود  ، كه بر من نماز بخواند يكس«: فرمود ».دييبفرما

امـام پـس از مـن    ، سـه اسـت خبـر دهـد    يچـه در ك كه از آن يكس«: فرمود ».دييبفرما يگريد
  .ستيسه چيمانع از آن شد كه بپرسم در آن ك ،بت و شكوه اماميه. »خواهد بود

روز  ،همـان گونـه كـه فرمـوده بـود      .را گـرفتم هـا   آن به مدائن بـردم و جـواب   ها را نامه
دم و يشـن آن حضـرت   ياد نالـه و افغـان از سـرا   يـ فر ،در آن حال .سامراء شدمپانزدهم وارد 

  افتم.  يرا در محل غسل  يامام عسكر ]بدن[
 يستاده است و جمعـ يدم كه بر در خانه امام ايبرادر آن حضرت را د، در آن حال جعفر

: با خـود گفـتم   د.گفتن مي كيتبر] بر امامتش[ت و يتسل ]در مرگ برادر[را  يو، انيعياز ش
شـناختم كـه اهـل شـراب و      مـي  او رارا يـ ز؛ شـود  مي تباه، امامت باشد،امام  ]جعفر[ن ياگر ا

ك و يتبر] گرانيمانند د[ش رفتم و يپ ]بودمها  نشانه يچون در پ[ .است يو تارزن يقمارباز
نكـرد. در آن   ياز مـن سـؤال   ]ها از جمله جواب نامه[ز يچ چياو درباره ه يول ؛ت گفتميتسل

سـرور  اي » : گفت] خطاب به جعفر[رون آمد و يب ]از خدمتكاران از خانه يكي[د يعق ،حال
همراه جعفـر   من ».ز و بر او نماز گزاريبرخ .كفن شده است] يامام عسكر[برادرت  !من

دم. جعفـر  يـ را كفن شده بر تابوت د ازدهميداخل خانه شدم و امام  ،انيعياز ش يو جمع
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گـون   گندم يكودك ،دير بگويچون خواست تكب يول ؛ش رفت تا بر برادرش نماز گزارديپ
اي  «: رون آمـد و لبـاس جعفـر را گرفـت و گفـت     يـ وسـته ب يپ يها مجعد و دندان ينسوايبا گ

ده و يـ رنگ پر يا جعفر با چهره .»ه نماز گزاردن بر پدرم سزاوارترمعمو! عقب برو كه من ب
 ]بـه مـن  [نماز گـزارد. پـس از آن    ش آمد و بر بدن اماميآن كودك پ .عقب رفت، زرد

 :و با خود گفـتم  را به او دادمها  نامه .»به من بده ،يمراه داره را كههايي  جواب نامه«: فرمود
مانـده اسـت. نـزد     يباق، سهيان كيو جر ]ن كودك استيامامت ا يها از نشانه[ن دو نشانه يا

ن كــودك يــا« :ديان از او پرســيعياز شــ يكــي .ديكشـ  مــي دم كــه آهيــجعفـر رفــتم و او را د 
  »ست؟يك

  .»شناسم نمي ده ويرا ند هرگز او !به خدا سوگند«: جعفر گفت
  :  دهد مي ان ادامهيابواالد

 .سراغ گرفتنـد  ياز اهل قم آمدند و از امام حسن عسكر يم كه گروهيا نشسته بودم
مـردم بـه    »م؟ييت بگـو يتسـل  يبه چه كسـ «: چون از شهادت آن حضرت باخبر شدند گفتند

تنـد. سـپس خطـاب بـه     ت گفيك و تسـل يـ بر او سالم كردند و تبرها  آن جعفر اشاره كردند.
  »ست و اموال چقدر است؟ياز كها  است. بگو نامه يو اموالها  همراه ما نامه«: جعفر گفتند

ن يـ در ا »د؟يـ خواه مـي  بيـ ا از مـا علـم غ  يـ آ«: جعفر برآشفت و از جا برخاست و گفت
 [همراه شماسـت   يو فالن يفالن يها نامه«: رون آمد و گفتيب ]از اندرون  [خدمتكار  ،حال

نـار  يهـزار د  ،بـا شماسـت كـه در آن    يا سـه يز كيو ن ]را گفت ها  صاحبان نامه ينام و نشانو 
: و امـوال را بـه او دادنـد و گفتنـد    ها  نامهها  آن ».محو شده است ،نار آنياست كه نقش ده د

  ١.»…امام است ،فرستادهها  نيگرفتن ا يآن كه تو را برا«

                                                
 .223، ص 2، ح 43، باب 2، ج همان .1
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  خالصۀ درس
o يامام عسکر را بـه افـراد مـورد اعتمـاد و      يو، بودن والدت فرزنـدش  یبا توجه به مخف

رت یدچار ح ن امامیو نشان داد تا مردم درشناخت آخر یمعرف، عهیاز بزرگان ش یگروه
   .نگردند یو گمراه

o يامام مهد سعد بـن عبـداهللا پاسـخ     يو اعتقاد یکالمهاي  به پرسش ین کودکیدر سن
 دادند.

o افـت و بـا   یان توسط احمد بن اسحاق را دریعیش یالارس يایهدا، حضرت بنا به سفارش پدر
آنان  یو اموال حرام را به صاحبان اصل آن را جدا کرده حالل و حرام، صاحبان اموال یمعرف

 .ندارجاع داد

o يبعد از شهادت امام عسکر، يامام مهد .خود بر جنازه پدر نماز گذارد 
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  درسهاي  پرسش
  و نشان دادن فرزندش به برخی از شیعیان نمودند؟اقدام به معرفی  . چرا امام عسکري1
خطاب به چه کسی و در پاسخ به چه  توسط امام مهدي »…ارضه یاهللا ف ۀیانا بق«. آیه شریفه 2

 سوالی قرائت گردید؟
ان فرموده یرا چگونه ب بودن امام یل عدم انتخابی، دلیدر پاسخ سعد بن عبداهللا قم . امام عصر3

 است؟
ح یتوسط محمد بن اسحاق را توض يان به امام عسکریعیش يایل وجوهات و هدایان تحوی. جر4

  .دیده
به ابواالدیان جهت تشخیص امام بعد از خود معرفی فرموده  . سه نشانه از عالئمی که امام عسکري5

  .را توضیح دهید

  سواالت پژوهشی
را تشریح  ام مهدينسبت به فرزندش ام دو وظیفۀ حساس و به ظاهر متضاد امام عسکري. 1

  اخفاء به جهت حفظ جان و اعالن به جهت معرفی)( .نمایید
  .ها در این رابطه را بیان کنید و نقش قمی . دالیل عدم موفقیت جعفر2
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هاي مورد  ها و دانش ترين معارف الهي و ماندگارترين حكمتچشمه زالل ،قرآن كريم
كتابي است سراسر راستي و درستي كه خبرهـاي گذشـته و آينـده جهـان را      نياز بشر است؛

از  ،ين سـفير الهـي  ه و هيچ حقيقتي را فروگـذار نكـرده اسـت. قيـام انقـالب آخـر      نمود بيان
بشـارت داده شـده و بـه عنـوان      ،ترين حقايق جهان است كـه در كتـاب خـدا بـه آن     بزرگ

  سخن گفته شده است.   ،فرجام زيباي نيكان و صالحان از آن

  سیري در آیات مهدویت
فراواني از قرآن كريم بيان شـده   موضوع مهدويت و حكومت جهاني صالحان در آيات

اند. اين فراواني آيات از دهآيه را در اين موضوع بررسي كر ٢٦٥ا ت بعضي از محققان است.
اي كـه برخـي از آيـات بـه شـخص امـام اشـاره        به گونـه  ؛تنوع موضوع هم برخوردار است

فرموده و در تعـدادي از آيـات، سـخن از غيبـت آن حضـرت و حكومـت جهـاني او و نيـز         
هـايي از ايـن آيـات خـواهيم     مونـه در ادامه بحث به ن هاي ياران او مطرح شده است. ژگيوي

  پرداخت. 

  افراد در قرآن یهاي معرف شیوه
معارف خـود را بـه دو شـيوه بيـان      ،يابيم كه اين كتاب الهي در مي با بررسي دقيق آيات

  :  كرده است
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  الف. نام بردن
  ها و صفات  ژگيوي بيان ب.

پـرده در بـاره    بي برد و با صراحت و اين است كه گاهي قرآن از حقيقتي نام مي ،مقصود
هـا را   ان ويژگـي يـ كنـد و ب  به داليلي از نام بردن خودداري مي نيز گاهيگويد.  آن سخن مي

قـرآن كـريم    ،بـراي مثـال   كنـد؛  ي مـي آن را به ديگران معرف ،از اين مسير دهد و مي حيترج
ه اسـت.  ها شناسـاند  بيان ويژگيولي ياران او را با  ؛را بارها نام برده اسالم يپيامبر گرام

  :  از جمله
لَماء عدأَش هعینَ مالَّذو ولُ اللَّهسر دمیح منَهیاء بمحتَغُـونَ   اتَر الْکُفَّارِ ربا یدـجا سکَّعر مه

   1وجوههِم منْ أَثَرِ السجود یسیماهم فه و رِضْوانًا فَضْلًا منَ اللَّ
گیرنـد و بـا    که با او هستند بر کـافران سـخت   یو کسان ؛ستبر خداپیام ،محمد

 يآیند و جویـا  یکنند، به سجده م یکه رکوع م یبین می دیگر مهربان. آنان را یک
اسـت کـه بـر چهـره      يا اثـر سـجده   ،خدا هسـتند. نشانشـان   يفضل و خشنود

  هاست. آن
؛ امـا  بـرد  مـي  ن، خدا و پيـامبرش را بـا صـراحت نـام    امر مؤمنا يمعرفي اوليا همچنين در

آن جا كـه   ؛گيرد هاي او بهره مي باره مصداق ولي پس از پيامبر، از بيان صفات و ويژگيدر
  :  فرمايد مي
ولُهسرو اللّه کُمیلا وإِنَّم       ـمه ؤْتُـونَ الزَّکَـوةَ وی ـلَوةَ وـونَ الصیمقینَ ینُواْ الَّذامینَ ءالَّذ و

   2راکعون
چنان خوانند و هم يكه نماز م يشما خداست و رسول او و مؤمنان ينيست كه ول جز اين

  كنند. يانفاق م ،كه در ركوعند
يكسان نيست و نبايد انتظار داشته باشيم كه  ،بنابراين ادبيات و شيوه بيان حقايق در قرآن

 ؛اسـت  نيز در قرآن نـام بـرده نشـده    مهديهر حقيقتي در قرآن نام برده شده باشد. امام 
بـه آن   ت جهاني او بشارت داده شده وباره حكوم، در آيات فراوان درولي چنان كه گفتيم

  حضرت و غيبتش اشاره شده است. 
                                                

 .28سوره فتح، آیه .1
 .55سوره مائده، آیه .2
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  در قرآن نیامده است؟ چرا نام حضرت مهدي
همان گونـه كـه از سـاير     نام برده نشده است؛ مهديدر تمام آيات مهدويت از امام 

  نام برده نشده است. علت چيست؟ حضرت علي ،يامبرامامان به ويژه اولين جانشين پ
هـا و   شـيوه قـرآن در معرفـي دو گونـه اسـت و معرفـي بـه ويژگـي         ،اوالً چنانكه گفتـيم 

له امامت كـه بيـان   كند؛ به ويژه در مسأ نياز مي بي نده را از نام بردنيصفات، در مواردي گو
   ١كند. اي امامت آشكار ميهاي او را بر ها و شايستگي هاي شخص امام، صالحيت ويژگي

چنانكـه در معرفـي    ؛وجـود دارد ثانياً گاهي در نـام بـردن، مـانعي ماننـد خطـر تحريـف       
دشـمنان   ،بردينام م ييعني اگر قرآن از امام عل ؛شخص امام و بردن نام او اين گونه بود

اقـدام   حذف نام او از قرآن، به تحريف و كم و زيـاد كـردن قـرآن    يتوز و منافقان برانهيک
  .  نمودند اعتبار مي بي كردند و اين سند جاودان الهي و آخرين كتاب آسماني را مي

هـا   آن اما بيان حدود و احكـام  ؛، نماز و زكات و حج را بيان كردهثالثاً خداوند در قرآن
 ؛و در امامت نيز، لزوم پيروي از امـام معصـوم را بيـان كـرده     است را به پيامبر واگذار كرده

روشـن اسـت كـه ايـن      آن را به پيـامبر حوالـه كـرده اسـت.    في مصاديق و اشخاص ولي معر
  :  فرمايد آن جا كه مي است، وظيفه از سوي خدا به پيامبر اكرم داده شده

 أَنزَلْنَاا نُزِّلَ  ولنَّاسِ منَ لیتُبالذِّکْرَ ل کإِلَیهِمإِلَی 2  
برایشـان   ،مردم نـازل شـده اسـت    ياتا آنچه را بر ،قرآن را نازل کردیم و بر تو
  . یبیان کن

 پيامبر اكرم در حديث ثقلين، عترت خـود را در رديـف قـرآن قـرار داد و بـه پيـروي از      
تا ايشان را نيز بـه عنـوان مفسـران واقعـي قـرآن پـس از خـود بـه مسـلمين           ،دستور دادها  آن

  بشناساند.
قرآن براي همه مسـلمين حجـت    گونه كه سخن پيامبر در توضيح و تفسير بنابراين همان 

  يت دارد.ر شرح ظاهر و باطن آيات قرآن، حجنيز د است، بيان امامان معصوم
                                                

ایمـان و نمـاز و زکـات در    هاي  ا با ویژگیر ) وقتی امام علی55آیه مائده،سوره . در آیه والیت (1
ندان جمع کرده او را به عنوان بنده صالحی که بین عبادت خدا و انفاق نیازم ،کند می حال رکوع معرفی

، بـه آن  کشـاف در تفسـیر   نکه بزرگان اهل سنت ماننـد زمخشـري  چنا الگوي دیگران قرار داده است؛
   اند. اعتراف کرده

 .44سوره نحل، آیه .2
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  تفسیر و تأویل در آیات مهدویت
و حكومت او را در آيـات   مهديهاي امام  توانيم ويژگي اگر سؤال شود چگونه مي

 است پاسـخ ايـن اسـت كـه    و از كجا بدانيم كه اين آيه به آن حقيقت بزرگ پرداخته  بيابيم
  تفسير و تأويل.: آيات قرآن با دو رويكرد به مهدويت نظر دارد

اي از آينده جهان و حاكميت صالحان سخن گفته اسـت كـه بـه     بعضي از آيات به گونه
 ؛تواند داشته باشـد  د و مصداقي جز آن نميشو تفسير مي مهديروشني به قيام و انقالب 

يعنـي   ؛و حكومت او نظر دارد مهديبه امام  ،ويكرد تأويلاما بيشتر آيات مهدويت با ر
تطبيـق   مهـدي بينيم كه با فهم و درك سـطحي مـا بـر امـام      در ظاهر آيات، عبارتي نمي

ـ كـه مفسـران حقيقـي قرآننـد ـ همـان         و امامـان معصـوم   اما با توجه به بيان پيامبر ؛شود
  است. محمد ظهور مهدي آل هايي دربارة ، در بردارنده بشارتآيات

در ظـاهر   ،به بيان ديگر، آيات قرآن، ظاهري دارد و باطني. بخشـي از حقـايق و معـارف   
اي  ولي پـاره  ؛دهد همين بخش را توضيح مي ،عبارات قرآني بيان شده است كه تفسير قرآن

ترس افراد عادي دور اسـت و  هاي دروني آيات نهفته است كه از دس ديگر از حقايق در اليه
ايـن بخـش را تأويـل قـرآن      كنند. آنند آن حقايق را آشكار ميكه همتاي قر معصومان

  گويند. مي

  تحلیل و بررسی آیات مهدوي
سـنت، بحـث شـده    در كتب تفسـير شـيعه و اهـل     در باره آيات مرتبط با امام مهدي

در ي ايـن آيـات را گـرد آوري كـرده انـد و      لهـاي مسـتق   لمان در كتـاب اع بعضي از است.
در اين بخش چنـد نمونـه    1اند. بهره برده ت، از روايات پيامبر و اهل بيتتوضيح آن آيا

  آوريم. دوي را با شرح و تفسيري كوتاه مياز آيات مه

  تحقق بخش وعده بزرگ الهی یک. امام مهدي
  :  فرمايد مي قرآن كريم
نکمنُواْ مامینَ ءالَّذ اللَّه دعو   لُواْ الصمع اوحاللَی فت مفَنَّهتَخْلـا   یسضِ کَمالْأَر

                                                
سیماي امام مهـدي در   ، تالیف جمعی از مؤلفان؛7، جمعجم احادیث االمام المهدي :ك.براي نمونه ر. 1

  لیف عالمه سید هاشم بحرانی.تأ المحجهترجمه کتاب  قرآن
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الَّذ ُمینهد ُمکِّنَنَّ لهملَی و هِملن قَبینَ مالَّذ تَخْلَفتَض ياسن   یارُم ملَنهدبلَی و ُمله
أُولَئک هم شَیًا و من کَفَرَ بعد ذَالک فَ یلَا یشْرِکُونَ ب یبعد خَوفهِم أَمنًا یعبدونَن

  1الْفَاسقُون
وعـده داد   ،انـد  شایسته کرده ياند و کارها از شما که ایمان آورده یخدا به کسان

 را کـه پـیش از   یهم چنان که مردم ؛جانشین دیگرانشان کند ،زمین يکه در رو
رایشـان پسـندیده   کـه خـود ب   -جانشین دیگران کرد. و دینشـان را  ،بودندها  آن

پرسـتند و هـیچ    یبدل کند. مـرا مـ   یو وحشتشان را به ایمن استوار سازد -است
کننـد،   یکـه از ایـن پـس ناسپاسـ    هـا   آن کننـد. و  یرا با من شـریک نمـ   يچیز

  نافرمانند.
  : كنيم مي چند نكته را بيان در توضيح اين آيه شريف

منـان پديـد آورد   اي را بـراي مؤ كه جامعه تخداوند وعده داده اس ،آيهن ياالف. مطابق 
  : سه ويژگي مهم داشته باشد كه

  منان باشد؛ؤ. حاكميت در آن جامعه در اختيار م١
   كامل برسد و بر همه اديان چيره شود؛. دين اسالم به استقرار ٢
  سر برند و هيچ ترسي براي ايشان نباشد. ه منان در امنيت كامل ب. مؤ٣

و روشـن   تاده اسـ منـان وعـده د  هاي پي در پـي بـه مؤ  كيدبا تأ ، خداوندب. در اين آيه
إِنَّ اللّـه الَ   :چنـان كـه خـود فرمـود     ؛شود وتخلف ندارد مي است كه وعده خدا حتماً واقع

ادیعالْم فخْلی .2   
 ؛ يعنـي وعملُـواْ الصَّـالحات  مـنکم  وعد اللّه الَّذين آمنُواْ : ه آمده استيآ يابتداج. در 

خواهـد  و خداونـد مـي   هستند كه اهل عمل صالح مناني استمخصوص مؤ ،ده الهياين وع
اي صـالح و  ط ايجـاد جامعـه  اي را پديـد آورد. پـس شـر   براي چنين گروهـي چنـان جامعـه   

  كار است.  من پرهيزؤافراد م ،شايسته
لَيسـتَخْلفَنَّهم فـي   ( منان در زمين بشارت داده اسـت ؤبه خالفت م ،د. در اولين فراز وعده

يشـينيان  چنانكـه پ : فرمـود  ،چنين نويدي دور از ذهن مخاطبان نباشدکه ين ) و براي االْأَرضِ

                                                
 .55سوره نور، آیه  .1
  .9. سوره آل عمران، آیه 2



  در آینۀ قرآن امام مهدي 

 

75

يعني پيش از شـما هـم صـالحان از     ؛)كَما استَخْلَف الَّذين من قَبلهِم( ايشان را خليفه قرار داد
    1اند. اقوام پيشين به لطف الهي به حاكميت زمين رسيده

م كه دين مـورد رضـاي خـدا اسـت خبـرداده      از تمكين دين اسال ،در فراز دوم وعده . ه
ديـن   ،يعني اين كه در آن زمان 2بر همه اديان است،اسالم ي غلبه و چيرگي ااست كه به معن

  شود و خطري آن را تهديد نخواهد كرد.  مي جهاني ،اسالم
اي كـه از سـوي   منـان پـس از دوره  اين بشارت است كـه مؤ  ،وم وعده الهيو. در فراز س

امني بودند به يك زندگي سراسر امن و خـالي از هـر   خارجي در تهديد و ناشمن داخلي و د
  رسند.   مي ترس و نگراني

 اسـتقرار  اي كه سه ويژگـي خالفـت صـالحان،   . در پايان آيه نتيجه شكل گيري جامعهز
اي دين اسالم و امنيت فراگير را داراست بيان كرده كه عبارت اسـت از بنـدگي خـالص بـر    

همان هدف عالي خلقت اسـت   ،روشن است كه اين مهم ر آن نباشد.خدا كه هيچ شركي د
    .3وما خَلَقْتُ الْجِن والْإِنس إِلَّا ليعبدون: كه در جاي ديگر قرآن آمده

  نتیجه بررسی آیه
در عبارات  ولي دقت ؛گوناگوني دارندهاي  مفسران برداشت ،مقصود آيهو درباره مراد 

 آلدهيـ اي اجامعه ،رساند كه جامعه وعده داده شده در اين آيهرا مي ناآيه به روشني اين مع
بلكـه پيوسـته ديـن اسـالم و نيـز مسـلمين و        ،است كه در گذشته تاريخ اسـالم تحقـق نيافتـه   

 نـده يپـس بايـد در آ   ،وعده خداست ،آيهاند و چون مضمون منين در خطر و تهديد بودهؤم
  اي پديدار شود. امعهچنان ج ،جهان
  : گويدمه طباطبايي در تفسير اين آيه ميفسر بزرگ قرآن، عالم

این جامعه با این صفات تا کنون به وجود نیامده است و اگـر مصـداقی داشـته    
حق مطلب این است کـه ایـن آیـه     خواهد بود. مهديباشد در روزگار امام 

بـا هـیچ جامعـه     ،شـود تشـکیل مـی   مهديامام اي که با ظهور جز با جامعه

                                                
 زیـرا  ؛اکم شـده باشـند  . البته الزم نیست اقوام صالح در گذشته در همه زمین حـ 55 آیه نور،سوره  .1

  نه گستره خالفت را.  باشد اصل خالفت را به خالفت گذشتگان تشبیه کرده ،ممکن است آیه
  به این نکته تصریح کرده است.  مجمع البیاندر تفسیر  مرحوم طبرسی ،مفسر بزرگ شیعه .2
  .)56ه سوره ذاریات، آی( »، مگر براي اینکه مرا عبادت کنندمن جن و انس نیافریدم« و .3
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   1ري قابل انطباق نیست.دیگ

  تفسیر آیه نور با کالمی نورانی
عالمـه طباطبـايي   سوره نور پيداست و همان گونه كـه در كـالم    ٥٥چنانكه از ظاهر آيه 

عـالوه بـر    .دشـو رويكردي تفسيري بر حكومت جهاني مهدي منطبق مي گذشت اين آيه با
امـام  ده اسـت.  ان شـ ت بـزرگ بـا صـراحت بيـ    نيـز ايـن حقيقـ    اين در روايات اهل بيت

  : آيه فرمودن ياپس از قرائت  سجاد
شیعیان ما اهل بیت هسـتند.   ،انداینان که در آیه وعده داده شده !به خدا سوگند

 اي را پدید خواهد آورد.ن جامعه، چنیخداوند به وسیله مردي از ما براي ایشان
اش مان کسـی اسـت کـه رسـول خـدا در بـاره      او مهدي این امت است و او ه

آن  ،ر آینـه خداونـد  هـ  ،اگر از عمر دنیا جز یک روز باقی نمانده باشـد «: فرمود
تا مردي از عترت من به حکومت رسد که نامش  ،سازدروز را چنان طوالنی می

   2؛ چنانکه از ستم آکنده باشد.کندنام من است و زمین را از عدالت پر می

  ازلی خداوندحکومت صالحان اراده 
  :رمايدفقرآن كريم مي

 َونحالالص يادبا عرِثُهی ضالذِّکْرِ أَنَّ الْأَر دعن بورِ می الزَّبنَا فکَتَب لَقَدو٣  
ايم كه اين زمـين را بنـدگان صـالح مـن بـه ميـراث        نوشته -پس از تورات -و ما در زبور

  خواهند برد.
  : دشوآيه با مهدويت روشن گوييم تا چگونگي ارتباط در توضيح اين آيه نكاتي را مي

بدون قيد به  »االرض«كتبنا) حتمي بودن يك كار است و كلمه ( الف. مقصود از نوشتن
رود كه بدون معامله و داد و سـتد بـه   درباره چيزي به كار مي» ارث«اي همه زمين است. معن

ته بـر  ي تسلط و پيروزي يك قـوم شايسـ  اد و در قرآن كريم گاهي به معنبايكسي انتقال مي
بنـابراين، آيـه از    4به كار رفتـه اسـت.  ها  آن يدر اختيار گرفتن امكانات و داراي قوم بدكار و

                                                
  نور. 55، ذیل آیه15، جتفسیر المیزان .1
  نیز روایت شده است.  مانند این حدیث از امام باقر و امام صادق .2
 .105انبیاء، آیه سوره  .3
  .515، ص13ج، تفسیر نمونه .4
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  پيروزي قطعي صالحان خبر داده است
كتـاب  . زبـور،  اسـت  ي زبور و ذكـر، احتمـاالت گونـاگوني بيـان شـده     اب. در باره معن

بنـابراين   ؛شـود يولي كلمه زبور در لغت بـه هـر كتـابي گفتـه مـ      ؛د بوده استوحضرت داو
  ست مقصود، تمام كتب آسماني باشد.ممكن ا

لـي بـه دليـل معنـاي     ؛ وبه كار رفته است 2 و نيز قرآن 1واژه ذكر در قرآن درباره تورات
  رود. آسماني هم به كار ميهاي  مه كتابدرباره ه ،اصلي آن كه يادآوري و تذكر است

  :  كرده است نه معناآيه را اين گو تفسیر نمونهفوق، هاي  از ميان نظر
ما در زبور نوشتیم پس از آنکـه در تـورات بیـان کـردیم کـه زمـین را بنـدگان        

  3شایسته به ارث خواهند برد.
و پيـروزي  داشـته  اما چون در همه اديان الهي بشـارت ظهـور منجـي آخرالزمـان وجـود      

ر زبـور  مـا د : هم دور نيسـت كـه   ااين معن ،الهي در تاريخ بشر استهاي  صالحان جزء سنت
هاي آسماني بيـان كـرديم كـه زمـين را بنـدگان شايسـته مـا        كتابدر پس از آن كه م ينوشت

  وارث خواهند شد.
يعني بندگان شايسته خدا كه هـم ايمـان و توحيـد آنـان را بيـان       ،»عبادي الصالحون«ج. 

اري و نيـز از جهـت علـم و آگـاهي     را از نظر عمل و پرهيزكـ ها  آن كند و هم شايستگيمي
  الم كرده است. اع

شرط حاكميت و پيروزي مستضعفان بـر مسـتكبران را در دو محـور     گويي آيه شريف،
    4عبوديت خدا و صالحيت علمي و عملي خالصه كرده است.

  : فرمود باقر مدر شرح و بيان آيه روايت شده است كه اما
قـائم و   »الصـالحون عبـادي  « مقصـود از  آسمانی همه ذکر هستند وهاي  کتاب

  ران او هستند.یا
در ضـمن   ودواست كه در زبور داهايي  بشارت ،باره آيه مورد بحثآخرين نكته در

                                                
  .48آیه  سوره انبیاء، .1
  .27سوره تکویر، آیه .2
  .517، ص13، جتفسیر نمونه .3
  .518همان، ص .4
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  :  كتب عهد قديم آمده است
وارث زمین خواهنـد   ،شوند و اما متوکالن به خداوند می زیرا که شریران منقطع

  …شد
منقطـع خواهنـد    ،اما ملعونان وي ؛وارث زمین خواهند شد ،کان خداوندمتبر اام
   1ند و میراث ایشان ابدي خواهد شد.ادخداوند روزهاي صالحان را می …دش

د همـان تعبيـر قرآنـي صـالحان     وشود كـه در زبـور داو   مي با دقت در عبارات باال روشن
  ياد شده است.  ها  آن متوكالن و متبركان از يعالوه با كلمه شبيه آن يعنه مده و بآ

  مستضعفان، پیشوایان و وارثان زمیندو. 
  :  فرمايدمي ميقرآن كر

لَ ونَّ عأَن نَّم ینُرِید ضِ وی الْأَرفُوا فتُضْعینَ اسالَّذ   ـۀً ومأَئ ـملَهعنَج   ـملَهعنَج
فرْعونَ و هامانَ و جنُودهما منْهم ما  يالْأَرضِ و نُرِ یو نُمکِّنَ لهُم ف *الْوارِثینَ

    2 رونکَانُواْ یحْذَ
هـیم و آنـان را پیشـوایان    نت نزمین م يو ما بر آن هستیم که بر مستضعفان رو

مکانت بخشیم و به فرعـون   ،را در آن سرزمینها  آن و سازیم و وارثان گردانیم
  ترسیدند. یکه از آن منشان دهیم  را يو هامان و لشکریانشان چیز

نكـاتي را بيـان    ،موضـوع مهـدويت  بـا  ها  آن آيات و چگونگي ارتباطن ياي توضيح ابر
  : كنيم مي

يـابيم كـه خداونـد از اراده    نگـريم درمـي  ابتدايي سوره قصـص مـي  الف. وقتي به آيات 
تكبران خبـر داده اسـت و ايـن كـه قـوم بنـي       سـ ي مستضعفان بـر م زقطعي خود مبني بر پيرو

زمــين و  وارث ،اي محروميــترا پــس از دورههــا  آن رســاند و مــي يبــه پيشــوايرا  اســرائيل
  سازد.  را به دست ايشان خوار و زبون ميها  آن دهد و دشمنانهاي آن قرار مي نعمت

ائيل مربوط به گذشته تاريخ اسـت، قـرآن كـريم در ايـن دو     ب. با اينكه داستان بني اسر
يـك جريـان جـاري    دربـاره   ؛ گـويي فعل آينـده سـخن گفتـه اسـت    و صيغه مضارع  آيه، با

خاصي مانند مصر و قوم مخصوصي چـون   كه محدود به زمينگويد درگذر زمان سخن مي
                                                

  .520، صهمان .1
  . 6و5سوره قصص، آیه  .2
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هميشـگي خـدا    آفرينش و سـنت  ي در نظام بلكه سخن از يك قانون كل ؛بني اسرائيل نيست
  است.   ي مستضعفان در گستره زمان و در پهنه زمينبر پيروز يمبن

ولـي   ؛ان بنـي اسـرائيل يكـي از مصـاديق آيـه اسـت      تداسـ  ،ج. با توجه به نكات گذشـته 
مستضـعف داده اسـت. بنـابراين    هـاي   همـه اقـوام و ملـت    را بـه  اين بشارت بـزرگ  ،خداوند

نيـز از مصـاديق    و شـكل گيـري حكومـت پيـامبر اسـالم      مشركان پيروزي مسلمانان بر
  همين آيات است.  

اسـخ ايـن اسـت كـه     اي براي خداوند خواهـد بـود؟ پ  تاريخ نيز چنين اراده دهينآيا در آ
رخ  مهديامام تر پيروزي مستضعفان در حكومت جهاني ر و كاملتنمونه گسترده؛آري

بـه ارث خواهنـد    همه زمـين را شوايي زمين رسـيده، صالحان به پي،خواهد داد كه در آن روز
   1سوره انبياء بيان شد. ١٠٥در آيه چنان كه اين حقيقت به روشنيبرد؛

تعـدد از  ر روايـات م د. اين حقيقت كه اين آيات به حكومت جهاني مهدي اشاره دارد د
  : در توضيح اين آيه فرمود امام سجاداست.  بيان شده نمعصوما

والذي بعث محمداً بالحق بشیراً و نذیراً ان االبرار منا اهل البیـت و شـیعتهم بمنزلـۀ    
  2؛موسی و شیعته و ان عدونا و اشیاعهم بمنزلۀ فرعون و اشیاعه

نیکان  ه و بیم دهنده قرار داد!شارت دهندب ،سوگند به کسی که محمد را به حق
و ند و دشمنان ما تبه منزله موسی و پیروان او هسها  آن از ما اهل بیت و پیروان

  باشند.به منزله فرعون و پیروان او میها  آن پیروان
شـوند و حكومـت حـق و عـدل از مـا      نابود مـي ها  آن م ويشويعني سرانجام ما پيروز مي

  خواهد بود.
  : در تفسير اين آيه فرمود و اميرالمؤمنين

 اي را بعد از زحمت و سـختی ها  آن خداوند مهدي ه، آل محمد هستند.این گرو
عـزت داده، دشمنانشـان را   هـا   آن انگیـزد و بـه  شود، بر میکه بر ایشان وارد می

   3کند. ذلیل و خوار می
كـرده و از   اددر نهج البالغه بـه ايـن آيـه اسـتن    گفتني است در جايي ديگر اميرالمؤمنين 

                                                
  همین درس گذشت.  هاي پیشین شرح و بیان آیه در بخش .1
  .، ذیل آیه مورد بحثمجمع البیان .2
  .184، ص143، شیخ طوسی، حکتاب الغیبه  3
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  :جهان خبر داده است دهينحاكميت امامان در آ
ب ذلـک  یولدها و تال عق ینا بعد شماسها عطف الضروس علیا علیلتعطفن الدن

  ؛ …نیالذ ید ان نمن علیو نر
کند)  می یو باز به او مهربان( ردیگ می ا همانند شتر بدخو که به بچه اش گازیدن«

 ید ان نمـن علـ  یـ نر(و  :قرائـت فرمـود   ه رایـ ن آیـ سـپس ا  »گـردد  می به ما باز
   1).…نیالذ

  امام مهدي ذخیره بزرگ الهیسه. 
سوره هود است كـه   ٨٦ترين آيات درباره وجود مبارك امام مهدي آيه يكي از معروف
  آن حضرت گرديده است.  هاي  از مشهورترين لقب
  :فرمايدقرآن كريم مي

 یقبت إِن کُنتُم م رٌ لَّکُمخَی ینَاللّهنؤْم 2   
  ، اگر مؤمن باشید.اي شما بهتر استذخیره خدا بر

ر الهـي  ش اسـت. آن پيـامب  قوم درباره حضرت شعيب و ،از نظر تفسيري اين آيه شريف
اين نكته را كند و مي به قوم خود سفارش ،كم فروشي نكردن درباره رعايت حقوق مردم و

خيـر و   -ن باشـد م و خيانـت بـر ديگـرا   اگـر از راه سـت   -ثروت شيافزاكه  نمايدگوشزد مي
(= بقیـۀ   گـذارد بلكه سود حالل معامله كه خدا براي شـما بـاقي مـي    بركتي نخواهد داشت؛

د كه به خدا و نكنت را كساني درك مييست و اين واقعسبب بركت و افزايش نعمت ا اهللا)
  قوانين او ايمان داشته باشند و تنها به او اعتماد كنند. 

مـورد   در اين آيـه شـريف كـه يگانـه     »بقیۀ اهللا« روشن شد كه مقصود از از توضيح باال
ولـي از آن   باشـد؛  معامله مـي سرمايه و سود حالل  رگيري اين واژه در تمام قرآن است،كا هب

ي ادر اصل لغت بـه معنـ   ،خدا است هي بازماندااز نظر تركيب لغوي به معن »بقیۀ اهللا«جا كه 
خداوند براي بشر باقي مانده و مايـه خيـر و سـعادت     لطفهر موجود سودمندي است كه به 

حصـر بـه   نولـي محـدود و م   ؛مصداق خاصي دارددر اين آيه، » بقيه اهللا« ني. بنابراشوداو مي
توانـد بـر   مـي  ،و مفهوم جامعي كـه بـراي آن گفتـيم    ااين مورد نخواهد بود و با توجه به معن
                                                

   .200، فیض االسالم، حکمتنهج البالغه .1
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  هاي ديگر تطبيق شود. مصداق
چنانكـه در   هسـتند؛  اهللا بقیـۀ امبران خـدا و پيشـوايان بـزرگ،    همه پيـ  ،طبق اين برداشت
ي موعـود  چـون مهـد   1.انـد  با اين لقب بقيه اهللا خطاب شده همه امامان ،زيارت جامعه كبيره

الهـي بعـد از پيـامبران و امامـان و      يتنهـا بازمانـده اوليـا   و  آخرين امام از سلسله امامـان 
و  »اهللا بقیۀ«مصداق ترين  و روشنترين  مهم ،جهان استآخرين اميد مستضعفان و صالحان 

از نيـز   است. به همين دليل است كه در روايات معصـومان  تراز همه به اين لقب شايسته
  د.نكنياد ميبه همين تعبير زيبا او 

  : فرمود امام باقر
: این آیـه اسـت   ،آورداي که مهدي پس از ظهور خود بر زبان مینخستین جمله

و حجـت و   اهللا بقیـۀ مـنم  «: گویـد سـپس مـی   »ۀ اهللا خیرلکم ان کنتم مؤمنینبقی«
مگر به این  ،کندهیچ کس بر او سالم نمی ،پس از آن ».خلیفه خدا در میان شما

    2.»فی ارضه اهللا بقیۀالسالم علیک یا : «عبارت

                                                
ة و السادة الوالة و الذادة الحماة و أهل الذکر و أولی األمر و بقیۀ السالم علی االئمۀ الدعاة و القادة الهدا« .1

، مفـاتیح الجنـان  ( اهللا و خیرته و حزبه عیبۀ علمه و حجته و صراطه و نوره و برهانه و رحمـۀ اهللا و برکاتـه  
  .)زیارت جامعه کبیره

  .16، ح32، باب1ج و تمام النعمۀ، کمال الدین .2
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  درس ۀخالص
o آن اکتفـا  يهـا  یژگیان ویبه ب يبرد و در موارد می نام یبه صراحت از موضوع یگاه ،قرآن 

 .کند می

o امده است.ین ین کتاب آسمانیدر ا يف قرآن، نام امام مهدیاز تحر يریبه علت جلوگ 

o اء و یـ انب صد و پـنجم سـوره   آیه پنجم، سوره قصص،: ن ماننداز قرآ یات فراوانیخداوند در آ
   ت پرداخته است.یمهدوموضوع هود به  هشتاد و ششم سورة

o  55ه یدر آ »تیامن ير مومنان، استقرار اسالم و برقراریت فراگیمحاک«سه وعده خداوند به 
 شود. می محقق يمهدسوره نور، توسط امام 
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  درسهاي  پرسش
   .دیح دهیک موضوع در قرآن را توضیان یب يوه های.ش1
 در قرآن را تبیین کنید. علت عدم تصریح به نام امام مهدي 2
 د.یح دهیت را توضیداللت آن بر مهدو یسوره نور و چگونگ 55ه یدر باره آ ییاطبادگاه عالمه طبید 3

  پژوهشی  هاي پرسش
  سوره قصص را توضیح دهید. 5در آیه » مستضعفین«. مراد از 1
 یات ذیل آن معنا نمایید.ابا توجه به رورا  )…رلکمیۀ اهللا خیبق(سوره هود  86 . آیۀ مبارك2
را بیان و اثبات  و چگونگی استدالل به آن آیات ر زماندر ه حجت حی وجود دو آیه از آیات ناظر به. 3

 .کنید

   مطالعه و پژوهش بیشتر براي منابع 
  .7ج ،معجم احادیث امام مهدي. 1
 .مهدي یوسفیان، در قرآن امام مهدي. 2
 .1ج ، خدامراد سلیمیان،درسنامه مهدویت. 3
 .ابوطالب تجلیل تبریزي ،من هو المهدي. 4
  .در قرآن ویژه نامه امام مهدي ،19شماره موعود،فصلنامه انتظار . 5
 .نیا محمدجواد مولوي ،سیماي مهدویت در قرآن. 6
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   فوائد
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   اتیت از منظر روای. شناخت اصالت مهدو2
  تیمهدو ی. وحدت بخش3
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  تیث مهدویکوتاه در احاد يریس

  يمهدو یثیمنابع حد
  يات مهدویروا يها یژگیو

  اتیروا یالف. تنوع و گوناگون
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  د.اعتبار روایات مهدویت

  نیات مسلمیدر روا يمشترك مهدو يعرصه ها
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  از آسمان یسینزول حضرت ع. 2
  داءین بیدر زم یانیفرو رفتن لشکر سف. 3
  س)( و از نسل فاطمه امبریاز عترت پ يمهد. 4
  امبریبا پ يهم نام بودن مهد. 5
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ــات و ســن    ــن، رواي ــم معــارف دي ــراي فه ــي اســالمي ب ــابع اصــيل و غن ــامبر و از من ت پي

، پاسخ گوي بخش زيـادي  اين گنجينه گران سنگ در كنار قرآن كريم است. بيت اهل
و راهنماي مسلمين در حوزه معرفـت دينـي اسـت. وقتـي قـرآن كـريم دربـاره         ها از پرسش

يا در بـاره فـروع ديـن ماننـد نمـاز و حـج و        ،گويد مي اصول دين مانند توحيد و معاد سخن
اي ايـن موضـوعات را   معارف و حد و مرزهو ان بسياري از احكام بي ،كند مي زكات، بحث

در بخـش   ـ  بـه ويـژه اجتهـاد شـيعي     ـ  فقه غني اسالمي گذارد. مي وا به سنت معصومان
   1پايه گذاري شده است. بر روايات معصومان ،اي عمده

و پيوسـته   ، مطـرح ترين موضوعات اسالمي اسـت كـه از آغـاز اسـالم    مهدويت از اصيل
كوشـيده انـد ابعـاد     اسـالم  معصـوم  توجه و عنايت مسلمين بوده اسـت. پيشـوايان   مورد

مجموعه عظيمي از معـارف مهـدوي    ،فرهنگيگوناگون اين جريان را بيان كنند. اين تالش 
محصول مجاهـدت ارزشـمند و پيوسـته عالمـان      ،را فراهم آورده است كه تهيه و تدوين آن

  راستين است.  

  مهدویت سیري کوتاه در احادیث
ه كمتر موضوعي است كه به اندازه مهدويت، روايـت داشـت   ،در بين موضوعات اسالمي

                                                
  گواهی بر این ادعاست.  لیف مرحوم شیخ حر عاملیأت وسائل الشیعهمجموعه مفصل  .1
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در ايـن   را مسـلمين  روايـي هـاي   روايـت از كتـاب   باشد. بعضي از محققان حـدود دو هـزار  
   1اند. آوردهگردموضوع 

در ايـن   انـد كـه   فراواني از شيعه و اهل سـنت نقـل شـده   هاي  روايات مهدويت در كتاب
 عصـر امامـان معصـوم    بـه وجـود دارد كـه سـابقه آن     و اصـيلي  قـديمي  عمناب ،همجموع

در ميـان   مهـدي است كه روايات مهدوي حتي پيش از تولد امام  . اين بدان معنارسد مي
  2عه تدوين شده است.يحديثي ش اصول معروف بوده و در اصحاب امامان

  منابع حدیثی مهدویت در یک نگاه 
يگـر قـرار   دهـاي   اصلي و مادر هستند كه مرجع و مستند كتابي ها منابع حديثي، كتاب

دارنـد. ايـن مجموعـه در همـه مـذاهب      ربرخواي  از اعتبـار ويـژه   گرفته اند و به همين سـبب 
منـابع حـديثي   تـرين   مهـم  .و مورد توجـه هسـتند   مي نزد محققان و عالمان شناخته شدهاسال

  :  شيعه د رموضوع مهدويت به شرح زير است
و تـرين   از قـديمي  ايـن كتـاب    ):٣٢٩م ( اثـر محمـد بـن يعقـوب كلينـي      »افیکـ « الف.

مختلــف اســالمي اســت و هــاي  ي شــيعه اســت كــه حــاوي موضــوعآثــار روايــتــرين  معتبــر
  از آن درباره امامت و مهدويت است.  هايي  بخش

از راوايـان   : نعمـاني معروف بـه نعمـاني   ،اثر محمد بن ابراهيم ابن ابي زينب »الغیبه«ب. 
بزرگ شيعه در اوايل قرن چهارم است و همـه كتـابش را بـه روايـات مهـدويت اختصـاص       

  نقل كرده است.   حديث ٤٧٨و  داده
م ( محمـد بـن علـي بـن بابويـه قمـي      شـيخ صـدوق   اثـر   »کمال الدین و تمام النعمه«ج. 

 3. نوشـته  ش را بـه دسـتور امـام عصـر    كتاب المان بزرگ شيعه است كهز ع: وي ا)ق٣١٨
منـابع روايـي مـا بـه     تـرين   است و از مهـم  باره حضرت مهديدر ،كتابهاي  شتمام بخ

  رود.  مي شمار
بزرگ شيعه و اسـتاد بزرگـاني   هاي  ستوانهاز ا ق): او٤١٣م. ( مفيد اثر شيخ» االرشاد«د. 

                                                
در هشـت جلـد،    ومانروایات پیامبر و معصـ  . دراین کتاب،مام المهديإلامعجم احادیث  :ر. ك .1

   گردآوري شده است.
  .ق)220(م ، اثر عباس بن هشام ابوالفضل الناشريالغیبه للحجهمانند کتاب  .2
  ر همین کتاب آمده است.لف دتوضیح این جریان در مقدمه مؤ .3
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، دربردارنده تاريخ و فضـائل  مانند شيخ طوسي و سيد مرتضي و سيد رضي است. اين كتاب
    .است جمله امام دوازدهم حضرت ولي عصر و از امامان معصوم

تـرين   و كامـل تـرين   ايـن كتـاب از مهـم    ق):٤٦٠م ( اثر شيخ طوسي »کتاب الغیبه« .  ه
و غيبـت   زيرا دالئل عقلي و نقلي وجود امام مهدي منابع شيعه در بحث مهدويت است؛

از بزرگـان   ،تابلف كمؤ را آورده است. آن امام فضائل و سيره و ظهور و نيز عالئم ظهور،
جـا  ه تفسـير از خـود بـ    و كه آثار ارزشمند ديگري به ويژه در بخش فقـه  عالمان شيعه است

  گذاشته است.  
مجموعـه روايـات كتـب     مجلسي عالمه مرحوم فتني است كه محدث بزرگ شيعه،گ

گـرد آوري كـرده    بحـاراالنوار ) از مجموعه گـران سـنگ   ٥٣-٥١( ياد شده را در سه جلد
  است.  

بـراي   انـد.  هخود احاديـث مهـدويت را نقـل كـرد    هاي  كتابترين  سنت نيز در مهماهل 
 م( سـنن ابـوداود  و  ق)٢٤١م ( پيشواي مذهب حنبلي احمد بن حنبل مسند توان به مي نمونه
  اشاره كرد. صحاح ستّه  ةاز مجموع) ق٢٧٩م ( سنن ترمذيو ) ق٢٧٥

 همچـون  انـد؛  ره مهدويت نوشتهبعضي از عالمان اهل سنت كتاب مستقلي دربا ،به عالوه
    1را نگاشته است. البيان في اخبار صاحب الزمان ) كهق٦٥٨م( محمد بن يوسف گنجي شافعي

بـا  اي  روايـات شـيعه و سـني را در مجموعـه     ،گفتني است كه جمعي از محققان معاصـر 
   اند. تدوين كرده يمعجم احادیث االمام المهدعنوان 

اهللا صــافي  تــأليف آيـت  منتخــب االثـر ن مــا كتـاب  حــديثي زمـا هـاي   از بهتـرين كتــاب 
ي شـيعه و اهـل سـنت را در موضـوعات     كتاب رواي ١٥٧ت از يروا ٩٢٢گلپايگاني است كه 

اوليه محققـان  هاي  تواند نياز مي آورده است. اين اثر ارزشمند ، گردمختلف با نظم و ترتيب
ت كه بهره مندي از روايات اين نكته را بايد مد نظر داش ولي ؛عرصه مهدويت را پاسخ دهد

طلبد و بايـد بـدانيم كـه در     مي از دانش و تسلط بر علوم عربي و حوزوي رااي  پايه ،مهدوي
 خود را از معلم و استاد ايـن فـن   ايدب، نكنيم مي همان حال كه از اين سرچشمه زالل استفاده

  دانيم.  نياز ب بي
                                                

 االمـام المهـدي عنـد اهـل السـنۀ      : آثار اهل سنت در موضوع مهدویت، ر. ك ابراي آشنایی بیشتر ب .1
  لیف مهدي فقیه ایمانی. أت
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 روایات مهدويهاي  ویژگی
توانـد مطالعـه و    مـي هـا   آن كه آشنايي با دارندهايي  يژگي، وروايات مربوط به مهدويت

آن حضرت را همـوار تـر   به  تر كند و راه معرفت تحقيق در اين مجموعه را دقيق تر و آسان
  كنيم. مي روايات مهدويت را به اختصار بيانهاي  . برخي از ويژگيسازد

  الف. تنوع و گوناگونی موضوع
متفـاوت اسـت. شـرايط ويـژه ا ي در      ارشبا پدران بزرگـو  زندگي امام مهدي

مانند والدت پنهـاني،   ؛حيات آن حضرت وجود داشته و دارد كه در ساير امامان نبوده است
بـت، طـول عمـر حضـرت، حكومـت جهـاني،       يغيبت طوالني، وضـعيت مـردم در دوران غ  

وجـب  مختلف كه همگي نيازمند توضيح و تفسير هستند م ياياين زوا و امنيت و... . عدالت
ت، بسـيار متنـوع و گونـاگون باشـند. در واقـع      مهـدوي  شده كـه روايـات معصـومان دربـارة    

گونـاگون تـامين   هـاي   را در حوزه امام زمان ه اند نياز مردم به معرفتكوشيد نمعصوما
  كنند. 

 ،و بـراي هريـك   ،را مطـرح  امـام عصـر   موضوعات مربـوط بـه   منتخب االثركتاب 
  رواياتي را نقل كرده است.  

  نهمۀ معصوما . مهدویت در کالمب
ن از وجـود مبـارك   ، اين است كه همه معصـوما مهدويتهاي  ويژگيترين  يكي از مهم

معجـم  كتاب  اند. در باره اين موضوع سخن گفته يمهدتا شخص امام  پيامبر اكرم
كـه در   است يك از معصومان را به طور جداگانه آورده روايات هر المهدي احادیث االمام

   1روايت، بيشترين روايت را دارد. ٥٦٠با  ميان پيامبر اكرم اين
اين گستردگي روايات از يك سو نشانه اهتمام پيشوايان ما به موضوع مهـدويت و زنـده   

ايـن موضـوع    نشانه عالقه مسلمين براي پرسش و پاسـخ در  ،و از سوي ديگر ،نگهداشتن آن
   .ستبه اين حقيقت ا زوم معرفت عميق و جزء به جزءو ل

                                                
جلد توسط گروهی از محققان (علی کورانی، نجم الدین طبسی و...) تدوین  این مجموعه در هشت .1

  شده است. 
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  ج. راویان احادیث مهدوي
ده از روايات مهـدوي موجـود اسـت. ايـن     گستراي  مجموعه ،در منابع شيعه و اهل سنت

نقـل شـده اسـت کـه در کمتـر       نفـر از اصـحاب پيـامبر   روايات به وسيله حدود شصت 
 بـزرگ و هـاي   ن بوده است. نكته مهم اين كه در مجموعه راويان، شخصـيت يچن يموضوع

وجـود دارد. برخـي از   مشـهور اصـحاب پيـامبر    هـاي   و چهره ل بيت پيامبرنظير از اه بي
  : ند ازراويان عبارت

ــي  ــام عل ــرا  ،)ق ٤٠شــهادت ( حضــرت ام  ق)،١١شــهادت( حضــرت فاطمــه زه
ابـوذر   ،)ق ٦١شـهادت ( حضـرت امـام حسـين    ،)ق٥٠شـهادت  ( حضرت امام حسن

جـابر بـن عبــداهللا    ق)، ٣٧شـهادت ( عمـار ياســر ق)،  ٣٢م( سـلمان فارسـي   ،)ق٣٢م( غفـاري 
) و ق٣٥م( )، عثمان بـن عفـان  ق٢٣م( و حتي كساني مانند عمر بن خطابق)  ٧٨م( انصاري

موضعي متفـاوت بـا اهـل     رموضوع خالفت و امامت بعد از پيامب ق) كه در٥٢م( عايشه
  پيامبر داشتند.  بيت

  اعتبار روایات مهدویت
بـودن روايـاتي اسـت كـه در آن     ارزشمند يك موضوع روايـي، صـحيح   هاي  از ويژگي

سبب قبولي آن روايـات و در نتيجـه اصـالت و اعتبـار      ،موضوع نقل شده است. اين ويژگي
. در مهدويت با توجه به فراواني روايات و منابع كهن و اصيل، روايـات  شود مي آن موضوع

صحيح فراواني موجود است. نكته مهم اين كـه بسـياري از بزرگـان اهـل سـنت بـه صـحيح        
را از  يمهـد ام يـ اعتقـاد بـه ق   ،ودن روايات مهدويت اعتراف كرده اند و به همين دليـل ب

    اند. مسلمات دين و از جمله واجبات دانسته
 ،بعضي از علماي اهل سنت در مقام دفاع از عقيـده مهـدويت و رد منكـران ايـن عقيـده     

م مهـدي را از امـور   ي جريـان امـا  ند و با بيانـات علمـي و شـواهد روايـ    كتاب و مقاله نوشته ا
تار ابن خلـدون  همچون محمد صديق مغربي كه در رد گف اند؛ قطعي و غير قابل انكار دانسته

كتـابي نگاشـته و    ،روايات مهدويت را ضعيف و غير معتبر جلوه دهـد  كه تالش کرده است
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    1به سختي از او انتقاد كرده است.
كه گـاهي تعـداد راويـان     ين معنا، تواتر آن است. به اويژگي ديگر در روايات مهدويت

رسـد و در   مي به صفرها  آن زياد است كه امكان دروغ بودن سخناي  يك حديث به اندازه
، پديـده نـادري   اسـت. ايـن امـر    شويم كه آن حديث از معصوم مي مطمئن ،اين صورت

ن حجـر عسـقالني و سـيوطي    بـ از علماي اهل سنت بزرگاني مانند قرطبي مالكي، ا است كه
  2اند. به آن اعتراف كرده نيز

  مشترك حدیثی مسلمینهاي  عرصه
شـود كـه    مـي  موارد متعددي يافت ،ي شيعه و اهل سنتبا مطالعه و تحقيق در منابع رواي

هـا   آن امكان طرح و بررسي همـه ، در اين مجال اتفاق نظر دارند.ها  آن همه مسلمين در باره
از كتب اهل سـنت و   يدر هر نمونه روايت 3را ياد آور شويم.هايي  ولي بجاست نمونه ؛نيست

  آوريم.  مي روايتي از كتب شيعه ،پس از آن

  . جهانی بودن حکومت مهدي و عدالت فراگیر او1
مـورد قبـول    ،اين كه حكومت مهدي موعود و عدالت او همه جـا را فراخواهـد گرفـت   

  : است همه مسلمين بوده
  : فرمود پيامبر اكرم

رض فیمأل األ …اً فیخرج رجل من عترتی یملک االرضتمأل االرض جوراً و ظلم
    4؛قسطاً و عدالً

کنـد و بـر زمـین     مـی  شود. مردي از عترت من قیـام  می زمین از ستم و ظلم پر
  کند.  می پر ،پس زمین را از عدل و داد …شود می حاکم

                                                
آشـکار کـردن تـوهم پوشـیده در کـالم ابـن       ( هم المکنون من کالم ابن خلدونابراز الونام کتاب او  .1

  است. )خلدون
همانا عقیده به خروج مهدي عقیده اي ثابـت  «گوید:  می شیخ ناصرالدین البانی از بزرگان اهل سنت .2

 ).543، ص22، شالتمدن االسـالمی له (مج» ، واجب استو متواتر از پیامبر اکرم است که ایمان به آن
  .36-34، صامام مهدي در احادیث شیعه و سنی ؛ کتاب4، شماره رانتظا :ك.نیز ر

ـ  ،بررسی تطبیقی مهدویت در روایات شیعه و اهـل سـنت  ، ر. ك: تر براي آگاهی از موارد بیش .3 ألیف ت
  . دکتر مهدي اکبر نژاد

  . 558، ص4، جالمستدرك علی الصحیحین .4
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  : فرمود امام باقر
رض و لـه شـرق األ    و جـوراً فیفـتح اهللا  یمأل االرض قسطاًَ و عدالً …یملک القائم

    1؛غربها
خداونـد   و کنـد  مـی  زمین را از عـدل و داد پـر   …شود می قائم بر زمین حاکم

  کند.  می شرق و غرب عالم را براي او فتح
رساند كه هم حكومت و هم عدالت مهدي، همـه   مي دقت در مضمون اين گونه روايات

  آن است.   ايي معنرض بدون قيد، نشانه گستردگالازيرا تعبير گيرد؛ مي زمين را

  از آسمان . نزول حضرت عیسی2
روايات اسالمي از شيعه و سني بر اين امر اتفـاق دارنـد كـه در هنگـام ظهـور، حضـرت       

كنـد. ايـن    مـي  اقتـدا  مهـدي آيد و در نماز به امام  مي از آسمان فرود عيسي بن مريم
  نقطه عطفي در جريان ظهور امام عصر است.   ،حادثه

  : رمودف پيامبر اكرم
    2؛مکم منکمکیف أنتم إذا نزل ابن مریم فیکم و إما

در حـالی کـه    ؛چگونه است حال شما وقتی که فرزند مریم از آسمان فرود آید
   ن] باشد؟یاز میان شما[= مسلم يامام شما فرد

  فرمود: پيامبر
  3.… هفینزل روح اهللا عیسی بن مریم فیصلی خلف

 ] امام مهدي[آید و پشت سر او  ود میروح اهللا عیسی بن مریم از آسمان فر
  خواند. نماز می

  . فرو رفتن لشکر سفیانی در سرزمین بیداء3
هـا   آن ه و در مـواردي از بيـان شـد  فراواني هاي  نشانه ،براي ظهور امام مهدي در روايات

مانند خروج سـفياني و فـرورفتن لشـكرش     ، اشتراك نظر وجود دارد؛بين شيعه و اهل سنت
  .بيداء بين مكه و مدينهدر سرزمين 

                                                
  . 390، ص212ح ،52، جبحار االنوار .1
  .3265، ح1272، ص3، جصحیح البخاري .2
 .524، ص27، ح24، باب1، جو تمام النعمۀ کمال الدین .3
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  : فرمود پيامبر اكرم
هـا   آن همـه  ،کند. وقتی به سرزمین بیداء در آمدند زمین می لشکري آهنگ کعبه

   1برد. می را فرو
  : فرمود امام باقر

پس منـادي از آسـمان    .آید می امیر لشکر سفیانی [همراه لشکرش] به بیدا فرود
را هـا   آن زمین ،در این هنگام ».ن قوم رایا نابود کن !اي زمین بیداء« :دهد می ندا

   2برد. می در خود فرو

  و از نسل فاطمه از عترت پیامبر . مهدي4
درباره نسب امام مهدي نيز اشتراك نظر وجود دارد. در روايات فراوان آمده اسـت كـه   

ادعـاي بسـياري از    ،است و روشن است كه ايـن حقيقـت   آن حضرت از فرزندان فاطمه
  كند.   مي ن مهدويت را باطلين دروغمدعيا

  : فرمود پيامبر اكرمدر منابع اهل تسنن آمده است كه 
مهدي از عتـرت مـن، از فرزنـدان فاطمـه      3؛المهدي من عترتی من ولد فاطمه«

  ».است
   4ز آمده است.ين روايت با همين عبارت در كتب شيعه نيا

   . هم نام بودن مهدي با پیامبر5
  امام موعود با لقب مهدي و هم نام با پيامبر معرفي شده است.  ،سني در روايات شيعه و

  : فرمود پيامبر اكرم
ال تذهب و ال تنقضی الدنیا حتی یملک العرب رجل من اهل بیتـی یـواطیء اسـمه    

    5؛اسمی
هـم   شود کـه  تا این که مردي از اهل بیتم بر عرب حاکم ،رسد نمی دنیا به پایان

  نام من است. 
                                                

  .746، ص 2012، ح 2، جصحیح بخاري .1
  .280، ص67، ح14، بابالغیبه نعمانی .2
  .197، ص4248، ح4، جسنن ابی داود .3
  .168، صالغیبه شیخ طوسی .4
  .173، ص4284، ح 4، جسنن ابی داود.5
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  : فرمود تآن حضرنيز
  ؛1...القائم من ولدي، اسمه اسمی و کنیته کنیتی و شمائله شمائلی و سنته سنتی

و کنیـه او کنیـه مـن اسـت. شـمایل او       قائم از فرزندان من است، نام او نام من
  همان شمایل من و سنت او همان سنت من است. 

                                                
  .122، ص 6، ح39، باب 2، جو تمام النعمۀ الدین کمال .1
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  درس ۀخالص
o  است. ه و اهل سنت نقل شدهفراوانی از شیعهاي  در کتابزمان ریاز دروایات مهدویت 

o آیـت اهللا   منتخـب االثـر  و  یخ طوسـ یشـ به یالغ، خ صدوقیشن یکمال الد، یبه نعمانیالغ
 هستند. يمهدو یثیحد يها ن کتابیتر از مهم صافی گلپایگانی

o ث یحـد  يتـن از صـحابه راو  ک به شصت ینزد ث دارند.یت حدیباره مهدوهمه معصومان در
خـود   يات را در کتـاب هـا  یـ ن روایـ ن اهـل سـنت، ا  یثنفر از محـد  180و  هستند يمهدو
 اند. آورده

o امبریپ گر معصومانیو د ،يامام مهـد  يها یژگیو در سخنان خود ،هـاي   دوره
بـه  را  حکومت آن حضرتي و دستاوردهاها  یژگیو، امیق یچگونگ، ظهورهاي  نشانهی، زندگ
 اند. ان کردهیب یروشن

o از نسل حضـرت زهـرا   عترت وامبر، از یبا پ یهم نام مانند يامور  بـودن   یجهـان  ،بـودن
. از مشـترکات  …داء ویـ در زمان او و خسـف ب  یسی، نزول عيحکومت او، عدالت گستر

   ن باره است.یمسلمانان در ا یثیحد
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  درسهاي  پرسش
   .دیان کنیرا ب يات مهدویروا یژگی. و1
 .دیح دهیرا توض يث مهدویات احادیل اعتبار روای. دال2
 .دین کنییاهل سنت را تبو عه ین شیب يات مهدویمشترك روا يرصه ها. ع3
 .دیان کنیرا ب يات مهدویج روای. نقش صحابه در ترو4

  پژوهشی  هاي پرسش
  .دیان کنیب يرا با دسته بند يات مهدوی.موضوعات روا1
  نمایید. یت نقد و بررسیدگاه ابن خلدون را در مهدوی. د2
 .دیکن یرا بررسن یحیت در صحیگاه مهدوی.جا3

   مطالعه و پژوهش منابع بیشتر براي
  .معجم احادیث االامام المهدي. 1
 .تیمهدو یمرکز تخصص، یعه و سنیث شیدر احاد امام مهدي. 2
 .2ج ،خدامراد سلیمیان، درسنامه مهدویت. 3
 .ابوطالب تجلیل تبریزي، من هو المهدي. 4
  .زاده علی: هرجم، سید ثامر العمیدي، تدر انتظار ققنوس. 5
 .اکبرنژاد مهدي، و اهل سنت عهیات شیت در روایمهدو یقیتطب یبررس. 6



 

 درس هفتم

  و علل آن بت امام زمانیغ

   اهداف
 ی با غیبت امام زمانی. آشنا1
  بت امام زمانیو علل غها حکمتی با ی. آشنا2
  بتیمختلف غهاي با دوره ییآشنا. 3

   فوائد
  امامظاهري ر وت از حضیدالئل محرومبرخی شناخت . 1
  ظهور حضرت ينه سازیزم برايتالش  يزه برایانگ. 2
  بت حضرتیغهاي با دوره یآشنائ. 3

   مطالب آموزشی
  بتغی یمفهوم شناس. 1
  بتینه غیشیپ. 2
  بت یغ. فلسفه 3

  یاز اسرار اله يسرّ
  حفظ جان امام

  استقالل و نبودن تحت بیعت دیگران
  مردم شیآزما
  ب مردمیتأد

  بتیراحل غ. م4
  بتیغ يبرا ينه سازیزم
  بت کوتاه مدتیغ
  بت بلند مدتیغ
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  بتیغ
 تا خـاتم  بزرگ عالم و تحقّق بخش آرمان آدم يت منجينكه با شخصيپس از ا

بـت آن  ياكنـون دربـاره غ  ، ميآشنا شد بن الحسن تحجحضرت  ،يره الهين ذخيو آخر
  م.ييگومي سخن ،آن حضرت است ياز زندگ يگانه دوران كه بخش مهمي

  بتیمفهوم غ
نـه   ،اسـت » دگانيده بودن از ديپوش« يابت به معنيآن است كه غ ،ن نكته قابل طرحياول

از چشـمان   ياست كه امـام مهـد   ياسخن از دوره، ن بخشين در ايحاضر نبودن. بنابرا
ن ياسـت كـه آن بزرگـوار در بـ     ين در حـال يـ ننـد و ا يبنمي او راها  آن ب است ويمردمان غا

ات امامـان  يـ قـت در روا ين حقيـ كنـد. ا مـي  رفت و آمـد شان يا ميانم حضور دارد و در مرد
  ه است.شدان يبه عبارات گوناگون ب معصوم

  : فرمود يرالمؤمنينام
کوچـه و  [ هـا  ان مردم هسـت و در راه یخدا در محجت  !یعل يسوگند به خدا

ن رفت یو غرب زمدر شرق ؛ زندمی سرها  آن يهابه خانه؛ دارد یگام برم]بازار
 دهیـ نـد و د یبمی؛ کندمی شان سالمیا شنود و برمی گفتار مردم را؛ کندمی و آمد
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  1.»] یاله [و وعده  ]ن یمع [تا وقت  ،شودنمی
  ان شده است.يآن حضرت ب يز برايبت نياز غ يگريالبته نوع د
  : فرمود امام صادق

مـا سـنّت او از یوسـف،    ا …هایی از انبیاء وجود داردسنت ،در صاحب این امر
 ]کـه اي  به گونه[ ؛دهدپنهان بودن است. خداوند بین او و مردم حجابی قرار می

 2شناسند.ولی نمی ؛بینندمردم او را می

  : دهد يرو به دو گونه ممکن است يمهدبت امام يات، غيمطابق روان يبنابرا
  .شود گرچه حضور دارد يامام ديده نم يعني ؛بت شخص و جسمييک. غ

  گردد. يشناخته نم يول ؛شود مي امام ديده ييعن ؛دو. غيبت شخصيت و عنوان

  بتینه غیشیپ
حجـت   نيبار و تنها درباره آخـر  نخستين يست كه براين يادهيپدي، ستيبت و نهان زيغ

امبران يـ از پ يشود كـه تعـداد  مي ات فراوان استفادهيبلكه از روا ؛داده باشد يپروردگار رو
حكمت  سببن امر به يو ااند بت بودهيو غ يخود را در پنهان ياز زندگ يبخشي، بزرگ اله

  .يا مصلحت خانوادگي يك خواسته شخصينه  است،بوده  ييو مصلحت خدا
، سيـ همچون ادر يامبرانيپ ياست كه در زندگ ياله ٣يهاسنّت  از يكي ،بتين غيبنابرا

ان يـ جر يسـ يال و عيـ دان، مانيسـل ، اسيـ ال، بيشعي، موس، وسف، يميابراه، صالح، نوح
سر بـرده ه بت بيرا در غ ييها سال ،طيبه تناسب شرا يران الهيك از آن سفيافته است و هر ي

  ٤اند.
 يهـا از سـنت  يكـ ي يبـت حضـرت مهـد   يغ ،اتيـ ل اسـت كـه در روا  يـ ن دليبه هم

  .شده است دانستهامبران يپ
                                                

  .146، ص 3، ح 10، باب الغیبۀ نعمانى. 1
 .28، ص46، ح33، باب2ج کمال الدین و تمام النعمۀ،. 2
الهـى   از سـنّت  77و اسراء، آیه 23؛ فتح، آیه58هاي متعددي از جمله غافر، آیه. قرآن کریم در سوره3

قوانین ثابـت و اساسـى    ،شود که مقصود از سنّت الهى ستفاده مىها ا از مجموع این .است سخن گفته
هم بر اقوام گذشته حاکم بوده است  ،دهد. این قوانین دگرگونى روى نمى، الهى است که هرگز در آن

 .، با تلخیص)435، ص17، جتفسیر نمونه( امروز و آینده حکومت خواهد کرد و هم بر اقوام
 .300تا  254، باب اول تا هفتم، ص 1 ج کمال الدین و تمام النعمۀ،. 4
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امـا  …امبران وجـود دارد يـ از چهار تـن از پ هايي  ن امر سنتيدر صاحب ا: فرمود امام باقر
  ١.بت استيامبر دارد، غيوسف پيکه از  يسنت

  بتیفلسفه غ
رار گرفته است و كدام علت سبب بت قيخدا در پس پرده غحجت  چرا امام و يبه راست

  تا مردم از بركات ظهور او محروم گردند؟شد 
ز فلسـفه  اهـا   آن موجود است که در بيشـتر  يت متعدد و متنوعاعلت غيبت، روايدرباره 

 يبعضـ  يولـ  انـد؛  بت بيـان کـرده  يغ يرا برا يعلت ،اتياز روا يال شده است. بعضؤبت سيغ
دا کـردن  يپ ياست برا ين پرسش برخورد کرده اند که قاعده ايديگر با ا يديگر به گونه ا

با توجه بـه روايـات،    در پي آنيم كهن بخش يدر ا االت ما.ؤاز س ياريمشترک به بس يپاسخ
  اسب برسيم.من يبه پاسخ

    یاز اسرار اله يسرّ
را جز بر اساسِ حكمـت و   يچ كار كوچك و بزرگيه ،م كه خداوند عالميمان داريما ا

خـرد و   يدادهايـ ز همه روين .نها يم يرا بشناسها ن مصلحتيخواه ا ؛دهدنمي مصلحت انجام
، هـا  ن آنيتـر  ماز مهـ  يكـ يرد كـه  يپـذ مـي  ر پروردگار و به اراده او انجاميكالن جهان با تدب

ز مطـابق حكمـت و مصـلحت    يبت آن سرور نين غيبنابرا ؛است يبت امام مهديحادثه غ
  م.يآن را ندان ةاگرچه ما فلسف ؛است

  : فرمود امام صادق
مـی  در آن به شک ،یاست که هر اهل باطل یبتیغ صاحب االمر يد برایتردیب«

  .»افتد
   :بت سؤال کرد. حضرت فرمودیعلت غ دربارة يراو

 …میان کنـ یـ شـما ب  يم آن را بـرا یاست که اجـازه نـدار   يبت به سبب امریغ«
م یحکـ  ،م که خداوند بزرگیدانمی چون یول ؛است یاز اسرار اله يسرّ، بتیغ

علّت آن  ؛ هر چندحکمت است] براساسِ[او  يم که همه کارهایریپذمی ،است
  2.»ما معلوم نباشد يکارها برا
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م يسـر تسـل  ها  آن داند و در برابريمانه ميمه افعال خداوند را حككه ه يالبتّه چه بسا انسان
تا به سبب علم به  ،عالم باشد يدادهاياز رو يآورد، به دنبال دانستن راز و رمز بعضيفرود م
 ين بـه بحـث و بررسـ   يبنـابرا  ؛ابـد ي يشـتر يب ينان قلبيده، آرامش نفس و اطميك پديفلسفه 
ات مربـوط بـه آن   يـ م و بـه روا يپردازيم يمهد بت حضرتيو آثار غها حكمت دربارة

   .ميكنياشاره م

  حفظ جان امام
ش يحفـظ جـان خـو   ، شدمي امبران از قوم خوديپ يريگ كه سبب كناره ياز عوامل يكي
 يطيگر رسالت خود را به انجـام رسـانند در شـرا   يد ينكه بتوانند در فرصتيا يبراها  آن بود.

از مكّـه   امبر اسـالم يـ گونـه كـه پ   همان ؛شدندمي پنهان ،گرفتندمي د قراريكه مورد تهد
  ها به دستور و اراده خداوند است. نيرون رفت و در غار پنهان شد. البته همه ايب

ان شـده  يب ين امريچن ،ات متعدديز در روايبت او نيو علت غ يدرباره حضرت مهد
  است.

  : فرمود امام صادق
  . »ب خواهد شدیغاها از چشم یمدت، ام خودیش از قیپ، امام منتظر«

منـاك  یش بیبرجانِ خـو «: علّت آن سؤال شد. حضرت فرمودحضرت دربارة از 
  1»است.

فـه  يدان انجـام وظ يمطلوب است كه در م يشهادت يول ؛مردان خداست يشهادت آرزو 
از دسـت   يابـه معنـ   ،گاه كه كشته شدن فرد اما آن ؛ن خدا باشديو به صالح جامعه و د ياله

ده اسـت. كشـته شـدن امـام دوازدهـم      يو پسند يعقل يامر، ترس از قتل، اهداف باشدرفتن 
اء و يـ تمـام انب  يآمـال و آرزو  ةختن كعبـ يرفـرو  يابـه معنـ   ،اسـت  يره الهـ يـ ن ذخيكه آخر

  است. يل حكومت عدل جهانيافتن وعده پروردگار در تشكيو تحقق ن اءياول

  گرانیمان دیاستقالل و نبودن تحت پ
از  يام بـا بعضـ  يـ ق يل و انقالب هستند به ناچار در ابتداك تحويجاد يدنبال ا ها كه به آن

                                                
 .233، ص 7، ح همان. 1
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 يمهــد يولــ ؛بندنــد تــا بتواننــد اهــداف خــود را دنبــال كننــدي مــيمــانيعهــد و پ، مخالفــان
بـا   يانقـالب و حكومـت عـدل جهـان     يياست كه در راه برپـا  يآن مصلح بزرگ موعود

او مـأمور بـه مبـارزه     ،ات فراوانيمطابق روا رايز ؛سازش نخواهد كرد يگر چ قدرت ستميه
 بـت يدر غ، ط انقـالب يتا آماده شدن شـرا  سببن يقاطع و آشكار با همه ظالمان است. به هم

  ببندد. يمانيبا دشمنان خدا عهد و پ رود تا مجبور نباشدمي
  :  ه استشدان يگونه ب نيا ،بتيعلت غ از امام رضا يتيدر روا

 ] يامـام مهـد  [بـر عهـده او    يكسـ ، كنـد مـي  امير قيا شمشنكه آن زمان كه بيا يبرا
  ١نداشته باشد. يعتيب

  ش مردمیآزما
خداونـد اسـت. او بنـدگان خـود را بـه اسـباب        يهـا از سـنّت  يكي ،امتحان كردن مردم

 يجه امتحـان بـرا  ير حق روشن شود. البتّه نتيشان در مسيزان استواريد تا ميآزمامي گوناگون
شـوند و بـه   مي ن بندگان هستند كه ساختهيا ،ها شيدر كوره آزما يول ؛خداوند معلوم است
  برند.ي ميجوهر وجود خود پ

  : فرمود امام كاظم
شما را  ید تا کسین خود باشیمواظب د، ب شدین فرزندم غایکه پنجم یهنگام

خواهد بـود   یبتیغ ] ي= امام مهد[ ن امریصاحب ا يبرا .رون نکندیاز آن ب
ـ ا .دارندمی از اعتقاد خود دست بر ،روان اویاز پ یکه گروه  یآزمـون ، بـت ین غی

  2آزماید. می بندگانش را ،است که خداوند با آن

  ب مردمیتأد
بلكـه   ،ف خود را در برابر او انجام ندهندينشناسند و وظا راو امام  ، قدر پيامبرامت يوقت

تـا بـه    ،جـدا كنـد  هـا   آن از شـان را يا يشوايپ، رواست كه خداوند، كنند ياوامر او را نافرمان
، ن صـورت يـ در ا .ابنـد يارزش و بركـت وجـود او را در  ، بـت او يند و در روزگار غيخود آ

  ندانند و درك نكنند.ها  آن گرچه ؛بت امام به مصلحت امت استيغ
                                                

 .4همان، ح . 1
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  : فرمود  امام باقر
 انیـ خوش ندارد مـا را از م  یقوم يما را برا ینیو همنش یخداوند همراه یوقت
  1رد.یگبرها  آن

 بت امـام دوازدهـم  يز درباره علّت غين يگريد يهانكته ،اتياست كه در روا يگفتن
 ،آنچـه مهـم اسـت   كنـيم.   ي مـي خوددارها  آن ت اختصار از ذكريرعا يكه برا اند شدهان يب
 ياست و علـت اصـل   ياز اسرار اله يسر، »بتيغ« ،ن گذشتيش از ايگونه كه پ  نكه همانيا

بـت  ياسـت كـه در غ   يعوامل ،ان شديهور آشكار خواهد شد و آنچه بآن پس از ظ يو اساس
  رگذار بوده است.يتأث امام عصر

  بتیغ مراحل
از آنجا  يول ؛بود يالزم و ضرور يامر يبت امام مهديغ، با توجه به مطالب گذشته

كـه  م آن بـود  يمردم بود و ب مانيا يهاهيت پايتقو يدر راستا، ما انيشوايپ يهاكه همه اقدام
 بـت بـا  يدوران غ، ن وارد آورديانت مسلميبه د يجد يهابيآسي، الهحجت  نيبت آخريغ

  .يافتدا يه و ادامه پشدآغاز  ،قيدق يزيبرنامه ر
  سازي براي غیبتزمینه

ايـن بـود    ،كـرد  كمـك  ، بسياركه به آمادگي شيعيان براي دوره غيبت ييكي از اقدامات
در  ،سخن از غيبت آن بزرگوار و ضرورت آن مها پيش از والدت امام دوازدهالكه س

شـيعيان بـا    آشناييسبب اين اقدام  ٢.شدمطرح  مامان معصومو ا گفتار پيامبر اكرم
غيبـت  بـه سـبب   تـا   شـد، هاي غيبـت  حوادث و فتنه پديده غيبت و لزوم آن و نيز چگونگي

  انحراف نگرايند.به  امام
ارتبـاط امـام هـادي و امـام      شـيوة بـود،   مفيـد سـازي غيبـت   اقدام ديگر كـه بـراي زمينـه   

. آن دو د و به شكل محدودتري انجام گرفـت با شيعيان بود كه در قالبي جدي يعسکر

                                                
 .179، باب 244، ص علل الشرایع. 1
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آموختنـد كـه در بسـياري از     پيروان مكتب اهل بيـت  ، بهغيبت در آستانه امام بزرگوار
بلكـه   ؛نيازهاي مادي و معنوي، مجبور بـه شـرفيابي بـه محضـر امـام حاضـر و ظـاهر نيسـتند        

ي بـود كـه   اين در زمان .به وظايف خود عمل كنند ماماند با مراجعه به وكالي اتوانن مي
شناخته شده بود و شـيعيان بـه    ،امامان تأسيس شده و در ميان شيعيان به وسيله» نهاد وكالت«

  ١اين سازمان اعتماد كافي داشتند.
ب يـ غا مهديرچه امام نخست گ در مرحله .اي شدن غيبت بودرحلهماقدام سوم، دو

 امـام خـود  بـا  » بـان خـاص  اين«بلكه شيعيان به وسيله  ؛ي قطع نشدامام و امت به كلّ رابطه ،بود
 ؛كـرد ايجـاد مـي   ،امـام ي يدگي بيشتري براي غيبت كلّي و نهـا اين دوره، آما .ارتباط داشتند

ن ديـن  بلكه عالمـا  ؛نيز سرگشته و حيران نخواهند بود ابت کبريغدانستند كه در  انيعيشزيرا 
هـا   آن گـوي نيازهـاي  و پاسـخ هـا   آن بـان عـام حضـرت در ميـان    يو فقيهان امت، به عنوان نا

  ٢خواهند بود.

  .آوريم ميرا  يمطالب، بتيدو دوره كوتاه و بلند غ يهايژگينك درباره ويا

  بت کوتاه مدتیغ
آغاز  دوران امامت امام دوازدهم، ق ٢٦٠در سال  يبا شهادت امام حسن عسكر

شـروع   ،معروف است» ابت صغريغ«كه به  يبت كوتاه مدت آن گراميغ، ن زمانياز هم .شد
  افت.يادامه  )سالهفتاد ك به ينزد(ق  ٣٢٩شد و تا سال 

بـان خـاصّ بـا امـام     يق نايـ آن است كـه مـردم از طر   ابت صغريدوره غ يژگيوترين  مهم
كردنـد و  مـي  افـت يآن حضـرت را در  يهااميپها  آن لهيدر ارتباط بودند و به وس يمهد

به حضـور   يابيق شرفيتوف، بان اماميز به واسطه ناين يگاه ٣گرفتند.مي پاسخ سؤاالت خود را

                                                
 وگو خواهیم کرد.در بخشی جداگانه، گفت» نهاد وکالت« درباره .1
 ،هاي بعد همین درس و نیز در بحث نهاد وکالتبان عام حضرت در بخشیبان خاص و ناینا درباره .2

 بحث خواهیم کرد.
 از جملـه:  ؛علماى شـیعه موجـود اسـت   هاى  ها ـ که به توقیعات مشهور است ـ در کتاب  . متن نامه3
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  افتند.يمي ش رايامام خو
آن حضرت دگان يعه و برگزياز علما و بزرگان ش يكه همگ زمان بان خاصّ امامينا
  : عبارتند از ،دابت خوين دوره يبچهار تن هستند كه به ترت، بودند
ابت آن حضرت شد و در يبت امام، عهده دار نياز آغاز غ يو؛ يد عمري. عثمان بن سع١
  ز بوده است.ين يو امام عسكر يل امام هاديدر گذشت. او وك ق ٢٦٧سال 
ب اول است كه پس از درگذشت پـدر بـه مقـام    ياو فرزند نا؛ يمحمد بن عثمان عمر .٢

  وفات كرد. ق ٣٠٥و در سال  ديابت رسين
ات يـ بـدرود ح  ق ٣٢٦در سـال  ، ابـت يسـال ن  ٢١او پـس از  ؛ ين بـن روح نـوبخت  يحس .٣

  گفت.
بـت  يا رفـت و بـا مـرگ او دوران غ   ياز دن ق ٣٢٩در سال  يو؛ ير. علي بن محمد سم٤
  ان گرفت.يپا اصغر
به مـردم   ،دهيانتخاب گرد يو امام مهد يتوسط امام عسكر يبان خاص همگينا
چهـل نفـر    يت كرده است كه روزيخود روا الغیبه در كتابي خ طوسيدند. ششي ميمعرف
، دند. امـام يرسـ  يبه حضور امام عسـكر ) ب اولينا( ديهمراه عثمان بن سع انيعياز ش

  : نشان داد و فرمودها  آن فرزند خود را به
د کـه پـس از   یبدان …دیامام شماست. از او اطاعت کن ]فرزند[ نیپس از من، ا

آنچـه   ]بـت او یدر غ[ تا عمر او به کمال برسـد. پـس   ،دید دیو را نخواهامروز ا
ن امـام  ید کـه او جانشـ  یـ د و از او فرمان بریریبپذ ،دیگو  یم] دیبن سع[عثمان 

  1شماست و کارها به دست اوست.
ــيدر روا ــام عســكريد يت ــه ن يگــر ام ــت محمــدبن عثمــانيب ــنا( اب ــام ) ب دومي از ام

  ٢ح فرموده است.يز تصرين يمهد
ز هـر  يـ ن رابـت صـغ  يبود و در طـول غ  يبت امام مهدينها مربوط به دوران قبل از غيا

انتخـاب شـده    يامام مهد يرا كه از سو ينائب بعد، ش از مرگ خوديپ، بانيك از ناي
  كردند.ي ميبه مردم معرف ،بود
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 يابت خاص ولين ي، براييهايژگياز صفات و و ين مردان بزرگ به سبب برخورداريا
و پنهان  يدار، عدالت در گفتار و رفتار، رازي، پاكدامنيافتند. امانتداري يستگيشا عصر
شان يبود. اها  آن ات مهمياز خصوصبت يغژه يط ويت در شرايبو پوشاندن اسرار اهل يكار

امبر بودند. در كنار همه يافتگان مكتب خاندان پاك پينان امام و پرورش يمورد اعتماد و اطم
 يان برخوردار بودند و با فهم و آگـاه يعيش يت و رهبريرياز توان مد آنان با،ين صفات زيا

عه را در صـراط  ياز امكانات موجود، جامعـه شـ   يريگ ت زمان و بهرهيكامل و درك حساس
  به سالمت عبور دادند. ابت صغريت كردند و آنان را از گذرگاه غيهدا يم الهيمستق

ن امـت و امـام   يجاد ارتباط بيهم نواب اربعه در او نقش م ابت صغريق دوره غيمطالعه دق
و هـا  ن ارتبـاط يـ دهد. وجـود ا مي را نشان ات امام عصرين دوره از حيت اياهم يبه خوب

ر يتـأث  ابـت صـغر  يش در طـول دوران غ يان بـه محضـر امـام خـو    يعياز شـ  يافتن برخيز راه ين
ن دسـتاورد  يـ ا .ر داشـت پروردگـا حجـت   نيدر اثبات والدت امام دوازدهم و آخر يفراوان
 يبرا يتولّد فرزند در برابران را يعيدند تا شيكوشمي بود كه دشمنان يدرست در زمان ،مهم

  .ندنكد يدچار شك و ترد يامام عسكر

  مدتبت بلندیغ
  : نگاشتن يخطاب به او چن اي در نامه يب چهارم امام مهديعمر نا ين روزهايدر آخر

بت وفـات  یخداوند در مص !يبن محمد سمر یعلي ا . میبسم اهللا الرحمن الرح
چرا که تـو تـا شـش روز    ؛ دیپاداش بزرگ کرامت فرما، ات ینیبه برادران د، تو
ن یکن و دربـاره جانشـ   یدگیت رسیبه کارها رفت. یخواه یباق يگر به سراید

فـرا   ]یو طـوالن [بـت کامـل   یدوره غ رایـ ز ؛ت مکـن یوص یپس از خود به کس
مگـر پـس از فرمـان     ،نخواهد بود] من يبرا[ يپس ظهورن یاز ا .استده یرس
و قسـاوت   یها را سخت ل دراز خواهد بود که د یو آن پس از گذشت مدت یاله

  1. …دشون از ظلم و ستم پر یرد و زمیفراگ
 يبـت طـوالن  يدوره غ ق ٣٢٩ب خاص امام دوازدهم در سال ين ناين با وفات آخريبنابرا

كـه بـه    يهمچنان ادامه دارد تا روز ،ن دورانيا .آغاز شد ،معروف است» رابت كبيغ«كه به 

                                                
 .395، ص 365ح  ،همان. 1
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، تيد فروزان واليم خورشيكنار رود و جهان از پرتو مستق، بتيغ يابرها ،خواست خداوند
  د.شومند  بهره

بان خاص با امام خود يناله يان به وسيعيشي، بت صغريدر دوره غ ،گونه كه گذشت همان
ن نوع ارتباط يا رابت كبيدر دوران غ يول ؛شدنديآشنا م خود يف الهيرابطه داشتند و با تكال

بـان عـام آن حضـرت كـه     يخود تنها به نا ينيف ديشناخت وظا يمردم مؤمن براشده، قطع 
ر يمسـ ، انين جريا .كننديمراجعه م ،د هستنديوارسته و مراجع بزرگ تقل ينيهمان عالمان د

، عهيمـورد اعتمـاد شـ    يهـا از چهره يكيبه  اي هخود در نام ياست كه امام مهد يروشن
ن آمده يچن ،ب خاص امام ابالغ شدين ناين نامه كه توسط دومياز ا يم فرمود. در فرازيترس

  : است
ـ  یثنا فَانَّهم حجتیرواةِ حد یها الیواَما الْحوادثُ الْواقعۀِ فَارجِعوا ف کُم وأَنَـا  یعلَ

   1…همیحجۀُ اللّه علَ
ث مـا  یان حـد یـ به راو رخ خواهد داد ]ندهیدر آ[که  ییدادهایا در مورد روو ام

خدا بـر  حجت  من بر شما هستند و منحجت ها  آن رایز ؛دیرجوع کن ]فقها =[
  . …آنان هستم

  : بت فرموديدر زمان غ ينيد يان نقش علمايدر ب يامام هاد
آن  يبـه سـو  ، مـردم را  يبـت امـام مهـد   یکه پـس از غ  ینلماااگر نبودند ع

لیـ و دلها ت کنند و با حجتیامامشان هدا يرا به سوها  آن حضرت بخوانند و
ت کننـد و اگـر نبودنـد آن    یحما ]ن خداستیکه د[ن او یاز د یمحکم اله يها

طان صـفتان و از  یطان و شـ یشـ  يهـا ار که بنـدگان خـدا را از دام  یعالمان هوش
نکـه از  یر ا، مگماندینم چ کسیدهند، ه نجات تیبدشمنان اهل ]يها یدشمن[
 دیو افکار و عقا[ها شان هستند که سررشته دلیا یول ؛رفتیرون مین خدا بید
را  یبـان، سـکّان کشـت    یآنچنان که کشت ؛در دست دارند يان را با استواریعیش]

  2نزد خداوند متعال هستند. ]بندگان[ن یرد. آن عالمان، برتریگیبه دست م

                                                
 .236، ص 3، ح 45، باب 2ج  کمال الدین و تمام النعمۀ،. 1
 .15، ص 11، ح 1، ج احتجاج. 2
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  خالصۀ درس
o حاضر نبودن امام زمان يابت به معنیغ دن یـ نشـناختن و ند  يبلکـه بـه معنـا    ؛سـت ین

  .استشان یا
o اختصاص به امام زمان یستیبت و پنهان زیغ امبران گذشـته  یـ از پ يبلکه تعـداد  ؛ندارد

  اند.بت بودهیغ يز داراین
o مان ظالمـان  ینبودن پ امام، حفظ جان مانندهایی  است و حکمت یاز اسرار اله يسرّ ،بتیغ

  .است ، ذکر شدهآن يبراات یدر روا …و ب مردمیدأتو  یشآزما، عهده او بر
o خبـردادن معصـومان  : بت عبارت اسـت از یورود به دوران غ يها ينه سازیزم یبرخ  از

با مردم و دو مرحلـه   يو امام عسکر ي، کم شدن ارتباط امام هاديمهدبت امام یغ
   .بت امامیبودن غ يا

o ينواب خاص امام مهد دیعثمان بـن سـع  . 1عبارتند از:  )ق329ـ260( بت صغرایدر غ ،
   .يبن محمد سمر یعل. 4 ،ن بن روحیحس .3 ،محمد بن عثمان. 2

o امام عصر ابـت کبـر  یدر زمـان غ کرده کـه   یرا حجت خود معرف طیجامع الشرا يفقها، 
  داشته باشند. جامعه را بر عهده زمام امور دیبا
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  بید امام غایفوا
و امـت   شـده خـدا محـروم   حجـت   ض ظهـور ياز فـ  يصدها سال است كـه جامعـه بشـر   

 يبهره مانده اسـت. بـه راسـت    بي ،معصوم ييشوايو پ يآسمان ياز درك محضر رهبر ياسالم
جهـان   يبرا يچه آثار ،ور از دسترس همگانو د ياو در پنهان يبت و زندگيوجود او در غ

متولـد شـود و شـاهد روزگـار      ،دوران ظهـور  يهـا  يكيشد در نزد نمي ايان دارد؟ آيو جهان
  نباشد؟ شيبت خويسخت غ

 سرچشـمه  يالهـ حجـت   گـاه امـام و  يجا دربـارة از نبـود شـناخت    ،ن سؤال و مانند آنيا
او  يا همـه آثـار وجـود   يونه است؟ آچگ يگاه امام در مجموعه هستيجا يه راستب رد.يگ مي

ا وجود او يمردمان است  ييشوايو پ يرهبر يا او تنها برايبه آشكار بودن او وابسته است؟ آ
  اثر و بركت است؟ يهمه موجودات دارا يبرا

  یامام محور هست
پروردگـار بــه همــه   يض رســانيواســطه فـ ، امــامي، نـ يم ديعه و براسـاس تعــال ياز نظـر شــ 

وجـود او عـالم و    بي محور و مدار است و ينش است. او در نظام هستيآفرجهان  يها دهيپد
  ماند. ي نميوان و جماديجن و ملك و ح، آدم

  :  ماند؟ حضرت فرمود ي مين بدون امام باقيا زميسؤال شد آ از امام صادق
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  ١برد. مي نه اهل خود را فروين بدون امام بماند هر آياگر زم
ي، كمـال انسـان   يبـه سـو  هـا   آن ييخدا بـه مـردم و راهنمـا    يها امينكه او در رساندن پيا

 يامـر ، رسـد  مـي  ن بخش به سبب وجود او به همگـان يدر ا يض و لطفيواسطه است و هر ف
هـا   آن نانيامبران و سـپس جانشـ  يق پيرا از ابتدا خداوند متعال از طريز ؛است يهيروشن و بد

شـود كـه وجـود     مـي  اسـتفاده  نااز كلمـات معصـوم   يول ؛ت كرده استيرا هدا يقافله بشر
ه پروردگـار بـه هـر    يـ از ناح يضيدن هر نعمت و فيرس يبرا يا واسطه ه عالمامامان در گستر

وضـات و  يآنچـه از ف ، همـه موجـودات   ،ان آشـكارتر يـ است. به ب يموجود كوچك و بزرگ
 رند. هم اصل وجودشـان بـه واسـطه امـام    يگ مي از كانال امام ،كنند مي افتيدر ياله يايعطا

  ات خود دارا هستند.يكه در طول ح يگريد يها و بهرهها  است و هم نعمت
  : گونه آمده است نيا ،است يشناس ك دوره اماميره كه يارت جامعه كبياز ز يدر فراز

 بِکُمو اللّه فَتَح یبِکُم بِکُمو مینَزِّلُ الغَیخْت بِکُملَیثَ وع اَنْ تَقَع ماءالس کاالَر یمسهذنالّ بِا؛  ٢ضِ ا  
دهـد و   مـی  انیپا ]ز آن راین[آغاز کرد و به سبب شما ] عالم را[خداوند به سبب شما  ]!امامان بزرگ يا[

نکـه بـر   یداشته اسـت از ا  شما آسمان را نگه] برکت وجود[فرستد و به  می شما باران را فرو ]سبب وجود[به 
  جز به اراده او.، دین فرود آیزم

بلكـه وجـود او    ؛شـود  نمي او خالصه يامام تنها به ظهور و آشكار ير وجودن آثايبنابرا
 يات همه موجودات و مخلوقـات الهـ  يـ سرچشمه ح  يستيبت و نهان زيدر غ يدر عالم ـ حتّ 

تـر اسـت واسـطه     گونه خواسته است كـه او كـه موجـود برتـر و كامـل      نيخدا خود ا .است
 يفرقـ  ،ن عرصـه يـ باشـد و در ا ها  دهير پديه ساب ياله يها وضات و دادهيافت و رساندن فيدر

بـت امـام   يرنـد و غ يگ مـي  همگان از آثار وجود امام بهره ؛يست. آريبت و ظهور او نين غيب
دربـاره   ياز امام مهـد  ينكه وقتيكند. جالب ا نمي جاديا يخللمسأله،  نيدر ا يمهد

  :  ديمافر مي ،شود مي سؤال، بتياز آن حضرت در دوره غ يمند  نحوه بهره
  ؛ ٣بتْها عنِ االَبصارِ السحابیالنتفاع بِالشَّمسِ اذا غَ فَکَا یبتیغَ یف بی واَما وجه االنتفاعِ

                                                
 .179ص ، 10، ححجۀتخلو من حجه، باب ان االرض ال کتاب ال، 1، ج کافى. 1
نقل شده اسـت و از   ، زیارت جامعه کبیره. توضیح اینکه این زیارت از امام هادىمفاتیح الجنان. 2

 نظر سند و عبارات، عالى است و پیوسته مورد عنایت خاص عالمان شیعه بوده است.
 .542، ص 344، ش 2، ج احتجاج. 3
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ها  از چشم راها  آن ،ابرها آن گاه که ،د استیمانند سود بردن از خورش، بتمیاز من در روزگار غ يمند بهره
  اند. اندهپوش

 يهـا  نكتـه ، د در پـسِ ابـر  يبت او بـه قـرار گـرفتن خورشـ    يه غيه امام به آفتاب و تشبيتشب
  : كنيم مي اشارهها  آن از يدارد كه به برخ يفراوان

ــه دور او حركــتيت دارد و كــرات و ســيــمركز يد در منظومــه شمســيخورشــ  ارات ب
  است.  يمركز نظام هست امام عصر يكه وجود گرامچنان ؛كنند مي

قب هقائنیبِبالد بِیتریا وزِقَ الْور هنماء يمالسو االَْرض تَتثَب هودجبِو؛ ١و  
ـ  خورند و به ي میعالم روز، است و به برکت وجود او یا باقیبه سبب بودن او دن ، ن و آسـمان یوجود او زم

  استوار مانده است.

د يشـ كه با خور يكند و هر كس به اندازه ارتباط نمي غيدر ياز نورافشان يا لحظه، آفتاب
 يهـا  افت همه نعمـت يواسطه در عصر يكه وجود ولچنان؛ يردگ مي دارد از نور آن بهره

هـر كـس بـه     يولـ  ؛رسـد  مـي  ه پروردگارِ جهان بـه بنـدگان  ياست كه از ناح يو معنو يماد
  د.شو مي مند بهره، اندازه رابطه خود با آن منبع كماالت

ر قابـل سـكونت   يـ ن را غيزمـ ي، كيشدت سرما و تار، ن آفتابِ پشت ابر هم نباشدياگر ا
 ،بـت ـ محـروم بمانـد    يچنانكه اگر عالم از وجود امام ـ گرچه در پشت پـرده غ   ؛خواهد كرد

  .كند مي ممكنريرا غ يو هجوم انواع بالها ادامه زندگها  يو نابسامانها  يسخت
  :  ديفرما مي ان خوديعيد خطاب به شيخ مفيبه ش يا آن حضرت در نامه

نَ لذکْرِکُم و لَوال ذلک لنَزَلَ بِکُم الـالّواء واصـطَلَمکُم   ینَ لمراعاتکُم وال ناسیهملرُ میانّا غَ
  ؛ ٢االَْعداء

حتمـاً   ،نبـود  ایـن گونـه   م و اگریا اد نبردهیم و هرگز شما را از یا ما هرگز شما را به حال خود رها نکرده
  کردند. می شما را نابود ،د و دشمنانیرس می به شما یفراوان يو بالهاها  یسخت

ان يـ ن ميـ رساند و در ا مي ضيف يتابد و به همه هست مي امام بر عالم وجود ين آفتاببنابرا
 يشـتر يرات بيـ عه و معتقد به او بركـات و خ ين و امت شيژه جامعه مسلميت و به ويبشر يبرا

                                                
 ، دعاى عدیله.الجنان مفاتیح. 1
 .598، ص 359، ش 2، ج جاحتجا. 2
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  :  ميپرداز مي از آنهايي  دارد كه به نمونه

  ید بخشیام
جـود  و اسـت.  ييايـ ات و نشـاط و پو يـ ه حيما كهد است. يامي، مهم زندگ يها هياز سرما

وسـته و  يپ، عهياق است. شـ يروشن و سراسر شور و اشت يا ندهيد به آيموجب ام، امام در عالم
چـه بـه   گرفتار شده است و آنها  يبه انواع بالها و سخت، خ هزار و چهارصدسالهيدر طول تار

م نشـدن و حركـت و   يو تسـل  يسـتادگ ياو را بـه ا ، اسـتوار  يا هبزرگ و پشتوان ييرويعنوان ن
و  ياليـ كـه خ  يا ندهيآ؛ن بـاوران بـوده اسـت   ين و دنانده سبز مؤميد به آيام ه،واداشت، تالش
د يـ را آن كـه با يـ ز ؛باشـد تـر   كيـ تواند نزد مي ك است ويكه نزد يا ندهيآ ؛ستين يا افسانه
م ييمـن و تـو و مـا    ،نيـ و ا؛ لحظه پا به ركـاب  زنده است و هر ،رديام را به عهده گيق يرهبر
  م.يد آماده باشيكه با

  مکتب يداریپا
 يبه وجود رهبر دن به مقصد،يالت خود و ادامه راه تا رسيحفظ تشك يبرا يا هر جامعه

حركـت كنـد. وجـود    ، حير صحياو در مس يتحت نظر و فرمانده، تا اجتماع ،داردنياز آگاه 
را  يقبلـ  يدسـتاوردها ، مـنظّم  يك سـازمانده يتا در  ،فراد استا يبرا يپشتوانه بزرگ، رهبر

ان يـ گرچـه در م ، همت گمارند. رهبر زنده و فعال، ندهيآ يها ت برنامهيحفظ كنند و به تقو
ي كوتـاه ي، كلّـ  يو ارائـه راهكارهـا   يم خطـوط اصـل  ياز ترسـ  ،ت و افراد خود نباشديجمع
  دهد. مي هشداري، انحراف يها راه دربارة، گوناگون يها كند و به واسطه نمي

عه اسـت.  يحفظ مكتب ش يبرا يوجود او عامل جد يول ؛بت استيدر غ امام عصر
ان را يعيشـ  يفكـر  يمرزهـا ، مختلـف  يها وهيبه ش، دشمنان يها كامل از توطئه ياو با آگاه

اصـول  ، گونـاگون  يو ابزارهـا هـا   لهيبكـار بـا وسـ   يكند و آن گاه كه دشمن فر ي ميپاسدار
 يهـا  راه، دگانيت و ارشاد عالمان و برگزيبا هدا، رديگ مي و اعتقادات مردم را نشانه مكتب

  بندد. مي نفود او را
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  :  شنويم مي ١به شيعيان بحرين را از زبان عالّمه مجلسي براي نمونه، عنايت حضرت مهدي
 يرش در دشمنيكه وز كرد ين حكومت ميبر بحر يناصب ييفرمانروا، در روزگار گذشته

را بـه   ير بـر فرمـانروا وارد شـد و انـار    يوز يسبقت را از او ربوده بود. روز يگو، انيعيا شب
، ال الـه اال اهللا «: بر پوست آن نقـش بسـته بـود   ها  ن واژهيا ،يعيكه به صورت طب دست او داد

ار يدن آن بسيفرمانروا از د». خلفاء رسول اهللا يابوبكر و عمر و عثمان و عل ،محمد رسول اهللا
ع يرومند بر بطالن مذهب تشين يليآشكار و دل اي نهنشا، نيا«: ر گفتير شگفت شد و به وزد

د آنان را حاضر يبا، به باور من«: ر پاسخ داديوز »ست؟ين چيان بحريعياست. نظر تو درباره ش
 ،كشند ياز مذهب خود دست م ،رفتنديم. اگر آن را پذيه دهيشان اراين نشانه را به ايم و ايكن

ا ي بدهند ٢هيا جزياورند يقانع كننده ب يپاسخ: ن سه کار را انتخاب کنندياز ا يکيد يباه وگرن
مت يم و اموالشان را به غنيكن ير ميشان را اس م زنان و فرزندانيكش يشان را م ن كه مردانيا
  .»ميبر يم

شـان  يرا بـه ا  گاه انـار   عه را نزد خود فراخواند. آنيرفت و دانشمندان شياو را پذ يرأ، فرمانروا
كشم و زنـان و فرزنـدانتان را    يشما را م، دياوريروشن ن يلين باره دلياگر در ا«: نشان داد و گفت

مهلـت خواسـتند. آنـان    سـه روز  از او ، عهي. دانشمندان شـ »ديه بدهيد جزيكه با  نيا ايكنم  ير مياس
از صــالحان و ده نفــر ، ان خــوديــدند كــه از ميجــه رســين نتيــفــراوان بــه ا يوگــو پــس از گفــت

از  يكـ يدنـد و بـه   يز سه نفـر را برگز ين ده نفر نيان ايگاه از م  نند. آنين را برگزيزگاران بحريپره
راه ، اسـتغاثه كـن و از او   صـحرا بـرو و بـه امـام زمـان      يتو امشب به سـو «: آن سه نفر گفتند

  .»امام و صاحب ماست را اويز؛ بت را بپرسين مصياز ا ييرها
ز نفر دوم را فرسـتادند. او  يارت حضرت نشد. شب دوم نيموفّق به ز يول ؛ن كرديچن ،آن مرد

نـام داشـت فرسـتادند. او بـه      يسيافت نكرد. شب آخر، نفر سوم را كه محمد بن عيدر يز پاسخين
 يد مـرد ي. چون آخر شـب شـد، شـن   خواست كمك از حضرت، يه و زاريصحرا رفت و با گر

ابـان  يب ينم و چـرا بـه سـو   يب ين حال مي! چرا تو را به ايسيمحمد بن عاي  «: ديگو يخطاب به او م
                                                

تـرین   معروف که جا گذاشتهه است که آثار فراوانی از خود ب عصر صفوي . او از علماي بزرگ شیعه1
اسـت کـه در    سنگ از کلمات اهل بیت اي گران مجموعه . این کتاب،است بحاراالنوارها کتاب  آن

 اصفهان دفن شد.ق وفات یافت و در مسجد جامع  1111. وي در سال جلد تنظیم شده 110
ت و      . پولى که غیر مسلمانانى که در پناه حکومت اسالمى زنـدگى مـى  2 کننـد، در برابـر تـأمین امنیـ

 پردازند. برخوردارى از امکانات به دولت اسالمى مى
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: از آن مرد خواست كه او را به حال خود واگـذارد. او فرمـود   يسيع  محمد بن »؟يا  رون آمدهيب
اگـر  « :گفـت  يسـ يمحمـدبن ع ». صاحب الزمان. حاجت خود را بازگو! منم يسيمحمد بن عاي  «

. تـو  ييگـو  يراست مـ «: . فرمود»ستياز نيبه گفتن من نو  يدان ي، داستان مرا ميتو صاحب الزمان
شـما   ؛يآر«: . عـرض كـرد  »يا  جـا آمـده    نيكه بر شما وارد شده است، به ا يبتيل آن مصيبه دل

 محمـد اي » : . پـس آن حضـرت فرمـود   »ديده است و شما امام و پناه ما هستيد چه بر ما رسيدان يم
تـازه   ،درخـت آن كـه   ياسـت. هنگـام   يـ درخت انار هیلعنۀ اهللا علر ـ  يآن وز ه! در خانيسيبن ع

ن يـ ان آن، ايـ بـه شـكل انـار سـاخت. آن را نصـف كـرد و در م       يانار آورده بود، او از گل، قـالب 
انار كه كوچك بـود، گذاشـت و آن را بسـت. چـون      يجمالت را نوشت. سپس قالب را بر رو

و  يرو يفردا نزد فرمانروا مـ  .ستآن نقش ب يبر روها  ان آن قالب بزرگ شد، آن واژهيانار در م
ر يـ ش از وزيد، پـ ير رفتيوز هدهم. چون به خان ير ميوز هكه من پاسخ تو را در خان ييگو يبه او م

در آن است. آن را به فرمـانروا نشـان    يافت كه قالب گلي يخواه يديسه سفيك .به فالن اتاق برو
در  يزيـ چ ،د، جـز دود و خاكسـتر  يم كنيدو ن چون انار را: كه به فرمانروا بگو  نيگر ايده. نشانه د

  ».ستيآن ن
، گـر يان بازگشـت. روز د يعيار شادمان شد و به نـزد شـ  ين سخنان بسياز ا يسيمحمدبن ع

  .شد آشكار، فرموده بود چه امام زمان ش فرمانروا رفتند و هريآنان پ
گـر را بـه    لـه ير حيد و دستور داد وزيع گروين معجزه به تشيدن اين با ديبحر يفرمانروا

  ١قتل رساندند.

  يخودساز
  :  ديفرما مي ميقرآن كر

لُوا فَسمعقُلْ ا يوير نُونمؤالْمو ولُهسر و لَكُممع اللّه٢  
  نند.یب یشما را م يامبر و مؤمنان، کارهایکه خداوند و پ ]دیبدان یول؛[د یعمل کن :بگو ]به مردم !امبریپ يا[

 ، امامـان معصـوم  فيه شـر يـ ن آيـ در ا» مؤمنـون «كه مـراد از  ات آمده است يدر روا

                                                
 .178، ص 52، ج بحاراالنوار. 1
 .105. سوره توبه، آیه 2
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بت، شـاهد و  ياز پس پرده غاو  رسد و يم ن، اعمال مردم به نظر امام زمانيبنابرا ١؛هستند
  : آن بزرگوار خود فرموده است ناظر كارها است.
    2؛ء من اخبارکمییعزب عنا شبأنبائکم وال فانا نحیط علماً 

اطه دارد و هیچ چیز از اخبـار شـما بـر مـا پوشـیده و      علم ما به احوال شما اح
  نیست. نپنها

دارد و از  يخود وامـ  يان را به اصالح كارهايعيدارد و ش يبزرگ يتيقت اثر تربين حقيا
دارد.  يبـاز مـ   ،و گناهان آلوده شـوند ها  يبه زشتها  يخدا و امام خوبحجت  ن كه در برابريا

 ينه دل و جانش، صفاييشتر باشد، آي، بيآن معدن صفا و پاكالبته به هر اندازه توجه انسان به 
  د.شو يدر گفتار و رفتار او آشكارتر م يو زالل ين روشنيابد و اي يم يشتريب

  يو فکر یپناهگاه علم
همـواره از سرچشـمه   ، جامعه هستند و مردم يان اصليمعلّمان و مرب ان معصوميشوايپ

 ياگرچـه دسترسـ  ، زيـ بـت ن يدر زمـان غ  انـد.  بـرده  هـا  زالل معارف ناب آن بزرگواران بهـره 
آن معـدن علـوم    يولـ  ،سـت يممكـن ن  م و استفاده همه جانبه از محضر امام عصـر يمستق

كنـد. در دوره   مـي  ان بـاز يعيشـ  يو فكـر  يگره از مشـكالت علمـ  ، مختلف يها به راه ياله
عـات مشـهور   يكه به توقامام  يها قِ نامهياز طر، از سؤاالت مردم و علما ياريبس، ابت صغريغ

  ٣شد. مي پاسخ داده ،است
  :  نوشته است، او يها عقوب و سؤاليدر جواب نامه اسحاق بن  امام عصر

نکه درباره منکران از خانـدان  یاما ا !ت کند و ثابت قدم بداردیخداوند تو را هدا
 يشـاوند یچ کـس خو ین خـدا و هـ  یبدان کـه بـ  ي، و عموزادگان ما سئوال کرد

ست و عاقبت او همانند سرانجام پسـر  یاز من ن ،که مرا انکار کند یست و کسین
  …میکن نمی قبول ،دیزه نکنیتان را تا پاکو اما اموال …نوح است
زه و طـاهر  یم کـه پـاک  یریپـذ  مـی  از آن رو ،يمـا فرسـتاد   يکه بـرا  یو اما اموال

همانـا آتـش    ،که امـوال مـا را حـالل شـمرده و آن را بخـورد      یو کس …است

                                                
 .219ص،2ح، عرض االعمالباب  کتاب الحجه، ،1، ج کافى. 1
 .598، ص 359، ش 2، ج احتجاج .2
 .286 - 235، ص 45، باب 2ج  کمال الدین و تمام النعمۀ،. ر.ك: 3
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د پشت ابر یاز خورش يمند مانند بهره، استفاده از من یچگونگ …ستخورده ا
امـان اهـل    ،طـور کـه سـتارگان    همـان  ؛ن هستمیزم ياست و من امان مردم رو

   ها هستند. آسمان
و خود را در آمـوختن آنچـه از شـما     رسیدپن ،تان نداردیبرا يکه سود ياز امور

، د کـه همـان  یار دعا کنیبس ،جل فریتعج يد و برایفکنیبه زحمت ن ،اند نخواسته
رو یـ کـه پ  یعقوب و سالم بر هر کسـ یاسحاق بن اي  سالم بر تو .فرج شماست

  1!ت استیهدا
خـود را بـا امـام     يو فكـر  يمشـكالت علمـ  ، عهيشـ  يهم بارها علمـا  ابت صغريپس از غ

از شـاگردان مقـدس    يكـ ير عـالّم  يـ م اند. افت نمودهيش مطرح كرده و پاسخ آن را دريخو
  : ديگو مي نيچن ٢يلياردب
ناگــاه  .بــودم اميرالمــؤمنيندر نجــف اشــرف در صــحن مطهــر حضــرت  يمــه شــبين

دم كـه  يـ د ،ك شـدم يچون نزد .او رفتم يبه سو .رود مي حرم ويدم كه به سيرا د يشخص
  است. خود را از او پنهان كردم. يليخ و استادم مال احمد مقدس اردبيش

دم در گشـوده شـد و داخـل    يـ ناگاه د .بسته بود كه در يدر حال ؛ك حرم مطهر شدينزد
  د.يو به سمت كوفه متوجه گرد كوتاه از حرم خارج شد يپس از مدت .ديحرم گرد

و در  شـد تا آن كه داخل مسجد كوفه  ،ديد نمي كه مرا يبه طور ؛به دنبال او روانه شدم
در آنجـا   يتقـرار گرفـت و مـد    ،انـد  را در آن ضـربت زده  نيرالمـؤمن يكه ام ينزد محراب

مـن   .ديـ رون رفت و به سـمت نجـف متوجـه گرد   يدرنگ كرد. سپس برگشت و از مسجد ب
 .گرفـت ام  ار سـرفه يـ ناگـاه بـدون اخت   .ديانه رسـ تا آنكه به مسجد حنّ ،همچنان دنبال او بودم

ر عـالم  يـ م«: بـه مـن كـرد و مـرا شـناخت. فرمـود       ينگـاه  و برگشت ،ديمرا شن يچون صدا
از آن زمـان كـه داخـل حـرم     «: گفـتم  »؟يكنـ  مـي  نجـا چـه  يا«: فتگ »يآر«: گفتم »؟يهست

 ن قبـر قسـم  يـ اصـاحب   تا حـال بـا شـما هسـتم. شـما را بـه       ،يشد اميرالمؤمنينحضرت 
  ».ديبه من خبر ده ،ن واقعه را كه امشب از شما مشاهده كردميدهم كه سر ا مي

                                                
 .237، ص 4، ح همان. 1
، نمونه و مثال زدنـی  او از علماي بزرگ شیعه در قرن دهم هجري بود که در تقوا و فضایل اخالقی .2

از وي آثـار   شـده اسـت.   مشـرف  بارهـا محضـر امـام عصـر     او بنابر نقل عالمـه مجلسـی،  است. 
  .است . مزار او در حرم امیرالمؤمنینالشیعه حدائقمانند  است؛ جاي ماندهه ارزشمندي هم ب
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نـان  يون بـه او اطم چـ  ».يينگـو  يآن را به كس ،به شرط آن كه تا من زنده هستم«: فرمود
ــود ،دادم ــاه«: فرم ــ  يگ ــه برخ ــكل   يك ــن مش ــر م ــائل ب ــي مس ــود م ــرا ،ش ــه   يب ــل آن ب ح

 مـن مشـكل شـد و در آن فكـر     يبـرا  اي ألهز مسـ يـ شوم. امشب ن مي متوسل نيرالمؤمنيام
چـون بـه حـرم     ناگاه به دلم افتاد كه باز به خدمت آن حضرت روم و سؤال كـنم.  .كردم مي

بـه خـدا    ،من گشوده شـد. پـس داخـل شـده     يدرِ بسته بر رو يديچنان كه د ،دميمطهر رس
: دم كـه فرمـود  يشـن  يينـدا  ،ناگاه از قبر مطهر .ابميدم كه جواب آن را از آن حضرت درينال

را كـه او امـام زمـان توسـت. پـس بـه نـزد        يـ ز ؛سـؤال كـن   به مسجد كوفه برو و از قائم
دم و اكنون بـه منـزل   يجواب شن ،آمدم و از آن بزرگوار سؤال كرده] مسجد كوفه[محراب 

  ١.»روم مي خود

  یو نفوذ روحان یت باطنیهدا
ت مـردم را بـه عهـده دارد و در تـالش اسـت      يو هـدا  يفـه رهبـر  يخدا وظحجت  امام و

ت يـ ن مأموريانجام ا يكند. برا ييراهنما، ت او هستنديافت نور هدايرا كه آماده در يافراد
كنـد و بـا گفتـار و كـردار      مـي  ارتبـاط برقـرار  هـا   نسـان بـا ا ، پـرده  بـي  آشكارا و يگاهي، اله

گر با اسـتفاده از  يد يو زمان ،دهد مي را نشانها  آن يراه سعادت و بهروز، ساز خود يزندگ
ن يـ در ا .گـذارد  مـي  اثـر هـا   است در درون قلـب  يو اله يبيغ يرويت خود كه نيقدرت وال

 يهـا  از راههـا   تيبلكه هدا ؛ستين زينيا م با اويامام و ارتباط مستق يبه حضور ظاهر ،بخش
ن بخــش از يــان ايــدر ب اميرالمــؤمنينرد. امــام يــگ مــي انجــام يو ارتباطــات قلبــ يدرونــ

  :  ديفرما مي امام يها تيفعال
تا خلق را به  ،ن باشدیتو در زم ياز سو ید حجتیست که باین نیجز ا !خداوندا

ـ  ؛دم پنهان باشـد او از مر ياگر وجود ظاهر …شودن تو رهنمون ییآ يسو  یول
 ،براسـاس آن ها  آن پراکنده است و انمؤمن يها م و آداب او در دلیشک تعال بی

  2کنند. یعمل م
همـت  ي، ام و انقالب جهـان يق يبرا يروسازيبه كار نها  تين هدايق هميب از طريامام غا

                                                
 .174، ص 52، ج بحاراالنوار. 1
 .463، ص 112، ح 3، ج الهداة اثبات. 2
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حضور در  يابر، ژه اماميت ويالزم را دارا باشند تحت ترب يها يستگيكه شاها  آن گمارد. يم
ب اسـت كـه بـه بركـت     يامام غا يها از برنامه يكين يشوند و ا يركابِ آن حضرت آماده م

  شود. يوجود او انجام م

  از بالها یمنیا
د آمـدن حـوادث   يـ اسـت. پد  يزنـدگ  يهـا  هيسـرما تـرين   ياز اصـل  ،، امنيتديبدون ترد

قـرار   يض نـابود موجـودات را در معـر   يعـ يات طبيو ح يهمواره زندگ، گوناگون در عالم
عوامـل   يولـ  ؛ممكـن اسـت   يبا فراهم آوردن وسائل مـاد  و بالهاها  كنترل آفت .داده است

در ي، الهـ حجـت   وجود امام و، ان مايشوايات پيدارد. در روا ير فراوانيز در آن تأثين يمعنو
  ن و اهل آن شمرده شده است.يزمامنيت  به عنوان عامل، نشيمجموعه جهان آفر

  : خود فرموده است يامام مهد
  ؛  …الََمان الَهلِ االَْرضِ يو انِّ

  1ن هستم.یساکنان زم يابر ]از بالها[ یمنیمن موجب ا

دهنـد بـه    يكه انجام مـ  يوجود امام، مانع از آن است كه مردم به سبب انواع گناهان و مفاسد
  ده شود.يچين و اهل آن در هم پيات زميند و طومار حيگرفتار آ يسخت اله يها عذاب

  :  ديفرما مي امبر اسالميخطاب به پ، ن بارهيم در ايقرآن كر
ما کانَ اللّه و أ عذبهمیل وف هِمینْت…   
 را بـه عـذاب  هـا   آن خداونـد هرگـز  ی، هسـت  ]مسـلمانان [ شانیان ایکه تو در م یا زمانت ]رسول ما يا[

  2گرفتار نخواهد کرد. ]یعموم[
ت خـاص  يـ عنا از بـ يـ و مهر پروردگـار اسـت ن  كه مظهر رحمت  عصر يحضرت ول

گرچـه در  ؛ كنـد  مـي  دورهـا   آن ان و فـرد فـرد  يعيژه از جامعه شيبزرگ را به و يخود بالها
گر او را در  ياريان به لطف و كرامت او توجه نداشته باشند و دست يعيش، از موارد ياريبس

  .سر خود نشناسند يباال
  : خود فرموده است يمعرف در يآن گرام

                                                
 .239، ص 4، ح 45، باب 2ج  کمال الدین و تمام النعمۀ،. 1
 .33. سوره انفال، آیه 2
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  ؛ یعتیو ش یدفَع اللّه عزَّوجلَّ الْبالء منْ اَهلی بی اء ویم االَْوصنَا خاتأَ
انم یعیبالها را از خاندان و ش ،من به سبب وجود متعال يخدا .هستم امبر خداین پین جانشیمن آخر

  1کند. می دور

س، رالتهـاب دفـاع مقـد   هـاي پ  گيري انقالب شكوهمند اسالمي ايران و سال  در جريان شكل
بارها لطف و محبت آن امام بزرگوار بر سر ملت و مملكت سايه افكنـد و نظـام اسـالمي و ملـت     

شكسـته شـدن حكومـت     .هـاي سـنگين دشـمن، عبـور داد     توطئـه  مسلمان و مهدوي را از گردنه
كوپترهـاي نظـامي     ، حادثـه سـقوط هلـي   به فرمـان امـام خمينـي    ١٣٥٧بهمن  ٢١نظامي شاه در 

 ١٨در صـحراي طـبس، كشـف كودتـاي نافرجـام نـوژه در        ١٣٥٩سال ارديبهشت  ٥آمريكا در 
هـا   و ده هـاي پـس از جنـگ    و نيز درتوطئـه  و ناكامي دشمنان در جنگ هشت ساله ١٣٥٩تيرماه 

  است. براي اين عنايات شواهد گويايي ،نمونه ديگر

  ان و مردمیعیش یدادرس
همواره بـر حـال   ، انيعيش يها انان و محبوب دلان و قبله آمال مسلميموعود بزرگ جهان

بخـش و   يسـت كـه پرتـو زنـدگ    يمـانع از آن ن ي، د مهربانيبت آن خورشيغ .مردم نظر دارد
 يرا بـر خـوان كـرم و بزرگـوار    هـا   آن مشـتاق بتابانـد و   يهـا  ن خـود را بـر جـان   ينشاط آفر

ر يان و دسـتگ يعيوسـته غمخـوار شـ   يپي، و مهـرورز  ير دوستيمهمان كند. آن ماه من، شيخو
ه و دســت شـد مــاران حاضـر  ين بيبـر بـال   يان آسـتان حضــرتش بـوده اسـت. گــاه   يمـددجو 

شـدگان در   به گم، گريد يقرار داده است و زمانها  آن يها ش را مرهم زخميشفابخش خو
اور و راهنما گشـته  يار و يرا  يكس بي و ييتنها يت فرموده و واماندگان در واديعناها  ابانيب

كـه   ده اسـت يبخشـ ، ديـ ام يمنتظـر را گرمـ   يهـا  دلي، ديـ سـرد ناام  يهـا  لحظه در . اواست
  .فراوان است ،آن يها نمونه

  از دعا و استغفار حضرت يبهره مند
امام غايب، دعاي آن حضرت بـراي سـعادت مـردم و بـه ويـژه       ييكي از بركات وجود

  هاست. گناهان آن خواست آن بزرگوار براي آمرزششيعيان و نيز در
                                                

  .171، ص 12، ح 43، باب 2ج  لدین و تمام النعمۀ،کمال ا. 1
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  : فرمود اقرامام ب
  1 ؛رّةملیلۀ الف لو ا ومیالنبی شیعتنا فی ذاهللا لم انی الدعو

یان گنهکارم بـه درگـاه   به راستی من هر روز و شب هزار بار براي آمرزش شیع
  نم.ک خدا دعا می

  :  فرمايددر دعاي خود مي امام عصر
و  صل علـی محمـد و آلـه    ،الهی بحق من ناجاك و بحق من دعاك فی البر و البحر

  2؛…و السعۀ یمنات بالغنفقراء المؤمنین و المؤ یتفضّل عل
سبب دلگرمي شيعيان و دوستداران آن حضـرت و نجـات و    ،اين كالم نوراني و دلنشين

اي كه بـه دعـاي رهبـر و پيشـواي خـود شـادمان       شيعه .از يأس و نااميدي استها  آن رهايي
جـان پـدر مهربـان خـويش را بيـازارد،       است، از اينكه بار ديگر به واسطه گناه و خطا، دل و

اي بـراي  كند كه مرهمي بر دل داغدار امام و يار شايسـته خجل و شرمسار است و تالش مي
  آن عزيز باشد.

مندند پيوسته از لطف دعاي امام بهره ،شود كه شيعياناز روايات و كتب دعا استفاده مي
سـبزي و   ،ا باريـده و بـراي شـيعيان   هـ  و اين باران رحمت در همه حال بر كوير تفتيـده جـان  

  خرمي را به ارمغان آورده است.
تـرين آرمـان و آرزويـش فـرج و گشـايش در امـر شـيعيان و همـه          بزرگ ،آن حضرت

  :  خواندگونه خدا را مي مظلومان عالم است و اين
مد وآلِ محمـد  مح یالقُبورِ صلِّ عل یا باعثَ منْ فیا مدبرَ االُْمورِ یا نُورالنُّورِ ی

قِ فَرَجاً ومنَ الْهم مخْرجاً واَوسع لَنَا المنْهج واطلق یمنَ الضّ یعتیولش یواجعلْ ل
  ؛ 3میا کَریفَرِّج وافْعلْ بِنا ما اَنْت اَهلُه یلَنا منْ عنْدك ما 

بـر محمـد و    !مردگـان  زنده کننـده اي  ! ر کننده کارهایتدباي  ! نور ییروشنا يا
قـرار ده و از   یشیانم در تنگناها گشایعیمن و ش يخاندان او درود فرست و برا

 یرا بر ما وسعت بخش و راهـ  ]تیهدا[باز کن و راه  اي راه چاره ،غم و اندوه
 ،یسته آن هسـت یما بگشا و آنچنان که تو شا يبه رو ،ش ما استیکه در آن گشا

                                                
  .472، ص1، ح، باب مولد ابی عبداهللا، جعفر بن محمد1، جکافی .1
 .658، ص 6، ش 7، باب 10، فصل منتخب االثر .2
 همان. .3
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  !میکراي   با ما رفتار کن
بـت بـه سـر    ياز آثار وجود امـام ـ گرچـه در غ    يكي گر آن است كه انيب ،چه گفته شدآن

لـذت   ،انـد  داشـته  يسـتگ ياقـت و شا يكـه ل هـا   آن برد ـ امكان ارتباط و اتصال به اوست و  مي
 اند. دهيهمتا را چش بي اريآن  ييو همنوا ينيهمنش
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  خالصۀ درس
o امام عصر گران استیبه د یوضات الهیو واسطه همه فی، محور هست.  
o اعتقاد به ظهور و آمدن حضرت دمد.  یرا در جامعه م یائید و نشاط و پویروح ام 

o امام عصر کند ي میپاسدار ،عهیاشراف دارد و از مکتب شمسلمین ان امور یجر بر.   

o ن اعتقـاد اثـر   یـ ا، با توجه به اشراف حضرت بر کارها و عرض اعمال مردم به حضور حضرت
   .مردم دارد يصالح و خودسازدر ا يجد یتیترب

o امام عصر .پناهگاه علمی و فکري شیعیان و حق طلبان است 

o  اند. هخود را از طریق حضرت دریافت کرد هاي علمی پاسخ ،بزرگان شیعه یگاه 

o  آن  يبرکـات وجـود   گـر یاز د ،امـام  ياز دعـا  يبرخـوردار از بالهـا و   یمنی، ایت باطنیهدا
 حضرت است.
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  درسهاي  پرسش
  در عالم هستی را تشریح کنید. امام تمحوری .1
 به خورشید پس ابر را توضیح دهید. در حال غیبت . دو وجه از وجوه تشبیه امام عصر2
 ي مکتب در عصر غیبت را بیان کنید.. نقش حضرت در حراست و پایدار3
 حضرت در نفوس مردم را توضیح دهید.. هدایت باطنی و نفوذ روحانی 4
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  .. وساطت در فیض را تشریح کنید2
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  مطالعه و پژوهش  بیشتر برايمنابع 
  .یخ طوسیش ،بهیالغ .1
   .خ صدوقیش ،نیکمال الد .2
  .ابراهیم امینی ،دادگستر جهان .3
 . …پورسیدآقایی و ؛تاریخ عصر غیبت. 4
 .نیلی نجفی ،منتخب االنوار المضیئه. 5
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  اریدار ید
خـود و محـروم مانـدن از     يان از مواليعيش يدور، بتيدوره غ يهايو تلخها ياز سخت

وسـته در  يپ، منتظـران ظهـور  ، بـت يهمتاست. با شـروع روزگـار غ   بي وسفيدار جمال آن يد
   .اند  دهيو آه فراق از دل كشاند لت سوختهيآن سرو بلند فض يحسرت تماشا

    1؛ي الخلق و ال تريرأن أ علی عزیزٌ
   .که همه را ببینم و تو دیده نشوي سخت است بر من

ارتباط داشتند  بان خاص با امام عصريله نايان به وسيعيش، ابت صغريالبته در دوران غ
هـاي   نقـل ن بـاره  يـ چنـان كـه در ا   ؛دنديض حضـور آن بزرگـوار رسـ   يبه فها  آن از يو بعض
رابطـه  ، بـت كامـل امـام اسـت    يكه روزگـار غ  ات كبربيدر دوره غ يول ؛وجود دارد يفراوان

ق يـ به محضـر آن حضـرت بـه شـكل معمـول و از طر      يابيد و امكان شرفيشده قطع گردادي
  شد. يمنتف، خاص يافراد

امكـان دارد و   ،ريـ مالقات با آن ماه من زين زمان نياز علما معتقدند كه در ا ياريبس ،ن حاليبا ا
دبني، سـ يليچون عالمه بحرالعلوم، مقدس اردب يبزرگان يابيت شرفيبارها اتّفاق افتاده است. حكا
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  ١ده است.شبزرگان علما نقل  يهامعروف و مشهور است و در كتابها  آن طاووس و مانند

  انواع مالقات 
دهـد و  ي مـي افـراد رو  يو درمانـدگ  در حالت اضطرار يگاه يمالقات با امام مهد

 يبـرا هـا  مالقـات  يگـاه  ،تـر ان روشـن يـ ار. بـه ب و بـه دور از اضـطر   يدر حالت عـاد  يگاه
 و ييو احسـاس تنهـا  انـد  گرفتـار شـده   يتياست كه در وضع ياز اشخاص امام يريدستگ

 يهـا از افـراد كـه در مكـان    ياريان مالقات بسـ يمثل جر ؛دست داده استها  آن به يكس بي
 ،صحاب آن حضرتاز ا يكيا ي و اماماند راه را گم كرده، مختلف مانند سفر خانه خدا

  ل است.ين قبياز همها مالقات . بسياري ازنجات داده است يرا از سرگردانها  آن
 دليـل ر بوده اسـت و مالقـات كننـده بـه     در غير حالت اضطراها  ولي در مواردي مالقات

است. روشن اسـت كـه شـرط     يافتهضر امام را به مح فتوفيق تشري خود، مقام معنوي واال
خواهد آن مظهر جمـال   مي اكي روح و تزكيه نفس است و چشمي كهپ ،مالقات با حضرت

  بايد پاك باشد.   ،الهي را ببيند
  بـــر رخ او نظـــر از آینـــه پـــاك انـــداز        چشــم آلــوده نظــر از رخ جانــان دور اســت

  پاك شو اول و پس دیـده بـر آن پـاك انـداز        هـل طریقـت گوینـد   کاغسـل در اشـک زدم   

  دهانقل کردن دیدار، آثار و پیام
 .انـد   يافتـه  كه توفيق ديدار امـام را بايد بدانيم كه روش و سيره بزرگان ما و نيك بختاني 

هـا   آن جريان تشرف بوده است. البته برخي از نزديكـان  نقلعدم كردن اين سعادت و  نپنها
ا دانسـته و بـراي ديگـران نقــل    شـان ر مالقـات اي داســتان  ،بـه دليـل نزديكـي و محـرم بـودن     

 گذشـت پـس از در  ،انتشار خبـر ديـدار آن بزرگـواران    معموالًَ ،موارد ايني در ول ؛اند كرده
  س اردبيلي بيان شد. همان گونه در نقل ديدار جناب مقد ؛بوده استها  آن

آثـار و   ،نانكته مهم اينكه نقل كردن داستان مالقـات علمـا و صـالحان بـه وسـيله ديگـر      
بـه آن   ت و دلـدادگي بـ محب و افزايش يغاوجود امام  هبركات خوبي مانند تقويت اعتقاد ب

                                                
 محدث نورى. تألیف ،المأوى و النّجم الثاقب جنّۀ. ر.ك: 1
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علمـا   دليـل،  به همين؛ را به دنبال دارد زیعزيت ارتباط روحي و توسل به آن و تقو حضرت
ولـي چنانكـه    انـد؛  مسـتقلي بـراي آن نوشـته   هـاي   فات اقدام كرده و حتي كتـاب به نقل تشر

ا چنـين اقـدامي در   زيـر  ؛و منتشر كنـد  ننده نبايد مالقات خود را نقلشخص ديدارك ،گفتيم
  خواهد داشت. پيامدهاي منفي  ،سطح عموم

 مالقات امـام زمـان   يعابا اد يافراد، ژه در زمان مايو به و ادر طول مدت غيبت كبر
را بـه   ياريبسـ  ،ن راهيـ و از اانـد  خود بوده يبرا يجمع كردن مردم و كسب نام و نان يدر پ

دعاهـا و   يخواندن بعضـ به ه يبا توص . آناناند دهيده و عمل كشانيو انحراف در عق يگمراه
نـدارد و بـا دعـوت از مشـتاقان      يچ اصـل و اساسـ  يهها  آن از يارياعمال كه بس يانجام برخ

خـدا  حجـت   داريوعده د، ندارد يقابل قبول يكه محتواهايي  شركت در جلسه يبرا، داريد
ل و در دسـترسِ همگـان   سـه  يب را كاريگونه امر مالقات با آن امام غا نيدهند و بدمي را

بـت  يآن حضـرت بـر طبـق اراده پروردگـار در غ     ،ديكه بدون ترد يدر حال ؛دهندمي جلوه
  د.ينمانمي رخ ،معدود يافراد يجز برا مالقاتش كامل قرار گرفته است و

  مالقات یشرط اساس
گاه خداي حكيم است و تنهـا در حـالي   ريك خواسته و نياز به دها  خوبي مالقات با امام

بـا وجـود    بنـابراين هرگـاه   ؛مطابق حكمت و مصلحت باشد ،رسد كه انجام آن مي تبه اجاب
دسـت   يمالقـات ، بـه محضـر امـام    يابيشـرف  يك عاشق و تـالش او بـرا  ياق يهمه شور و اشت

بلكـه   ؛دانـد عنايت امام ب ن را نشانه نبود لطف ويد و اشو يديأس و نااميد گرفتار ينبا ،ندهد
از حضـور  هـا   ل به آن بزرگوار و ارتباط روحي با آن سرچشمه نيكـي سكه با توکوشد بايد ب

  هميشه و براي همگان باز است.   ،آن عزيز بهره بگيرد كه اين راه
محمد بن عثمان، دومـين نايـب خـاص     روزي به پدر همسرشاحمد بن ابراهيم نوبختي، 

: بـه او گفـت   . محمد بـن عثمـان  »مان مشتاقممن به زيارت صاحب الزّ«: گفت امام عصر
: . محمـد گفـت  »آري«: احمد بن ابراهيم گفـت  »خواهي او را ببيني؟ مي ،با شوقي كه داري«
تو را بر ايـن شـوقت پـاداش دهـد و چهـره حضـرت صـاحب االمـر را در حالـت           ،خداوند«

ا امــ ؛مشـتاق آن حضـرت بـاش    ،در ايـام غيبـت  «: . سـپس گفــت »عافيـت بـه تـو نشـان دهـد     
ت الهـي  اموري است كه مربوط بـه اراده و مشـي   از ،لهأا اين مسزير ؛درخواست مالقات نكن
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  .  »لكن به وسيله زيارت كردن به آن حضرت توجه كن ؛بهتر است ،است و تسليم آن بودن

  ه از ما خواسته اندچآن
امام عصـر و سـخن گفـتن بـا آن محبـوب       يدن جمال نورانينكه اگر چه ديجان سخن ا

ان نخواسـته يعياز شـ  عصـر  يژه حضرت وليما و به وامامان ، بزرگ است يها سعادت دل
ان يشـوا يبلكـه پ ؛ شـه كننـد  يپ يابان گـرد يا بي ينينش چلّه، دار امام زمان خوديد يكه در پاند 

فـرج او   يبـرا  ،حضـرت بـوده  آن اد يـ وسته به يان پيعيكه ش موده اندسفارش فر معصوم
اهداف بـزرگ او   يو در راستا او در گفتار و كردار بكوشند يدر جلب رضا ؛ نيزدعا كنند

ض يفـراهم گـردد و عـالم از فـ     ،تيد بشـر ينه ظهور آن اميتا هر چه زودتر زم ،قدم بر دارند
  :  ديفرمامي خود يامام مهد مند شود.  م او بهرهيمستق

  ؛  1لِ الْفَرَجِ فَانَّ ذلک فَرَجکُمیاَکْثرُوا الدعاء بِتَعج«
  .فرج شماست ،د که همانیار دعا کنیبس، ل فرجیتعج يبرا

  :  است خواسته چنين ان خوديعياز ش آن حضرت زين
ـ دنی عما تجنبی و محبتنا من به قربی بما منکم امرء کل عملیفل  و تنـا یکراه مـن  هی

  ؛سخطنا
 از و شود کینزد ما یدوست و محبت به که کند عمل يا گونه به شما از کیهر

    .کند يدور ،ماست يناخشنود موجب که ییکارها

   يبغداد یتشرف حاج عل
را كـه از خوبـان    يبغداد ين مالقات مرحوم حاج عليريان شينجا مناسب است جريدر ا

ان نكات مهم آن يت اختصار به بيبه جهت رعا يول ٢؛مينقل كن ،ش بوده استيروزگار خو
  : ميكنمي اكتفا

بزرگـوار   رفـت و دو امـام  مـي  نيشـه از بغـداد بـه كـاظم    يهم، سـته و بـا تقـوا   يآن مرد شا
خُمـس و   يمقـدار : ديـ گومـي  كـرد. او مـي  ارتيرا ز  حضرت جوادو حضرت كاظم

                                                
 .239، ص 4، ح 45، باب 2ج  و تمام النعمۀ،کمال الدین . 1
صالحِ متّقی حاج علی بغدادي که در تاریخِ تألیف  ]مربوط است به[این قضیه «نویسد:  . محدث نوري پیش از نقل این مالقات می2

ر زمانی نزدیک این کتاب موجود است و اگر در تمام این کتاب نبود مگر این حکایت صحیح و محکم که فوائد آن بسیار است و د
 » به ما واقع شده، هر آینه کافی بود در شرافت و ارزش آن.
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سـت تومـان از آن را بـه    يبه نجف اشرف رفـتم و ب  سببن يبود. به همام  برعهده يحقوق مال
ن يخ محمـد حسـ  يه شـ يـ ست تومان آن را هم به عـالم فق يو ب يخ انصاريش ،ه و پارسايعالم فق
م يدادم و تصـم  يخ محمـد حسـن شـروق   يت اهللا شـ يمان هم به آست تويو ب يينكاظممجتهد 

ـ آخود را پس از بازگشت به بغداد بـه   يگر بدهيست تومان ديگرفتم كه ب  نياسـ يآل  اهللا تی
ن رفـتم و دو امـام بزرگـوار    يكاظم يشنبه به بغداد بازگشتم. نخست به سو بپردازم. روز پنج

 يمانـده بـده   ياز بـاق  ين رفـتم و بخشـ  ياسي آل اهللا تیآارت كردم. پس از آن به منزل يرا ز
ا يـ ج به او يمانده آن را به تدر يم كردم و از او اجازه گرفتم كه باقيخود را به او تقد يشرع
 دليـل امـا بـه    ؛شـان اصـرار كـرد كـه نـزد او بمـانم      يبپـردازم. ا  ،كه او را مستحق بدانم يكس

  م. نمودداد حركت بغ يكردم و به سو يو خداحافظ يعذر خواهي، ضرور يكارها
ـ  يد بزرگوار و با وقـار يك سوم راه را رفته بودم با سي يوقت  يارو شـدم. او عمامـه   هروب

 نيكـاظم  يارت بـه سـو  يز يآشكار بود و برا يمشك ياش خال سبز بر سر داشت و بر گونه
د و يبا من دست داد و مرا در آغـوش كشـ   يبه گرم .ك من آمد و سالم كرديرفت. نزدمي

  »؟يرومي كجا .ر استيخ !يحاج عل«: د و به من خوش آمد گفت و فرموديچسباننه يبه س
برگـرد بـه    .شب جمعه اسـت « :. گفت»نك عازم بغداد هستميو ا ام ارت كردهيز«: گفتم

 يبرگرد تا گـواه  .يتوانمي« :گفت ».توانمنمي«: گفتم ».]و امشب را در آنجا بمان[ نيكاظم
دهـد.  ي مـي ز گواهيخ نيو ش يو از دوستان ما هست نيؤمنرالميدهم كه از دوستان جدم ام

  ».]ديري= دو نفر را شاهد بگ [ ١»واستَشْهِدوا شَهیدین: ديفرمامي خداوند
ـ آاز  ،نيـ ش از ايمن پ: ديگوي ميبغداد يحاج عل ن خواسـته بـودم كـه    ياسـ يآل  اهللا تی

 بيـت اهـل دوسـتداران   ان ويعيكنـد كـه مـن از شـ     يسـد و در آن گـواه  يبنو يمن سند يبرا
از كجـا مـرا   «: دميد پرسـ يش قـرار دهـم. از سـ   يتا آن نامه را در كفن خـو  ،هستم امبريپ

را كه حـق او را بـه    يكس ،چگونه انسان«: فرمود »؟يدهمي را ين گواهيو چگونه ا يشناخت
ل مـن  يـ كه بـه وك  يهمان حقوق«: فرمود »كدام حق؟«: گفتم »شناسدنمي دهدمي طور كامل

ل يـ ا او وكيـ آ«: گفـتم  ».خ محمـد حسـن  يشـ «: فرمـود  »سـت؟ يل شـما ك يوك«: . گفتم»يددا
  .»يآر«: فرمود »شماست؟
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اسـت كـه مـن     يانهيريد يدوست، ان من و اوياز گفتار او شگفت زده شدم. فكر كردم م
و گمان كردم از من توقع دارد كـه   در برخورد اول مرا به نام صدا زدرا يز ؛ام فراموش كرده

م يبـه او تقـد   ،اسـت  امبريكه از نسل پ سبببدان  ،از آن خمس كه بر عهده دارم يمبلغ
ام  نزد من هست و اجـازه گرفتـه   يمقدار ،امبرياز حقوق شما فرزندان پ«: ن گفتميبنابرا ؛كنم

مـا در   ياز حقوق ما را به وكال يمقدار ؛يآر«: . تبسم كرد و گفت»كه آن را مصرف كنم
  ».يآر«: فرمود »رفته درگاه خداست؟ين كارم پذيا ايآ« :دمي. پرس»ينجف پرداخت

اما  ؛خواندمي ل خوديوك عصر را ين علمايتر بزرگ، دين سيبه خود آمدم كه چگونه ا
  .غفلت شدم و موضوع را فراموش كردمگر دچار يبار د

 نيهر كس در شب جمعـه امـام حسـ   : نديگومي ا درست است كهيسرورم! آ«: گفتم
و در همـان حـال    »يآر«: گفـت  »؟در امـان خواهـد بـود   ]  از عـذاب خـدا   [ارت كند يرا ز

 نيدم در حرم مطهر كاظمينگذشت كه د يزيست. چيدگانش پر از اشك شد و گريد
م. كنـار در  يعبـور كـرده باشـ   ، رسـد مـي  كه بـه حـرم   ييها و راهها ابانيآنكه از خ بي ،ميهست

. »تـوانم خـوب بخـوانم   نمـي  مـن  !مسـرور «: گفـتم  »ارت بخوانيز«: م. گفتيستاديا يورود
  ».يآر«: گفتم »؟يارت كنيا من بخوانم تا با من زيآ«: گفت

سـالم گفـت و پـس از نـام مبـارك امـام       نيـك امامـا  ك يـ امبر و ياو شروع كرد و بر پ
نمـي  چگونـه «: گفـتم  »؟يشناسـ مـي  ا امام زمانت رايآ«: رو به من كرد و گفت يعسكر

ـ اَلسالم علَ« :گفتم ».م كنپس بر او سال« :فرمود »شناسم؟ ـ اللّـه   ا حجـۀَ یـ ک ی ا صـاحب  ی
  .»اللّه وبرَکاتُه  ک السالم و رحمۀُیعلَ«: تبسم كرد و فرمود »ابنَ الْحسن!یالزَّمان 

نمي !سرورم«: . گفتم»ارت بخوانيز«: م. فرموديديح را بوسيم و ضريپس وارد حرم شد
ن يامـ «ارت مشـهور بـه   ياو ز ؛يآر«: گفتم »ت بخوانم؟يا برايآ« :. فرمود»توانم خوب بخوانم

امشـب   يآر: ؟ گفـتم يكنـ مـي  ارتيـ را ز نيا جدم حسيآ: را خواند و آنگاه فرمود» اللّه
  را خواند.  نيارت مشهور امام حسي. او ز»است نيامام حس يارتيشب جمعه و شب ز

آن  ،جماعـت بخـوانم. پـس از نمـاز    به من فرمـود تـا نمـاز را بـه      .هنگام نماز مغرب شد
  .دمياو را ند ،جو كردمو د شد و هر چه جستيبزرگوار از نظرم ناپد

مرا با نـام و نشـان صـدا زد. خواسـت كـه بـه        ،دياد آوردم كه سيتازه به خود آمدم و به 
ل خـود خوانـد و   يـ بـزرگ را وك  يبازگشتم. فقهـا  ،خواستمنمي نكهين برگردم و با ايكاظم
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افتم كـه آن حضـرت امـام    يـ شه درين انديپنهان شد. پس از ا يبه صورت ناگهان زيسرانجام ن
  ١ر او را شناختم.يغا كه ديبوده است و در عصر

                                                
 (با اندکی تصرف). 484، ص31، داستان الثاقب نجم ؛312ص ، جنۀ المأوي، 53، ج بحاراالنوار. 1
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  خالصۀ درس
o امام عصر دارید جلـب   ولـی وظیفـه مـا انجـام تکلیـف و      ؛ممکن است ،بتیدر دوران غ

    .استت امام یرضا
o مردماق قه و اشتینه عال ،و اذن امام است یدار، مصلحت الهیشرط د.  
o  ممکـن   يدر حالت عـاد است و به ندرت  يدر حالت اضطرار و گرفتار معموالً ،مالقات امام

  .است رخ دهد
o ت اعتقـاد مـردم بـه امـام عصـر     یـ تقو يبزرگان بـرا  یبرخ    گـران  یبـه نقـل تشـرفات د

 اند. پرداخته
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  انتظار سبز
دوران سـختي اسـت كـه شـيعه در فـراق امـام مهربـان خـود          دوره غيبت امام مهدي

بخشـد و تحمـل    را شـور و نشـاط مـي   ها  آن ، دل و جانكند؛ ولي اميد به آمدن او سپري مي
كند. اين اميـد و آرزوي ظهـور او كـه هميشـه و همـه جـا        ها را آسان مي ها و دشمني سختي

يده شـده  امن» انتظار«بخش و راهگشا بوده، در روايات اسالمي،  مؤمن، نجات يها براي انسان
كنـد و مرهمـي بـر زخـم فـراق       مـي  است؛ انتظاري كه منتظران را به امام موعود خود وصل

  ايشان است.
آن اكسير ارزشمندي اسـت كـه مؤمنـان منتظـر در دوره غيبـت را آمـاده       » انتظار«آري؛ 

  آموزد. ميها  آن كند و راه و رسم چگونه زيستن را به استقبال از ظهور مهدي موعود مي

  گاه آنیقت انتظار و جایحق
تـوان بـه   مـي  ن كلمـه يـ با دقت و تأمـل در ا  يلو ؛اندگفته يگوناگون يمعان» انتظار« يبرا

بـه تناسـب    ين چشـم بـه راهـ   يـ است و ا چشم به راه بودن، برد. انتظار يآن پ ياقت معنيحق
و  يك حالـت روحـ  يـ دارد. انتظـار تنهـا    ييامدهايو آثار و پ يابد مينه آن ارزش يبستر و زم

نـد. بـه   يآفرمـي  و اقـدام را كنـد و حركـت   مي تيرون سرايبلكه از درون به ب ؛ستين يدرون
شده اسـت.   يمعرف، ن اعماليك عمل و بلكه بهتري، انتظار، اتيل است كه در رواين دليهم
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  بخشد.  مي ياو جهت خاصّ يهاكارها و تالشبه دهد و مي شكل» منتظر«انتظار به 
 سازد. انتظار بـا چشـم بـه در   ، نميدست گذاشتن يبا نشستن و دست رو» انتظار«ن يبنابرا

حركت و نشـاط و شـور   ، قت انتظاريبلكه در حق؛ شودنمي تمام، دوختن و حسرت خوردن
  نهفته است. ينيآفر

شناسـد و در تـالش اسـت تـا خـود و      نمـي  سر از پا، است يزيآنكه در انتظار مهمان عز
  آماده كند و موانع حضور او را بر طرف سازد.، آمدن مهمان يط اطراف خود را برايمح

 ت نـدارد. انتظـارِ  يـ نها، و كمال ييباير است كه در زينظ بي يداديرو نتظارِسخن درباره ا
نداشـته اسـت و جهـان     يمثـال  ،در تمام روزگاران گذشـته  يو خرم يكه در سبز يروزگار

امـام   يهمـان انتظـار حكومـت جهـان     ،نيـ را هرگز تجربه نكرده است. ا ييبايچنان دوران ز
ن اعمـال و  ياز بهتـر  اد شـده و يـ » نتظـار فـرج  ا«از آن بـه  ، اتيـ اسـت كـه در روا   يمهـد 

  است. شده شمرده، همه اعمال يبلكه پشتوانه قبول، عبادات
  : فرمود امبر اكرميپ

  1انتظار فرج است.، ن اعمال امت منیهترب
  : اران خود فرموديبه  امام صادق

 را از بنـدگان  یچ عملـ یهـ  ،بدون آن ،آگاه نکنم که خداوند يزیا شما را از چیآ
و اقـرار بـه    امبر اسـالم یـ خدا و نبـوت پ  یگانگیبه  یگواه ... .رد؟یپذینم

ـ    یعنی از دشمنان ما ـ   يزاریت ما و بیآنچه خدا امر فرموده و وال ه مـا امامـان ب
و کوشـش و   يزکـار یو پره ]=امامان[ شانیم شدن در برابر ایخصوص ـ و تسل 

  2.و انتظار قائم يدار شتنیخو
خـاص و منحصـر بـه فـرد دارد كـه الزم       يها يژگياست كه و يانتظار ،»انتظار فرج«ن يبنابرا

 ،م شـمرد يآن خـواه  يلت و آثـار كـه بـرا   يتا رمز و راز آن همـه فضـ   ،دانسته شود ياست به خوب
  د.شوآشكار 

                                                
 .547ص ، 3، ح55، باب 2، جو تمام النعمۀ کمال الدین. 1
 .207، ص 16ح ، 11، باب الغیبۀ نعمانى. 2
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   يانتظار مهد يهایژگیو
كـه باشـند    ينـ ييهـر قـوم و آ   همگـان در  ياسـت و بـرا   يفطر يامر ،»انتظار«م كه يگفت

 ،وجـود دارد ها جامعه يافراد و حتّ يان زندگيكه در جر يمعمول ياما انتظارها؛ وجود دارد
مقـدار   بـي  كوچـك و ي، سه با انتظار موعود جهانيدر مقا ،ت باشديهر اندازه بزرگ و با اهم

  : خاص خود را دارد يهايژگيو ،انتظار ظهور او رايز ؛است
 يهـا از زمـان  يعنـ ي؛ ز شده استآغا ،عالم ياست كه از ابتدا يانتظار يانتظار مهد

، امامـان مـا   ةهمـ ، تـر  كيـ نزد يهاو در زماناند د ظهور او را دادهينو ايو اول ايانب، ار دوريبس
  اند.روزگار دولت او را داشته يآرزو

  : فرمود امام صادق
  1کردم.می تمام عمر به او خدمت، کردممی اگر او را درك

است و انتظـار   ياست. انتظار حكومت عدل جهان يانتظار مصلح جهان، يانتظار مهد
ت چشـم بـه راه اسـت تـا آنچـه را بـر اسـاس        يبشـر ، ن انتظارياست. در اها يتحقق همه خوب

افتـه  يگاه بـه صـورت كامـل بـه آن دسـت ن      چيآن بوده و ه يدر آرزويي، فطرت پاك خدا
ران و عمـ ي، و برابـر  يبـرادر ، تيـ همـان اسـت كـه عـدالت و معنو     يمهد .نديبب، است
بـه  هـا  انسـان  يرا بـرا  يعقـل و دانـش بشـر    ييو صلح و عصر شـكوفا امنيت  ن ويزم يآباد

 يهر گونه ستم و سـتمگر  يو نفها انسان يدن بساط استعمار و بردگيآورد و برچمي ارمغان
  ت اوست.يره آورد حاكمي، اخالق ياجتماع از انواع فسادها ييو رها

خواهـد  ، آن ييشـكوفا  يهـا نهيبا فراهم شدن زم است كه تنها يانتظار يانتظار مهد
 و مصـلح آخـر الزمـان باشـند. او     يدر طلب منجـ ها است كه همه انسان يشكفت و آن زمان

نكه تنها با معجـزه كـار   ينه ا ،ام كنديقها يبد بر ضدارانش ي ياريو هم يد تا با همكاريآمي
  جهان را سامان دهد.

 ،كنـد و بـه انسـان   مـي  جـاد ياو را ا يو همراه ياريدر منتظرانش شوق  يانتظار مهد
  دهد.مي نجات يهدف بي و يبخشد و او را از پوچمي اتيت و حيهو

خ اسـت  ياست كه به وسعت همـه تـار   يآن انتظار يهايژگياز و يبخش ،آنچه گفته شد

                                                
  .252، ص 46، ح 13، باب همان. 1
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 ن انتظـار سـترگ  يـ ا يبـه خـاك پـا    يگريچ انتظار ديدارد و هها شه در جان همه انسانيو ر
م و دربـاره  يرا بشناسـ  ين جا دارد كه ابعـاد و آثـار فـراوان انتظـار مهـد     يزد. بنابراارنمي
  م.ييسخن بگوها  آن رينظ بي ف منتظران ظهور او و پاداشيوظا

  ابعاد انتظار
 يو عملـ  ياز بعـد نظـر   يياز سـو  ؛ابعاد گوناگون اسـت  يدارا ،مختلف يايانسان از زوا

گـر در  يد ياهيو از زاو ،است يو اجتماع يبعد فرد يدارا ،گريد يبرخوردار است و از سو
به چـارچوبِ   اد شدهيد در همه ابعاد يدارد. بدون ترد يو روان يبعد روحي، كنار بعد جسم

 يبه رو يانحراف يرهايباز شود و مس يح زندگيراه صح ،است تا در قالب آن نياز يمشخص
  است. ر انتظاريهمان مس ،و آن راه درست بسته گردد يآدم

 يو نظـر  يگذارد. در بعد فكـر مي ريمنتظر تأث يدر همه ابعاد زندگ يانتظار موعود جهان
را در حصـار خـود    يات آدمـ يـ ح ياساسـ  يباورهـا ، اعمال و رفتار انسان است ير بنايكه ز
 يو فكـر  ياعتقـاد  يهـا انيـ بن، طلبد كه منتظرمي حيانتظار صح ،گريان ديكند. به بمي حفظ

شـدن   يطـوالن  سـبب ا بـه  يـ  گرفتار نشود يانحراف يهاتا در دام مكتب ،ندت كيخود را تقو
  سقوط نكند. يديأس و نااميبه چاه  بت امام عصريدوره غ

  : فرمود امام باقر
پـس خوشـا بـه     ؛ب خواهد شدیشان غایبر مردم خواهد آمد که امام ا يروزگار

  1.ر بمانندما ثابت و استوا ]تیوال[ بر امرِ، حال آنان که در آن زمان
ان يعيكوشند تا اعتقـادات درسـت شـ   يها مبت كه دشمنان با انواع شبههيدر دوره غ يعني

  شود.مي حفظ يدتيعق يمرزها ،ن ببرند به بركت قرار گرفتن در سنگر انتظاريرا از ب
دان يـ د در ميـ دهـد. منتظـر با  مـي  انتظار به همه اعمال و رفتار انسان جهـت ي، در بعد عمل
هم بـه   ،ن بخشيمنتظر در ا، نيبنابرا ؛دشوظهور دولت حق فراهم  يهانهيتا زمعمل بكوشد 

ات يـ هـم بـه ح   نيـز،  يگمارد. در بعد فـرد مي ساختن خود و هم به سامان دادن جامعه همت
ت جنبـه  يـ آورد و هـم بـه تقو  ي مـي رو ياخالقـ  يهـا لتيخود و كسب فض يو روان يروح
  جبهه نور باشد. يآمد برا كار ييرويپردازد تا ني ميو بدن يجسم

                                                
 .602، ص 15ح ، 32باب ، 1ج  کمال الدین و تمام النعمۀ،. 1
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  : فرمود امام صادق
منتظـر باشـد و در حـال     ، بایدباشد اران قائمیکه دوست دارد از  یکس …

  1. …دشوآراسته  ،کویشه کند و به اخالق نیپ يزگاریپره ،انتظار
برد و او را با تـك تـك   مي را از محدوده خود فراتر يآن است كه آدم» انتظار« يژگيو

مـؤثر اسـت كـه در     ،منتظـر  يفرد يانتظار نه تنها در زندگ يعني كند؛مي مرتبط افراد جامعه
 مثبـت در جامعـه وا   يگـذار ريز طرح و برنامه دارد و او را بـه تأث يحوزه رابطه فرد با جامعه ن

هر كس به انـدازه تـوان   ، است يجمع يآمادگ ،از آنجا كه شرط ظهور دولت حق .داردمي
 تفـاوت  بـي  ساكت و ،ياجتماع يهايكوشد و در برابر ناهنجارمي اصالح جامعه يخود برا

ي مـي را طـ  ير صالح و راسـت يمس، شه و عمليدر اند يچرا كه منتظر مصلح جهان ؛ماندنمي
  كند.

ات فـرد و  يـ ح يهـا  رگياست كه در تمام مو يان مباركيجر» انتظار«نكه يكوتاه سخن ا
مـي  ات اويبه انسان و ح يرنگ اله، يزندگ يهااست و در همه عرصه ياجتماع منتظر جار

  بهتر و ماندگارتر؟! ياز رنگ اله يبخشد و چه رنگ
  :  ديفرمامي ميقرآن كر

… ًغَۀبنَ اللّه صن مسنْ اَحم غَۀَ اللّه وبص…2 ؛  
  کوتر است؟یداشتن ن یز از رنگ الهیو چه چ ]دیریبگ[ یرنگ اله

 ييرنـگ خـدا  «جز همـان   يزيچ، لح كلّف منتظران مصيوظا، با توجه به آنچه گذشت
مـي  گر جلوهها  آن يو جمع يفرد يزندگ يجا يست كه به بركت انتظار در جاين» داشتن
  شود. 

  ؛نخواهــد داشــت ينيف بــر دوش مــا ـ منتظــران ـ ســنگ    يگــر آن وظــايد، ن نگــاهيــبــا ا
شـمار  به  ،ده استيبا بخشيز يو مفهوماما معن يزندگ يايكه به همه زوا ينيريان شيجر بلكه
تـو را بـه عنـوان     ،ير كـاروان مهـرورز  يو ام يملك مهربان ياگر فرمانروا يد. به راستيآ مي

، انتظـار كشـد  ، مان خواسته باشد و حضور تو را در سنگر حـق يمه ايخ يسته برايشا يسرباز
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ن كار ين و چنان باش و ايل كنند كه چنيرا تحم يفيد بر تو تكاليا بايبود؟ آ يچگونه خواه
دهيـ كـه برگز  يهمان مقصد يو برا ياا تو خود راه انتظار را شناختهين كار را انجام ده و آ

  زد؟ يگام خواه ،يا

  ف منتظرانیوظا
ده اسـت  شـ ان يمنتظران ظهور ب يبرا يف فراوانيوظا ،نيان ديشوايانات پيات و بيدر روا

  :ميكنمي انيرا بها  آن نيتر نجا مهميكه در ا

  شناخت امام. 1
 يدر واد يداريست. استقامت و پايبدون شناختن امامِ منتظَر ممكن ن ،جاده انتظارمودن يپ

م به اسم ن عالوه بر شناخت امايموعود است. بنابرا يشوايح از پيوابسته به درك صح ،انتظار
  دست آورد.ه ب يكاف يز آگاهيگاه امام و رتبه و مقام او نيجا ازو نسب، الزم است 

بــت امــام يش از غيپــ، اســت يران امــام حســن عســكرگــذا ابونصــر كــه از خــدمت
مـي  ا مـرا يـ آ«: پرسـد مـي  از او يرسـد. امـام مهـد   مي به حضور آن حضرت يمهد

 امــام». ديشــما ســرور مــن و فرزنــد ســرور مــن هســت ؛يآر«: دهــدمــي پاســخ »؟يشناســ
  .»دييخودتان بفرما« :ديگومي ابونصر »نبود ين شناختيمقصود من چن«: ديفرما مي

  :  ديفرمامي ماما
من بال را از خاندان  ]برکت[ امبر خدا هستم و خداوند بهین پین جانشیمن آخر

  1کند.می انم دوریعیو ش
ند و يبمي او از هم اكنون خود را در جبهه امام، حاصل شود رمنتظ ياگر معرفت امام برا

در تـالش   ياظـه ن لحيمه امام و كنار او قرار گرفتـه اسـت. بنـابرا   يكند كه در خمي احساس
  كند.ي نميش كوتاهيت جبهه امام خويتقو يبرا

  : فرمود امام باقر
… لَم هِمامال عارِف وه و نْ ماتیمتَأَخَّرَ، ضُرُّه رِ اَوهذَا االَْم متَقَد،   نْ مـاتم و

                                                
 .171، ص 12، ح 43، ب 2ج  کمال الدین و تمام النعمۀ،. 1
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الْقائمِ ف عم ونْ هکانَ کَم هِمامال عارِف وه یو هطاط؛ 1فُس  
 ر امـر یا تأخیجلو افتادن ، که امام خود را شناخته باشد یدر حال ،ردیکه بم یکس

رد و حـال آنکـه امـام خـود را     یـ کـه بم  یو کسـ  .رساندنمی انیبه او ز ]ظهور[
  مه امام و همراه او بوده است.یاست که در خ یمانند کس ،شناخته است

 انكـالم معصـوم  چنـان مهـم اسـت كـه در      ،ن معرفت و شناختياست كه ا يگفتن
  شود. ياريالزم است از خداوند طلب ، دست آوردن آنه ب يآمده است كه برا

  : فرمود امام صادق
ن یـ در اعتقـاد و د [ انیـ باطـل گرا  يامام مهـد  یبت طوالنیدر زمان غ …«

اگـر  «: اران خاص امام گفتیاز ، . زراره»شوندمی د گرفتاریبه شک و ترد ]خود
  »چه کنم؟ ،آن زمان را شاهد بودم

  :  ن دعا را بخوانیا …«: فرمود امام صادق
 یاللّهم عرِّفْن. کینَفْسک لَم اَعرِف نَبِ ینَفْسک فَانَّک انْ لَم تُعرِّفْن یاَللّهم عرِّفْن

حجتَک  یناَللّهم عرِفْ .رسولَک لَم اَعرِف حجتَک یرسولَک فَانَّک انْ لَم تُعرِّفْن
  2»ینیحجتَک ضَلَلْت عنْ د یفَانَّک انْ لَم تُعرِّفْن

 . او٣اسـت  يگـاه امـام در مجموعـه نظـام هسـت     يبـه جا  معرفـت  ،آنچه تا كنون مطرح شد
او بر همگـان   همه مردم است كه اطاعت يشوايامبر و پين به حق پيپروردگار و جانشحجت 

  و همان اطاعت از خداست.چرا كه اطاعت از ا ؛واجب است
، ن بعد از شـناخت يا ٤.ره و صفات امام استيشناختن س، گر از ابعاد معرفت اماميد يكي

اسـت كـه هـر     يهيگـذارد و بـد  مـي  منتظـر  يدر رفتار و خُلق و خـو  ياگسترده ير عمليتأث
، شـد باتـر  قيـ شتر و عميب يالهحجت  امام و يگوناگون زندگ ياياندازه معرفت انسان به زوا

                                                
، ص 5ح ،  »امه لم یضره تقـدم هـذا االمـر او تـاخر    انه من عرف ام« بابالحجه،  بکتا، 1، جکافى .1

371. 
  ، باب ششم، دعاي زمان غیبت.الجنانمفاتیحنیز حاشیه  ؛170، ص 6، ح 3، فصل 10، باب الغیبۀ نعمانى. 2

پیامبرت را نخواهم  اگر خود را به من نشناسانی، یراسته ب که را من بشناسانخودت  !خدایا«ترجمه دعا: 
و [امبرت را به من نشناسـانی، حجتـت   اگر پی راستیه ب که امبرت را به من بشناسانپی !شناخت. خدایا
اگـر   براستی که را به من بشناسان ]امام زمان[حجت خود  !را نخواهم شناخت. خدایا ]خلیفه پیامبرت

 .»از دین خود گمراه خواهم شد ،حجت خود را به من نشناسانی
 .شد ، مباحثى بیانفصل اول کتاب . درباره این موضوع در3
 در فصل آینده سخن خواهیم گفت. . درباره سیره و صفات امام مهدى4
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  شتر خواهد بود.ياو ب يگوناگون زندگ يهاآثار آن در بخش

  يریالگوپذ. 2
سـخن از  ، آن بزرگـوار بـه دسـت آمـد     يرفتـار  يبـا يز يهامعرفت به امام و جلوه يوقت

  د.يآمي انيو الگوگرفتن از آن مظهر كماالت به م يرويپ
  : فرمود امبر اكرميپ

، امیـ ش از دوران قیکه پ یدر حال ؛حال آنکه قائم خاندان مرا درك کندبه خوشا
کرده باشد.  يزاریاعالم ب، شانیبه او و امامان قبل از او اقتدا کرده و از دشمنان ا

  1در نزد من هستند.، امت منترين  یآنان دوستان و همراهانِ من و گرام
صـبر و همـه فضـائل    ، سـخاوت ي، سـت يسـاده ز ، عبـادت ، آن كس كه در تقوا يبه راست

خواهد داشـت   ينزد آن رهبر اله يچه رتبه بلند ،ش استيه رو امام و مراد خودنبال ياخالق
  لند و سرافراز خواهد بود؟چه سرب ،ابديگاه كه به حضور مقدسش بار  و آن
يخـود را بـه خـوب    ،ده عالم استين پديباتريكه در طلب ز ين است كه منتظريا جز ايآ
ر انتظـار همـواره مراقـب    يكند و در مسميي دور يو رذائل اخالقها يد و از زشتيآرايها م

رفتـه رفتـه فاصـله او و معشـوق      ،هـا  يو گرنه افتادن به دام بـد  ش است؟يافكار و اعمال خو
ان هشدار دهنده آن امام موعـود  ياست كه در ب يقتيحق ،نيادتر خواهد كرد و ايخوبان را ز
  :  آمده است

  ؛ ٢هه وال نُؤثره منْهمما نكْريتَّصلُ بِنا محبِسنا عنْهم االّ ما يفَما 
کـه   یاعمـال  ؛رسـد مـی  شان که به مـا یا يمگر آنچه از کارها،ان جدا نکرده است یعیز ما را از شیچ چیه
  .میان انتظار نداریعیست و از شیند ما نیخوشا

 يو حكومت عـدل جهـان   يدولت مهدو ييآن است كه در برپا ،منتظران يت آرزوينها
 يولـ  ؛دسـت آورنـد  ه حق را بحجت  نيآخر يو همراه ياوريباشند و افتخار داشته  يسهم

  سر است؟يم ياخالق يو آراستگ يجز با خودساز ين سعادت بزرگيل به چنيمگر ن
  : فرمود امام صادق

                                                
 .535، ص 3، ح 25، باب 1ج  کمال الدین و تمام النعمۀ،. 1
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؛ القِ وهو منْتَظرعملْ بِالْورعِ ومحاسنِ االَْخْینْتَظرْ ولْیکُونَ منْ اَصحابِ القائمِ فَلْیمنْ سرَّه اَنْ 
١  

و  يزکـار یبـه پره  ،د منتظر باشد و در حال انتظاریبا ،باشد اران حضرت قائمیهر کس دوست دارد از 
  کند.کو رفتار یاخالق ن

برتـر از آن امـام    ياچ الگو و نمونـه يه ،يان خواستهير تحقق چنيروشن است كه در مس 
  شود.مين افتي ،هاست ييباينه تمام زيبزرگوار كه آ

  اد امامی. 3
 يداريدهد و پاي ميارياز آن بزرگوار  يرويآنچه منتظران را در كسب معرفت امام و پ

  است.ها ب جانيو ارتباط مداوم با آن طب يوستگيپ ،در راه انتظار را به دنبال دارد
 ان خـود نظـر دارد و  يعيشه و همه جا به حـال شـ  يهم، آن امام مهربان امت يوقت يبه راست

ا و تعلّقـات آن  يـ او بـه دن  يا رواسـت كـه دلـدادگان رو   يـ آ ،بردنمي اديرا از ها  آن يالحظه
و محبـت آن اسـت    يراه و رسـم دوسـت   خبر بمانند؟ بي غافل و، زيسرگرم شوند و از آن عز

از او  ،نندينشـ مـي  بر سجاده دعـا  يگران مقدم بدارند. وقتيكه در همه حال او را بر خود و د
  : و فرج آن حضرت دعا كنند كه آن بزرگوار خود فرمود يسالمت يد و برانيآغاز نما

   2د که فرج شما در همان است.یار دعا کنیل فرج بسیتعج يبرا
  : زمزمه كنندهمواره د يو با

کُلِّ ساعۀ  یفهذه الساعۀِ و  یابائه ف یه و علیبنِ الْحسنِ صلَواتُک علَ  ک الْحجۀِیاَللّهم کُنْ لول
  ؛  ٣الیها طَویتُسکنَه اَرضَک طَوعاً و تُمتِّعه ف یناً حتّیال و عیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیول

ن سـاعت و در همـه   یدر ا ـ  باد پدرانشکه درود تو بر او و  ـ  بن الحسن تحجخود،  یول يبرا !ایخدا
ن خود بـا  یاو را در زم ]آن زمان که  [تا  ،ده بان باشیاور و راهنما و دیسرپرست و نگهبان و رهبر و ، ساعات

  .يمند ساز ن بهرهیاو را در زم یطوالن یمدت يو برا ،یده يل و رغبت جایم

مـي  ف امـام خـود را در نظـر   يوجود شر يابتدا سالمت، هنگام صدقه دادن ي،قيمنتظر حق
                                                

 .207، ص 16، ح 11، باب غیبت نعمانى. 1
  .237، ص 4، ح 45، باب 2ج  کمال الدین و تمام النعمۀ،. 2
 ، اعمال شب بیست و سوم ماه مبارك رمضان.الجنان مفاتیح. 3
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اق ظهـور مبـارك او و   يزنـد و بـه اشـت   مي او دست توسل به دامن پر مهر ،رد و به هر بهانهيگ
  :دهدمي مثالش ناله سر بي دن جماليد

  ؛ ١يالخَلْقَ والتُر يأَنْ اَر یزٌ علَیعز
  .يده نشوینم و تو دیسخت است بر من که همه را بب

ابـد  يمي حضور ،شودمي ليتشكها كه به نام آن محبوب دل يرهرو راه انتظار در مجالس
ماننـد مسـجد سـهله و    هـايي   كند و بـه مكـان  تر حبت او را در دل خود محكمم يهاشهيتا ر

  كند.مي رفت و آمد ،است مسجد جمكران و سرداب مقدس كه منسوب به امام عصر
آن است كـه هـر    ،منتظران ظهورش يدر زندگ ياد امام مهدي يهان جلوهيباترياز ز

خـود را بـر آن عهـد اعـالم      يو اسـتوار ببندنـد   يمان وفاداريپ ،د عهد كردهيروز با او تجد
  كنند.

  : ميخوانمي نيعهد چن ياز دعا يدر فراز
ـ  یعهداً وعقْداً وب یامیهذا وما عشْت منْ اَ یومیحۀِ یصب یاُجدد لَه ف یاَللّهم انّ ـ  یعۀً لَـه ف  یعنُق

ـ نَ الَینَ عنْـه والْمسـارِع  ینْ اَنْصارِه واَعوانه والذّابم یاَللّهم اجعلْن .اَبداً عنها والاَزولُ الاَحولُ ـ ی  یه ف
  ٢؛هیدینَ ینَ بیارادته والمستَشهِد ینَ الینَ عنْه والسابِقینَ الَوامرِه والمحامیقَضاء حوائجِه والممتَثل

ـ یمـان و ب یعهد و پ م،ا ین روز و تمام دوران زندگیمن در بامداد ا !ایبار خدا را کـه از آن حضـرت بـر     یعت
مـرا از   !ایدار بمانم. بـار خـدا  یعت برنگردم و بر آن پایکه هرگز از آن عهد و ب کنمید میبا او تجد ،گردن دارم

انجـام   ياو بـرا  يم مقدس او و شـتاب کننـدگان بـه سـو    یاران و کمک کاران آن حضرت و مدافعان از حری
 يان به سویفش و سبقت جویت کنندگان از وجود شریگان از دستوراتش و حماش و اطاعت کنندیها خواسته
  .دان در رکاب حضرتش قرار دهیاش و شه خواسته

هرگـز   ،بند باشـد  ين آن پاين عهد را بخواند و از عمق جان به مضاميوسته ايپ ياگر كس
ظهـور آن   يبـرا  ينـه سـاز  يامام خود و زم يهاشود و در تحقق آرماننمي گرفتار يبه سست

آن  ياريـ دان يـ سـته حضـور در م  يكـه شا  يو بـه راسـت   ندينشـ ي نمياز پا يالحظه ،بزرگوار
  خواهد بود. يره الهيذخ

                                                
 ، دعاى نُدبه.همان. 1
 ، دعاى عهد.همان. 2
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  : فرمود امام صادق
اوران قـائم مـا   یـ از  ،عهـد بخوانـد   ]دعاي[ نیخدا را با ا ،هر کس چهل بامداد

رش خداونـد او را از قبـ  ، ردیـ ش از ظهـور آن حضـرت بم  یو اگر پ خواهد بود
  . …]دهد ياریرا  و قائم [رون آوردیب

  یوحدت و همدل. 4
د طـرح و  يـ ز بايـ ت منتظـران ن يـ جمع، ميله انتظار كه بگـذر يف تك تك افراد قبياز وظا

اجتمـاع   ،گـر يان ديباشد. به ب يالهحجت  اهداف امام و يداشته باشند كه در راستا يابرنامه
  ت رهبر موعود قرار دهد.ير رضايتالش و حركت خود را در مس الزم است ،منتظر

نـه  يتا زم ،مان خود با امام را به انجام رساندين جامعه منتظر بر آن است كه عهد و پيبنابرا
  فراهم شود. يظهور دولت مهدو يمناسب برا

  : گونه بشارت داده است نيا يتين جمعيانات خود به چنياز ب يكيدر  امام عصر
 یمانیپ يدهد ـ در وفا  ياریرا در راه اطاعتش ان ما ـ که خداوند آنان  یعیاگر ش
ـ البتّه نعمـت د  ،کدل و مصمم باشند، یشان گرفته شدهیکه از ا از آنـان بـه   ، داری

، به ما نیبا معرفت کامل و راستها  آن يافتد و سعادت مالقات ما برانمی ریتأخ
  1د.شومی لیتعج

ندگان خدا آمده است كـه  يهمان است كه در كتاب خدا و سخنان نما ،مانيآن عهد و پ
  : ميكنمي انيرا بها  آن نيتر مهم

 يزاريـ و ب آن بزرگـواران بـا دوسـتان    يو دوست از امامان يرويتالش در جهت پ .١
  ها. جستن از دشمنان آن

  : كه فرمود است ت كردهيروا امبر خداياز پ امام باقر
ـ   یدر حـال  ؛خوشا حال آنکه قائم خاندان مرا درك کند از او ، امیـ ز قش ایکـه پ

 !نمـوده باشـد   یو با دشمنان او دشمن یبا دوستان او دوست و کرده باشند يرویپ
امت من نزد مـن در  ترين  یو محبت من و گرام یقان من و اهل دوستیرفها  آن

  2.امت هستندیروز ق
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هـا  در دين و رواج منكرات و زشـتي ها و انحرافها جمعيت منتظران در مقابل بدعت .٢
هـاي  هـاي نيكـو و ارزش  نيز در برابر فراموش شدن سنّت .تفاوت نيستند بي ،امعهدر سطح ج

است که بر اساس تعاليم قـرآن بـر دوش    يپيمان ،اين دهند.اخالقي از خود واكنش نشان مي
  منتظران نهاده شده است.

  :  فرمايديخداوند م
و  رُونَ بِـالمَعرُوف و ینْهـونَ عـنِ الْمنکَـرِ    الخَْیرِْ و یـأْم  یو لْتَکُن منکُم أُمۀٌ یدعونَ إِل

  1ن؛أُولَئک هم الْمفْلحو
باشند که به خیر دعوت کنند و امـر بـه معـروف و     یباید که از میان شما گروه

  .اینان رستگارانند ؛از منکر کنند ینه
 ينـه هـا  از نموها  و بدعت» معروف«و » خير«از مصاديق  ياسالم يسنت ها ،بدون شک

  هستند.» منکر«روشن 
. جامعه منتظر در برخورد با ديگران وظيفـه دارد كـه تعـاون و همكـاري را سـر فصـل       ٣
جامعه بـه دور از تنـگ نظـري و خودمحـوري، پيوسـته       افراد اين هاي خود قرار دهد.برنامه

  مانند.نمي خبر بي آنانكنند و از گيري مي و نيازمندان جامعه را پي حال فقرا
  : حضرت فرمود؛ حت كردنديدرخواست نص ان از امام باقريعياز ش يهگرو

ـ ن بـی  کند و آنکه ياریف را یضع، رومند استیان شما آنکه نیاز م از اسـت بـا   ی
  2کند. یرخواهیخ يگرید دربارةک از شما یورزد و هر  یازمندتان مهربانین

 كننـد ي مـي نـدگ كـه در آن ز  يطيبه مح ،ياريو هم ين همكارياست كه دائره ا يگفتن
گـر  يد يازمنـدان شـهرها  يدورتـر و ن  يهاطيمنتظران به مح يكير و نيبلكه خ ؛ستين محدود

ـ  اي يو دوگانگ ييچ جدايه ،در پرتو روح انتظار رايز ؛رسدمي زين نمـي  ن افـراد احسـاس  يب
  شود.
و نـام  بدهند  يمهدو يجامعه رنگ و بوبه د يبا ،كه عضو جامعه منتظر هستند يافراد .٤

همـه  كـردار امـام را بـه عنـوان سـرآمد      كنند و گفتار و منتشر ها اد امام را در همه عرصهيو 
ژه يـ ت و لطـف و يـ د مـورد عنا يـ كـه بـدون ترد   دبگذارن يش عموميبه نماها وهيسخنان و ش
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  خواهند بود. امامان
مـا در انتظـار امـر فـرج     « :ديگومي به آن حضرت اران امام باقرياز  يد واسطيعبدالحم

را بـه همـراه داشـته     ياز ما مشكالت يبعض يكه برا يابه گونه؛ ميخود را وقف كرد يه زندگهم
  .»است

  :  ديفرمامي در پاسخ او امام
 يرا بـرا  ]از مشـکالت [ ییکه خداوند راه رها یکنیا گمان میآ !دیعبدالحم يا

ا به خـد  ؛يآر قرار نداده است؟ ،که خود را وقف خداوند کرده باشد ياآن بنده
 ياقرار خواهد داد. خداوند رحمت کند بنـده  يااو راه چاره يخداوند برا !قسم

  1.ارد!ما را زنده د ]تیوال[ را که امر
 يالگـو ي، اجتمـاع  يد بكوشند كه در همه ابعاد زنـدگ ينكه جامعه منتظر بايسخن آخر ا

  كنند. موعود را فراهم يظهور منج يالزم برا يهانهير اجتماعات باشند و همه زميسا

  آثار انتظار
 يتفـاوت  بـي  افـراد را در حالـت سـكون و   ي، كه انتظار مصلح جهاناند گمان كرده يبعض

 يواكنشـ هـا  يديـ هـا و پل  يدر مقابـل بـد   يجهان يگر اصالح قيام تاظران، د و منتدهمي قرار
دست خواهنـد گذاشـت و تماشـاگر     يدست رو، تفاوت بي بلكه ساكت و ،نخواهند داشت

  .واهند بودخها تيجنا
را با توجـه بـه آنچـه در    يز ؛تشه و دقت اسيو به دور از اند يك نگاه سطحين نگاه، يا 

منتظـران مطـرح    يهايژگيز ابعاد انتظار و ويآن و ن يهايژگيقت انتظار امام موعود و ويحق
ر امام ينظ بي گاهيمنحصر به فرد و جا يهايژگيه انتظار، آن هم با ويشد، روشن است كه روح

 ييايـ ن عامـل حركـت و پو  يبلكـه بهتـر   ؛را به دنبال ندارد ينه تنها سكون و سرد يمهد
  است.

بـه  ، هر چـه منتظـر   .آوردمي ديهدف دار پد يمبارك و حركت ييدر منتظر غوغا، انتظار
شـتر خواهـد شـد. در    يمقصـد ب  يسرعت حركت او بـه سـو   ،شودتر كينزد، قت انتظاريحق

ي مـي از جامعـه اسـالم   يابـد و خـود را جزئـ   ييي ميرها يوراز خود مح يآدم، پرتو انتظار
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ك كنـد و  يـ نزد يكوشد تا جامعه را در حد توان خـود بـه صـالح و درسـت    مي نيبنابرا؛ نديب
ج يدر جهـت تـرو   ياجتمـاع ، ابـد يل يت تشـك يـ ن بـا هو ين چنيا ياز عناصر ياجامعه يوقت
ن يدر چنـ  .رديـ گمي شكل، ها ياقامه خوب يبه سو يد و حركت عموميآمي ديپدها لتيفض
و نشــاط و عرصــه تــالش و  يدبخشــيام يو فضــا يط صــالح و ســازندگيكــه محــ يطــيمح
در افـراد جامعـه    يق مهدوينش عميو ب ينيد ينه رشد باورهايزم، است يو همكار ياريهم
و  ينيت ديبلكه هواند ط حل نشدهيدر فساد مح، كه به بركت انتظار د و منتظرانيآمي ديپد

و مشـكالت دوران انتظـار   هـا  يدر برابـر سـخت   انـد،  خـود را حفـظ كـرده    ياعتقـاد  يامرزه
  .ندخرمي بالها را به جان با پايداري، ياله يد تحقق وعده حتميكنند و به امي ميبردبار

را  ير روشـن ين مسـ يروان خود چنيپ يد كه برايشناسمي را يكدام مكتب و مذهب يراست
بـس   يت پاداشـ يـ شـود و در نها مـي  مودهيپ ياله يازهيا انگكه ب يريمس م كرده باشد؟يترس

  آورد.مي بزرگ را به ارمغان

  پاداش منتظران
اند! چه بـزرگ اسـت پـاداش آنـان كـه بـه         نشستهها يكه چشم به راه خوب حال آنانبه  خوشا

گذرانند و چـه شـكوهمند اسـت رتبـه و مقـام آنـان كـه منتظـر         يروزگار م يانتظار موعود جهان
  هستند! قائم آل محمد يقيحق

ر جرعه نوشـان جـام   ينظ بي لت و رتبهياز فض، از فصل انتظار يانيبجاست كه در بخش پا
  م.ياورين را بيان ديشواياز كلمات پهايي  م و نمونهييانتظار سخن بگو

  : فرمود امام صادق
ظهـورش  ، بت اویکه در دوران غها  آن ]بیتاهل[ ان قائم مایعیخوشا به حال ش

دوسـتان  هـا   آن آورنـد. مـی  ام ظهورش سر بـه فرمـان او  یا انتظار دارند و در ار
  1شان نخواهد بود.یا يبرا یچ ترس و اندوهیند که هیخدا

د گرفتـار  يـ چـرا با  .نه دارنديپروردگار را بر س ين برتر كه مدال دوستياز ا يچه افتخار 
  ؟دا كرده استيپ گران يارزشها  آن و مرگ يغم و اندوه شوند و حال آنكه زندگ
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  : فرمود امام سجاد
خداوند پاداش هـزار   ،ت ما استوار باشدیبت قائم ما بر والیکه در زمان غ یکس
  1جنگ بدر و احد را به او خواهد داد. يد از شهدایشه

مـان  يبماننـد و عهـد و پ   يت امام زمـان خـود بـاق   يبت بر واليآنان كه در دوران غ ؛يآر
بـه   امبريـ هسـتند كـه در ركـاب پ    يمانند رزمندگان ،ار دارندخود با آن بزرگوار را استو

  .اند دهيبه خون خود غلط ،نبرد با دشمنان خدا پرداخته و در آن صحنه
از هم اكنون  ،اندستادهيا فرزند رسول خدا ياريكه جان بر كف به انتظار  يمنتظران

  ر جبهه حق هستند.يمه جنگ و در كنار اميدر خ
  : فرمود امام صادق

 يفرجِ امام مهد[ که منتظر امر یدر حال ،ردیبم ]انیعیش[ از شما یاگر کس«
 ».اش بـوده اسـت   مـه یو در خ است که در کنـار قـائم   یهمانند کس ،شدبا]

اسـت کـه در کنـار     یبلکـه ماننـد کسـ    ،نـه «: درنگ کرد و فرمـود  یسپس اندک
لکـه  ب !بـه خـدا قسـم    ،نه«: سپس فرمود ».ر زده استیده و شمشیحضرت جنگ

  2.»ده باشدیبه شهادت رس خدا است که در کنار رسول یمثل کس
را بـرادران و  هـا   آن امبر بزرگ خـدا يپ، شيپها هستند كه قرن يهمان جماعت ،ن گروهيا
  شان اعالم كرده است.يخود را نسبت به ا يو مودت قلب يخود خوانده است و دوست يرفقا

  : فرمود امام باقر
را بـه  برادران مـ  !ایخدا«: از اصحاب خود فرمود یگروهامبر در حضور یپ يروز

رسـول  اي  « :اصحاب حضرت گفتند .ن جمله را دو بار فرمودیو ا »من نشان ده
  ؟میستیا ما برادران تو نیآ !خدا

کـه   هستند در آخرالزمان یبرادران من قوم .دیشما اصحاب من هست نه؛«: فرمود
را بـه  هـا   آن ،خداونـد  .انـد  دهیمرا ندکه هرگز  یحال در ،آورندمی مانیبه من ا

شان در یک از ایهر  ياستوار …کرده است یاسم خود و پدرانشان به من معرف
ـ  ين خود از کندن خارهاید ک و بـه دسـت گـرفتن آتـش     یـ ن در شـب تار وگَ

را از هـا   آن ،ت هستند که خداوندیهدا يهامشعلها  آن است.تر سخت، گداخته
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  1.»بخشدمی ره و تار نجاتیت يهافتنه
  : فرموددر مورد ايشان در جاي ديگر  امبر اسالميپ

امت من نزد من تـرين   یو مودت من و گرام یمن و صاحبان دوست يها رفقا آن
  2هستند.

به شرف خطاب حضرت  ،اندافتهيدست  امبرينزد پ يان مقام و رتبهينان كه به چنيا 
ت يـ نها گـر  بيـان حبت و عشق است و از م سرشاركه  ييآن هم ندا ؛شوندمي دوست مشرف

  .است به محضر حضرت حقها  آن يكيتقرب و نزد
  : فرمود امام باقر

پس خوشـا حـال آنـان     ؛ب خواهد بودید که امامشان غایآمی بر مردم يروزگار
 ن پـاداش یکـه کمتـر   یما استوار بمانند. به راست ]تیوال[ که در آن زمان بر امر

بنـدگان  اي  «: دهـد مـی  ندا چنین راها  آن ،ردگارن است که حضرت پرویاها  آن
پس شـما را   ؛دیق کردید و او را تصدیمان آوردیا ]بیو امام غا[ به سرّ من !من

د. اعمال شما یقت بندگان من هستیشما به حق، من يکویبشارت باد به پاداش ن
م شما باران را بـر بنـدگان   ]برکت[ گذرم و بهمی شما يرم و از خطاهایپذمی را

حتماً  ،دینبود ]ان مردمیدر م[ اگر شما .گردانممی شانیکنم و بال را از امی نازل
  3.»فرستادممی ]بر مردم گنهکار[عذاب خود را 

ز يـ دهد؟ چـه چ مي انيرا پاها  آن كند و انتظارمي ز منتظران را آراميچه چ يبه راست يول
 يا آنـان كـه عمـر   يبخشد؟ آمي امرا قرار و آرها  آن قرار بي شان است و دليچشم ا يروشن

تـا بـه   انـد  مـوده يش راه پيهـا  ير با همـه سـخت  ين مسيو در هماند به جاده انتظار چشم دوخته
با محبـوب و معشـوق    ينينش كمتر از هم يگذارند به پاداش يدشت سر سبز موعود منتظر پا

  !؟تر كوهن باشياز ا ياباتر و چه لحظهين زياز ا يو چه فرجام شوندي ميخود راض
  : فرمود امام كاظم

، مـا  یسمان دوستیبت قائم ما به ریآنان که در زمان غ !ان مایعیحال شبه خوشا 
از ما هستند ها  آن از دشمنانمان استوار بمانند. يزاریو ب یچنگ زنند و بر دوست
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و مـا   ]رفتنـد یو امامت مـا را پذ [ شدند یما راض ییشوایبه پها  آن ها. و ما از آن
 !به خدا قسم شان!یم. خوشا حال ایو خشنود شد یراضها  آن عه بودنیش ز بهین
  1امت با ما و در رتبه و درجه ما خواهند بود.ینان در قیا
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  خالصۀ درس
o دن بـه  یرس يبراتالش  ،الزمه آن کهاست  يفطر يامر ،چشم به راه بودن يبه معنا ،انتظار

    .هدف مورد انتظار است
o يانتظار مهد خواهـد  ان یـ بـه پا ، آن يهـا نـه یکه تنها با فراهم شـدن زم است  يانتظار

  د.یرس
o يات انتظار ظهور امام مهدیدر روا ف شده است.یتوص ،ن عملیبهتر 

o يانتظار ظهور مهد  عد دربه همراه دارد. یآثار و ثمرات فراوانی، اجتماع و يفردب  
o يانتظار مهد را در  ییشـکوفا عدالت و  یعنیتحقق اهداف ظهور  يزه و شوق به سویانگ

 آورد.می دیمنتظران پد

o ف منتظران، شناخت امامیوظاترین  مهم، است. ییاد حضرت و همگرای، يریالگوپذ  
o بـا پـاداش    يمسـاو  یپاداشـ امبرنـد و  یپ يمنتظران دوستان خـدا و رفقـا   ،اتیبر اساس روا

  .دارندصدر اسالم  يشهدا
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  مقدمه
ر و ظهـو  يهـا  نـه يبه عنوان زمها  آن دارد كه ازهايي  ط و نشانهيشرا يظهور امام مهد

 ير واقعـ يدر تحقـق ظهـور تـأث   هـا   نـه ين دو آن است كـه زم يتفاوت ا .شود مي اديعالئم آن 
ظهـور  هـا   آن افتـد و بـدون   مـي  ظهـور امـام اتفـاق   ها  آن كه با فراهم شدن يا به گونه ،دارند

هسـتند كـه بـه    هـايي   بلكـه تنهـا نشـانه    ،ندارند يظهور نقشوقوع عالئم در  يول ؛نخواهد بود
  برد. يك شدن آن پيا نزدي رتوان به اصل ظهو مي ها آن لهيوس

ط نسـبت بـه   يو شـرا هـا   نـه يافـت كـه زم  يتوان در ي ميبه خوب ،هشددايبا توجه به تفاوت 
ش از آنكـه بـه دنبـال    ين الزم اسـت بـ  يبنابرا ؛برخوردارند يشتريت بياز اهمها  عالئم و نشانه

ن يم. بـه همـ  يبكوشـ ها  آن در تحققم و در حد توان خود يتوجه كنها  نهيبه زم میهستعالئم 
از  يبرخـ  ،ان بـه اختصـار  يـ م و در پايدهـ  مي حيط ظهور را توضيو شراها  نهيما ابتدا زم سبب

  .شمريم بر ميعالئم ظهور را 

  ظهور يها نهیزم
د و بـدون  يـ آ مـي  آن به وجـود  يها نهيدر جهان با فراهم آمدن شرائط و زم يا دهيهر پد
ت پرورش دانـه  يقابل ينينخواهد بود. هر زم يچ موجوديه يبرا امكان وجود ،ها نهيتحقق زم

توانـد   مـي  ، وقتـي كشـاورز  سـت. ين ياه و نباتيرشد هر گ مناسب ييرا ندارد و هر آب و هوا
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 به دست آمـدن محصـول   يبرا را ط الزمين داشته باشد كه شرايانتظار برداشت خوب از زم
  كرده باشد. فراهم

 .دارد يط آن بسـتگ يو شـرا هـا   نـه يز بـه زم ين يداد اجتماعيهر انقالب و رو ،ن اساسيبر ا
ام و يـ ق ،ديرس يروزيز با فراهم آمدن مقدمات آن به پيران نيا يگونه كه انقالب اسالم  همان

ن اصـل  يرو همـ يـ ز پيـ اسـت ن  ين حركت جهـان يتر كه بزرگ يامام مهد يانقالب جهان
  وست.يد پط آن به وقوع نخواهيو شراها  نهياست و بدون تحقق زم

از  يام و حكومـت امـام مهـد   يـ آن است كه تصور نشود امـر ق  ،ن سخنيمقصود از ا
آن بزرگوار از راه معجـزه و   ياست و حركت اصالح انش مستثنيروابط حاكم بر جهان آفر
يان شـوا يم قـرآن و پ يبلكـه بـر اسـاس تعـال     ؛رسد مي به سرانجام يبدون اسباب و عوامل عاد

 يو علل و اسباب عـاد  يعيطب ين قرار گرفته كه امور عالم از مجرايبر ا ياله، سنّت ممعصو
  رد.يانجام گ

  : فرمود امام صادق
  1فراهم آورد. ]آن[ نکه امور را جز از راه اسبابیامتناع دارد از ا ،خداوند

  : عرض كرد امام باقر به ينقل شده است كه شخص يتيو در روا
همه امور بر وفق مراد او خواهـد   ،ام کندیق يکه امام مهد یند زمانیگو یم«

  .»بود
 !کس که جانم در دست اوست ست. قسم به آنین نیهرگز چن«: حضرت فرمود
رسـول   يهمانـا بـرا   ،کارها خود به خـود درسـت شـود    یکس ياگر بنا بود برا

  2.»شد می نیچن خدا
 ينو آسـما  يبـ يغ يامـدادها ي، ام بزرگ مهدويست كه در قين ان معنيالبته سخن فوق بد
و عوامـل  ها  نهيزمي، اله يآن است كه در كنار امدادها ،بلكه مقصود ؛وجود نخواهد داشت

  د فراهم شود.يز باين يط عاديو شرا
گـام  هـا   آن م و سـپس در راه تحقّـق  يظهـور را بشناسـ   يهـا  نـه يد زمين مقدمه ابتدا بايبا ا
  م.يبردار

                                                
 .182، ص7ح  باب معرفه االمام و الرد الیه،، 1، ج کافی.1
 .399، ص2، ح 15، باب نعمانىالغیبۀ . 2
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ك را يـ ز است كه هر يار چچه يامام مهد يام و انقالب جهانيق يها نهين زميتر مهم
  : كنيم مي يبررس جداگانه

  الف. طرح و برنامه
  : از دارديبه دو برنامه ن يام و حركت اصالحيروشن است كه هر ق

  روها.ين يق سازماندهيموجود از طر يها يمبارزه با ناهنجار يجامع برا يا . برنامه١
و  يمـام حقـوق فـرد   جامعـه كـه ضـامن ت    يازهـا يكامـل و متناسـب بـا همـه ن     ي. قـانون ٢

دن يرسـ  يباشد و حركت رو به رشد اجتماع را بـرا  يك نظام عادالنه حكومتيدر  ياجتماع
   م كند.يترسي، ت آرمانيبه وضع
ن يبـه عنـوان بهتـر    ،كه همان اسالم نـاب اسـت   انمعصومسنّت  م ويم قرآن كريتعال

 يد الهـ يـ نشور جاون مياست و آن حضرت بر اساس ا ار امام عصريقانون و برنامه در اخت
ات يـ ح يايـ توسط خداوند بـزرگ كـه آگـاه بـه تمـام زوا      ،آنقرات يآ ١.عمل خواهد كرد

او از نظـر   ين انقـالب جهـان  يبنـابرا ؛ اسـت  شده اوست نازل يو معنو يماد يازهايو ن يآدم
 يچ حركت و جنبش اصـالح ير است و با هينظ بي يا پشتوانه يداراي، برنامه و قانون حكومت

ن ين ادعا آن است كه جهان امـروز پـس از تجربـه قـوان    يست. شاهد ايسه نيل مقاقاب يگريد
ن يرش قـوان يآمـاده پـذ   ،جيو بـه تـدر   اقرار و اعتراف كـرده ها  آن يبه ضعف و سست ،يبشر

  .شده استي آسمان
ي، ن بحران و اصالح جامعه جهانيحل ا يكا براياستمداران آمريمشاور س، »ن تافلريآلو«
در  يآور اعترافـات شـگفت   ،ن حـال يدر عـ  يولـ ؛ را ارائه كـرده اسـت   ٢»موج سوم«ه ينظر

  :  كند مطرح مي باره نيا
غرب) با آن مواجـه اسـت، تمـامی نـدارد. بـا      ( فهرست مشکالتی که جامعه ما

 دیدن فروپاشی پیاپی نهادهاي تمدن صـنعتی در حـال نـزاع بـه درون غرقـاب     
 ،آزارد. در نتیجـه  شـام را مـی  بوي انحطاط اخالقـی آن نیـز م   ،کفایتی و فساد بی

                                                
رى منکـراً االّ اَ   «فرمود:  در توصیف امام مهدى . امام باقر1 لُ بِکتـابِ اهللا، الیـعم؛ یاو بـر   نکَـرَه

 »کنـد  ه آن را انکـار مـى  مگـر اینکـ   ،بینـد  عمل خواهد کـرد و هـیچ بـدي را نمـى     اساس کتاب خدا
 ).396ص ،597، ش 8،جکافی(
معتقد است تا به حال دو انقالب کشاورزى و صنعتى تحول عظیمى در جهان ایجاد کرده و موج  وي. 2

 در راه است.  ،سوم که انقالب الکترونیکى و فراصنعتى است
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  موج ناخشنودي و فشار براي تغییرات، فضا را انباشته است. 
شود که همگی ادعا دارند اساسی  در پاسخ به این فشارها، هزاران طرح ارائه می

و  هـا  حاما بارها و بارها، مقـررات و قـوانین، طـر    اند؛ و بنیادي یا حتی انقالبی
ی به منظور حل مشکالت ما تهیـه و تـدوین   هاي جدید ـ که همگ  دستورالعمل

افزاینـد و ایـن احسـاس     کنند و بر وخامت مشکالت ما مـی  اند ـ کمانه می  شده
و مؤثّر نیست. این احساس  ندارد اي  فایده زنند که هیچ عجز و یأس را دامن می

براي هر نظام دموکراسی خطرناك است و نیاز شدید به وجـود مـرد سـوار بـر     
1زند. را هر چه بیشتر دامن می ها المثل ضرب اسب سفید  

  يرهبر .ب
هـر چـه    .شـود  مـي  ام شمردهيق يها ضرورتترين  يياز به رهبر از ابتداين، ها اميدر همه ق

توانـا و متناسـب بـا آن اهـداف      ياز بـه رهبـر  ين، باشد ياهداف بلندتر يو داراتر  عيوس ،اميق
  شود. مي شتر احساسيب

ن وجـود  يت عدالت و مساوات در كره زميلم و ستم و حاكمبا ظ ير مبارزه جهانيدر مس
و  يركـن اصـل   ،ح و قاطع برخوردار باشديصح يتيريآگاه و توانا و دلسوز كه از مد يرهبر
ام يـ اسـت بـه عنـوان رهبـر ق     ايو اول ايكه عصاره انب يانقالب است. حضرت مهد ياساس

بـه همـه   ، بيـ رتبـاط بـا عـالم غ   ل اياست كه به دل ياو تنها رهبر ،بزرگ زنده و حاضر است
  ش است.يزمان خو يها ن انسانيكامل دارد و داناتر يو روابط موجود در آن آگاه يهست

  : فرمود امبر اكرميپ
احاطـه  هـا   وارث تمام علوم اسـت و بـر تمـام دانـش     آگاه باشید که مهدي

  2دارد.
ر گـرو رضـايت   او يگانه رهبري است كـه از همـه قيـد و بنـدها آزاد بـوده و تنهـا دل د      

ن يز در بهتـر يـ شـوا ن ياز نظـر رهبـر و پ   يام و حكومت جهـان ين قيبنابرا ؛آفريدگار عالم دارد
  ط قرار دارد.يشرا

                                                
 .97و  96ص، به سوى تمدن جدید. 1
 .205ص ، 1551ح  ،7ج ،معجم احادیث االمام المهدي .2
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  ارانیج. 
ق يـ سـته و ال يشا ياورانيـ وجـود  ، تحقق ظهور يط الزم برايو شراها  نهيگر از زميد يكي

ـ  ياسـت وقتـ   يهيبـد  .اسـت  يحكومت جهـان  يام و انجام كارهاياز ق يبانيپشت يبرا  يانقالب
گونـه   نيخواهد و ا مي متناسب با آن ياوراني ،دهد ي ميرو يآسمان يله رهبريبه وس يجهان

  ابد.يحضور ، دانيبتواند در آن م ،كند ياوري يست كه هر كس ادعاين
  : دير توجه كنيان زين باره به جريدر ا

: ديـ گو مـي  حضـرت به آن  يبه نام سهل بن حسن خراسان ان امام صادقيعياز ش يكي
در  ؛ديـ ريرا به دسـت بگ  ]حكومت[ نكه حق مسلّم خوديز شما را بازداشته است از ايچه چ«

دهند  مي امام دستور »ار شماست؟ير زن در اختيعه پا در ركاب و شمشيكه صدهزار ش يحال
اي » : نـد يفرما مـي  بـه سـهل   ،رديـ گ مـي  آتش بـاال  يها فراهم شود و چون شعله يتا تنور آتش

 ن شـده يكـه گمـان كـرده اسـت امـام از او خشـمگ       سهل »نيز و در تنور بنشيبرخ !يانخراس
ام  د و بـه آتـش شـكنجه   يمـرا ببخشـ   !آقـا «: ديـ گو مي كند و ي ميشروع به عذر خواه، است

  .»از تو گذشتم«: ديفرما مي امام ».دينكن
. امـام  كنـد  مي شود و سالم مي ن حضرت وارديان راستيعياز ش يهارون مكّ ،ن حاليدر ا
  ».نيدر درون تنور بنش«: ديفرما مي به او يا چ مقدمهيدهد و بدون ه مي به او پاسخ صادق

 امـام صـادق   .دهـد  مي ن كار را انجامياي، چ پرسشيدرنگ و بدون ه بي يهارون مكّ
 ؛دهـد  يي مـي كنـد و دربـاره خراسـان خبرهـا     مـي  گـو و گفـت  يدر همان حال با مرد خراسان

اي    زيـ برخ«: ديـ فرما مـي  بـه سـهل   يپـس از مـدت   .د آن بـوده اسـت  ود شاهخ ييچنانكه گو
 هـارون را  .كنـد  مي سهل برخاسته و داخل تنور را نگاه ».و داخل تنور را نگاه كن !يخراسان

  .چهار زانو نشسته است ،آتش يها ان شعلهيند كه در ميب مي
 يخراســان »؟يناســش يدر خراســان، چنــد نفــر مثــل هــارون مــ«: پرســد ياز او مــ گــاه امــام آن

ـا در    «: ديـ فرما يحضـرت مـ   ».گونه سراغ نـدارم  نيك نفر هم اي !به خدا قسم«: ديگو يم ـاش! م ـاه ب آگ
ـان ق   يدان يم. ما بهتر ميكن يام نميق ،ميدا نكنيبان پياور و پشتيكه پنج نفر  يزمان ـان، زم ام يـ م كه كـدام زم

  ١.»است

                                                
 .123ص 172ح ، 47، ج االنوربحار .1
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ات يـ نـه روا آييرا در  يهـد اوران امـام م يـ  يهـا  يژگـ ين جـا دارد صـفات و و  يبنابرا
 يرفـع كمبودهـا   يگاه خود را شناخته و در پـ يله جاين وسيتا بد ،ميمرور كن ينيان ديشوايپ

  م.يخود باش
  معرفت و اطاعت .1

 يخداوند و امام خود برخوردارنـد و بـا آگـاه    دربارةق ياز شناخت عم ياران مهدي
  اند. افتهيدان حق حضور يكامل در م

    :فرموده استها  آن بارهدر يرالمؤمنينام
  1اند. شناخته ،سته استیکه خدا را چنان که شا یمردان«

ده و سراســر يــشــه دوانيوجودشــان ر يز در ژرفــايــشـناخت و اعتقــاد آنــان نســبت بــه امــام ن 
 و انسـتن نـام و نشـان و نسـب امـام اسـت      فراتـر از د  يشـناخت  ،نيـ ا .وجودشان را فرا گرفته اسـت 

اسـت   يهمـان معرفتـ   ،نيـ ا .اسـت  يگاه بلند او در مجموعه هستيجا ت امام ويمعرفت به حق وال
داننـد   يمـ  رايز؛ ع و گوش به فرمان او قرار داده استيرا سرشار از محبت او كرده و مطها  آن كه

  سخن امام سخن خدا و اطاعت از او اطاعت از خداست.
  :  فرموده استها  آن فيدر توص امبريپ

  2کوشند. می شیها در اطاعت از امام خو آن

  . عبادت و صالبت2
را بـا ذكـر   هـا   و روزهـا و شـب  انـد   خود الگو گرفته يشوايدر عبادت از پ ياوران مهدي

  : فرمودها  آن درباره امام صادق .كنند ي مين حق سپريريش
    3.برند می انیرسانند و روزها را با روزه به پا می را با عبادت به صبحها  شب

  : گر فرموديد يدر سخن
  4ند.یگو می حیخدا را تسب، ها ر فراز اسبب

ز صـالبت و  يـ چ چين ساخته اسـت كـه هـ   يآهن ين ذكر خداست كه از آنان مردانيو هم
                                                

 .611، ص 2، ح 1، باب 8، فصل االثر منتخب. 1
 .504ص، 11، ح24، باب 1ج، و تمام النعمۀ کمال الدین. 2
 .308ص ، 82ح، 52، ج بحاراالنوار. 3
 .همان.4
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  : فرمود امام صادق .شكند يرا در هم نمها  آن اي ياستوار
  1آهن است. يها شان پارهیدل ها ییهستند که گو یآنان مردان

  یطلب و شهادت ي. جان نثار3
بنـابراين   ؛كنـد  از عشق به امام مـي  سرشاررا ها  آن هاي به امام مهدي، دل ياران،عرفت عميق م

  كنند. گيرند و جان خود را سپر بالي او مي در ميدان رزم او را چون نگيني در ميان مي
  : فرمود امام صادق

از او  ،چرخنـد و بـا جـان خـود     در میدان رزم در اطراف او مـی  ]یاران مهدي[
  2کنند. محافظت می

  : ز فرموديو ن
  3کنند که در راه خدا به شهادت برسند. می ها آرزو آن

  يری. شجاعت و دل4
ــ ــديـ ــد موال ياران مهـ ــراديماننـ ــان افـ ــ يشـ ــتند ن يپـــوالد يشـــجاع و مردانـ هسـ

  : فرمودها  آن در وصف يرالمؤمنينام
را هـا   کوه ،و اگر اراده کننداند  رون شدهیبها  شهیهستند که از ب یرانیشها  آن همه

  4کنند. می از جا

  ي. صبر و بردبار5
بـا رنـج و    ،يحكومـت عـدل جهـان    يو برقـرار  يظلـم جهـان   بر ضـد است كه مبارزه  يهيبد
 يامـام مهـد   يجهـان  يهـا  اوران امـام در راه تحقـق آرمـان   يـ  .فراوان همراه است يها مشقت

ز يد را نـاچ از سر اخـالص و تواضـع، عمـل خـو     يول ؛خرند يها را به جان م يمشكالت و ناگوار
  شمارند. يم

  : فرمود يرالمؤمنينام
 بر خداونـد منّـت  ، در راه خدا يصبر و بردبار سببهستند که به  یها گروه آن

                                                
 .همان.1
 .همان. 2
 .همان. 3
 .137، ص642، ح4ج ،معجم احادیث االمام المهدي. 4
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بـه  ، کننـد  می م آستان حضرت حقیش را تقدین که جان خویو از ا گذارند نمی
  1شمارند. نمی بالند و آن را بزرگ نمی خود

  ی. اتّحاد و همدل6
  : فرمود نياران امام چنيو اتحاد  يف همدليوصدر ت يرالمؤمنينام

  2.»کدل و هماهنگ هستندیشان یا«
در وجـود آنـان    يشخصـ  يها و خواستهها  يبه سبب آن است كه خودخواه يكدلين يا

ن يـ كننـد و ا  مـي  اميق، ك هدفي يك پرچم و براير يح در زيصح يبا اعتقادها  آن .ستين
  باشد. مي ه مقابلبر جبهها  آن يروزياز عوامل پ يكيخود 

  یی. زهد و پارسا7
  : فرمود ياران مهديدر وصف  يرالمؤمنينام

ره یـ ذخ يندوزند و گندم و جـو ین يا رد که طال و نقرهیگ می عتیارانش بیاو از 
  3نکنند.
را هـا   آن ديا نبايات دنيو ماداند  بزرگ برخاسته يآرمان يدارند و برا يآنان اهداف بلند

 رهيـ شان خيها چشم، ايدن زرق و برق دنيكه با دها  آن نيبنابرا ؛باز داردا ه از اهداف و آرمان
  ندارند. ييجا يژه امام مهدياوران ويان يلرزد در م مي شانيها شود و دل مي

ن يـ از ا يبرخـوردار سـبب  بـه   .بود ياران امام مهدي يها يژگياز و يآنچه گذشت بخش
زبـان بـه    ان معصـوم يشـوا يده اسـت و پ اد شـ يـ  يات از آنـان بـه بزرگـ   يدر روا، اتيخصوص

  اند. ش و بزرگداشت آنان گشودهيستا
  :  در وصف آنان فرموده است امبر اكرميپ

خ مه کلئۀِیاو؛ ار االُْم  
  4.هستند ]من[ ن امتیآنان بهتر

  :  فرموده است يرالمؤمنينگر اميد يو در سخن

                                                
 .همان. 1
 .همان. 2
 .581، ص 4، ح 11، باب 6، فصل االثر منتخب. 3
 .473، ص495، طوسی، حکتاب الغیبه .4
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  ؛ 1االَْرضِ مجهولَۀٌ یفلَۀ اَسمائُهم یمنْ عدة قَل یواُم یفَبِاَب
  !اند ن ناشناختهیباد که در زم یگروه اندک يپدر و مادرم فدا

در  .رنـد يگ مي مختلف قرار يها در ردهها  يستگياقت و شايطبق ل ياوران مهديالبتّه 
ام را يـ ق ياصـل  اعضـاي ژه كـه  يـ ار ويـ نفر  ٣١٣ات آمده است كه آن حضرت عالوه بر يروا

م مؤمنان يل عظيز برخوردار است و به عالوه خين يهزار نفر ده يلشكراز ، دهند مي ليتشك
  او خواهند شتافت. ياريمنتظر به 

  یعموم یآمادگ. د
 ،شـود كـه مـردم    مـي  قت مشـاهده ين حقيا، خ امامان معصوميدر مقاطع مختلف تار

ون گونـاگ  يهـا  استفاده بهتر از حضـور امـام را نداشـتند. آنـان در زمـان      يالزم برا يآمادگ
سـته  يچنـان كـه با    او آن يهـا  تيهدا يض محضر معصوم را قدر ندانستند و از زمزم جاريف

 يحق را پنهان كرد تـا هـر زمـان كـه آمـادگ     حجت  نيبود بهره نبردند. خداوند متعال آخر
 يظـاهر شـود و همگـان را از سرچشـمه معـارف الهـ       ،رش او فـراهم شـد  يپـذ  يبـرا  يعموم

  راب سازد.يس
و بـه وسـيله   ظهور مصلح موعود است  يار مهم برايط بسياز شرا يآمادگن وجود يبنابرا

  د.يجه مطلوب خواهد رسيآن حضرت به نت يحركت اصالح ،آن
ل كه از ظلـم و سـتم جـالوت بـه سـتوه      ياسرائ ياز بن يگروهآمده است م يدر قرآن كر
نـد تـا تحـت    يرا برگز يفرمانـده هـا   آن يامبر زمان خود خواسـتند كـه بـرا   يآمده بودند از پ

 را در يآمـادگ  ينـوع ، جنـگ  يخواسـتن فرمانـده بـرا    فرمان او به نبرد با جالوت بپردازنـد. 
ـ  ؛داد مي نشانها  آن ـ  ياگر چه تعداد فراوان ان يـ تـا پا  ين راه سسـت شـدند و عـده كمـ    يدر ب

  ٢مبارزه ماندند.
ي، امنيـت  است كـه همـه از عمـق جـان خواهـان عـدالت اجتمـاع        يزمان ،پس امر ظهور

هـا   ضيو تبعـ هـا   يعـدالت  بي مردم از يوقت .باشند يمعنو ييو رشد و شكوفا يو روان يخالقا
 مـال يله صـاحبان قـدرت و ثـروت پا   يفان به وسـ ينند كه آشكارا حقوق ضعيخسته شوند و بب

                                                
 .755، ص229، خطبهنهج البالغه فیض االسالم .1
 .251-246 ه. ر.ك: سوره بقره، آی2
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 بـه اوج  يعطـش عـدالت خـواه    ،معدود است يا در انحصار عده يگردد و امكانات ماد مي
  رسد. مي

ضـد   يدا كند و افراد در انجـام كارهـا  يدر انواع مختلف رواج پ يقكه فساد اخال يزمان
و ، امنيـت  ت اويـ كـه حاكم  ييشـوا ياق بـه ظهـور پ  ياشـت  ،رنديگر سبقت بگيد كيبر  ياخالق
گـاه كـه مـردم     آن شود. مي فراوان، ه خواهد كرديت هديرا به بشر يو روان ياخالق يسالمت

 ينباشـند و در پـ   يات خـود راضـ  يـ و ح يزندگاز  يول ،را تجربه كنند يماد يها همه لذّت
  شوند. مي تشنه آبشارِ لطف امام، ت باشنديبرخوردار از معنو يجهان

ت بـا تجربـه   يرسـد كـه بشـر    يبه اوج مـ  يزمان، است كه شوق درك حضور امام يهيبد
قت برسد كه تنها نجات دهنده عـالم از  ين حقيبه ا يمختلف بشر يها و نظامها  كردن دولت

كـه   اي هگانه برنامياست و  ين حضرت مهدين خدا در زميفه و جانشيخلي، تباه فساد و
ن بـا همـه   يبنـابرا  ؛اسـت  ين الهـ يقوان ،آورد يبه ارمغان مها  انسان يبه را برايات پاك و طيح

ظهور او  يها نهيفراهم شدن زم يبرا، ن دركيكنند و به دنبال ا ياز به امام را درك ميوجود ن
ش فـرا  ين زمان است كه فـرج و گشـا  يدر ا بردارند. يمبر نع را از سر راه او و موا كوشند مي

  رسد. يم
  : ش از ظهور فرموديالزمان و دوران پ ف آخريدر توص اسالم يامبر گراميپ

 یابد که از شرّ ظلم و تباهی ی نمیچ پناهگاهیکه انسان مؤمن ه ]رسد ی میزمان[
 از خانـدان مـرا بـر    يعزوجـل مـرد  خداونـد   ]در آن زمـان   [ ،به آن پنـاه بـرد  

  1زد.یانگ می

                                                
 .420، ص132، ح1، جمعجم احادیث االمام المهدي .1



168 )1( نگین آفرینش

  خالصۀ درس
o بـا   هکـ اي  گونـه به  ؛واقعی داردر یتحقق ظهور تأثدر  است که يظهور، امور يها زمینه

  ظهور نخواهد بود.ها  آن افتد و بدون می ظهور امام اتفاقها  آن فراهم شدن
o اران و یـ وجـود  ي، هبـر ر، طـرح و برنامـه  : ام حضرت عبارت است ازیقهاي  نهیزمترین  مهم

  .یعموم یآمادگ
o شـهات  ، تبعبـادت و صـال  ، معرفت و اطاعت: ت است ازراران حضرت عبایمهم هاي  یژگیو

  .یاتحاد و پارسایي، صبر و بردبار، شجاعتی، طلب
o از به امام است.یو احساس ن یعطش عدالت خواه يبه معنا یرش عمومیپذ  
o یف اصـل یـ از منکـر تکل  یمعروف و نهه امر بضه یعمل به فر ،بت و آستانه ظهوریدر دوره غ 

  .ط ظهور آماده شودیتا شرا ،مردم است
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  درسهاي  پرسش
   .دیح دهیات توضیط و عالئم ظهور را با توجه به روایان شرایتفاوت م. 1
 د.یان کنیط را بیعالئم و شرا فه ما در برابری.وظ2
 د.یح نماییرا تشر یجهانط مهم تحقق حکومت عدل یبه عنوان شرا ينقش عنصر رهبر. 3
 .دیح دهیدر تحقق ظهور را توض یبال عمومقو ا ینقش آمادگ. 4

  پژوهشی هاي پرسش
  .. علت نیازمندي ظهور به شرایط و نقش مردم در این رابطه را تبیین نماید1
 د.یان کنیب ؟رامون ظهور قابل طرح استیپ یاتی. چه نظر2
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  ظهور
 ييدهـد. گـو  مـي  دسـت  يبه آدم يرياحساس دلپذ ،ديآمي انيسخن از ظهور به م يوقت

دهـد.  مي نشسته است و به آواز خوش بلبالن گوش يجار يسبز و كنار نهر يباغ يدر فضا
 يبخشد و برق شـاد مي جان و تن خستگان را نشاط ،هايو انتشار خوبها ييبايظهور ز ؛يآر

  كند.مي دواران روشنيدر چشمان ام
او رخ خواهـد   ينـ يه سار حضور عيو آنچه در سا يدرباره ظهور مهد ،ن بخشيدر ا

  م.ينينشمي بتيحجاب غيمثالش ب بي جمال يم و به تماشاييگومي سخن ،داد

  زمان ظهور
ن يـ ا ،از مـردم را بـه خـود مشـغول كـرده      ياريكه همواره ذهن بسـ  هايي پرسشاز  يكي

  ن شده است؟ييتع يوقت ،ظهور يا برايكند و آمي ظهور يچه زمان است كه امام زمان
  است. يمردم مخفزمان ظهور بر  ينيان ديشواين است كه بر اساس سخنان پيا ،پاسخ

  : ن باره فرموديدر ا امام صادق
می نیینده وقت تعیم و نه در آین کردییرا تع یظهور وقت يما نه در گذشته برا
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  .1میکن
ن يـ ا ، قابل اعتنـا نيسـتند.  كنندمي نييرا تع يزمان مشخص ،ظهور يكه برا ين كسانيبنابرا

  د قرار گرفته است.يات مورد تأكيمطلب در روا
  : از اصحاب خود كه از زمان ظهور سؤال كرد فرمود يكيبه  رامام باق

وقـت گـذاران    ،نـد یگویند، وقت گـذاران دروغ مـ  یگویدروغ م ،وقت گذاران
  2ند.یگویدروغ م

 يهـا زهيكه با انگاند بوده يكه همواره كسانفهميد توان ي ميات به خوبيگونه روا نياز ا
نـده هـم وجـود خواهنـد     يدر آ ين افـراد يچن .اندكردهمي نييزمان تع ،ظهور يبرا ،يطانيش

 كه در برابر وقـت گـذاران  اند ان خواستهيعياز ش ان معصوميشوايپ سببن يبه هم ؛داشت
  .كنندب يرا تكذها  آن بلكه ؛تفاوت نباشند بي

  : از اصحاب خود فرمود يكينه به ين زميدر ا امام صادق
نداشـته   یـی چ پروایه ،کندمی نییظهور وقت تع يکه برا یب کردن کسیاز تکذ

  3م.یا ن نکردهییوقت ظهور را تع یکس يچرا که ما برا ؛باش

  راز نهان بودن زمان ظهور
اسـت و بـدون    يم زمان ظهور بر مـا مخفـ  يبر اساس اراده خداوند حك ،چنانكه گفته شد

  : ميآورمي راها  آن از ياست كه برخهايي  حكمت سببن مسأله به يا ،ديترد

  دیتداوم ام
بـا   .خواهـد مانـد   يد در دل منتظران همه عصرها باقينور ام ،زمان ظهور پنهان باشد يوقت

دوران  يو فشـارها هـا  يتواننـد در برابـر سـخت   مي منتظران وسته و مداوم است كهيپ دين اميا
شـد كـه ظهـور در    مـي  گذشته گفتـه  يهاان سدهيعياگر به ش يبت مقاومت كنند. به راستيغ

د در برابـر  يـ با كـدام ام ها  آن ،نده دور اتفاق خواهد افتاديبلكه در آ ،دهدينم زمان شما رخ
دوران سـخت   يهـا توانستند گذرگاهمي كردند و چگونهمي روزگار خود مقاومت يهافتنه

                                                
 .426، ص 412، ح 7، فصل الغیبۀ طوسى.  1
 .425، ص 411، ح انهم. 2
 .426، ص 414، ح همان. 3
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  بت را به سالمت پشت سر بگذارند؟يغ

  ينه سازیزم
ه يتنهـا در سـا   ،سـت ا ييايـ ت و پويعوامل فعالترين  د انتظار سازنده كه از مهميبدون ترد

 كـه  يكسـان  ،را با مشخص بودن زمان ظهوريز ؛بودن زمان ظهور شكل خواهد گرفت پنهان
نخواهنـد داشـت و    ينه سازيتحرك و زم يبرا يازهيانگ ،كنندنمي دانند ظهور را دركمي

همـه   يهاانسان، حال آنكه با پنهان بودن زمان ظهور خواهند آورد. يرو ،به سكون و ركود
ظهـور   يهانهيتا زم كوشند مي ،نندينكه ظهور را در زمان خود ببيد ايبه امها ا و دورانعصره

  ند.يل نمايا تبديصالح و پو يارا فراهم كنند و جامعه خود را به جامعه
 در زمـان  ،ظهـور  يمصـالح  يچنانچـه بـرا   ،ن بودن وقت ظهـور يبه عالوه در صورت مع
د يـ دچـار ترد  يدر اصل اعتقاد بـه امـام مهـد    يچه بسا افراد ،وعده داده شده رخ ندهد

  شوند.
  :  فرموده است ،دارد يا ظهور وقت مشخّصين سؤال كه آيدر پاسخ ا امام باقر

 .)ن سخن را تکرار فرمـود یو ا( ندیگومی دروغ ،کنندمی نییکه وقت تع یکسان
ان قـوم خـود   یـ روز از م یبه دعوت پروردگار به مدت سـ  یکه موس یزمان

: قـوم او گفتنـد   ،گـر افـزود  یده روز د، روز یت و خداونـد بـر آن سـ   رون رفیب
ن یـ از د[ کردنـد ، کردنـد مـی  دیـ و آنچـه نبا  »به وعده خـود وفـا نکـرد    یموس«

  .1]برگشتند و گوساله پرست شدند
ش يجامعـه پـ   يمايگفته اند و سهايي  نشانه ،آن يبرا يول ؛زمان ظهور نامعلوم است البته

  م.يپرداز مي آن ينک به بررسيده اند که اير کشياز ظهور را به تصو

  عالئم ظهور
در روايـات فـراوان و در   هـا   دارد. ايـن نشـانه  هايي  قيام و انقالب جهاني امام مهدي نشانه

هم از نظر درجه اعتبار و هم  ،. اين دسته از رواياتاند شده شعيه و اهل سنت بيانهاي  كتاب
 ،و بـدون آن در مـوارد زيـادي    انـد  رسي عالمانهبحث و بر مندو مفهوم آن نياز ااز جهت معن

                                                
 .305، ص 13، ح 16، باب الغیبۀ نعمانى. 1
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  د.  نابهام دار

  آثار و فوائد دانستن عالئم
ه اسـت آثـار مثتبـي در پـي     شـد بيـان   انله معصومظهور كه به وسيهاي  دانستن نشانه

  : كنيم مي را بيانها  آن دارد كه بعضي از
وع هر يـك  بنابراين وق ؛است بخش فرج مهدي آل محمدنويد ،از سويي اين عالئم

فـروغ تـر خواهـد كـرد و از سـويي ديگـر بـراي        پر ،هاي منتظران نور اميد را در دلها  آن زا
  دارند.  تا از بدي و تباهي دست بر ،مايه تذكر و هشدار است ،معاندان و منحرفان

هي و حضـور  منتظران را براي درك ظهور و كسب لياقت همرا ،ها وقوع نشانه ،به عالوه
 ،اين كه آگاهي از برخي از حوادث آينده تر خواهد كرد. ضمن د، آمادهدر كنار امام موعو

 هشـد ظهور بيان هاي  در نشانه یاجتماع و فساداخالقي هاي ضد مانند آن چه به عنوان ارزش
  دهد.   مي شيعيان را در برنامه ريزي مناسب ياري است،

اگركسـي   .سـت تشخيص مدعيان دروغين مهدويت امعيار خوبي براي  ،ها همچنين نشانه
هماهنـگ و همـراه    ،در روايات عالئم آمـده  چهولي سخن او با آن ؛ادعاي مهدي بودن كرد

  شود.  مي دروغ او آشكار ،نبود

  ظهورهاي  انواع نشانه
ماننـد   ؛دهنـد  مـي  نزديكي ظهـور را بشـارت  ها  بيان اين نكته مهم است كه بعضي از نشانه

 اصل ظهور نويد دربارةولي بعضي ديگر  ؛ادنداي آسماني كه در باره آن توضيح خواهيم د
ماننـد   هسـتند؛  عيان بـه وعـده ظهـور مهـدي موعـود     د و براي تقويت ايمان و باور شينده مي

ه و شـد ظهور بيـان  هاي  كه در كلمات امامان به عنوان نشان عباس در حکومت ياختالف بن
  فاصله زيادي تا ظهور داشته است.  

طبيعي و عادي هستند ماننـد قيـام يمـاني و بعضـي     هاي  هبرخي پديد ،ظهورهاي  نشانه زين
  .مانند نداي آسماني ؛عادي و معجزه گونه هستندحوادثي غير ،ديگر
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  عالئم حتمی و غیر حتمی
همان است كه در روايات متعدد بـه آن تصـريح    ،ظهورهاي  تقسيم بندي نشانترين  مهم

عالئـم  «و  ،ك اتفـاق خواهنـد افتـاد   كه بدون ش »عالئم حتمي« اند؛ دو گونه ،شده كه عالئم
 شـوند و اگـر شـرط    مـي  واقعها  آن هاي كه تنها در صورت تحقق شرايط و زمينه »حتميغير
  د داد. نآن عالئم رخ نخواه ،دشوايجاد ها  آن پيش نيايد يا مانعي برايها  آن

  حتمی ظهورهاي  نشانه
م حتمـي در روايـات   اسـت كـه بـا عنـوان عالئـ     هايي  نشان ،بخش عالئم ظهورترين  مهم

را هـا   آن توجـه كـرده و  هـا   آن و علما و اهل حديث بيش از ساير عالئـم بـه   اند متعدد آمده
    اند. پذيرفته

  : فرمود امام صادق
خروج سفیانی، یمانی، نداي آسمانی، کشـته شـدن    ؛قیام قائم ما پنج نشانه دارد

  .نفس زکیه و خسف بیداء
    را بيشتر و بهتر بشناسيم.ها  وايات، اين نشانهالزم است با توجه به ر شدر اين بخ

  یانیالف. خروج سف
و ايـن گونـه    اوان آمـده خروج سفياني يكي از عالئم حتمـي اسـت كـه در روايـات فـر     

  : توصيف شده است
كنـد. او از   مـي  مردي از نسل ابو سـفيان اسـت كـه انـدكي پـيش از ظهـور قيـام        ،سفياني

دهد و در بخشـي از   مي نداري، گروه بسياري را فريبعناصر فاسدي است كه با تظاهر به دي
 بـه شـكل فجيعـي برخـورد     دوخـ كنـد و بـا مخالفـان     مـي  تار فـراوان اسالمي كشهاي  كشور

  كند.  مي
  : درباره او فرمود امام صادق

   1.مردم را مشاهده کرده ايترین  اگر سفیانی را ببینی، پلید
صرف شام و مناطق اطراف آن به عراق شروع قيام سفياني در ماه رجب است و پس از ت
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مـدت   ،از روايـات زند. بر اساس بعضي  مي دستاي  در آنجا به كشتار گسترده ،حمله كرده
    1كشد. مي پانزده ماه طول، و از ابتداي خروج تا كشته شدن او تسه ماه احكومت او نُ

  داءیف بسب. خَ
مقصـود از   نـه اسـت.  يان مكـه و مد يـ م يامنطقـه  به نام» داءيب«فرو رفتن و  يبه معنا »خسف«

به سـمت مكّـه    يمقابله با امام مهد يرا برا يركلشي، انين است كه سفيا »داءيخسف ب«
معجـزه آسـا در    يبـه صـورت   مـي رسـد،  داء يكه لشگر او به منطقه ب يدارد. هنگاممي ليگس
  رود.مي ن فرويزم

آمـده اسـت و در    يسـن  وعه يات شـ يـ از عالئـم ظهـور در روا   يکيداد به عنوان ين رويا
  است. يحتم ياز نشانه ها يعيات شيروا

  : ن باره فرموديدر ا امام باقر
، مکـه رفتـه اسـت    يبه سو يرسد که مهدمی خبر یانیه فرمانده سپاه سفب

ـ  ؛کنـد مـی  او روانه یرا در پ يرکپس لش ر کچـون لشـ   …ابـد ینمـی  او را یول
 يا«: دهـد مـی  از آسـمان آواز  يانـدا دهنـده   ،دیداء رسـ یـ ن بیبه سرزم یانیسف

مـی  ر را در خـود فـرو  کلش ،نیپس آن سرزم ؛»آنان را نابود کن !داءین بیسرزم
  2برد.

  یمانیج. خروج 
رخ  ،ش از ظهـور يپ ياست كه اندك يحتمگر از عالئم يد يكيمن ين ياز سرزم يام سرداريق

كنـد و بـا تمـام    يام ميو انحرافات قها يبد بر ضدصالح و مؤمن است  يكه مرد يخواهد داد. و
ما چندان روشن  يات حركت و اقدامات او برايكند. البتّه جزئيمبارزه مها يو تباهها يتوان با بد

  ست.ين
  : ن باره فرموديدر ا امام باقر

ت یهدا یپرچم] شودمی بلند يام مهدیکه قبل از ق یی[ها رقیان بیدر م…
 يچون بـه سـو   ؛ت استیپرچم هداوجود ندارد که آن  یمانیاز پرچم تر کننده

                                                
 .310، ص1، ح18، بابالغیبۀ نعمانی .1
 .289، ص 67، ح 14، باب همان. 2
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  1کند.می دعوت ] يامام مهد[ صاحب شما

   یحه آسمانید. ص
 يآسـمان  (نـداي)  حهيصـ  ،افتـد مـي  ش از ظهـور اتفـاق  يكه پ يحتم گر از عالئميد يكي

اسـت در مـاه    ليـ جبرئ ينـدا  ،اتيـ از روا يكه بـر اسـاس بعضـ    يآسمان ين نداياست. ا
اسـت و همگـان منتظـر     يجهـان  يانقالب، ام مصلح كليقاز آنجا كه  ٢.شودمي دهيرمضان شن

 يآسـمان  ين نـدا يهمـ  ،داديـ ن رويمردم جهان از ا يآگاه يهااز راه يكي ،وقوع آن هستند
  خواهد بود.
  : فرمود امام باقر

دهـد کـه    ییاز آسمان نـدا  يانکه ندا دهندهیگر ا، مابدینمی تحقق ام قائمیق
  3.آن را بشنوند ،اهل مشرق و مغرب

بـدكاران اسـت تـا از     يبـرا  يهشـدار  ،مؤمنان است يه شادمانيكه ما حه همچنانين صيا
  وندند.يبپ ياوران مصلح جهانيبه حلقه  ،دهيكردار زشت خود دست كش

محتواي اين پيام آسماني، دعوت به حق و حمايت از حضـرت مهـدي و پيـروي از آن     
  حضرت است.  
  : فرمود امام صادق

آگاه باشید به راسـتی کـه فـالن    « :]که[اسم او و اسم پدرش شود به  می ندا داده
است. پس سخن  قائم آل محمد ]بن الحسن العسکري حجت[ 4پسر فالن

  او را بشنوید و از او اطاعت کنید. 
خـدا  هاي  آفریده در آن هنگام هیچ صاحب روحی از  ]: فرمود امام صادق[ 

ـ  ،و ایـن  …نیدخواهـد شـ   این نـدا را  همگر اینک ،ماند نمی باقی داي جبرئیـل  ن
   5است.

                                                
 .264، ص 13، ح همان. 1
 .262ص  ،همان. 2
 .265ص  ،14، ح 18، باب همان .3
حفظ جان امـام   ،آنهاي  که یکی از علتاند  معموالً از امام مهدي به صراحت نام نبرده ،در روایات .4

 است. 
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 از زمـين نيـز صـدايي بلنـد     ،طبق بعضي از روايات پـس از شـنيده شـدن نـداي آسـماني     
كوشد تـا مـرم را    مي خواند و مي اين ندا از شيطان است كه مردم را به گمراهي فرا .شود مي

م را بـه امـام حـق    مرد ،از پيروي نداي آسماني و بيعت با امام زمان باز دارد. بنابراين جبرئيل
كـه در زمـان غيبـت، بـه     ها  آن خواند و شيطان به سوي باطل و گمراهي. بديهي است مي فرا

ن روز نيـز بـه نـداي حـق لبيـك گفتـه و       آبه دنبال رضايت اويند در  ،ب معتقد بودهيمام غاا
  خواهند كرد.  يرویپبدون هيچ ترديدي از امام خود 

  هیقتل نفس زک .  ه
»گناهي است كه قتلي انجام نداده است.   بي ي انسان پاك وامعنبه  »هنفس زكي  

گنـاه   بـي  اين است كه جـواني  ،يكي از عالئم حتمي كه بيشتر در روايات شيعه بيان شده
  شود.  مي در مسجد الحرام بين ركن و مقام كشته

  د به وسيله اهل مكه و در آستانه قيام مهدي خواهد بود. ايداين رو
  :  يثي طوالني نقل فرموده انددر حد امام باقر

ولـی   ؛خواهنـد  نمـی  قوم! اهل مکه مرااي  « :فرماید می به اصحاب خود قائم
پـس   …»ایشان تمـام کـنم   برحجت را فرستم تا  میها  آن من کسی را به سوي

به سوي اهل مکه برو و «: رمایدف می خواند و به او می مردي از اصحاب خود را
 او خطـاب بـه شـما    .هسـتم  ]مهـدي [رسـتاده فـالن   من ف !اهل مکهاي   ": بگو
و مـا فرزنـدان    میهسترحمت و معدن رسالت و خالفت  ما اهل بیت: گوید می

و سالله پیامبرانیم و به راستی که مورد ظلم و ستم قـرار گـرفتیم و    محمد
حق ما گرفته نشده است. پـس اکنـون    ،تا امروز ،از زمانی که پیامبر از دنیا رفت

  . »"خوانیم ما را یاري کنید می به یاريما شما را 
ند. او کشـ  مـی  او را بین رکن و مقـام  ،چون آن جوان این سخن را بگوید مردم

1ه است.نفس زکی   
 پـانزده تنهـا   برابر بعضي از روايات بين كشته شدن نفس زكيه و قيام قائم آن محمد

   2شب فاصله خواهد بود.

                                                
 .81، ح307، ص52، جبحار االنوار .1
 .554، ص2، ح57، باب2ج کمال الدین و تمام النعمۀ، .2
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 عالئم غیرحتمی 
 شـده اوان ديگري براي ظهـور بيـان   اي كه توضيح داديم، عالئم فربه جز عالئم پنجگانه

خروج خراساني، خروج سيد حسـني،  : عبارتند ازها  آن بعضي از .است كه غيرحتمي هستند
هـاي  قيام شعيب بن صالح، خورشيد گرفتگي، مـاه گرفتگـي در مـاه رمضـان، بـارش بـاران      

  هاي فراگير.فراوان و آشوب
  : دهيمها را به اختصار توضيح ميهبرخي از اين نشاناكنون 

  خروج خراسانی
گفتـه   و دهشـ  ياد در روايات متعدد از قيام مردي خراساني، پيش از ظهور امام عصر

  ١قيام او همزمان با خروج سفياني و يماني خواهد بود. شده است كه
ده هاي خراساني و قيام او در روايات شيعه، بـه روشـني بيـان نشـ    گفتني است كه ويژگي

  خواهد بود. سازان ظهور مهدي موعودرسد كه او از زمينهولي به نظر مي ؛است

  خروج حسنی
در روايات شيعه از قيام مردي به عنوان حسني ياد شده و از عالئـم ظهـور شـمرده شـده     

  است.
  : فرمود »فرج شما چه زماني است؟«: پرسيدم از امام صادق :گويدراوي مي

 ]گـاه کـه   آن[ …هر شوند و حسـنی حرکـت کنـد   وقتی شامی و یمانی ظا …
گیـرد، در ایـن زمـان بعضـی از یـاران      از خدا براي ظهور اجازه مـی  مهدي

کند ولـی  دهند و او قیام میشوند و به حسنی خبر میحسنی از این امر آگاه می
کند و مردم با کشند. پس در آن هنگام صاحب االمر ظهور میاهل مکه او را می

  2نند.کاو بیعت می
 مهـدي شود كه حركت حسني زماني اسـت كـه امـر ظهـور     از روايت باال معلوم مي

سازي براي قيام بـزرگ  و حسني با قيام خود به دنبال زمينه هنوز بر مردم جهان آشكار نشده
  آن حضرت است.
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  دجال فتنه
يش از گـر اسـت. ايـن واژه پـ    گو و حيلـه ي دروغاو به معن» دجل« از ريشه »دجال« كلمه

  بارها به كار رفته است. »مسيح ضد«ي ااسالم در مسيحيت و در كتاب انجيل در معن
  :  اول يوحنّا نوشته است در رساله

او دجـال اسـت کـه     ؟گو کیست جز آنکه مسیح بودن عیسی را انکار کنددروغ
  1.کندپدر و پسر را انکار می

اش پرهيـز  و مردم را از فتنـه خروج دجال را خبر داده  رسد حضرت عيسيبه نظر مي
  دجال به ويژه در روايات اهل سنت آمده است. ست. در اسالم نيز مطالبي دربارهداده امي

  : فرمود پيامبر اكرم
-دجـال مـی   خـود را از فتنـه  تمام پیامبرانی که بعد از نوح مبعوث شدند قـوم  

  2ترسانیدند.
  : نيز فرمود 

  3گو ظاهر شوند.ر دجال و دروغتا اینکه سی نف ،قیامت بر پا نشود
گـو و  نام شخص معيني نيست و بـه هـر دروغ   ،شود كه دجالاستفاده مي ،از اين روايات

شود و اينكه در بعضي از روايات از فردي خاص نام بـرده شـده و   اي گفته ميگمراه كننده
بلكه  ؛ردگرديده، مدرك قابل اعتمادي ندابراي او و مركبش اوصاف عجيب و غريبي بيان 

 توان چنين گفـت كـه در آخرالزمـان و نزديـك ظهـور صـاحب االمـر       دجال مي بارهدر
گويي بر تمـام  بازان است و در دروغهگري، سرآمد حقّشخصي پيدا خواهد شد كه در حيله

كنـد و چنـين جلـوه    هاي گذشته برتري دارد. با ادعاهاي پوچش گروهي را گمراه ميدجال
به دست اوست. كارهاي خوب را بـد و كارهـاي   ها  آن و آب و نان دهد كه حيات مردممي

  ٤اما كفرش بر همگان آشكار است. ؛كندبد را خوب معرفي مي
 كنايه از استكبار جهاني و سـلطه  ،گفتني است كه بعضي از دانشمندان معتقدند كه دجال
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ي و نيـز فريـب و   زيرا استكبار با تكيه بر ثروت و قـدرت مـاد   ؛فرهنگ مادي بر جهان است
كشـاند و از مسـير بنـدگي خـدا بـه بردگـي        مـي  نيرنگ، بسياري از مردم رابه تباهي و فسـاد 

است كه پيش از ظهـور   يانحرافجرياني » دجال«كند. طبق اين برداشت، شيطان منحرف مي
  ١شود.ايجاد مي مهدي

   ظهور آستانه در جهان
ظاهر شـود و جهـان   ها نهيم شدن زمتا پس از فراه ،ب شديغا ،پروردگارحجت  نيآخر

بـه  ، بـت يتوانسـت در دوران غ مي تيد. بشركنمند  م خود بهرهيمستق يهاتيرا از پرتو هدا
 يرويـ پ سبببه  يول ؛ط حضور امام را آماده سازديعمل كند كه هر چه زودتر شرا ياگونه
 يهبـر يـت و ر رفتن واليو نپـذ  يح قرآنيت صحينفس و دور ماندن از ترب يطان و هواياز ش

را گسـترده   يا قـرار داد و ظلـم و تبـاه   يرا در دن يستم يراهه رفت و هر روز بنايبه ب معصوم
فسـاد و  ، پر از ظلم و جـور  يجهان؛ ديرس يار بديبه سرانجام بس، رين مسيبا انتخاب ااو كرد. 

ـ  ياخالقـ امنيـت   از يتهـ  يروزگـار ي، تباه و  يت و پـاك يـ بـه دور از معنو  ياتيـ حي، و روان
 يهـا محصـول عملكـرد انسـان   ، ردسـتان يمال كـردن حقـوق ز  يپر از تجاوزها و پا ياجتماع

شـده و   ينـ يش بيپـ ، قبـل هـا  از قـرن  انكه در كـالم معصـوم   يتيبت شد. واقعيدوران غ
  م گشته بود.يترس، اه آنير سيتصو

  : اران خود فرمودياز  يكيبه  امام صادق
هوا و  يرآن فراموش گشته و از روق، ر شدهیظلم و ستم فراگ ینیکه بب یهنگام

مان سـکوت  یافراد با ا، گرفته یشیاهل باطل بر اهل حق پ، دهیر گردیهوس تفس
 يهـا  راه، فـراوان گشـته   یچاپلوسـ ، ده شدهیبر يشاوندیوند خویپ، ار کردهیاخت
، حـرام شـده و   حـالل ، شر مورد توجه قـرار گرفتـه   يها ر بدون رهرو و راهیخ

 ]و فساد و ابتـذال [م در راه خشم خدا یعظ يهاهیسرما ،حرام مجاز شمرده شده
 يهـا یسـرگرم ، ج شدهیان کارکنان دولت رایدر م يرشوه خوار، دهیصرف گرد

دن یشن، آن را ندارد يریچ کس جرأت جلوگیدا کرده که هیناسالم چنان رواج پ
ر یـ غ يبـرا ، دن باطل سهل و آسان باشـد یاما شن ،دیق قرآن بر مردم گران آیحقا
اگـر  ، ]ردیـ و عواطـف بم [ مردم سـنگدل شـوند  ، به حج خانه خدا بشتابند خدا
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ن یـ کننـد کـه ا  می هیاز منکر کند به او توص یاقدام به امر به معروف و نه یکس
اوضاع  يدیهرگاه د[ ،دا شودینو پ یهر سال فساد و بدعت، ستیفه تو نیکار وظ
ن وضـع  یاز ا ییش باش و از خدا نجات و رهایمراقب خو ]نگونه شدهیمردم ا

  1.]ک استیکه فرج نزد[ ناهنجار را بخواه
چـرا كـه در    ؛چهره غالـب آن دوره اسـت  ، ش از ظهورياه از دوران پير سين تصويالبته ا

 يمانند و مرزهايكه بر عهد خود با خداوند استوار م يقين باوران حقين روزگار هستند ديهم
شـوند و سرنوشـت خـود را بـه     يحل نمـ مضمط يدارند و در فساد محياعتقاد خود را پاس م

ان امامان نور هستند يعين بندگان خدا و شيها از بهتر نيا زنند.يوند نميگران پيفرجام زشت د
گران را يهم دهستند و هم خود پاك  ،نانياند. ا شدهش يد و ستايتمج ،ات فراوانيكه در روا

و سـاختن  هـا  يج خـوب ياه تـرو توان از ريدانند كه ميك ميچون ن ،كننديدعوت م يبه پاك
ام و حكومـت  يش انداخت و مقدمات قيرا پها يظهور امام خوب، مانيمعطّر به عطر ا يطيمح

 ياورانيـ ممكن است كه مصـلح موعـود   ها يبد بر ضدام يق يرا كه زمانيز ،او را فراهم كرد
  داشته باشد. صالح

 انيـ پا، هـور ن ظيريوره شـ بـه د  ،اسـت  يش از ظهور اگرچه دوران تلخيجهان پ، نيبنابرا
هـا  يگـران را بـه خـوب   يپـاك بـودن و د   ،است يرد و اگر چه روزگار فساد و ستمگريگمي

آل  يام مهــديــو قل فــرج يـ در تعج کــهي منتظــران اســت ف حتمـ ياز وظــا ،دعـوت كــردن 
  م دارد.ير مستقيتأث محمد

  امیهنگامه ق
ي مـي رو يچـه حـوادث   يامام مهـد  يام جهانيان قيخواهند بدانند كه در جرمي همه

مخـالف   يهـا وه برخورد امام با گروهيش ؟شودمي حركت امام از كجا و چگونه آغاز ؟دهد
و باالخره چگونه آن حضرت بر تمام جهان غلبه خواهـد كـرد و رشـته امـور      ؟چگونه است

شه هر انسان مشـتاق ظهـور را   يفكر و اند ،هاگونه سؤالاين ؟جهان را به دست خواهد گرفت
ن است كه سخن گفتن دربـاره حـوادث مربـوط بـه     يا ،تيواقع يول ؛كندمي خود مشغولبه 

اسـت كـه هنـوز     ينـده و اتفاقـات  يچون گـزارش دادن از آ ؛ ار مشكل استيبس يكار ،ظهور
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  دادها داشت.ياز آن رو يقيتوان اطالع دقي نميعيواقع نشده است و به طور طب
روزگـار ظهـور امـام     يث و رخـدادها حـواد  ،ميـ آورمـي  ن بخـش يـ ن آنچـه در ا يبنابرا

توانـد دور  مـي  ه است و تنهـا شدمتعدد نقل  يهاات در كتابياست كه برابر روا يمهد
  م كند.يخوانندگان ترس يش رويام ظهور را پيا يدادهاياز رو يكلّ يينما

  امیق یچگونگ
گسـتره   ،نگاه كـه سـتمگرا   كرده است و آن ياه و ظلمانيچهره عالم را س ،يظلم و تباه يوقت

را بـه   يخـواه  ياريـ دسـت  ، انـد و مظلومـان جهـان   سـاخته ها يو نامردها ين را جوالنگه بديزم
ظهـور  ، رمضـان  درد و در ماه خـدا يشب را م ياهيسي، آسمان ييناگهان ندا ،اند  آسمان گشوده

شـب   .گـردد يره مـ يـ خهـا  افتـد و چشـم  يبـه تـپش مـ   ها قلب ١.دهديموعود بزرگ را بشارت م
ــوع صــبح ا ، پرســتان ــ، مــانيمضــطرب و هراســان از طل هســتند و منتظــران  ياراه چــاره يدر پ

اوران او يـ دار او و حضـور در زمـره   يـ د يرند و برايگيار مي يسراغ كو ياز هر كس يمهد
  شناسند.يسر از پا نم

 ،ن سـلطه دارد ياردن و فلسـط ، هيماننـد سـور   يعيكه بـر منطقـه وسـ    يانيسف، در آن زمان
ب امـام  يـ ر مكّه به تعقيكه در مس يانير سفكا امام مقابله كند. لشتا ب ،كندمي زيهرا تج يسپاه

  ٢د.شومي رود و نابودمي نيداء به كام زميبه نام ب يدر محل ،پرداخته است
جوان در  يمرد يمايدر س يامام مهدي، به فاصله كوتاه هيپس از شهادت نفس زك

را بر تـن دارد و پـرچم    امبرياهن مبارك پريكه پ يدر حال ؛كندمي مسجدالحرام ظهور
 ٣،ن ركـن و مقـام  يزند و در بمي هيوار كعبه تكيرا به دست گرفته است. او به د آن حضرت

امبر و خانـدان  يو درود و سالم بر پ ياله يكند و پس از حمد و ثنامي سرود ظهور را زمزمه
  :  ديفرمامي او

ان را کـه بـه   یـ ز هر کـس از جهان یو ن میطلبي میاریتوانا  يما از خدا !مردم يا
  م.یخواني میاوریبه  ،ما پاسخ دهد يندا
  : دهدمی کند و ندای میگاه خود و خاندانش را معرف آن
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  ؛ ینْصرْکُم اللّه تَعالینا التَخْذُلُونا وانْصرُونا یفَاللّه اللّه ف
 يعدالت گستر دانیدر م[د. ما را یریت حقوق ما، خدا را در نظر بگیدرباره رعا
  .دنک ياریخدا شما را  تاد یمان کن يارید و یتنها نگذار ]يزیو ستم ست

رنـد و گـروه گـروه    يگمـي  ان سـبقت ينيان بر زميآسمان، ان گرفتن سخنان اماميپس از پا
 ليـ جبرئي، فرشته وحها  آن شيشاپيكه پ يدر حال ؛كنندمي عتيند و با امام بيآمي فرود
همچـون   اندآمده ين وحيكه از نقاط مختلف عالم به سرزم ن وارستهانسا ٣١٣گاه  . آناست

ان يـ ن جريـ ا .بندنـد ي مـي مان وفاداريپ ،د تابناك امامت حلقه زدهيبر گرد خورش ستارگاني
ابند و يمي حضور است تا آنكه ده هزار سرباز جان بر كف در اردوگاه امام يجار ،سبز

  ١كنند.مي عتيب امبريبا آن فرزند پ
 ام را برافراشته و به سرعت بر مكـه و اطـراف آن مسـلط   يپرچم ق، اورانيل يبا خ امام

شود تـا  مي نهيمد يگاه راه كنند. آنمي پاك، امبر را از وجود نااهالنين پيشوند و سرزممي
خود بنشـاند. سـپس عـازم     يكشان شهر را بر جارالت و مهر را بر آن بگستراند و سه عديسا

نـد و از آنجـا بـه    يگز يبرمـ  يوفه را بـه عنـوان مركـز حكومـت جهـان     عراق گشته و شهر ك
در پرتـو   يان بـه اسـالم و زنـدگ   يـ دعـوت جهان  يبـرا  . آن حضـرت پردازدمي اميت قيريمد
ان نـور را بـه نقـاط مختلـف     ياران و سـپاه ، يـ دن بساط ظلم و ستمين قرآن و در هم كوبيقوان

  دارد.مي ليعالم گس
اران وفـادار  يعالوه بر  رايز ؛كندمي جهان را فتح يديكل يك سنگرهايك به ي امام
ر رعـب  كاز لش امبر اسالميز برخوردار است و مانند پين ياز امداد فرشتگان اله، و مؤمن

 دشـمنان  يهـا ارانش در دلياز او و  يخداوند توانا چنان ترس؛ يعني رديگمي و وحشت مدد
  ست.يحضرت ن با آن ييارويرا توان رو يچ قدرتيافكند كه همي

  : فرمود امام باقر
  2شود.ي میاری ]وحشت در دل دشمنان[ له رعبیقائم از ما به وس

 ٣.المقدس است تيب ،شوديله سپاه امام فتح مياز نقاط جهان كه به وس يكياست  يگفتن
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 يام و انقالب امام مهـد يان قيافتد كه در جرياتفاق م يار مباركيواقعه بس ،و پس از آن
فـرود آمـدن حضـرت     ،كنـد و آن يت مـ يـ ساز است و جبهه آن حضـرت را تقو  سرنوشت

به ها كه به فرموده قرآن زنده است و در آسمان حياز آسمان است. حضرت مس يسيع
لت و يله فضين وسيبد .ستديايبه نماز م يد و پشت سر امام مهديآين ميبرد به زميسر م
به همگان اعالم  يخود را از امام مهد يرويو پان را بر خود يعيدوازدهم ش يشوايپ يبرتر

  كند.يم
  : فرمود امبر اسالميپ

که بشارت دهنده مردمـان   یخت در حالیسوگند به آن کس که مرا به حق برانگ
خداونـد آن روز را چنـان   ، ک روزیـ ا نمانـده باشـد مگـر    یاگر از عمر دن !باشم
 میبن مر یسیع ،س از آنپ .ام کندیدر آن ق يکند تا فرزندم مهدی میطوالن
  1خواند.می نمازي د و پشت سر مهدیآمی فرود

بسياري از مسيحيان كه جمعيـت فراوانـي از جهـان     به دنبال اين اقدام حضرت عيسي
را بـراي چنـان    آورند. گويي خدا عيسيدهند به پيشواي شيعيان، ايمان ميرا تشكيل مي

  ق طلبان باشد.تا چراغ هدايتي براي ح ،روزي حفظ كرده است
 يبـرا  يو طرح مباحث فكر يگر حضرت مهد تيالبتّه ظهور معجزات به دست هدا

 ت مردم بـاز يهدا ياست كه راه را برا يانقالب بزرگ مهدو يهات از برنامهيبشر ييراهنما
  كند.مي

هـود ـ را كـه در    يف نشـده ـ كتـاب مقـدس     يـ الواح تورات تحر ن راستا اماميدر هم
امامـت او را در   يهـا ان كه نشـانه يهودي ٢.كندمي خارج ،ا دفن شده استيدناز  ينقاط خاص

ن تحـول  يز با مشاهده ايگر نيان ديروان اديو پ آورندمي مانيبه آن حضرت ا، ننديبمي الواح
گـروه گـروه بـه آن    ، دن معجـزات از آن حضـرت  يـ ام حـق امـام و د  يدن پيز شنيبزرگ و ن

ز يـ د و اسالم عزشومي پروردگار محقّق يه وعده حتمگونه است ك نيا .وندنديپمي حضرت
  : گونه كه قرآن كريم بشارت داده استهمان رديگميهمه عالم را 

الَّذود يهبِالْه ولَهسلَ رسد ياَر نِیو قِّ للَیالْحع یظْهِرَه  یالـد   کَرِهلَـونِ کُلِّـه و
                                                

 .71، ص 51، ج بحاراالنوار. 1
 .335، ص26، ح13، بابالغیبه نعمانی .2
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   1الْمشْرِکُونَ
 ن حـق فرسـتاد تـا   یـ ت و دیهـدا  ]دالئـل [ بـا  امبرش رایـ است کـه پ  ییاو خدا

  د.یایرا خوش ن مشرکاناگرچه  ؛غالب گرداندها نیآن را بر همه د ]سرانجام[
م يماننـد كـه حاضـر بـه تسـل     مي تنها قلدران و ظالمان ،م شديكه ترس يريبا توجه به تصو

ؤمنان تـاب  ت ميان غالب و اكثريه در مقابل جرن عديا .ستنديقت نيشدن در برابر حق و حق
د و ين خـود خواهنـد رسـ   يفر اعمال ننگـ يبه ك ير عدالت مهديمقاومت ندارند و با شمش

  من خواهد شد.ياها  آن شه از شر و فساديهم ين و اهل آن برايزم

                                                
 .33. سوره توبه، آیه 1
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  خالصۀ درس
o هاي آن وابسته است. و به اراده الهی و فراهم شدن زمینه یمخف ،زمان ظهور 

o دسـتور   ،ن کننـدگان وقـت  یـی ب تعیر داشـته و بـه تکـذ   برحـذ  ،وقت روایات ما را از تعیین
  اند. داده

o شود. می مخفی بودن زمان ظهور، موجب تداوم روح امید و افزایش انگیزة زمینه سازي 

o بـه معنـاي ظـالم شـدن      ، ایـن ظلم و تباهی است چهره غالب جهان پیش از ظهور،  هرچند
  ها نیست. همه انسان

o از این قرارنـد  ها این نشانه پیوند حتماً به وقوع می است کههایی  نشانه يظهور حضرت دارا :
 .آسمانی و قتل نفس زکیه  ی، قیام یمانی، خسف بیداء، صیحهخروج سفیان

o پیش نیاید یا مانعی بـراي ها  آن اگر شرطظهور ذکر شده است که  يبرا يگرید ينشانه ها 
  آن عالئم رخ نخواهد داد.   ،دشوایجاد ها  آن

o  و بـا   دیـ نما مـی  جهان را به حق دعـوت کند، مردم  می حرکت خود را آغاز امام از مکهسرنجام
 جنگد. می کامل يتا عدالت گستربا مستکبران عالم ، یاله ياران خود و امدادهایکمک 
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  درسهاي  پرسش
  . تداوم روح زمینه سازي، چگونه معلول پنهان بودن زمان ظهور است؟1
ات یبا استناد به آن روا اد شده است،یات به عنوان عالئم محتوم یکه در روا را ی. چهار مورد از عالئم2

 د.ینمائ یمعرف
 د. یم کنیام حضرت را ترسیی، چگونگی ظهور و ق. با توجه به شواهد روای3

  پژوهشی  هاي پرسش
  د.یان کنیرا ب یر حتمیو غ یحتم يرابطه بدا با ظهور، نشانه ها. 1
  ن نمایید.ییتب ؟ا نهیدارد  وجود يام فاصله این ظهور و قیا بی. آ2
 د.یکن یبررس ؟ط آنیا از شرایام از عالئم ظهورند یقبل از ق ي. ظلم و ستم ها3

  مطالعه و پژوهش  منابع بیشتر براي 
  .سیدمحمد صدر ،تاریخ ما بعد الظهور. 1
 .ناصر مکارم شیرازي ،حکومت جهانی امام مهدي. 2
 .3ج  ، خدامراد سلیمیان،درسنامه مهدویت. 3
  .یاصغر رضوان یعل ،یموعود شناس. 4

  





 

  زدهمیسدرس 
  ): 1( جهانی حکومت

  مهدي حضرت حکومتهاي  برنامه

   اهداف
  با اهداف حکومت حضرت در عصر ظهور یآشنای. 1
  بتیحضرت در عصر غ یاصالحهاي  از برنامه يریالگوپذ. 2

   فوائد
   از اهداف حکومت امام ی.آگاه1
  حضرت یاصالحهاي  شناخت برنامه. 2
  ل و رغبت به ظهوریم. ایجاد 3

   مطالب آموزشی
  اهداف حکومت
   يرشد معنو

  يعدالت گستر
  حکومت يبرنامه ها

  یفرهنگ يبرنامه ها
  کتاب و سنت يایاح

  گسترش معرفت و اخالق 
  ینهضت علم

  مبارزه با بدعت ها
   ياقتصاد يبرنامه ها

  یعیاز منابع طب يبهره ور
  ع عادالنه ثروتیتوز

  یبادانعمران و آ
  یاجتماع يبرنامه ها

  از منکر یامر به معروف و نه يایاح
  لیبا فساد و رذا يشه ایمبارزه ر

  حدود ياجرا
  ییعدالت قضا
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د و چشمان منتظـرِ  ينما مي د جهان افروز رخيخورش، ره و تاريت يپس از كنار رفتن ابرها

  بخشد. ي ميدشت و دمن را روشن
ت يـ ، نوبـت بـه اسـتقرار حاكم   يو نـامردم  ياد و تباهر با فسيفراگ يا پس از مبارزه ؛يآر
 يز را در جايتا هر كس و هر چ ،زند يه ميتك يحكمران يرسد و عدالت بر كرس يم يدادگر

خره جهـان و  حـق و داد بپـردازد. و بـاأل    يرا بـه مقتضـا   يا دهيـ خود قرار دهد و سهم هر پد
ن سـتم و  يسـت و كمتـر  حـق و عـدل ا   ،خواهنـد بـود كـه سراسـر     يشاهد حكـومت  ،انيجهان

 ييبـا يكـه مظهـر صـفات جمـال و ز     يرود. حكـومت  ينمـ  يدر گستره آن بـر كسـ   يستمگر
فرامـوش شـده خـود دسـت      يهـا  آرمـان  پروردگار عالم است و در ساحت آن، بشر به تمام

  ابد.ي يم
  : م كردين فصل در چهار محور بحث خواهيما در ا

    يامام مهد ي. اهداف حكومت جهان١
  مختلف يها در حوزه حكومت امام يها ا و برنامهكاره. راه٢
  دادگستر يحكومت اله ي. دستاوردها٣
  حكومت يها يژگي. و٤

  اهداف حکومت
شـتر انسـان بـه منبـع همـه      يهر چه ب يكيكمال و نزدي، هست نشياز آنجا كه هدف از آفر
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ار و د ابـز يـ با، ن آرمـان بـزرگ  يـ ل بـه ا ين يباشد و برا ي ميحضرت حق تعال يعنيكماالت 
فـراهم آوردن اسـباب تقـرب     يدر پـ  امام عصر يحكومت جهان، دشووسائل آن فراهم 

  ر است.ين مسياللّه و برداشتن موانع از ا يال
 يز به دو بخـش مـاد  ياو ن يازهايافته است و نيب يالبته انسان از دو بعد جسم و جان ترك

، اسـت در هـر دو جهـت   الزم  ،دن بـه كمـال  يرسـ  ين بـرا يبنـابرا  ،شـود  مـي  ميتقس يو معنو
كـه ره آورد بـزرگ   » عـدالت « . در ايـن ميـان،  ده و حساب شده داشـته باشـد  يسنج يحركت
  است. يو معنو ير مادياست ضامن سالمت رشد انسان در س يت الهيحاكم

عـدالت   يو اجرا يدر دو محور رشد معنو اهداف حكومت امام دوازدهم، نيبنابرا
  قابل طرح است.

  يرشد معنو
ات بشـر در  يـ گـذرا بـه ح   يالزم است نگـاه ، شدهادي يها هدف بردن به ارزش يپ يبرا

  م.يفكنيبها  ت طاغوتيطول حاكم
 يمعنـو  يهـا  ت و ارزشيـ معنوي، الهحكومت حجت به دور از ، انسان يدر طول زندگ

وسـته  يپ، ت گم گشته و راه گـم كـرده  ين است كه بشريا جز ايداشته است؟ آ يگاهيچه جا
 يطانيشـ  يهـا  و وسوسه يالت نفسانياز تما يرويگام برداشته و با پ يمعنور انحطاط يدر مس

 راهـا   آن ،سپرده و با دست خود يات خود را به فراموشيح يها يو خوبها  ييبايك زي كي
تعـاون و  ي، صداقت و درسـتكار ي، و پاكدامن يپاك در گورستان شهوات دفن كرده است؟

ـ  و شـهوت  يخود را به هواپرست يجاي، كوكارياحسان و ن، ثاريگذشت و اي، همكار ي، ران
و  ياده خـواه يـ ت و زيـ انـت و جنا يخيي، جـو  تيـ و موقع يخودمحوري، باز دروغ و دغل

كشـد و در   مـي  آخـر را  يهـا  نفـس  ،ت بشـر يـ معنو ،ك كلمهيو در ؛ داده است يطلب افزون
  .نمانده است ياز آن باق ياز آدم نماها اثر ياريبس يو برا ياز نواح ياريبس

 گام بـر  ،ن بخش از وجود انسانيزنده ساختن ا يدر راستا يره الهين ذخيكومت آخرح
ات يـ ن حيريتـا طعـم شـ   ؛ كنـد  مـي  تـالش  پيكره افسردهن يدن به ايجان بخش يدارد و برا مي

كنـد   يادآوريـ مسجود مالئك بچشاند و به همگـان   يها را به آدم يقيحق يو زندگ يواقع
را هـا   يو خـوب ها  يتنفس كنند و عطر پاك ياتينان در چنان حكه از ابتدا مقرر شده بود كه آ

  :  فرمايد كه قرآن مي چنان ؛استشمام كنند، با مشام جان
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ا الَّذیا اَیتَجیهنُوا اسما ینَ امعاکُم لذا دول الرَّسلو لّهوا لیبکُمییح…1   
یـزي فـرا خواندنـد کـه بـه شـما حیـات        اید، چون خدا و پیامبر، شما را بـه چ  اي کسانی که ایمان آورده

  .بخشد، آنان را اجابت کنید می

 يبخش عمده و قسـمت اصـل  ، وانات استيآدم از ح ياز بنيكه امت يات معنوين حيبنابرا
» آدم«ات اسـت كـه   يـ ن حياز همـ  يبا برخوردار يآدم رايز ؛دهد مي ليوجود انسان را تشك

رساند و بـه مقـام    مي نيات آفريداوند حات است كه او را به خين حيده شده است و همينام
  سازد. مي قرب او نائل

 سروسـامان  ،ين بخـش از وجـود آدمـ   يـ ا، پروردگـار  يت ولـ ين رو در زمان حاكمياز ا
ابــد. صــفا و ي مـي  رونــق و طــراوت ،يدر همــه ابعــاد زنـدگ  يانسـان  يهــا رد و ارزشيــگ مـي 
، شـود  مي ادياز آن » يخوب«ن همه آنچه به عنوا …و يو درست يراست، ثار و وفايا، تيميصم

  رد.يگ مي همه جا را فرا
دارد كـه   ازني ق و جامعيدق يا به برنامه، ن هدف بزرگ و نقطه درخشانيدن به ايالبتّه رس

  ان خواهد شد.ينده بيآ يها در بخش

  يعدالت گستر
ظلـم و سـتم   ، در طول تمام قرون و اعصـار گذشـته   يكر جامعه بشرين زخم پيتر بزرگ
دن بـه حقـوق خـود در    يت همـواره از رسـ  يبـوده اسـت. بشـر    ياجتماعات انسـان  موجود در

 ين بنيعادالنه در بي، و معنو يگاه مواهب ماد چيمختلف محروم مانده است و ه يها عرصه
انـد و   گرسنه مانـده  يگروه، انباشته از غذا يها شه در كنار شكميه است. همشدم نيآدم تقس

هـا و بـر    ابـان يه خيدر حاشـ  اي هعـد ي، چند هـزار متـر   يهااليو وها  كاخ يكيوسته در نزديپ
 يچاره را به بردگيف و بيمردم ضع، زر و زور يها قدرت اند. دهيروها خواب  ادهيفرش پ سنگ

انه مرگ فرود ياهشان ـ تازياهپوستان ـ تنها به جرم پوست سيد بر گرده سياند و نژاد سف دهيكش
مـال هواهـا و   يپا، انيـ نوايفان و بيحقـوق ضـع   شه و همه جـا يهم ،ك كالميدر  .آورده است

 ،افتن به عدالت و مسـاوات يدست  يشه در آرزويالت زورمندان شده است و انسان هميتما
  عدالت را به انتظار نشسته است. ييدن دوران شكوفايكرده و رس يروزشمار

                                                
 .24. سوره انفال، آیه 1
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ن يتـر  اسـت. او بـه عنـوان بـزرگ     يدوران سبز حكومت امام مهد، ن انتظاريت اينها
 .ات خواهد بوديح يها نهيعدالت در گستره عالم و در همه زم ياجرا يدادگر در پ يشوايپ
  ده است.شان يب، ات كه مژده آمدن او را دادهياز روا يارين در بسيريقت شين حقيا

  : فرمود نيامام حس
کنـد تـا    یآن روز را طـوالن  ،خداوند، نمانده باشد یک روز باقیا جز یاگر از دن

ن را از عدل و داد پر کنـد پـس از آنکـه از    یام کند و زمیزندان من قاز فر يمرد
  1دم.یشن امبرین از پین چنیداد آکنده باشد. ایستم و ب

ه يدر سـا  يگـر  سـتم و سـتم   يشه كنيو ر ياز عدالت جهان م كهيگر داريت ديها روا ده 
  داده است. ، خبرنيحكومت موعود آخر

امــام  يهــا يژگــين وياز آشــكارتر يرجالــب اســت دانســته شــود كــه عــدالت و دادگــ
  :  از دعاها به آن لقب گرفته است يكه در بعض يا به گونه ؛است يمهد

  ؛اَمرِك الْقائمِ المؤَمل والْعدلِ الْمنْتَظَر یول یاَللّهم و صلِّ عل
  2نتظار همگان است.و عدالت مورد ا یام کننده آرمانیهمان که ق ؛امر خود درود فرست یبه ول !خداوندا

نـه  يزم، عـدالت  رايز ؛ش قرار داده استياو عدالت را سرلوحه اهداف انقالب خو ؛يآر
ن و اهـل آن بـدون   ياسـت و زمـ   يو اجتمـاع  يات فـرد يـ در همه ابعاد ح يقيات حقيساز ح

  شوند. مي هستند كه زنده پنداشته يروح بي مردگان ،عدالت
  : فرمود ٣»االَْرض بعد موتها ییحینّ اللّه اعلَموا اَ«ه ير آيدر تفس امام كاظم

 را بر یمردان ،بلکه خداوند ؛کند می ن را با باران زندهیست که زمین نیا ،مقصود
در [پـس بـه سـبب جـان گـرفتن عـدل       ؛ کننـد  می زد که عدالت را زندهیانگ می

  4... .شود می ن زندهیزم، ]جامعه
ر و يـ اسـت فراگ  يعدالتي، ست كه عدالت مهدوا آناشاره به » نيزنده شدن زم«ر يو تعب
  از افراد. يبعض يو براها  طياز مح ينه در بخش ،ييهمه جا

                                                
 .584، 4، ح 30، باب 1ج  کمال الدین و تمام النعمۀ،. 1
 ، دعاى افتتاح.الجنان مفاتیح. 2
 .)17سوره حدید، آیه ( »د زمین را پس از مردنش، زنده خواهد کردبدانید که خداون«. 3
در ایـن  » مـردان «تفسیر کرده است، مقصود از  . با توجه به روایات دیگر که آیه را به دوران امام مهدى4

 .)یه فوقذیل آ، هانتفسیر البر( ایت حضرت و یاوران او هستندرو
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  هاي حكومت برنامه

دن بـه  يرسـ  يحكومت بـرا  يها برنامه يد به بررسيبا، با اهداف حكومت ييپس از آشنا
 ييالگـو ، هـور در دوران سبز ظها  تير فعاليتا ضمن شناخت مس ،ميمذكور بپرداز يها هدف

بـزرگ عـالم هسـتند بـا      يكه به انتظـار منجـ   آنان ، نيزم شوديش از ظهور ترسيدوران پ يبرا
 يو خود و جامعـه را بـرا   شوندآشنا  امام عصر يياجرا يها و برنامه يحكومت يها روش

  آماده كنند. يمودن چنان راهيپ
 ،موجـود اسـت   يدكه درباره دوران حكومت امام مهـ  يات فراوانيبا استفاده از روا

 ياجتمـاع  يها برنامهي، فرهنگ يها برنامه: آن حكومت عبارتند از يها سه محور عمده برنامه
  .ياقتصاد يها و برنامه
ي، نيان ديشوايره پيم ناب قرآن و سياز تعال يدور دليلكه به  يجامعه بشر ،گريان ديبه ب

بـه دامـن   ، بـزرگ  يب فرهنگك انقاليالزم است در پرتو  ه،گرفتار شد يبه انحطاط فرهنگ
  قرآن و عترت بازگردانده شود.

كر يگوناگون پ يها است كه زخم دليلبه آن » يبرنامه جامع اجتماع«ك ين لزوم يهمچن
 يجامعـه و برخـوردار   يات واقعـ يـ كـه ضـامن ح   يحيصح يها رد و برنامهيام گياجتماع، الت

ه كه جامعه را به هرج و مرج و ظالمان يها روش ياست به جا يو انسان يهمگان از حقوق اله
  د.شوو اجرا  يردرار گده است، قيفان كشانين رفتن حقوق ضعيو از ب يفساد و تباه

ز يـ ن يبرنامـه اقتصـاد  ي، و رشـد اجتمـاع   يفرهنگـ  يتعـال  يهـا  نـه يفـراهم شـدن زم   يبرا
به شكل عادالنه و در بستر مناسـب   ينيزم يضرورت دارد تا ضمن آن از تمام امكانات ماد

ن يو تـأم  يرشـد اقتصـاد  ي، عـ ينه از مواهـب طب يبه يريگ با بهره ،گريان ديستفاده شود. به با
  د.شور يپذ  امكانها  طيهمه طبقات و در همه مح يشت برايمع

بـر  هـا   آن يليتفصـ  يبه بررسـ  حكومت امام دوازدهم يها برنامه يان اجماليپس از ب
 ،حضـرت را در هـر بخـش    يهـا  مهن برنايتر م و مهميپرداز مي انات معصومياساس روا

  : ميده مي مورد بحث قرار
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  یالف. برنامه فرهنگ
 يرشـد و تعـال   يدر راستاي، فرهنگ يها تيتمام فعال يامام مهد يدر حكومت جهان

  مقابله خواهد شد.ها  نهيدر همه زم يمردم خواهد بود و با جهل و نادان يو عمل يعلم
  : حق عبارتند از در حكومت يجهاد فرهنگ ين محورهايتر مهم

  کتاب و سنّت يایاح .1
 يبـه فراموشـ   يه زنـدگ يب و تنها مانده و در حاشيقرآن غر، پس از آنكه در همه اعصار

ات بخش قـرآن بـه تمـام    يم حيتعال ،يالهحجت  نيدر زمان حكومت آخر ،سپرده شده بود
 ينـ يان دياشـو يكـه همـان گفتـار و رفتـار پ    سـنّت   همچنينشود.  مي بشر وارد يعرصه زندگ

گـردد و عملكـرد همگـان     مي مطرح يات انسانيح ين الگوياست در همه جا به عنوان بهتر
  شود. ي ميابير قرآن و عترت ارزيناپذ ار خدشهيبا مع

ف كـرده  ين توصـ يرا چنـ  يامام مهد يرسا حكومت قرآن يانيدر ب يرالمؤمنينام
  :  است

 ]کنـد و  می ظهور يامام مهد[کند  می نفس حکومت يکه هوا يدر روزگار
کـه نظـر    يسـازد و در عصـر   مـی  نفس ين هوایگزیرا جا يت و رستگاریهدا

و آن را حاکم بر  کند می افکار را متوجه قرآن، بر قرآن مقدم شده است یشخص
  1سازد. می جامعه

ن يبشر چن يآن حضرت دوران ظهور قرآن و حضور آن را در زندگ، گريد يانيز در بين
  :  بشارت داده است
انـد   زدهها  مهیخ، نم که در مسجد کوفهیب می ان خود رایعیهم اکنون ش ییگو …

  2ند... .آموز می به مردم ،و قرآن را بدان گونه که نازل شده
ت يـ و حاكم يج فرهنـگ قرآنـ  يتـرو  يبـرا  ينقطـه شـروع   ،اد گرفتن قرآنياد دادن و ي 

  است. يو اجتماع يفرد يها قرآن و احكام آن در همه حوزه

                                                
 .424، ص 138، خطبه فیض االسالم البالغه نهج. 1
 .333، ص 3، ح 21، باب نعمانىالغیبۀ . 2
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  رش معرفت و اخالقگست .2
د را انجـام  يـ ن تأكيشتريبشر ب يو معنو يبر رشد اخالق بيت اهلم يم و تعاليقرآن كر

كـو  ياخالق ن ،هدف بلند خلقت يانسان به سو ين عامل رشد و تعاليتر مهم رايز ؛داده است
ز آن يـ و قـرآن ن  ١شمرد يل مكارم اخالق ميخود را تكم يامبريهدف از پ امبري. پاست

بـه   ،با كمال تأسـف  يول ٢؛كند يم يهمه مردم معرف يبرا يرفتار ين الگوير را بهتربزرگوا
در جوامع ها  نهيدر همه زم يانحطاط اخالقبيت،  اهلقرآن و  يها ييبشر از راهنما يدور دليل
از  ياخالقـ  يهـا  ن انحـراف از ارزش يو همـ  دهين آشكار گرديژه جامعه مسلميو به و يبشر

  ها شده است. انسان يو اجتماع يات فرديح نيرايعوامل مهم و
ج يتـرو ، بـر جهـان اسـت    يالهـ  يها كه حكومت خدا و ارزش يحكومت امام مهد

  خود قرار خواهد داد. يها اخالق را در رأس برنامه
  : فرمود امام باقر

 ضَعنا وقائم ذا قاملیاع هقُولَ یدع بِه عمفَج بادؤُوسِ الْعراَکْم و مهاَخْالقَ لَ بِهم؛ ٣ه  
شان را جمع یا يها عقل به وسیلۀ آن، دست خود بر سر بندگان خواهد نهاد و ،ام کندیکه قائم ما ق یزمان

  .را به کمال خواهد رساندها  آن خواهد کرد و اخالق
كـه   يشـود كـه در پرتـو حكومـت مهـد      اسـتفاده مـي  با يز و زيآم هير كناين تعبياز ا

بشـر فـراهم    يو اخالقـ  يكمـال عقلـ   يبسـتر مناسـب بـرا   ، ت استيوحكومت اخالق و معن
، اسـت  يو پست از نقصـان عقـل و خـرد آدمـ     زشتگونه كه اخالق  يرا همانز شد؛خواهد 

  كو در انسان خواهد بود.يكمال عقل موجب بروز و ظهور اخالق ن
 يرا بـه سـو   يآدمـ  ،ياله يها قرآن و سنت يها تيط آكنده از هدايمح ،گريد ياز سو

 ييبـا يو زهـا   لتيفضـ  يبه سوها  ن از درون و برون همه كششيبنابرا؛ دهد مي سوقها  يخوب
  شود. مي ريگ  و عالم ييهمه جا يو انسان ياله يگونه است كه ارزشها نيهاست و ا

                                                
تکمیل مکارم اخالق خالق؛ همانا من براى الانما بعثت التمم مکارم ا« فرماید: مى . پیامبر اسالم1

 ).382، ص 17، ذیل حدیث68بحار االنوار، ج ( »برانگیخته شدم
رسول خـدا الگـوى نیکـویى     ما درو براى ش ؛کان لکم فى رسول اهللا اسوة حسنۀ لقد« ۀ. اشاره به آی2

 .)21(سوره احزاب، آیه  »است
 .336ص ، 71ح، 52، بحاراالنوار. 3
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  ینهضت علم .3
كـه خـود منبـع علـوم و سـرآمد همـه        يحكومت امـام مهـد   يفرهنگ يها از برنامه يكي

سـابقه   بـي  ر ويبـه طـور چشـمگ    يو رشد دانـش بشـر   ي، نهضت علم١استش يعالمان زمان خو
  است.
ن بخش از اقدام او فرمـوده  يادربارة  يمهدبه  دادنبشارت پس از  امبر اسالميپ
  :  است

شان اسـت کـه خداونـد بـه     یقائم ا ] نیاز فرزندان امام حس[ ن امامینهم…
گشـته   یکیکه گرفتار تارپس از آن .کند می پر یین را از روشنایدست او همه زم

آکند پس از آنکه از ظلم و جـور   ي مین را از عدالت و دادگریو تمام زم ،است
پس از آنکـه   ،سازد می مند بهره ییو سراسر عالم را از علم و دانا ،پر شده باشد

  2... .ه باشدشدگرفتار  یبه جهل و نادان
 ،يين شـكوفا يـ سـت و در ا همه اقشار و طبقات جامعه ا يبرا ،يو فكر ين جنبش علميا

  رسند. ي ميشناس نيو د يبلند علم يها ز به رتبهيبلكه زنان ن ؛ستين مرد و زن نيب يفرق
  : فرمود امام باقر

تـا آن جـا کـه     ،شود می داده ]و دانش[به شما حکمت  يدر زمان امام مهد
  3کند. می قضاوت امبریپسنّت  اش مطابق کتاب خدا و زن در درون خانه

 ؛دارد تبيـ  اهـل ات يـ ات قـرآن و روا يق از آيو شناخت عم يت از آگاهياحك ،نيا
  ن است.يدشوار و سنگ يامر ،امر قضاوت رايز

  ها . مبارزه با بدعت4
ن و يـ در د يشخصـ  ايو آرهـا   شـه يداخل كردن اند ايو به معن» سنّت«بدعت در مقابل 

  است. ينداريد
  : فرمود بدعت گذاران يدر معرف يرالمؤمنينام

                                                
، نعمـانى الغیبـۀ  ( ».دانش او از همه شما بیشـتر اسـت  « :فرماید می در توصیف مهدى یرالمؤمنین. ام1

 ).305، ص 1 ، ح13باب 
 .487، ص 5، ح 24، باب 1ج  کمال الدین و تمام النعمۀ،. 2
 .337، ص30، ح13باب  ،نعمانىۀ الغیب. 3
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امبرش مخالفـت  یـ هستند که با فرمان خدا و کتاب او و پ یکسان ،ت گذارانبدع
 هر چنـد شـمار   ؛کنند می خود عمل ینفسان يو هواها ياورزند و براساس ر یم

  1ار باشد.یبسها  آن
 يامبر او و حـاكم كـردن هواهـا   يـ مخالفت بـا خـدا و كتـاب و پ    يان بدعت به معنيبنابرا

سـت كـه بـا الهـام از     ا جـز آن  ،نيـ است و ا يت شخصاليو عمل كردن براساس تما ينفسان
اسـت   يامر ،نو ارائه شود. بدعت يليق و تحليتحق ياله يارهايو بر اساس معسنّت  كتاب و

ن شـكننده و  يچن، نيد يبرا يچ آفتيكند و ه مي را نابود امبريوه خدا و پيو شسنّت  كه
  ست.ينابود كننده ن

  : فرمود يرالمؤمنينام
الد مدعِیماهثْلُ البِد؛ ٢نَ م  

  .ران و تباه نکرده استین را ویها د ز مانند بدعتیچ چیه

ام كننـد و  يـ در مقابل بدعت گذاران قوظيفه دارند  ،مداران سنتل است كه ين دليبه هم 
و  مردمــان آشــكار يرا بــراهــا  آن بردارنــد و راه نادرســتهــا  آن رنــگير و نيــپــرده از تزو

  كنند. يريم جلوگمرد يگونه از گمراه نيبد
  : فرمود امبر اكرميپ

بر عالم است که علم و دانـش خـود    ،ان امتم آشکار شوندیدر مها  هرگاه بدعت
  3ن خدا بر او باد!ینفر ،ن نکندیهر کس چن و را آشکار سازد

و چه  ،كه در دين نگذاشتندها  با تأسف بايد گفت كه پس از پيامبر و راه روشن او، چه بدعت
كـه در برابـر مـردم    هـا   و چه گمراهـي  ،كه در مسير دينداري پديد نياوردندها  كجي ها و انحراف

هاي هواها  ين را به حجابيواژگونه ساختند و رخسار تابناك آبدين سان چهره دين را نگشودند! 
ولـي   ؛و به دنبال ايشان عالمان دين كوشـيدند  مامامان معصو .هاي شخصي پوشاندند سليقهو 

  ت گذاري و سنّت سوزي باز ماند و در دوران غيبت بيشتر شد.همچنان راه بدع
ه سـار  يد و در سـا يـ ايو اكنون عالم در انتظار است كه صاحب مكتـب و موعـود قـرآن ب   

                                                
  .182، ص44216،ح 16، جکنز العمال .1
 .91ص ، 98ح، 78، ج بحاراالنوار. 2
 .54، ص 2، باب البدع و الراي و المقائیس، ح1، جکافی. 3
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 يهـا  شـك در رأس برنامـه   بـي  ده شود. ويبرچها  ده و بدعتيزنده گردها  حكومت او سنت
بشـر   يت و رشـد و تعـال  يهدا يها نهيتا زم ،هاست يو گمراهها  او مبارزه با بدعت ياصالح
  د.شوفراهم 

  : ف زمان ظهور آن حضرت فرموديبلند در توص يدر ضمن سخن امام باقر
  ؛ ١…تْرُك بِدعۀً االّ اَزالَها و السنَّۀً االّ اَقامهایوال …

نکه آن را بر پـا  یمگر ا ،گذرد ینم یچ سنّتیشه برکند و از هینکه آن را از ریمگر ا ،را وانگذارد یچ بدعتیه
  .خواهد فرمود

  يب. برنامه اقتصاد
اقتصاد سالم است. اگـر از منـابع ثـروت در جامعـه بـه      ، ك جامعه سالمي يها از شاخصه

بلكــه  ،خــاص نباشــد يا ار عــدهيــع در اختيـ د و توزيــاســتفاده شــود و امكانــات تول يدرسـت 
را فـراهم  هـا   هيسـرما  از يريـ گ همه امكـان بهـره   يحكومت به همه قشرها توجه كرده و برا

م يشتر است. در قرآن كـر يز در آن بين يشود كه امكان رشد معنو مي ساخته يا جامعه، كند
مردم توجـه شـده    يشتيوضع مع ينه سازيو به يز به جنبه اقتصادين انات معصوميو روا
جـامعي  برنامـه   ،اقتصـاد جهـان   يبـرا  يحضرت مهد ين در حكومت قرآنيبنابرا ؛است
و مواهـب   يعـ يابد و از منابع طبي مي سامان ،ديامر تول است كه بر اساس آن اوالً ن شدهيتدو
ن همـه  ياً ثروت به دست آمده به شـكل عادالنـه بـ   يشود و ثان ي مين بهره برداريبهتر ييخدا

  م.يندازيات بيبه روا يم نگاهين ،باره در اينبجاست  د.شو مي عيطبقات توز

  یعیاز منابع طب يبهره ور .1
 اسـت.  يح و بجـا از مواهـب الهـ   ياستفاده نكـردن صـح  ، از مشكالت بخش اقتصاد يكي

ن يزمـ  يايـ در راه اح يشود و نه از آب به درسـت  مي ت خاك استفادهينه از تمام ظرف اكنون
، و بـه بركـت حكومـت حـق او آسـمان      يگـردد. در زمـان امـام مهـد     ي مـي بهره بردار

  دهد. يم غ باريدر بي نيبارد و زم مي سخاوتمندانه

                                                
 .11، ص 11، ح 58، ج بحاراالنوار. 1
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  : فرمود يرالمؤمنينام
  ١؛…ولَو قَد قام قائمنا الََنْزَلَت السماء قَطْرَها و الََخْرَجت اْالَرض نَباتَها …«

  . …آورد یرون میاه بین گیزد و زمیر یام کند، آسمان باران میو چون قائم ما ق

ار امـام خوبـان   يـ اختن و امكانات آن در يهمه زم ،حقحجت  نيت آخريدر زمان حاكم
  سالم فراهم شود. ياقتصاد يزير  يپ يكالن برا يا هيتا سرما ،رديگ مي قرار

  : فرمود امام باقر
  ؛ ٢…لَه االَْرض و تَظْهرُ لَه الْکُنُوز يتُطْو…

 يآن بـرا  يهـا  و تمام گنج ]رود یگر میبه نقطه د اي هاز نقط يا در لحظه[شود  می دهیچیاو پ ين برایزم
  .گردد یو آشکار ما

  ع عادالنه ثروتیتوز .2
 يانباشته شـدن ثـروت در نـزد گروهـ    ي، مار در جوامع بشرين عوامل اقتصاد بيتر از مهم

ل يـ خود ـ به هر دل  يكه براهايي  تيا جمعيگونه بوده است كه افراد  نيشه ايخاصّ است. هم
و آن را در جهـت منـافع    چنـگ انداختـه   يثروت عمـوم  يبر انبارها ،اند قائل بوده يازيـ امت

نـان مقابلـه خواهـد كـرد و ثـروت      يبـا ا  يامـام مهـد   انـد.  به كار برده يو گروه يشخص
  را به همه نشان خواهد داد. يار همگان خواهد گذاشت و عدالت علويرا در اخت يهمگان

  : فرمود امام باقر
لِ الْباَه قائم ذا قامویابِالس مقَس یتلَ فدعیۀ و ٣؛…ۀِیالرَّع  

ـ کنـد و در م  یم مـ یتقس يبه مساو ]اموال را[ ،ام کندیقبیت  اهلقائم  یوقت ان خلـق بـه عـدالت رفتـار     ی
  ».نماید یم

د و همگـان از حقـوق   يـ آ مـي  به اجـرا در  ياصل مساوات و برابر ،در زمان آن حضرت
  شوند. مي مند خود بهره يو اله يانسان

                                                
 .685، ص 10، باب اربعمائه، ح خصال. 1
 .603، ص 16، ح 32ب ، با1ج  کمال الدین و تمام النعمۀ،. 2
 .242، ص 26، ح 13، باب نعمانىالغیبۀ . 3
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  : فرمود امبر اكرميپ
 …خته خواهـد شـد  یدهم که در امت من برانگ می بشارت يشما را به مهد

  کند.  می میتقس یاو اموال را به درست
  ١.»ن مردم مساوات را اجرا خواهد كرديب يعني«: فرمود »ست؟يمراد چ«: ديپرس يكس

شــه كــن ير يدســتيآن اســت كــه فقــر و ته ،ن مســاوات در ســطح جامعــهيــو ره آورد ا
  شود. مي دهيبرچ يطبقات يها فاصله ،دهيگرد

  : فرمود امام باقر
 یکـه کسـ   يا بـه گونـه   ،کند می ان مردم به مساوات رفتاریم يامام مهد …

  2ازمند زکات باشد.یدا نشود که نیپ

  یعمران و آبادان .3
در  اي گونـه شـود كـه بـه     مـي  آباد يط زندگياز محهايي  بخشي، بشر يها در حكومت

ا طبقه اشراف و بزرگان و صـاحب نفوذهـا   ي شانياان و همفكران يارتباط با حاكمان و اطراف
د و يـ كـه امـر تول   يدر حكومـت امـام مهـد    يولـ  ؛شوند مي ه طبقات فراموشيباشد و بق

  رسد. مي به همه جا ينعمت و آبادان ،دشو ي ميع ساماندهيتوز
  : فرمود يف روزگار امام مهديدر توص امام باقر

  ٣؛…عمرَاالَْرضِ خَراب االّ یف یبقیفَال  …
  .شود ینکه آباد میجز ا ،ماند ینم اي هرانیچ ویه ،نیدر تمام زم

  یج. برنامه اجتماع
اسـت. در   ياجتمـاع  يهـا  ، پـرداختن بـه برنامـه   ياز ابعاد اصالح ساختار جامعه بشر يكي

م قرآن يبر اساس تعالھایي  اجتماع، برنامه يسامان بخش يحكومت دادگستر بزرگ عالم، برا
 اي هنـ ي، زميط زنـدگ يمحها  آن يت در نظر گرفته شده است كه به سبب اجرايب لاهسنّت  و

ها  يخوب ،است يت الهيكه تحت حاكم يافراد خواهد بود. در جهان يرشد و تعال يآماده برا

                                                
 .81ص ، 37ح، 51، ج بحاراالنوار. 1
 .92ص ، 38ح، همان. 2
 .603، ص 16، ح 32، باب 1ج  کمال الدین و تمام النعمۀ،. 3
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ز حقـوق  يـ ن. شـود  يمـ  يگردد و با بدكاران برخورد قانون يم ينهها  يشود و از بد يج ميترو
اده يـ آن پ يواقعـ  يابـه معنـ   يشود و عدالت اجتمـاع  يپرداخت مافراد به مساوات  ياجتماع

  گردد. يم
  : ميبا را مشاهده كنيز ياياز آن دن يا و جلوهمراجعه كنيم ات يبجاست به روا

  از منکر یو گسترش امر به معروف و نه ای. اح1
از منكـر بـه    يضـه بـزرگ امـر بـه معـروف و نهـ      يفر يامام مهد يدر حكومت جهان

د يـ م بـر آن تأك يكـه قـرآن كـر    يهمـان واجبـ   ؛به اجرا گذاشته خواهد شد گسترده صورت
همـان  ١شـمرده اسـت.  ها  ده امتيبه عنوان برگز يامت اسالم يها يژگيده و آن را از ويورز
در  يعامـل اساسـ   ،و واگذاشـتن آن  ٢دشو مي اقامه يهمه واجبات اله ،كه به سبب آن يامر

  در اجتماعات بوده است.ها  يبد گسترشو رشد و ها  يخوب يهالكت و نابود
س حكومـت  ياز منكر آن است كه رئ ين مراتب امر به معروف و نهين و واالترياز بهتر

  باشند.ها  يو بازدارنده از زشتها  يامر كننده به خوب ،و كارگزاران آن
  : فرمود امام باقر

  ؛ ٣الْمنْکَرِ نْهونَ عنِیأْمرُونَ بِالْمعرُوف و ی …و اصحابه ياَلْمهد
  .کنند یاز منکر م یامر به معروف و نه …اران اویو  يمهد

  ی. مبارزه با فساد و رذائل اخالق2
تنهـا بـه    ،است يحكومت اله يها از شاخصه يكياز منكر كه  يهدر حكومت مهدوي ن

د فسـا  يبرا ييتا جا ،مقابله خواهد شدها  يبلكه در عمل با منكرات و زشت ؛زبان نخواهد بود
  د.شوپاك ها  ياز زشت يط زندگيدر جامعه نماند و مح يو رذائل اخالق

  :  ميخوان يم چنين ب استيار غاياز  ييجدا يندبه كه آهنگ فراق و نوا يدر دعا
  ؛ ١نَ قاطع حبائلَ الْکذْبِ واالِْفْتراءیأَ، غِ واالَْهواءینَ طامس آثار الزَّیاَ

                                                
 .110. سوره آل عمران، آیه 1
ف والنّهى عن المنکر... فریضۀ عظیمۀ بهـا  ان االمر بالمعرو«. در سخنى از امام باقر درباره این واجب آمده: 2

 .»دشـو  یکه به سبب آن همه واجبات اقامه مامر به معروف و نهى از منکر... واجبى است ؛ تقام الفرائض
 .)55، ص1باب االمر بالمعروف و النهی عن المنکر، ح 5، جکافی(
 .47ص ، 9ح، 51، ج بحاراالنوار. 3
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  ؟دروغ و افترا يها سمانیر کن کنندة ریشهو هوس؟ کجاست  او هو یاهآثار گمر نابود کنندةکجاست 

  یحدود اله ي. اجرا3
 يگوناگون دارد. در حكومت امام مهد يها وهيش، برخورد با مفسدان و تبهكاران جامعه

فاسقان و بزهكـاران را بـه   ، مانيد و ايم عقايم معارف و تحكيو تعل يفرهنگ يها وهيبا ش يياز سو
و  يمشـروع و معقـول زنـدگ    يازهاين نيگر با تأميد يگردانند و از سو  يبرم يو راستراه صالح 

ها راه  نيكه با وجود همه ا با كساني يول ؛بندند يم يراه را بر فساد و تباهي، عدالت اجتماع ياجرا
نــد و چــارچوب قــانون را يمايپ يرا مــ يرپاگذاشــتن احكــام الهــيگــران و زيتجــاوز بــه حقــوق د

ز از ادامه روند ين وگردد ها  آن يشود كه سد راه تبهكار يد برخورد ميشد اي هبه گون ،رنديپذ ينم
درباره مفسدان است كه  يحدود اله ياجرا ،شود و آن يريگران جلوگيفساد در جامعه توسط د

  ده است.شان ياسالم ب يفرين كيحد و مرز آن در قوان
ان يـ در ضـمن ب ، نقـل كـرده   كه حضرت جـواد  امبر اكرمياز پ يت بلنديدر روا

  : آمده است يات امام مهديخصوص
  2خواهد کرد. ]و اجرا[ را اقامه یو حدود الها

  یی. عدالت قضا4
عـدالت در همـه    يدر سـطح جامعـه، اجـرا    يامام مهد يحكومت يها در رأس برنامه

گونـه كـه از    همـان  ،كنـد  يمـ  يپر از عدالت و دادگـر  اوست كه همه عالم را .بخش هاست
عدالت، بخش قضاوت اسـت و   ياجرا يها ن حوزهيتر از مهم يكيم و ستم آكنده باشد. ظل

ست. اموال، بـه نـاحق   در آن شده اها  يو حق كشها  ن ظلميشترياست كه ب يهمان بخش ،نيا
در  .اده اسـت گناهـان بـه خطـر افتـ     بي يخته شده و آبرويها، به ناحق ر خون ،مصادره گشته

هـا   آن ن ظلم بر مستضعفان عالم شـده اسـت و احكـام صـادره از    يشتريا، بيدن ييمحاكم قضا
 را ياريبسـ  ير نفوذ قدرتمندان و حاكمان سـتمگر، مـال و جـان افـراد و گروههـا     يتحت تأث

 را ياريظالمانـه بسـ   يها حكم يجلب منافع ماد يز برايا طلب نيان دنينابود كرده است. قاض
خته شده اسـت  يكه به چوبه دار آو يگناه بي راينكه چه بسيخالصه ا .اند نوشته و اجرا كرده

                                                                                                                  
 ، دعاى ندبه.الجنان مفاتیح. 1
 .311، ص4، ح 27، باب 52ج، اراالنواربح. 2
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  ده است.يكه قانون خدا درباره او اجرا نگرد يو چه بسا تبهكار و مجرم
هاسـت.   يت همه حـق كشـ  يو نهاها  ان همه ظلميپا يت عدل گستر امام مهديحاكم

صـالح   يانيكند و قاضـ  مي جاديدادگستر اهايي  محكمه، او كه مظهر عدالت پروردگار است
ين سـتم يعـالم كمتـر   يچ جايچ كس در هيتا به ه ،گمارد مي ق و خدا ترسيدق يانيجرو م 

  نرود.
 ييـ و دوران طال يف امـام مهـد  يبلنـد در توصـ   يتـ يدر ضمن روا حضرت رضا

  : ظهورش فرمود
  ؛ ١لم اَحد اَحداًظْینَ النّاسِ فَال یزانَ الْعدلِ بیفَاذا خَرَج اَشْرَقَت االَْرض بِنُورِ ربها و وضَع م

 پس ؛ان خلق نهدیعدالت در م يترازو، د و آن حضرتشون به نور پروردگار روشن یزم ،ام کندیاو ق یوقت
  ظلم و ستم روا ندارد. يگریچ کس بر دیه ]کند که يچنان عدالت را جار[

ق اسـت  يـ چنـان گسـترده و دق   ،حضرت ييشود كه عدالت قضا مي ت دانستهين رواياز ا
شـدن تجـاوز بـه     يبندد و از تكرار ظلم و سـتم و عـاد   مي انياه را بر ظالمان و سودجوكه ر

  كند. ي ميريجلوگ، گرانيحق د

  

  

  

                                                
 .322ص، 29ح، همان. 1
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  درس ۀخالص
o است. يهدف حکومت مهدوترین  مهم ،یجهان يرشد معنوي و عدالت گستر 

o  يمهدامام یفرهنگـ  يمشکالت، برنامـه هـا   یشه کنیو ر ن اهدافیبه ا یابیدست يبرا ،
 دارد. یو اجتماع يصاداقت

o هاي فرهنگی امام مهدي ن برنامهیتر یاساس احیاي کتاب و سنت، گسـترش  : از عبارتند
  ی علم و مبارزه با بدعت ها.اخالق، شکوفای

o         برنامه حضرت در عرصه اقتصـاد، بهـره وري کامـل از منـابع طبیعـی و گسـترش عمـران و
 ی جهان است.  انآباد

o حکومـت  یاجتمـاع  يهـا  برنامهاز منکر و اجراي حدود الهی  امر به معروف و نهی از احیاي 
 است.   يمهدو
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 .هنگام ظهور را بررسی کنید در ي.رشد ماد2
 دارند؟ یچه سرنوشت ي. اهل کتاب در حکومت مهدو3

  مطالعه و پژوهش منابع بیشتر براي
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  يمهدحضرت حکومت  يدستاوردها

  اهداف
  حکومت يشناخت دستاوردها. 1

  : فوائد
  با چشم انداز درخشان عصر ظهور ییآشنا. 1
  دن زمان ظهوریعشق و شوق به فرا رس. 2

   مطالب آموزشی
  ریعدالت فراگ. 1
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  یت عمومی. امن8
  . گسترش دانش 9
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 ،رنــديش از آنكـه بــه حكومـت برســند و قـدرت را بــه دسـت گ    يپــهـا  تيــافـراد و جمع 

برنامـه ، دن به آن اهدافيرس يكنند و چه بسا برامي انيحكومت خود ب يرا برا ييها آرمان
در ، دن بـه قـدرت و گذشـت زمـان    ياما معموال پس از رس نمايند؛ ميز اعالم يخود را ن يها

دهيـ آن ا يا بـه كلّـ  يكنند و مي عدول ،از آنچه گفته بودند ياهداف خود ناكام مانده و گاه
  كنند.مي و اهداف مطرح شده را فراموشها 

» هـا  هدف«است كه  علت آنبه  اي ،ن شدهييش تعيافتن به آرزوها و اهداف از پيدست ن
برنامه جـامع و  ، ها دن به هدفيرس يحكومت برا يهاكه برنامه ا آني نبوده يو اصول يواقع
  ان بوده است.ياقت مجريعدم لي، ز سبب ناكامياز موارد ن يارينبوده است و در بس يكامل

ــد  ــام مه ــت ام ــداف يدر حكوم ــ ،اه ــ يواقع ــتند ليو اص ــه ر هس ــق  يك ــه در عم ش
ز بـر اسـاس   يـ نهـا  برنامه .اندبودهها  آن دن بهيرس يد و همگان در آرزونبشر دار يها وجدان

هـا   آن يبـرا  يضـمانت اجرائـ  هـا  ده و در تمام بخششم يتنظن ماسنّت معصو م قرآن ويتعال
در  .تر و قابل توجه اسـ يار چشمگيبس، مين انقالب عظيا ين دستاوردهايبنابرا؛ وجود دارد

 يازهـا يتمـام ن  يگـو  پاسـخ  يحكومـت امـام مهـد    يردهادستاو :د گفتيك جمله باي
  بشر است كه خداوند متعال در وجود انسان به امانت نهاده است. يو ماد يمعنو

  : كنيمرا بيان مين دستاوردها ياز ا يات برخينجا با توجه به روايدر ا
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  ری. عدالت فراگ1
پر شدن جهان از  يام و انقالب حضرت مهدين ره آورد قيتر ات فراوان، مهميدر روا

م. يشمرده شده است كه در بخش اهداف حكومت درباره آن سخن گفت يعدالت و دادگر
ت قـائم آل  يم كه در حاكمييافزايت را مين واقعيا ،اد شدهيقت ين بخش بر آن حقياما در ا
 يها رگيدر تمام مو يان جاريك جريعدالت در همه سطوح جامعه به صورت  محمد

نكه عدالت در يمگر ا ،ماندينم يا بزرگيچ نهاد و مجموعه كوچك يد و هيآياجتماع در م
  .گشت خواهد يزير يگر بر اساس آن پيد كيآن حاكم خواهد شد و روابط افراد با 

  : ن باره فرموديدر ا امام صادق
آنچنان که سرما  ،مردم خواهد برد يهارا در خانه ]مهدي[ عدالت !به خدا قسم

  1کند.می نفوذها انهو گرما به درون خ
شـود و روابـط   يل ميجامعه است به كانون عدالت تبد ن نهاديتر خانه كه كوچك اينكه

و عـدل   يت از آن دارد كه حكومت جهانيحكا شود،يگر عادالنه ميد كيافراد خانواده با 
كـه بـه عـدالت و     يت قرآنـ يـ ك تربيـ بلكه بر اساس  ،نه با ابزار زور و قانون ،يگستر مهدو

فه ين همگان به حكم وظين چنيا ييدر فضا .دهدي، افراد را پرورش م٢دهديسان فرمان ماح
نداشته باشـند ـ    يگاهيگران را ـ گرچه از نظر رتبه و مقام، جا يخود، حقوق د يو اله يانسان

  شمارند.يمحترم م
و  يل و بـا پشـتوانه قرآنـ   ياصـ  يان فرهنگـ يـ ك جر، يـ عدالتي، در جامعه موعود مهدو

كـه خـود    گيـرد  صـورت مـي   از افـراد  ياست كه تخلّف از آن تنها توسط معدود يحكومت
 .انـد  افتـه يپـرورش   بيـت اهـل م قـرآن و  يمحور و منفعـت طلـب بـوده و بـه دور از تعـال     

بـه   ؛دهـد نمـي ها  آن به كند و اجازه رشد و نموي ميبرخورد جدها  آن با نيز حکومت عادل
  كند.ي ميريت جلوگيبه سطوح حاكمها  آن ژه از نفوذيو

اســت و  منتظــر يآورد حكومــت مهـد  هعـدالتي چنــين فراگيـر و همگــاني ر   ؛يآر
كـه پـر كـردن عـالم از عـدل و داد بـوده        ين هدف انقالب امام مهديتريسان عال نيبد

                                                
 .362ص ، 131ح همان،. 1
به راستى که خداوند به عدالت و نیکوکارى فرمـان   ؛ن اهللا یأمر بالعدل واالحسانافرماید:  . قرآن مى2

 .)90سوره نحل، آیه( دهد مى
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بلكـه عـدالت در    ؛. آن هم نه فقط عدالت اجتمـاعي افتياست به شكل كامل تحقق خواهد 
در  يجامعـه حتـ   يايـ در همـه زوا  يو ظلم و ستم و حق كششود  يم همه ابعاد انساني محقق

  ن خواهد رفت.يگر از بيد كيخانواده با  يروابط اعضا

  یمانیو ا یو اخالق ي. رشد فکر2
ح افـراد و  يت صـح يـ شدن عدالت در جامعـه بـه سـبب ترب   فراگير كه د آمدر بخش قبل 

و  يو اخالقـ  يرشـد فكـر  ات مـا بـه   يـ در روا .عه اسـت رواج فرهنگ قرآن و عترت در جام
  ح شده است.يتصر يت امام مهديمردم در حاكم يمانيا

  : فرمود امام باقر
ش بر سـر بنـدگان خـدا نهـد و بـه      یخو ]تیعنا[ ام کند دستیقائم ما ق یوقت

  1به کمال رسد.ها  آن عقل و خرد ،برکت آن
امبر يـ پ، عقـل  رايـ ز ؛ديـ آمي به دست، به دنبال كمال عقل انسانها ييبايو زها يهمه خوب

 يبـه سـو   يآدمـ  ،انسان است كه در صورت حاكم بودن آن بر كشور جسم و جـان  يدرون
همـوار خواهـد    ،ل بـه سـعادت  يـ پروردگـار و ن  ير بندگيخواهد رفت و مس يصالح و درست

  شد.
   دربارة عقل پرسيدند؛ فرمود: از امام صادق

شـود و بـه   مـی  خداونـد عبـادت   ،اسـت کـه بـه سـبب آن     ]یقتیحق[آن  ،عقل
  2د.یآمی بهشت به دست ،آن ]ییراهنما[

، غلبـه دارد و نفـس سـركش   ، شهوات بر عقـل ، بدون امام م كه در جامعهينيبيامروز م ؛يآر
و ها  نسانيمال شدن حقوق اپا ،تين وضعيامد ايپ .ها و احزاب است افراد و گروه يگانه فرمانرواي

كه  خداي حجت يه فرمانروايموعود و در سا در جامعه يول ؛است ياله يها فراموش شدن ارزش
اسـت   یهیبـد  .م و اقدام خواهد بوديدان دار و سكّان دار تصميم، ها عقول انسان، عقل كلّ است

  دهد.يفرمان نم ييبايو ز يجز به خوب ،دهيعقلِ به كمال رسکه 

                                                
 .336، ص 71، ح 52، ج بحاراالنوار. 1
 .11، ص 3ح  قل و الجهل،کتاب الع ،1، ج کافى. 2



   ): دستاوردهاي حکومت حضرت مهدي2حکومت جهانی ( 

 

213

  ی. اتحاد و همدل3
بـا هـم   ، برنـد مي سره ب يامام مهد يت جهانيكه تحت حاكم يتيجمع، اتيروا طبق

 ينـه و دشـمن  يك يبرا ييجا ،يدولت مهدو ييخواهند بود و در زمان بر پا يميحد و صممتّ
  بندگان خدا نخواهد ماند. يهادر دل
  : فرمود يرالمؤمنينام

  ؛ …منْ قُلُوبِ الْعباد لَذَهبت الشَّحناء …ولَو قَد قام قائمنا
  .بندگان برود يها لنه از دیک، ام کندیقائم ما ق یوقت

اسـت   يروزگار عدل و دادگـر  رايز ؛ستين ينه توزيك يبرا ياگر بهانهيد ،در آن زمان
و  يزينـه عقـل سـت    ،و تعقّـل اسـت   يشـود و روزگـار خـردورز   نمي عيضا ياز كس يو حق

ن رو دليـ از ا ؛مانـد ي نمـي بـاق  ييجو نهيو ك يدشمن يبرا يانهين زميبنابرا ١.يشهوت پرست
ابـد و همگـان بـه    يمـي  انس و الفت، پراكنده و دور از هم بود، نيش از ايكه تا پ مردم يها

  شوند.مي گر همدل و مهربانيد كيبا  و ٢گردندمي باز يقرآن يبرادر
  : فرمود يدر وصف روزگار سبز مهدو امام صادق

  3شان و پراکنده برقرار کند.ین قلوب پریخداوند وحدت و اُلفت ب ]امیدر آن ا[
 ييت بـه جـا  يميو صم ين همدليست كه ايب نيگر عجيد ،دست خدا در كار است اگر 

بـه اوج خـود    يمـاد  يهاكه بحران تضادها و كشمكش يكنون يايرسد كه تصور آن در دن
  دشوار باشد.، ده استيرس

  : فرمود امام صادق
ـ ب یقـ یت حقیمیو صم یواقع یدوست ،ام کندیقائم ما ق یوقت شـود. هـر   مـی  انی

دارد و  یاز برمـ یـ اش به مقـدار ن  یمانیب برادر ایبرد و از جمی دست يازمندین
  4کند.نمی برادرش او را منع

                                                
 ،و کمال عقلى مردم در آن روزگار . در دو بخش قبلى به تفصیل درباره عدالت دوران امام مهدى1

 سخن گفته شد.
 ).10سوره حجرات، آیه( »...دیگر برادرند ، همانا مؤمنان با یکانما المؤمنون اخوة...« ۀ. اشاره به آی2
 .548، ص 7، ح 55اب ، ب2ج  کمال الدین و تمام النعمۀ،. 3
 .372، ص 164، ح 52، ج بحاراالنوار. 4
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  یو روان ی. سالمت جسم4
ر قابـل عـالج اسـت كـه     يـ سـخت و غ  يهـا يمـار يبـروز ب  ،از مشكالت بشر امـروز  يكي

 و  وسـايل  يريست به سـبب بـه كـارگ   يط زيمح يمحصول عوامل گوناگون از جمله آلودگ
گـر و  يد كيها با  ن روابط نامشروع انسانياست. همچن يكروبيو م ياتميي، ايميش يهاحسال

، ماننـد جـذام   ييهـا  يمـار يگر عوامل ظهـور ب يا از ديدر يهاو آبها ن بردن جنگليز از بين
ز يـ ن يشـرفته امـروز  يگر است كه بهداشـت و درمـان پ  يد يماريها ب سكته و ده، فلج، طاعون

و  ياز امـراض روحـ   يد فهرست بلنـد يبا يجسم يهايماريست. بر بينا ه آن قادر به معالجه
ر قابل تحمـل كـرده اسـت كـه     يتلخ و غ ،مردم جهان يرا برا يز افزود كه زندگيرا ن يروان

  هاست. ز به سبب روابط غلط حاكم بر جهان و انسانين نيا
ــت كر ــت فضــ يكــه روزگــار عــدالت گســتر  يمــه مهــدويدر دول ــا لتيو حكوم و ه

و  يجسـم  يهـا يمـار يب، رديـ گمـي  شكل يو برابر يهاست و روابط بر اساس برادر ييبايز
و  يقـو  يزيـ انسـان بـه طـور شـگفت انگ     يو روحـ  يبدن يرود و قوامي نيانسان از ب يروان

  .شود يم رومندين
  : فرمود امام صادق

سـازد و  مـی  هـا را از مؤمنـان دور   يمـار یخداونـد ب ، ام کنـد یق مکه قائ یهنگام
  1گرداند.می را به آنان باز یتتندرس

 يمـار يچ بيهـ  ،كنـد مـي  شـرفت يشـگفت پ  يادر دولت آن سـرور كـه دانـش بـه گونـه     
ز بـه بركـت وجـود    ين. خواهد داشت يريگ رشد چشم، ماند و بهداشت و طبي نميعالجنا

  فت.ياماران شفا خواهند ياز ب ياريبس، حضرت
  : فرمود امام باقر

ابـد و  یمـی  شـفا  ،دچار باشد يماریاگر به ب ،ك کندمرا در بیتاهلهر کس قائم 
  2شود.می رومندیتوانا و ن ،باشد یچنانچه دچار ناتوان

                                                
 .364، ص 138، ح همان. 1
 .335، ص 68، ح همان. 2
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  ر و برکت فراوانی. خ5
سـابقه   بـي  ر و بركـت فـراوان و  يخ بزرگ حكومت قائم آل محمد ياز دستاوردها

بـارد و  مـي  ابد. آسـمان يمي اتينشاط و ح شده، دولت او همه جا سبز و خرم است. در بهار
  .شوند مي شمار بي سرشار و ياند و بركات الهيرومي نيزم

  : فرمود امام صادق
ي ن را جـار یهـا و زمـ   برکات آسمان ] يامام مهد[ خداوند به سبب او …
  1دهد.می دانه ،نیبارد و زممی آسمان ]ام دولت اویدر ا[کند. می

ـاداب يجامه حها نيماند و همه زمينم يريكو ،ه حكومت آن حضرتيدر سا يبـه تـن مـ    يات و ش
ـار مهـد     دليل آن ر بهينظ بي ير و فراوانين تحول چشمگيكند. ا ـان جوانـه زدن   ي، اسـت كـه روزگ زم

 يت الهـ يـ مان است و مردم در همه اصناف و اقشار تحـت ترب يا يها گل ييو تقوا و شكوفا ينهال پاك
ـام  ييخـدا  يها روابط خود را بر اساس ارزش ،قرار گرفته وعـده فرمـوده    نيـز  خداونـد  .دهنـد يمـ  انج

  د.كنراب يس، راتيرا از بركات و خ يط پاكين محياست كه چن
  :  فرمايدمينه ين زميم در ايقرآن كر

لَ القُراَنَّ اَه لَولَ يونا عا لَفَتَحاتَّقَونُوا وضِیاماالَْرو ماءنَ السرَکات مب هِم   
مـی  شان بازین را به رویبرکات آسمان و زم] يدرها[کردند می شهیتقوا پ ،مان آوردهیاگر مردم شهرها ا

  2م.یکرد

  شه کن شدن فقری. ر6
ن بـر  يد و بركـات آسـمان و زمـ   شـو آشـكار   يامام مهد يبرا ينيهمه منابع زم يوقت

ي نميدستيفقر و ته يبرا ييجا ،م گردديبه عدالت تقسو ابد يان يغ جريدر بي مردم زمان او
  ٣شود.مي رها يشه از چنگال فقر و نداريهم يبرا يت در دولت امام مهديرماند و بش

رد و اصـل  يـ گمـي  شـكل  يو برابـر  يبـر اسـاس بـرادر    يدر روزگار او روابـط اقتصـاد  
و مواسـات   يو غمخوار يخود را به حس دلسوز يجاي، شخص يطلب و منفعت ييسودجو

ك خـانواده  يـ  يگـر بـه عنـوان اعضـا    يد كيـ همه بـه   ،ن حاليدر ا .دهدي مينيبا برادران د
                                                

 .188، ص 149، ح طوسى هغیبال. 1
 .96. سوره اعراف، آیه 2
 .593ـ  589 ، ص4، 3، باب 7، فصل منتخب االثر. ر.ك: 3
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  رسد.مي در همه جا به مشام يكرنگيو  يگانگي يو بو نگرند مي
  : فرمود امام باقر

 بخشد و در هر ماه دوبـار بـه  می هر سال دو بار به مردم ] يامام مهد[ …
ـ  ]ن کاریدر ا[کند و می عطا ]یاز زندگیو ن[ يروزها  آن ن مـردم  یبه مساوات ب

ازمنـد بـه   ین کـس  چیه ]شوند کهمی ازین بی چنان مردم[نکه یتا ا ،دینمامی عمل
  1!…شودنمی دایزکات پ

 يازيـ ن بـي  ه قناعـت و يـ روح سـبب مردم به  يازمنديشود كه عدم نمي ات استفادهياز روا
از يـ ن بـي  صاحب مال فراوان شوند و، رونيش از آنكه مردم از بيگر پيان دياست. به ب يروح

 ش بـه يشود و به آنچه خداوند از فضل خومي دايپها  آن در از درون، يازين بي روح ،گردند
  .دوزند ميگران نيبه اموال د يچشم و شوندمي و خشنود يراض ،عطا كردهها  آن

  : فرموده است يف روزگار دولت مهدويدر توص امبر اسالميپ
  2دهد.می بندگان قرار يهارا در دل يازین بی ]روح[خداوند  …

در  يعامـل مـؤثر   يطلبـ  ادهيـ و ز يه آزمنـد يش از ظهور روحياست كه پ يالدر ح ،نيا
  بوده است.ها  آن هم و انفاق نكردن يغلط و انباشتن اموال بر رو يهارقابت

 ييرون و درون خواهـد بـود. از سـو   يـ از ب يازيـ ن بـي  ينكه در زمان امـام مهـد  يخالصه ا
يمردمـان مـ   ياخالقـ  يژگـ يناعـت، و گـر ق يد يو از سو شوديم ميثروت سرشار به عدالت تقس

  شود.
فرمـوده   احـاديثي بـه مـردم    ينكه درباره بخشش امام مهديپس از ا امبر اكرميپ
  : ديافزايم ،است

 همـه  يکنـد و عـدالت مهـدو   یپر م يازین بی امت محمد را از يهادل ،خداوند
ا نـدا  کنـد تـ  یامـر مـ  ] يحضرت مهد[ او که ياگونهبه  ؛ردیگیرا در بر مها  آن

ان مـردم بـر   یـ م از یپس کس »؟ازمند مال استین یچه کس ،اعالم کند يادهنده
  .ک نفریمگر  ،زدینخ

بـه تـو    يمهـد : نزد خزانه دار برو و به او بگـو «: دیفرمامی ]به او[پس امام 

                                                
 .390، ص 212، ح 52، ج بحاراالنوار. 1
 .84ص ، 37ح، 51، ج همان. 2
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ات  جامـه «: دیـ گومی . پس خزانه دار به او»یبده یدهد که به من مالمی فرمان
 ،کشـد می کند و چون آن را بر دوشمی اش را پر سط جامهنکه ویتا ا، »اوریرا ب
تـر  صیمـن از همـه حـر    ان امت محمدیچرا در م«: دیگومی شود ومی مانیپش

مـی  شود و به او گفتـه نمی از او قبول یول ؛گرداندمی پس مال را بر …»؟باشم
  1.»میریگنمی م باز پسیما آنچه عطا کرد«: شود

  کفر يت اسالم و نابودی. حاکم7
ـان يد ،م در سه مورد وعده داده است كه خداوند متعاليقرآن كر ر خواهـد  يـ گ  ن مقدس اسالم را جه

  :  كرد
َولسلَ رسالَّذي اَرودهبِالْه يه د یوقِّ للَینِ الْحع یظْهِرَه یالدنِ کُلِّه…2   

   .. .ندکروز یان پیرا بر همه اد نیتا آن د ،ن حق فرستادیت و دیامبرش را با هدایاست که پ ییاو خدا

  :  چنانكه قرآن فرموده است ؛ر استيناپذ و تخلف يست كه وعده خداوند انجام شدنين يشك 
…ال نَّ اللّهالْمیا فیخْلعاد.3  
 يايـ و اول امبريغ پيدر بي يهاو تالشها روشن است كه با وجود همه مجاهدت يول

د دارند كه يو همه مسلمانان ام ٤وسته استيبه وقوع نپ يداد مباركين رويتا كنون چن خدا
ان معصـوم  يشـوا يانـات پ يشـه در ب ياست كه ر يقيحق يين آرزويالبتّه ا .ن روزگار فرا رسديا

  دارد.
كـه پـرچم    »اللّـه  االّ  الالـه   اشـهدان «پروردگـار بانـگ    حجـت ت آن يـ ه حاكمين در سايبنابرا

همـه جـا را فـرا خواهـد      ،كه علـم اسـالم اسـت    »للّها  اشهد ان محمداً رسول« يد است و نوايتوح
  نخواهد ماند. ياز شرك و كفر باق يگرفت و اثر

                                                
 .92ص ، 38ح، همان. 1
 .9سوره صف، آیه  ؛28؛ سوره فتح، آیه 33توبه، آیه . سوره 2
 .9. سوره آل عمران، آیه 3
ن بزرگ از شـیعه و سـنى از آن سـخن    امفسر کهبلکه یک واقعیت تاریخى است  ،نه یک ادعا ،. این سخن4

ــه ــدگفت ــل فخــر رازى در ؛ ان ــرمث ــ ؛40، ص16، جالتفســیر الکبی ــى تفســیرى در قرطب   ؛121، ص8ج ،قرطب
 .35، ص5، جمجمع البیانطبرسى در  
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  ١…نُ کُلُّه للّهیکُونَ الدیالتَکُونَ فتْنَۀٌ و یوقاتلُوهم حتّه يح آيدر توض امام باقر
  : فرمود

زمـان او را  کس که  ام کند آنیهرگاه قائم ما ق .مده استایه هنوز نین آیا 2لیتأو
به  ن محمدید] در آن زمان[نه یهر آ د.یه را خواهد دین آیل ایتأو، ابدیدر 

کـه   يابه گونه ]ر خواهد شدیو عالم گ[ دیخواهد رس ،رسدمی هرکجا که شب
و [گونه کـه خداونـد فرمـوده     همان ،از شرك نخواهد ماند ياثر، نیبر سطح زم

  3.است ]هدادوعده 
است كـه در روزگـار   » اسالم«ت يت و واقعيبه سبب حقّان ،اسالم ين جهان شموليالبتّه ا 
 ،شتر و بهتر آشكار خواهد شد و همگان را به خود جلـب خواهـد كـرد   يهر چه ب يمهد

كـه   ير عـدل مهـدو  يان بردارند كه بـا شمشـ  يسر به طغ ،يعناد و سركش يمگر آنانكه از رو
  رو به رو خواهند شد. ،دست انتقام پروردگار است

كه در پرتو حكومت امـام   يدتين وحدت عقيست كه اا آن ،ن بخشين نكته در ايرآخ
 .اسـت  يل جامعـه واحـد جهـان   يتشـك  يبـرا  يار مناسبينه بسيزم ،ديآمي به دست يمهد

دهد و مي تن يديك قانون و نظام توحيبه ، در اعتقاد يگانگين اتحاد و يجهان به دنبال هم
 ييارهـا يخـود را بـر اسـاس مع    يو اجتماع يروابط فرد ،ه آنيسپس در سا .رديپذمي آن را
و  يدتيـ وحدت عق، انين بيطبق ا .كندمي ميتنظ، ده و مرام گرفته شده استيك عقيكه از 

است كـه   ياز جديك ضرورت و ن، ينِ واحديك پرچم و دير يجمع شدن همه مردم در ز
  حاصل خواهد شد. يدر حكومت امام مهد

  یعمومامنیت  .8
 يهـا در همـه عرصـه  هـا  يهمـه خـوب   يريـ كـه دوران فراگ  يت امام مهـد يمدر حاك

انسـان   يآرزوهـا تـرين   يو از عـال  يالهـ  يهـا ن نعمتيتر كه از بزرگ، امنيت است يزندگ
  د.يآمي به دست، است

                                                
» د.شـو ین همه، دین خدا یفتنه و فسادى نماند و آ ]در زمین[تا اینکه  ،بجنگید ]مشرکان[و با آنان . «1

  .)39(سوره انفال، آیه
 ها معانی موجود در آیات است. یکی از آن کهاند معانی مختلفی گفته ،. براي تأویل2
 .55ص ، 41ح، 51، ج بحاراالنوار .3
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خـود بـه اصـول     يكنند و در روابـط اجتمـاع   يرويواحد پ يده و مراميمردم از عق يوقت
 يبشر جـار  يو جمع يات فرديح يها رگيو عدالت در تمام مو بند باشند يپا يبلند اخالق

كـه   ياماند. در جامعـه ي نميباق ياز زندگ يچ بخشيو ترس در ه يناامن يبرا يابهانه، شود
ـ گرچـه در طبقـه     يرسد و بـا تجـاوز و حـق كُشـ    مي خود يو انسان يبه حقوق اله يهر كس

 يو اجتمـاع  يعمـوم ، امنيت شودي مينونن مقدار آن باشد ـ برخورد قا يحاكمان و در كمتر
  رد.يگمي شكل
  : فرمود يرالمؤمنينام

چـون قـائم    …دشو ي میسپرها یروزگار سخت ]و در حکومت ما[به دست ما 
 در[ ي کننـد. ز با هم سازگاریوانات نیح، رون رودیبهـا  از دلها نهیک ،ام کندیما ق

از ، ور خـود یب و زیا همه زب، که زن ]جاد شودیا یط امنیچنان مح ،آن روزگار
  1او را نترساند. يزیو چ …عراق تا شام برود

 ،ميبـر مـي  هـا بسـر   ينـه تـوز  يو كها يو آزمندها يعدالت بي ما كه در روزگار يالبتّه برا 
اگر به عوامل آن همـه   ،چنانكه گفته شد يول ؛ار دشوار استيبسي، تصور چنان دوران سبز

شـه كـن   ير ،ت حكومـت حـق  يـ ن عوامـل در حاكم يـ كـه ا  ميشينديم و بيبنگر يو زشت يبد
  است. يحتم، در تحقق جامعه امن و آرام يم دانست كه وعده الهيخواه ،خواهد شد

  :  م فرموده استيخداوند متعال در قرآن كر
ن در یقـ یکـه بـه    اسـت  وعده داده …انـد مان آوردهیاز شما که ا یخدا به کسان

نکـه در تـرس و   یو پـس از ا  …نـد ک ]حـاکم و [ فـه یشـان را خل یا، نیزم يرو
  2... .دیشان عطا فرمایو آرامش را به ا، امنیت قرار داشتند ینگران

  : ه فرمودين آيا يادر معن امام صادق
  3ارانش نازل شده است.یو  درباره قائم ،هین آیا

  . گسترش دانش9
 يو انسـان  يفراوان در علـوم اسـالم   ياسرار علم، يدر دوران حكومت حضرت مهد

                                                
 .685ص ، 10ح ،باب اربعمائه، خصال. 1
 همین کتاب بیان شد. در» امام مهدي در قرآن«. توضیح و تفسیر آیه در درس 55. سوره نور، آیه 2
 .240، ص 35، ح الغیبۀ نعمانى. 3
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  ابد.يمي ر توسعهر قابل تصويغ يابه گونه يشود و دانش بشرمي شكارآ
  : فرمود امام صادق

تنها دو  اند، امبران آوردهیست و هفت حرف است و همه آنچه پیب، علم و دانش
کـه   یهنگام .ندارند ییحرف آن است و مردم تا کنون جز با آن دو حرف آشنا

ان مـردم  یـ رون آورده و در میـ گـر را ب یست و پنج حـرف د یب، ام کندیقائم ما ق
سـت و  یمه ساخته و مجموع بیضمها  آن ز بهیگسترش دهد و آن دو حرف را ن

  1کند. میهفت حرف را منتشر 
ي انسـان رو  يبـرا هـا  نـه يدر همه زم يرشد و توسعه علم در اين شرايط، است كه يهيبد

در  يفاصـله دانـش صـنعت   دهـد  مي كه نشان است آمده ياشارات ،ات متعدديدر روا .دهدمي
 يهـا با قـرن  يگونه كه صنعت كنون همان ٢؛ اد خواهد بوديار زيبسي، با صنعت كنون، آن زمان

  دارد. يرين تفاوت چشمگيشيپ
  : ميكنمي ات اشارهياز روا ينجا به بعضيدر ا

  : ي فرمودارتباطات در حكومت امام مهد يدرباره چگونگ امام صادق
ن است ین، برادرش را که در مغرب زمیمشرق زم مؤمن در در روزگار قائم

  3د... . نیبیم
  : فرمود زين

ان مـا را  یعیشـ  یینـا یو ب ییقـدرت شـنوا   ،ام کند، خداوندیکه قائم ما ق یهنگام
 ]چهـار فرسـنگ  [ید ک بریکه آن حضرت از فاصله  يابه گونه ؛دهدیش میافزا
در  ؛نندیبید و او را مشنونید و آنان سخن او را میگویان خود سخن میعیبا ش
  4گاه خود قرار دارد.یدر جا او که یحال

س حكومـت و  ياز احوال مـردم بـه عنـوان رئـ     يحضرت مهد يزان آگاهيدرباره م 
  :  ت آمده استيدر رواي، و فرمانده يريگ ميمركز تصم

ـ ، دیـ بگو یدر خانه خـودش سـخن   یاگر کس  يوارهـا یم آن دارد کـه مبـادا د  یب

                                                
 .336،  ص 73ح، 52، ج بحاراالنوار. 1
 اشاره داشته باشد. ه اعجاز همب ،. البته ممکن است که روایات مذکور2
 .391ص ، 213ح ، 52، ج بحاراالنوار. 3
  .336ص ، 72ح ،همان. 4
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  1.اش گزارش دهند خانه
سـت  ين معلـوم  يول ؛تر است ات آسانين روايدرك ا ،يشرفته ارتباطيل پيبا توجه به وسا

كـه   يگـر يسـتم د يا سيـ شـود  يبـه كـار گرفتـه مـ    تر شرفتهين وسائل به صورت پيا هميكه آ
  خواهد شد. ين وسائل امروزيگزيجا ،دارد يشتريب يدگيچيپ

                                                
  .390ص ، 212ح، همان. 1
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  درس ۀخالص
o  يمهدامام بـه   ،قیـ جـامع و کـارگزاران ال   ينامـه هـا  داشتن اهداف اصـیل، بر  به سبب

  .رسد می جهین نتیبهتر
o عـدالت فراگیـر، رشـد اخـالق و ایمـان، اتحـاد و       : ند ازدستاوردهاي حکومتی حضرت عبارت

ت عمـومی، رشـد علـم و          همدلی، سالمتی جسمی و روحـی جامعـه، فزونـی برکـات، امنیـ
 حاکمیت جهانی اسالم.

o شرك است. یشه کنیو ر یت کامل الهیودعب ،ين دستاورد حکومت مهدویتر یاساس 

o ـ  يریفراگ یو در پ یبر اثر برکات فراوان اله شـه  یهم يدر مـردم، فقـر بـرا    يازیـ ن یحس ب
 شود. می شه کنیر
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 يحكومـت امـام مهـد    يو دسـتاوردها هـا  هبرنامـ ، قبل درباره اهـداف  يهادر بخش

حكومت ماننـد قلمـرو حكومـت و مركـز      يهايژگياز و يان به برخيسخن گفته شد. در پا
، ره رهبـر بـزرگ حكومـت   يز سيو نها  آن يمدت حكومت و روش كارگزاران و معرف، آن
  م.يپردازمي

  قلمرو حکومت و مرکز آن
او موعـود   اريـ ز ؛است يانجه يحكومت يست كه حكومت حضرت مهدين يديترد

هـا  يو خـوب ها ييباين آنچه از زيبنابرا ؛هاست همه انسان يت و تحقق بخش آرزويهمه بشر
است كـه   يقتين حقين را فرا خواهد گرفت. ايسراسر زم ،ديه حكومت او به وجود آيدر سا

  م.يكنمي اشارهها  آن از ييها شاهد آن است كه به گروه، ات فراوانيروا
ين را پر از عدل و داد ميزم يمهد :ن استيكه مضمون آن چن ياريات بسيروا الف.

 يرض) سرتاسر كره خاكاأل( »نيزم«كلمه  ١همان گونه كه پر از ظلم و جور شده باشد. ؛كند
  .يمن محدود كنياز زم يآن را به بخش ياوجود ندارد كه معن يليچ دليرد و هيگيرا در بر م

بر منـاطق مختلـف جهـان خبـر داده اسـت كـه        يم مهدكه از تسلّط اما ياتيروا ب.
ت از سلطه آن حضـرت بـر تمـام جهـان     يحكا، ت آن مناطقيو اهم يو پراكندگ يگستردگ
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از بـاب نمونـه و مثـال     ،اتيـ از شـهرها و كشـورها در روا  نام بردن كه شود معلوم ميدارد و 
  ست.ه اشدز مالحظه يات در آن زمان نيزان درك مخاطبان روايبوده و م

، هيقسـطنطن ، هنـد ، سـند ، ترك، لميد يها ا كوهيلم يد، نيچ، ات مختلف از روميدر روا
را فـتح  هـا   آن مسلط خواهد شد وها  آن بر يكه امام مهد يكابل شاه و خزر به عنوان مناطق

  ١نام برده شده است. ،خواهد كرد
 يتـر  هار گسـترد يبسـ  يهـا شده بر بخـش اديمناطق  ماماندر زمان ااست كه  يگفتن

 كـا يقاره آمر يشامل همه اروپا و حت» روم«مثال  يبرا ؛شده استمي گفته، نسبت به زمان ما
گونـه كـه    همـان  ؛شـود مـي  زيـ ا بوده كه شامل ژاپـن ن يهمه شرق آس ،نيه و مراد از چشدمي

ه همـان اسـتانبول اسـت كـه در     يشهر قسـطنطن  شامل بوده است. هم پاكستان امروز را، »هند«
 ،شـده و در واقـع فـتح آن   مـي  ادي ،شهرها و مناطق از آنترين  ز به عنوان مقاومجهان آن رو

ورود بـه   ياصـل  يهـا  از راه يكي رايز است؛ شدهمي ت بزرگ شمردهيو موفق يروزيپ يك
 ،بـر منـاطق حسـاس و مهـم جهـان      ينكه تسلّط امام مهديخالصه ا قاره اروپا بوده است.

  آن حضرت دارد. ييفرمانروا يجهان يت از گستردگيحكا
از  يدر دسـت اسـت كـه بـه روشـن      يات متعدديروا، ات دسته اول و دسته دوميگذشته از روا ج.

  دهد.يخبر م يبودن حكومت حضرت مهد يجهان
  : است آمده است كه خداوند متعال فرموده امبر اكرمياز پ يدر سخن

 روزیپها نییه آبر هم ]گانه ان دوازدهیشوایپ[ها  آن ن خود را به دستیمن د …
 ره خـواهم سـاخت و بـه   یچ ]بر همه[ فرمان خود را ،شانیو به دست ا کنممی

ن را از دشـمنانم پـاك خـواهم کـرد و او را بـر      یسراسر زمها  آن نیآخر ]امیق[
  2د... .ن فرمانروا خواهم گردانیمشرق و مغرب زم

  : فرمود امام باقر 
ـ یظْهِرُ اللّه عزَّوجلَّ بِه دیمشْرِقَ والْمغْرِب و بلُغُ سلْطانَه الْی …اَلْقائم منّا  ینَه علَ

شْرِکُونَیالدالْم کَرِهلَو و ؛ 3…نِ کُلِّه  
او  ییفرمـانروا  ]اسـت کـه   یاو کسـ [ …اسـت  ]امبریـ خاندان پ[ از ما قائم
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ن خود را یرا فرا خواهد گرفت و خداوند به دست او د ]عالم[ مشرق و مغرب
  .دیایاگر چه مشرکان را خوش ن ،دهدیان غلبه میه ادبر هم

كوفـه اسـت كـه در آن     يخيشـهر تـار  ، يحضـرت مهـد   ياما مركز حكومت جهان
 يلـومتر يكـه شـهر نجـف را كـه در چنـد ك      يابه گونـه  ؛افتيخواهد  ياديوسعت ز ،زمان

 يكوفـه و در بعضـ  ، اتيـ روا يل است كـه در بعضـ  ين دليبه هم .شودمي شامل ،كوفه است
  گر نجف به عنوان مركز حكومت نام برده شده است.يد

  : فرمود يطوالن يتيدر ضمن روا امام صادق
شهر کوفه خواهد بود و محل قضاوت  ] يحضرت مهد[ مرکز حکومت او

  1کوفه. او مسجد
 يو محـل زمامـدار   امبريـ مورد توجه خانـدان پ ، رزمانياست شهر كوفه از د يگفتن

معروف جهان اسـالم   از چهار مسجد يكي ،مسجد مشهور آنبوده است و  يحضرت عل
مـي  ز در آن بـه امـر قضـاوت   يـ و ن خواندهمي در آن نماز و خطبه يرالمؤمنيناست كه ام

  ده است.يبه شهادت رس ،ت در محراب همان مسجديپرداخته است و در نها

  مدت حکومت
م و ستم را پشت سـر  ت ظلياز حاكم يار طوالنيك دوره بسي ،تينكه عالم بشريپس از ا

خواهـد رفـت   ها يت خوبيحاكم يپروردگار به سوحجت  نيجهان با ظهور آخر، گذاشت
خداونـد   يوعـده حتمـ   ،نيـ كان قـرار خواهـد گرفـت و ا   يدست حاكمان و ن درو حكومت 

  است.
ا ادامـه  يـ ان عمـر دن يتا پا ،شودمي آغاز يامام مهد ييحكومت خوبان كه با فرمانروا

  تكرار نخواهد شد. انگر روزگار ظلم و ظالميافت و ديخواهد 
 ،آمـده اسـت كـه خداونـد بـزرگ      ،نقـل شـد   امبريـ ن از پيـ ش از ايكه پـ  يدر سخن

مـي  انيـ دهـد و در پا مـي  بشـارت  امبر اسـالم يمعصوم را به پ يشواين پيت آخريحاكم
  :  ديافزا

د و یدولت او را دوام خواهم بخش ]دیبه حکومت رس يپس از آنکه مهد( [
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 ،دوستان خـود  و ایرا در دست اول ]نیت زمیو حاکم[ روزگار، امتیوسته تا قیپ
  1دست به دست خواهم کرد.

 ،است كه پـس از آن  يدولت، برپا خواهد كرد يكه امام مهد يان نظام عادالنهيبنابرا
ات بشر شـروع خواهـد   ياز ح يديخ جديتار ،قتينخواهد بود و در حق يگران دولتيد يبرا

  بسر خواهد برد. يت الهير حاكميدر ز شد كه سراسر
  : فرمود امام باقر

نکه یمگر ا ،ماندی نمیچ خاندان صاحب دولتیه .ن دولت هاستیدولت ما آخر
وه یشـ  ]بـر پـا شـد و    بیـت اهـل حکومت [ یتا وقت ،شوندمی حاکم، ش از مایپ

مـی  گونه عمل نیهم ،میشدمی اگر ما هم حاکم :ندینگو ،دندیرا د ی ماحکمران
  2م.یکرد

جـدا از مـدت حكومـت شـخص امـام      ، پـس از ظهـور   ين مدت استمرار نظام الهيبنابرا
مانـده عمـر خـود را حـاكم بـوده و       يآن حضـرت بـاق   ،اتيـ است كه مطـابق روا  يمهد

  سرانجام چشم از جهان فرو خواهد بست.
باشد كـه امكـان تحـول     يد به قدريبا يمهدامام ست كه مدت حكومت ين يديترد

ن هـدف در  يـ نكـه ا يا يولـ  ؛و استقرار عدالت در همه مناطق عالم وجود داشته باشـد  يجهان
ات امامـان  يـ د بـه روا يـ سـت و با ين ين و گمانـه زنـ  يقابل تخم، است يچند سال قابل دسترس

 يبـ يق و مـدد غ يـ و توف يآن رهبـر الهـ   يهـا تيرجوع كرد. البته با توجه به قابل معصوم
 يبـرا  يجهان يار اوست و آمادگيكه در اخت ياستهيشا ارانيآن حضرت و اصحاب و  يبرا

 يرســالت مهــد ممكــن اســت، در زمــان ظهــورهــا ييبــايو زهــا ت ارزشيــرفتن حاكميپــذ
از  يت در طول قرون متمـاد يكه بشر يانينسبتاً كوتاه انجام شود و جر يدر زمان موعود

  سال اتفاق افتد. دهدر كمتر از  ،جاد آن ناتوان بوده استيا
. نـد ار گوناگونيبسـ  ،دنـ كنمـي  انيـ را ب يكه مدت حكومـت حضـرت مهـد    ياتيروا

سـال و  هفـت  هـا   آن از يسـال و تعـداد   پـنج مدت حكومت آن حضـرت را  ها  آن از يبعض
 نـوزده ت هم مـدت حكومـت را   يان كرده است. چند روايسال ب دهو  نه هشت،گر يد يبرخ
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  ١ست.سال بر شمرده ا ٣٠٩و  چهلسال و چند ماه و باالخره 
دا كـردن مـدت   يپ،سـت يروشـن ن ، اتيـ ن همـه اخـتالف در روا  ينكه علّت ايگذشته از ا

عه بـا توجـه   يشـ  ياز علمـا  ياما بعض؛دشوار است يات كارين روايان ايحكومت از م يواقع
  ٢اند.ن نظر را انتخاب كردهيا، لهفت ساات يو شهرت روا يبه فراوان

هـر سـال    يول ؛سال است هفت يدمدت حكومت امام مهاند گفته نيز گريد يبعض 
ز در يـ ن مطلـب ن يـ ماسـت كـه ا   يهـا  سال از سـال  دهحكومت حضرت به اندازه  يها از سال

  : ات آمده استيروا يبعض
يكند و امام مـ يسؤال م يدرباره مدت حكومت حضرت مهد از امام صادق يراو

  : ديفرما
 يهـا  از سـال  سـال  هفتـاد كنـد كـه برابـر    مـي  هفت سال حكومت ] يحضرت مهد[

  ٣روزگار شماست.
  :  ديفرمامي يمرحوم مجلس

 يهـا د بـه احتمـال  یده است بایرس که درباره مدت حکومت امام را یاتیروا
بـر   یات به تمام مدت حکومت اشـاره دارد و برخـ  یروا یبرخ: ه کردیر توجیز

است که ما بـا   ییو روزهاهـا  مطابق سال یمدت ثبات و استقرار حکومت. بعض
 یروزگار حضرت است که طـوالن  يها و ماهها مطابق سال یم و بعضییناآن آش

  4قت مطلب آگاه است.یباشد و خداوند به حقیم
  

  امام یره حکومتیس
مخصـوص دارد   ياوهيت خـود شـ  يريمختلف مـد  يهادر حكومت و بخش يهر حاكم

 يز وقتـ يـ ن منتظـر  يحكومـت اوسـت. امـام موعـود و مهـد      يهان خود از مشخصهيكه ا
در ضـمن   د.دار يخاصّـ  خود روش ير نظام جهانيدر تدب ،رديحكومت جهان را به دست گ
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ت يـ اهم سبببه  يول ؛وه عملكرد آن حضرت اشاره شدياز شهايي  مباحث گذشته به گوشه
امبر يـ م و در زالل سخنان پين مجال به گونه مستقلّ به آن بپردازيمناسب است در ا ،موضوع

  م.يشتر بشناسيرا بهتر و ب يامام مهد يحكومت وهيش اكرم و امامان معصوم
ره آن ياز س ير كلّيك تصويات، ين است كه روايا ،د شوديد بر آن تأكيآنچه در ابتدا با

ره و روش يهمان س يره امام مهدينكه سيست از اا عبارت ،بزرگوار به دست داده است و آن
در همـه   يت بشـر يود با جاهلامبر در زمان خيگونه كه پ است و آن امبر بزرگ اسالميپ

ط خـود  يا و آخرت اسـت را بـر محـ   يابعاد آن مبارزه كرد و اسالم ناب كه ضامن سعادت دن
ت يتر از جاهل د كه دردناكيت جديز با ظهور خود با جاهلين يحاكم كرد، حضرت مهد

، ت مدرنيجاهل يهارانهيرا بر و يو اله ياسالم يها خورد خواهد كرد و ارزشم است بريقد
  بنا خواهد كرد.

  :  فرمود ؛سؤال شد يره حضرت مهديدرباره س از امام صادق
ـ اَمرَالْجاهل هدم ما کانَ قَبلَه کَما هدم رسولُ اللّـه ی صنَع کَما صنَع رسولُ اللّهی ۀ ی

دیوج الماالِْس فتَأن١؛داًیس  
ـ گونـه کـه پ   همـان  .امبر اسالم عمل خواهد کـرد یمانند پ يامام مهد ـ امبر آنچـه از روش جاهل ی  تی

ش از ظهور خود را نابود خواهد ساخت و اسـالم  یپ یجاهل يها گونه روش نیان برد، همیاز م را بود ]مرسوم[
  .خواهد کرد يزیر یرا از نو پ

، متفـاوت  يط زمـان يت اوسـت. البتـه شـرا   يـ در زمـان حاكم  امام موعود ياست كلّين سيا
ه و مـا در  شـد مطـرح   ،اتيـ شود كـه در روا يم يوه اجرا و حكومت داريدر ش يراتييموجب تغ

  م.يپردازيمها  آن جداگانه به يهابخش

  یو مبارزات يره جهادیس
نـد  يچمي ن بريخود بساط كفر و شرك را از گستره زم يبا انقالب جهان يامام مهد

  كند.مي ن مقدس اسالم دعوتيو همگان را به د
  :  ره فرموده استن بايدر ا امبر اكرميپ

 عت من قرارین و شرییوه من است و مردم را بر آیش ] يامام مهد[وه او یش
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  1دهد.می
ده و از يـ گرد يمعرفـ ، آشكار ياكند كه حق به گونهيظهور م يطيالبته آن حضرت در شرا

  تمام شده است.، حجت هر جهت بر مردم جهان
ف يـ و تحر يل واقعـ يـ ات و انجتـور  يحضـرت مهـد  ، اتياز روا ين حال طبق برخيبا ا

ان جهـان  يحيان و مسـ يـ هوديبـا  هـا   آن لهيآورد و بـه وسـ  يرون مـ يـ ه بيـ در انطاك ينشده را از غار
    ٢شوند.يشان مسلمان مياز ا ياريكند كه بسياحتجاج م

آن اسـت كـه    ،كنـد يشـتر مـ  يگوناگون را به اسـالم ب  يهاش ملّتيان آنچه كه گراين ميدر ا
امبران يـ پ يهـا گـردد و نشـانه  يمـ  ياريـ  يبيغ يبا امدادها ينند كه مهديبيهمگان آشكارا م

را  امبر اسـالم يـ ر و پـرچم پ يو زره و شمشـ  مانيو انگشتر سـل  يموس يهمچون عصا
ام كـرده اسـت.   يـ ق يعـدالت جهـان   يامبران خـدا و برقـرار  يـ تحقق اهـداف پ  يو برا ٣همراه دارد

تنهـا  ، ان عرضـه شـده اسـت   يآشكارا بر جهان ،قتيكه حق و حق ين بستريروشن است كه در چن
خـود را از دسـت داده    يو الهـ  يت انسـان يـ هو يماننـد كـه بـه كلّـ    يم يدر جبهه باطل باق يكسان

زنـد و الزم اسـت   يسـر نمـ  هـا   آن از ،و ظلـم  يها هستند كـه جـز فسـاد و تبـاه     نان همانيا. باشند
ر برنـده عـدالت   يه شمشـ نجاسـت كـ  ي. اشـود  از لـوث وجـود آنـان پـاك     يساحت دولت مهدو

 از يد و كسـ يـ آيكر ستمكاران لجوج فـرود مـ  يبر پ، ام برآمده و با قدرت و صولتياز ن يمهدو
  ٤ز بوده است.ين نيرالمؤمنيو ام امبريوه و روش پين شيگذارد. اينم يرا باقها  آن

  امام ییره قضایس
انجـام   يه شـده اسـت، بـرا   رين ذخياستقرار عدالت در تمام زم ياز آنجا كه موعود منتظر برا

وه ين بخش به شين آن حضرت در ايبنابرا ؛دارد نياز مستحكم ييستم قضايك سيبه  لت خودرسا
دسـت آوردن  ه ت و قـدرت بـه دنبـال بـ    يكند و با جـد يعمل م يرالمؤمنينجد بزرگوارش ام

  گرداند.يبه صاحب آن بر م ،و حق را در هر كجا باشد، گرفته مال شده مردمان استيحقوق پا
كنند كـه  مي زندگان آرزو، اتيكند كه مطابق روامي چنان به عدالت رفتارآن حضرت 
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  ١مند شوند.  گردند و از بركت عدل او بهرهمردگان بر
در مقام قضـاوت   يگر آن است كه امام مهد انيب ،اتياز روا ياست كه بخش يگفتن

كـه   اي يبا علـم الهـ  ها  نآ كند و مانندمي عمل ودوو حضرت دا مانيمانند حضرت سل
  نه با استناد به شاهد و گواه. ،كندمي حكم ،دارد

  : فرمود امام صادق
شـاهد   ]يعني[ ؛كندي ميداور مانيد و سلومانند داو ،ام كنديقائم آل محمد ق يوقت
  ٢كند.نمي طلب ،و گواه

بـر   يواقعـ عـدالت  ي، آن است كه به سبب اعتماد بر علم اله ،يگونه داور نيد راز ايشا 
 حـاكم  يعدالت ظاهر، شودمي هيتكها  آن بر گواهان و سخن يكه وقت يدر حال ؛شودمي پا

  ها هستند و احتمال اشتباه هست. ان انسانيرا به هر حال شاهدان از ميز ؛شودمي
 ؛اسـت  يكـار دشـوار   ،وه گفته شدهيبه ش يقضاوت امام مهد يالبته درك چگونگ

  سازگار است. ،وه با اوضاع روزگار آن حضرتيشن يد كه ايتوان فهمي ميول

   امام یتیریره مدیس
 يافـراد  يمسـئوالن حكـومت   يكارگزاران آن هستند. وقتـ ، از اركان مهم حكومت يكي

، بـه اهـداف حكومـت    يابيد و دست يكار دولت و ملّت به سامان خواهد رس، سته باشنديشا
  خواهد بود.تر آسان

، منـاطق گونـاگون عـالم    يبـرا ي، ومـت جهـان  س حكيبه عنـوان رئـ   يحضرت مهد
ك حـاكم  يـ  يهـا يژگـ يتمـام و ها  آن .نديگزمي اوران خود برين يان بهتريرا از م يحاكمان

 يريـ گ ميت و عمل و شجاعت در تصـم يدر ن يتعهد و پاك، تيريل دانش مدياز قب ياسالم
يت ريكـز مـد  بـزرگ و مر  يبـه عنـوان فرمـانروا    شخص امام ،ن حاليرا دارا هستند. با ا

 كار ،ير نظر دارد و با شدت و دقّت و بدون چشم پوشيعملكرد حاكمان را ز وستهیپ ،عالم
ده يـ ناد يش از حكومت امام مهـد يمهم كه پ يژگين ويكند. اي ميرس را حسابها  آن

ده يـ ان گرديـ ب يحضـرت مهـد   يهـا از عالمـت  يكـ يات به عنوان يدر روا ،گرفته شده
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  است.
  : مودفر امبر اكرميپ

  ؛ ١نیماً بِالْمساکیالْعمالِ جواداً بِالْمالِ رح یداً علَیکُونَ شَدیاَنْ  يالْمهد عالمۀُ
ـ و دق[ دیآن است که با کارگزاران خود شد يعالمت مهد  بـا دارد و  اي هاسـت. دسـت بخشـند    ]قی

  .نان مهربان استیمسک

  امام يره اقتصادیس
همـان   ،نيـ ا .ات قـرار دارد مسـاو  يت بر مبنـا حكوم يدر امور مال يروش امام مهد

س از كـه پـ  وجود داشته است  اسالم يامبر گرامياست كه در زمان پ اي هديروش پسند
آن  يحساب به افراد، جا بي يهاپرداخت يبرا ينيدروغ يارهايافت و معير ييوه تغين شياو، ا

و  يرالمؤمنيناگرچه ام .آن روز شد يدر جامعه اسالم يش فاصله طبقاتيدايرا گرفت و سبب پ
بنـد   ين پـا يدر پرداخـت امـوال مسـلم    يدر مدت خالفت خود به نظام برابر امام حسن

خود و بـر طبـق مصـالح     يه اموال مسلمانان را مانند ملك شخصيام يشان بنيپس از ا ،بودند
 كردنـد. يحكومت نامشروع خود را محكم مـ  يهاهيپا ،ن راهيبردند و از اي، به كار ميفرد
يكـان خـود مـ   يرا بـه نزد  يو اموال عمـوم ها ر آن از ثروتيا غي يكشاورز يهانيزمها  آن

 يحـالت  ،ه بودشدج يه رايام يفه سوم و دوران بنيژه در زمان خلين كار كه به ويدند و ايبخش
  دا كرد.يپ يرسم

 يت المالِ مـردم را بـه عنـوان ثروتـ    يب، است يكه مظهر عدالت و دادگر يامام مهد
ض و يچ گونـه تبعـ  يكه هـ  يابه گونه ؛دهدمي ك هستند قراريكه همگان در آن شر يعموم

  ممنوع باشد. يبه كلّها نيو زمها در آن راه نداشته باشد و بخشش ثروت ياز خواهيامت
  :  فرمود امبريپ

  ؛ ٢اذا قام قائمنا اضْمحلَّت الْقَطائع فَالقَطائع …
ایي   نیزم[ عیطاام کند، قیکه قائم ما ق یزمان ـ که زمامداران و حکـام جـور در مالک  ھ ـ  ت خـود درآوره ی ا ی

  .ان نخواهد بودیدر م یعیگر قطایکه د يبه طور ؛رودین میاز ب ]اند واگذار کرده
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آن است كه در راستاي رفـع نيازهـاي مـادي و ايجـاد      ،مالي امام رهیس هايديگر از شاخصه 
بخشـد و در  امـوال فراوانـي بـه مـردم مـي      مام مهـدي رفاهي معقول براي زندگي تمام افراد، ا

  كند.كند، اموال زيادي دريافت ميحكومت او هر نيازمندي كه از او طلب مي
  :  فرمود امبريپ

…  وثُوفَهثْواً یح؛ ١الْمالَ ح  
  .بخشدیم یاموال را به فراوان ] يمهد[ او

اسـت كـه هـدف بـزرگ امـام       يعو اجتمـا  ياصالح فرد يهانهيجاد زميا يبرا ،وهين شيا 
 ينـه مناسـب بـرا   يجـاد زم يا ي، در پـ يمردم از جهت مـاد  ازين رفع  خوبان است. آن حضرت با

ل يپرداختن افراد به طاعت و عبادت پروردگار است كه در بخش اهـداف حكومـت بـه تفصـ    
  م.يدرباره آن سخن گفت

  امام یشخص ةریس
ك حـاكم  يـ گـر   انيـ نما، باط با مـردم ز در ارتيو ن يدر رفتار شخص يره امام مهديس
 دنيخدمت به مردم و رسـان  ياست برا يالهينمونه است كه حكومت در نگاه او وس ياسالم

  .و استثمار يگر و ستم يزراندوز يبرا يگاهينه جا ،كمال يهابه قلهها  آن
امبر يــآور حكومــت پاديــ ،ييفرمــا حكــم يكــه آن امــام صــالحان در كرســ يبــه راســت

 ،ار اوسـت يـ در اختها با وجود آنكه همه اموال و ثروت .است ن يرالمؤمنيو ام اكرم
  كند.مي قناعتها نيبرد و به كمترمي سطح به سرترين  نييخود در پا يشخص يدر زندگ

  : ف او فرموده استيدر توص يرالمؤمنينام
 ياگرچه حاکم و رهبر جامعـه بشـر  [بندد که می با خود عهد ] يمهد[امام 
 یت خـود راه رود و ماننـد آنـان بپوشـد و بـر مرکبـ      یـ هماننـد رع  ]یول ؛است

  2و به کم قناعت کند. …سوار شودها  آن همچون مرکب
 يا و خـوراك و پوشـش آن زهـد   يـ دن ين بـود و در زنـدگ  يخـود چنـ   يرالمؤمنينام

  دان به آن حضرت اقتدا خواهد كرد.ين ميدر ا نيز يمهد .امبرگونه داشتيپ
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  : فرمود امام صادق
لع باسل لَبِس ذا قامنا امنَّ قائبِسه السالم یعل یا سار یوه؛ ١رَت  

  .ردیگیش میکند و روش او را پیرا در بر م یلباس عل ،ام کندیقائم ما ق یوقت

ش يمهربان اسـت و آسـا   يبا امت چون پدر، ق استير و دقياو كه درباره خود سخت گ
ف شـده  يگونه توصـ  نيا ت امام رضايكه در روا ياگونهبه  ؛خواهدمي راها  آن يو راحت

  :  است
ر مفْزَع الْعبـاد  یالصغ ق واألُم البرَّةِ بِالْولَدیق واالَْخُ الشَّقیق والوالد الشَّفیس الرّفیاالَْن، اَالِْمام

یف اه؛ ٢ۀ النّادیالد  
فرزنـد   بـراي دلسوز است و مادر  ]بان برادریکه پشت[ یآن همدم همراه و آن پدر مهربان و برادر تن ،امام

  .خردسال است و پناهگاه بندگان در واقعه هولناك

  دانند.مي ك است كه همه او را پناهگاه خوديو نزد يمياو چنان با امت صم ،يآر
  :  فرموده است يت شده كه درباره مهديروا امبر مكرم اسالمياز پ

  3شوند.می ونه که زنبورها به ملکه خود پناهندهآن گ ؛برندمی امتش به او پناه
 و ماننـد هـا   آن نيده شـده و در بـ  يـ ان مردم برگزياست كه از م ياو مصداق كامل رهبر

 شناسـد و درمـان آن را  ي مـي را بـه خـوب  ها  آن يل دردهاين دليبه هم ؛كندي ميزندگها  آن
تنهـا بـه    ،ن راهيـ رد و در ايـ گيم به كارها  آن حال يبهبود يتمام همت خود را برا .داندمي

نرسد و بـه  امنيت  ن صورت چرا امت در كنار او به آرامش ويشد. در اياندي ميت الهيرضا
  ر او بسپارد؟يل دل به غيكدام دل

  یت عمومیمقبول
ضـعف  دليـل بـه   يولـ  ؛ت عموم بوده استيجلب رضا ،هاحكومت يهااز دغدغه يكي

حاصـل نشـده اسـت. از     يتين رضـا يچنـ  ،وجود داشـته ا هكه در اداره مجموعه ياريبس يها
ن است كـه مـورد قبـول همـه افـراد و      يهم يحكومت حضرت مهد ياساس يهايژگيو
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و  يآن حكومت الهـ  ازز ين كه ساكنان آسمان نينه تنها همه اهل زم .است ياجتماعات بشر
  ت كامل دارند.يعدل گستر رضا يفرمانروا

  : فرمود امبر اسالميپ
 ]و حکومـت او [ ن از اویاهل آسمان و زمـ  …يدهم به مهدیبشارت مشما را 

  1 هستند. یراض
ان يـ همـه جهان  يباشد و حال آنكه بـرا  يناراض يت مهدياز حاكم يكس چگونه ممكن است 

ـا شود كه صـالح امـر بشـر و سـعادت او در همـه جنبـه      يروشن م ـاد  يه ـا   يو معنـو  يم ـا در س ه يتنه
  ؟!آن حضرت است يحكومت اله

را بـه عنـوان حسـن ختـام      يرالمـؤمنين كـالم جاودانـه ام   ،ن بخشيان اياست در پابج
  : مياوريب

اران او یـ کند و ید مییله فرشتگان خود تأیبه وس را ]يمام مهدا[ خداوند او …
ن یاو را بر اهل زمـ  .کندیش ما ياریخود  يهاله نشانهیکند و به وسیرا حفظ م

گروند یا به اکراه به او میل و رغبت یبا م ]همه[ که اي هگرداند به گونیروز میپ
  کند. یل پر میو دل یین را از عدل و داد و از روشنایو زم

آورد و یمان مـ یماند جز آنکه اینم ينکه کافریتا ا ،آورندیمان میشهرها به او ا
در حکومت او درنـدگان بـا هـم     شود. یکو میجز آنکه ن ،ماندینم يزشت کار

رات خـود  یزد و آسمان خیریرون میخود را ب يهان برکتیو زم کنندیم یآشت
پس خوشا حـال   …دشونیاو آشکار م يبرا ]نیزم ي[ هابارد و گنجیرا فرو م

  2!ند و سخن او را بشنودیآنکه روزگار او را بب

                                                
 .81ص ، 37ح، 51، ج بحاراالنوار. 1
 .524، ص 3، ج اثبات الهداة. 2



238 )1( نگین آفرینش

  درس ۀخالص
o حکومت امام مهدي قلمرو خواهد بود.، شهر کوفه شانیامرکز حکومت و  جهانی  
o متفاوت نقل شده است ،ت حضرت در روایاتمدت حکوم.  
o  يت کامـل اسـالم، برقـرار   یـ ماننـد حاکم  ،یالهـ  يتا تحقق کامل وعده ها يمهدوحکومت 

  شرك ادامه دارد. یشه کنیو ر یعدالت جهان ت،یامن
o يمهدره امام یات سیبر اساس روا امبریره و روش پیهمان س .است 

o عـدالت   ياز بـرا یـ کنـد و در صـورت ن   ینمـ در قضاوت به شاهد و قسـم اکتفـا    يامام مهد
  کند. می ز استفادهیخود ن یاز علم اله ،يگستر

o  يمهدامام هـا  برد و به کمتـرین سطح به سر می ترين در زندگی شخصی خود در پایین
  کند.قناعت می

o حکومت حضرت مهدي ساکنان آسـمان  یحت ،مورد قبول همه افراد و اجتماعات بشري 
  خواهد بود.
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  درس يپرسش ها
 ؟استطبق روایات چند سال  . مدت حکومت حضرت مهدي1
 ر حوزه قضا و مدیریت را شرح دهید.د . سیره حکومتی امام مهدي2
 به مردم چند بار ذکر شده است؟ عطایاي ساالنه و ماهانه امام مهدي ،. در روایات3
 د.یح کنیرا تشر يحکومت مهدو یت مردمیمقبول .4

  ی پژوهش هاي پرسش
  .ل و بررسی نماییدیرا تحل ات مدت زمان حکومت حضرت مهديی. روا1
  .. وضعیت جهان پس از ظهور را تبیین کنید2
 ؟دیکن می لیاست را چگونه تحل یدر عصر حکومت مانند جدش امام عل يامام مهد یره شخصیساینکه  .3

  مطالعه و پژوهش بیشتر براي منابع
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يکي از حوادث مهم هنگام ظهور، موضوع رجعت و بازگشت نيکان و بدان به دنياسـت  

در  ه اسـت. شـد آن بيان  رةهاي فراواني دربابحث و در آثار اسالميکه از عقايد شيعه است 
هاي مستقل را به کتاب هاي تکميليپردازيم و بحثاين موضوع مي بهاين بخش به اختصار 
  گذاريم.در اين موضوع وا مي

  مفهوم رجعت
ست از بازگشت ا عبارت ،ي بازگشت است و در فرهنگ دينيادر لغت به معن »رجعت«

؛ منان خالص و کفار و منافقان به عالم دنيـا ؤلهي و امامان معصوم و گروهي از مهاي احجت
دورنمـايي از   ،گردند و ايـن  شوند و به دنيا برمييعني ايشان به امر خداوند بار ديگر زنده مي

  افتد.رستاخيز است که پيش از قيامت در همين عالم اتفاق مي

  فلسفه رجعت
  :  است فرموده ،رجعت آمده رةدر ضمن روايتي که دربا امام باقر

و تبهکـاران   ،تا عزیز شوند و چشمان آنـان روشـن گـردد    ،منان برمی گردندؤم
   1را خوار کند.ها  آن ،اوندتا خد ،گردند برمی

                                                
 .64ص، 55ح  ،53، جبحاراالنوار. 1
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ولـي   ؛هـا، عـالم آخـرت اسـت     درست است که جايگاه اصلي براي پاداش و کيفر انسان
  را در همين دنيا عملي کند.ها  آن خداوند اراده فرموده است که بخشي از اجر و کيفر

 منان از سـعادت يـاري حضـرت ولـي عصـر     ؤي مبرخوردار ،هدف ديگر از رجعت
  است. گرديدهنيز بيانات بعضي از علما مطرح مهم در ضمن دعاها و  اين شده است.بيان 

سدیتو مي عهیشاز عالمان بزرگ ق)  ٤٣٦م( د مرتضيسي :  
گروهی از شیعیان آن حضرت را  همانا خداوند هنگام ظهور حضرت مهدي

... تا به ثواب یاري آن حضرت نائل شوند ،برمی گرداند ،که قبالً از دنیا رفته اند
.1 

  : سامراء آمده است ٢ر زيارت امام عصر در سرداب مقدسد 
 یلإن یبائک الطاهرآتوسل بک و بأ یالموت قبل ظهورك فانّ یفان ادرکني، موال

ظهورك  یکرّة ف یجعل لین أمحمد و آل محمد و  یعل یصلین أسئله أو  یاهللا تعال
 3؛يمن اعدائک فوأد یشفأو  يبلغ من طاعتک مرادامک ألیأ یو رجعۀ ف

له تو و پـدران پاکـت   یابد، به وسیش از ظهور تو مرگ، مرا دریاگر پموالي من! 
هم کـه بـر محمـد و خانـدان او     خوایشوم و از او میبزرگ متوسل م يبه خدا
 ،در ظهور تو و روزگار [دولت] تو قرار دهـد  یمن بازگشت يفرستد و برادرود 

] يرا از [خـوار  مقلـب و  ،نـه اطاعـت تـو نائـل شـوم     یتا به مقصود خـود در زم 
  .دشمنانت شفا دهم

  جایگاه رجعت در متون دینی
هـا آيـه قـرآن و صـدها روايـت از       ده ،رجعت از عقايد مسلم شيعه است که پشـتوانه آن 

  است. مامانو ا پيامبر
درباره رجعـت نقـل    حديث ٥٢٠ ایقاظمرحوم شيخ حر عاملي در کتاب  محدث بزرگ

  :  فته استگ نيز مجلسي عالمه مرحوم .کرده است

                                                
 .125ص  ،1ج شریف مرتضی، ،رسائل .1
که عبادتگاه این دو امام و نیز امام  هادي و امام عسکري محلی است در کنار حرم امام ،سرداب 2

 آنجا را زیارت می کنند. ،بوده است و شیعیان نزما
 .، زیارت دوم صاحب األمرآداب سرداب مقدس ،مفاتیح الجنان.3
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   ٢توان ادعاي تواتر کرد.ديگر در هيچ موردي نمي ،نباشد ١اگر احاديث رجعت متواتر
 ؛اتفـاق نظـر دارنـد    ،گذشته از آيات و روايات فراوان، همه علماي شيعه بر اين حقيقـت 
بـوت رجعـت را از   ثچنانکه مرحوم شيخ حر عاملي بـه ايـن مطلـب تصـريح کـرده و بلکـه       

  ٣انسته است.ضروريات مذهب شيعه د

  رجعت، در قرآن و روایات
ي از مردگان به دنیـا مطـرح   در آیات متعددي از قرآن، آشکارا جریان بازگشت افراد

که دو نمونه  در تفسیر این آیات وارد شده است و روایات زیادي از اهل بیت شده
  :  میکن می انیرا ب

ـ عز انیـ جرا یار روشن رجعت و بازگشت به دنیبس ياز نمونه ها .کی اسـت. او   ری
  ا بازگشت. یو به دن ل بود که پس از مرگ، دوباره زنده شدیاسرائ یران بنیامیاز پ یکی

  : دیفرما می باره در این میقرآن کر
ـ  یه علیخاو یه و هیقر یمر عل يو کالذأ هـذه اهللا بعـد    یـی حی یعروشها قال ان

ـ  ن له قال اعلمی. فلما تب…ماته اهللا ماته عام ثم بعثهموتها فأ ـ   یان اهللا عل ء یکـل ش
    4ریقد

  : ن استیر چنیخالصه داستان عز
 مـرده  یهمگـ  ،ران شـده و سـاکنان آن  یـ گذشت که و ير خود از شهریدر مس ریعز
: خـرد شـده بـود. بـا تعجـب گفـت      ها  آن يها ده و استخوانیپوسها  آن و اجساد بودند

داونـد جـان او را   خ ،ن هنگـام یدر ا »کرد؟ ن مردگان را زنده خواهدیچگونه خداوند ا«
او را  يدر برابر چشمانش، مرکب سـوار  ، او را دوباره زنده کرد.گرفت و صد سال بعد

را بـه او  هـا   ز انسانیرستاخ یتا چگونگ ،ده بود، دوباره زنده کردیمرده و پوس یکه االغ
  نشان دهد.

                                                
ها به قدري زیاد است که احتمال اجتمـاع   ن. متواتر به روایاتی می گویند که تعداد روایت کنندگان آ1

 ممکن می سازد.ها بر دروغ را غیر آن
 .140ص  (خادمی شیرازي)، رجعت .2
 .145، ص همان .3
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کـان  است روشن بـر ام  یلین دلیر اتفاق افتاده و ایعز يا براین بازگشت به دنیبرابنا
خ اتفـاق افتـاده، در   یچون رجعت در گذشته تـار  ،گریان دینده جهان. به بیرجعت در آ

ـ ده، ایـ ک پدیـ ل بر امکـان  ین دلیبهتر ،تواند رخ دهد و به قول معروف می زینده نیآ ن ی
   واقع شده است. است که قبالً
    .استیبه دن یاز قوم موس یبازگشت گروه ،گرید دو. نمونه
  : دیفرما می میقرآن کر

ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون1   
  گزار باشید. تا شاید سپاس ،گاه شما را پس از مرگتان برانگیختیم آن

است کـه همـراه آن حضـرت بـه      هفتاد نفر از برگزيدگان قوم موسي ربارةاين آيه د
خـدا  با خداوند را ببينند و گرفتن الواح از جانب  تا گفت وگوي موسي ،کوه طور رفتند

ما بـه تـو    !اي موسي«: گفتند ،را با خدا ديدند را شاهد باشند. وقتي گفت و گوي موسي
  .»مگر اينکه خداوند را آشکارا ببينيم ،آوريمايمان نمي
اصرار کردنـد  ها  آن ولي ؛جا و غيرممکن باز داشت بي را از اين خواستهها  آن موسي

پيامـدهاي   ازاز اين واقعه ناراحت شد و  همگي مردند. موسي ،الهيصاعقه  او سرانجام ب
را بـه زنـدگي   هـا   آن بنـابراين از خداونـد خواسـت کـه     ؛اسرائيل نگران بـود آن در ميان بني

را بـه زنـدگي دنيـا    ها  آن خداوند ،برگرداند. درخواست او پذيرفته شد و مطابق آيه ياد شده
هـاي خـود   ايـن عـده بـه خانـه     ،٣ يرالمؤمنيناي که طبق روايتي از امبه گونه ٢؛برگردانيد

بازگشتند و مدتي زندگي کردند و صاحب فرزند شـدند و پـس از رسـيدن اجلشـان از دنيـا      
  ٤رفتند.
رجعت بـه  «آياتي از قرآن، دليل بر  يول ؛رجعت در اقوام گذشته استات باال درباره يآ

  : ميکن مي انيکه دو نمونه را ب است »آيندهخ و يان تاريپادنيا در 

                                                
  .56 آیه بقره، . سوره1
 .259-257ص ، 1ج تفسیر نمونه، :ر. ك .2
 .129و  73ص ، 72ح، 53، جبحاراالنوار. 3
نیز بر زنده شدن و بازگشتن به این دنیا داللت  سورة بقره 259و  243، 73 آیات ند.آیات دیگري مان4

 د.ندار
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  : دیفرما می مین کر. قرآ١
 وزعونیاتنا فهم یکذب بایوم نحشر من کل امۀ فوجاً ممن یو1    

که آیات مـا را تکـذیب   ها  آن از ،انگیزیمروزي که از هر امتی گروهی را بر می
  شوند.بازداشته میها  آن پس ؛کردندمی

 ؛شـوند برانگيختـه مـي   »گروهـي از مـردم  «در اين آيه سـخن از روزي اسـت کـه در آن    
هـا از اولـين و    همـه انسـان   ،زيـرا در قيامـت   ،بنابراين اشاره به روزي غير از روز قيامـت دارد 

نوشـته اسـت کـه براسـاس      مجمع البیانشوند. مرحوم طبرسي در تفسـير  آخرين محشور مي
و نيز  به گروهي از شيعيان حضرت مهدي اين آيه مربوط روايات بسيار از اهل بيت

  ٢گردند.حضرت است که در دوران ظهور او به دنيا باز مياي از دشمنان آن عده
آن ؛ دربارة اين آيـه سـؤال شـد    که از امام صادق است از آن روايات آمده در يکي

اين آيـه  : گويندها مي آن«: راوي گفت» گويند؟چه مي ،مردم در مورد آن«: حضرت فرمود
روز قيامـت گروهـي را بـر مـي    آيا خداوند در «: فرمود . امام صادق»قيامت است ۀدربار

امـا آيـه    ؛رجعت اسـت  رةکند؟ [اينگونه نيست] اين آيه درباانگيزد و گروه ديگر را رها مي
: يعنـي ؛[ »حـداً أو حشرنا هم فلم نغـادر مـنهم   «: فرمايد]قيامت اين آيه است[که خداوند مي

 ٣».را وانگذاشتيم]ها  آن هيچ کس ازو آنان را برانگيختيم 
  : دیفرما می میقرآن کر .٢

و حرام علی قریۀ اهلکناها أنّهم الیرجعون4  
هـا   آن م کـه یکه آن را هالك کرد يبر مردم شهر ]ایباز آمدن به دن[ ممتنع است

  گردند. یبر نم
 يو از جملـه اقـوام   يامت همـه مـردم  را در قيز ؛رجعت است يهاليدلترين  ز از مهميه نين آيا

  ه است.شدان يات متعدد بيقت در رواين حقيگردند. ا يرمب اند، هالک شده يبه عذاب اله که
  :  در تفسير اين آيه فرمودند امام باقر و امام صادق

در رجعـت بـاز    ،اي که خداوند اهل آن را با عذاب هالك کـرده اسـت  هر قریه
                                                

  .83 آیه نمل،. سوره 1
 سوره نمل. 83ذیل آیه  مجمع البیان،. 2
 .51ص ،27، ح53ج بحاراالنوار،. 3
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کـس از   زیـرا هـیچ   ؛تـرین دالئـل رجعـت اسـت     گردند. این آیه از بـزرگ نمی
چـه کسـی کـه     ؛مه مردم در قیامت بازمی گردندمسلمانان منکر آن نیست که ه

پس سخن خداوند[کـه فرمـوده]    .هالك شده و چه کسی که هالك نشده است
امـا در قیامـت [هـالك     ؛مربوط به رجعت است »گردند]الیرجعون [= باز نمی«

 1گردند تا در آتش داخل شوند.شدگان به عذاب الهی هم] باز می

  رجعت در ادعیه و زیارات 
نقـل شـده    کر است موضوع رجعت در دعاها و زياراتي که از امامان معصومقابل ذ

روايـت شـده مـي    نيز مطرح گرديده است. در زيارت جامعـه کبيـره کـه از امـام هـادي     
  :خوانيم

  ؛ 2منتظر المرکم، مصدق برجعتکم، کمبایمن باؤم، معترف بکم
کـنم و  اف مـی من به شما [و امامت شما] اعتـر  ]!خدا يهاامامان و حجت يا[ 

کنم و امـر  بازگشت شما را [به این دنیا] باور دارم و رجعت شما را تصدیق می
  کشم.شما را انتظار می

يـز  زيارت آل ياسين ن از جمله هاي مخصوص به حضرت مهديدر بعضي از زيارت
  ه است.شداين موضوع با صراحت بيان 

  هاي رجعتویژگی
  مطالب را درباره رجعت بيان کرد.توان اين از ميان روايات فراوان مي

» [= ايـام اهللا «. رجعـت از روزهـاي بـزرگ و مهـم عـالم اسـت کـه از آن در قـرآن بـه          ١
  روزهاي خدا] ياد شده است. 

 : فرمود امام صادق
  3، روز رجعت و روز قیامت.روز قیام قائم : ایام اهللا سه روز است«

  است. تهاي شيعيان اهل بي. اعتقاد به رجعت از نشانه٢

                                                
  .52ص ،29، ح53ج ،بحاراالنوار .1
 کبیره. ، زیارت جامعهمفاتیح الجنان. 2
 .63ص ، 53، ح53ج بحاراالنوار،. 3
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  : فرمود امام صادق
 1از ما نیست کسی که به رجعت ما ایمان نداشته باشد.

ـالص         ؛. رجعت براي همـه مـردم نيسـت   ٣ ـان خ ـار و منافق ـالص و کف ـان خ بلکـه مخصـوص مؤمن
 ٢است.
اولين امـامي کـه    .هستند مت کننده، پيامبران و امامان معصو. از جمله مؤمنان رجع٤

گيـرد،  حکومـت عـدل جهـاني را برعهـده مـي      م مهـدي در زمان رجعـت و پـس از امـا   
  ٣هاي بسيار حکومت خواهد کرد.است که سال حضرت امام حسين

  :  ديفرما مي امام صادق 
کنند، هفتاد نفر از همراه با یاران شهیدش رجعت می هنگامی که امام حسین

  4نمایند.پیامبران نیز با او رجعت می
  :  دفرمايمي امام زين العابدين  

  ؛ 5ن و االئمهیرالمؤمنیکم و امیکم نبیرجع الی
 د.نگردبه سوي شما مجدداً باز می ما و امیرالمؤمنین و امامانپیامبر ش

گذشته مانند اصحاب کهـف و مـؤمن آل    يکان امت هايات رجعت از نياز روا يدر بخش .٥
مانند سلمان  يافراد اران ائمهيو  امبر اسالميز از اصحاب پين فرعون، نام برده شده است.

[ از فرزنـدان  ل بن جعفـر ي، مفضل بن عمر، و اسماعي، مقداد، مالک اشتر، ابودجانه انصاريفارس
   .اند اد شدهي] به عنوان رجعت کنندگان امام صادق

ا يـ ز از دنيـ ش از ظهـور آن عز يکه پـ   يظهور مهد يمنان و منتظران واقعؤهمه م يبرا  .٦
 آن امام وجود دارد. ياريا و يامکان رجعت به دن ،رفتند

از  ،] عهـد بخوانـد  يخـدا را بـا [دعـا    ،ت شده که هر کس چهل بامداديروا از امام صادق
رون يـ خداونـد او را از قبـرش ب  ، رديـ ش از ظهـور آن حضـرت بم  يخواهد بود و اگر پ اوران قائمي

                                                
 ،92ص، 101، حهمان. 1
 .39ص  ،1ح همان،. 2
 .46ص ، 19ح همان،. 3
 .89، ص3، جهمان. 4
 .458ص، 1716ح ، 7، جمعجم احادیث االمام المهدي. 5
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  …١دهد] ياريرا  آورد [و قائم
بلکه از روي اجبار به رجعـت   ؛گردندخود به دنيا باز نمي دةا. کفار و منافقان هرگز به ميل و ار٧  

  .استاختياري  ،ناولي رجعت مؤمن ؛دهندتن مي
  : فرمايدمي امام صادق  

در منان خفته به سراغ مؤن الهی امأمور ،قیام کند هنگامی که حضرت مهدي
کـرده   خدا! موالیت ظهـور  دةبناي  « :کنند کهمی اعالمها  آن و به روند می هاقبر

هـاي  خواهی در نعمـت و اگر می یتوان می ،خواهی به او بپیوندياگر می .است
  2. »مانب ،بمانی )برزخ( الهی

                                                
 ، دعاي عهد.مفاتیح الجنان: . ر. ك1
 .459، ص470، طوسی، ح کتاب الغیبه. 2
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  خالصۀ درس
o  از  یزنده شدن گروهـ  ت است ازری عبانیدو در اصطالح بازگشت  يبه معنادر لغت رجعت

  .ایبه دنامت و برگشت آنان یقبل از قو کفار خالص  یواقعمنان ؤم
o ي ستمکاران و منان و ذلت و خوارؤو شوکت ماسالم عزت فلسفه رجعت را مشاهده ، اتیروا

 .اند دانستهکافران 

o اهلان یعیشهاي اد شده و اعتقاد به آن از نشانهی» ام اهللا یا«به عنوان ، ات از رجعتیدر روا
 .شمرده شده است بیت

o است. يمتعدد ییو روا یل قرآنیدال يعه است که داراید مسلم شیاز عقا ،رجعت 

o نیامـام حسـ   ،کنـد می ا رجعتیدن که به یمامان یاول، اتیطبق روا    هـا   اسـت کـه سـال
  .د نمودحکومت خواه
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  درسهاي پرسش
  .. معناي رجعت را توضیح دهید1
 .را با توجه به روایات، شرح دهید . فلسفه رجعت2
 مانان است؟یا اعتقاد عموم مسل تصاص به شیعه دارد. آیا اعتقاد به رجعت، اخ3
 .دال بر اثبات رجعت را بیان کنید . دو آیه از آیات4
 .وایات ذکر شده است را توضیح دهیدرجعت که در رهاي  . پنج مواد از ویژگی5

  پژوهشی  هاي پرسش
  .. انواع رجعت را تبیین نمایید1
  .. فلسفه رجعت را بیان کنید2
  .ی به وقوع رجعت را بررسی کنید. دالیل قرآن3

  مطالعه و پژوهش  بیشتر براي منابع 
 .محمدرضا طبسی ،شیعه و رجعت. 1
  .عالمه مجلسی ،رجعت. 2
  .19شماره فصلنامه انتظار موعود،. 3
  .الدین طبسینجم ،رجعت از نظر شیعه. 4
  .خادمی شیرازي ،رجعت .5
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   فوائد
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دهد كه مـانع رشـد و    يروهايي  ممكن است آفت ،يهر فرهنگ و مجموعه معرفت يبرا
شود كه حركـت  مي گرفتار ييها به آفت يز گاهين ينيفرهنگ د .آن فرهنگ باشد يبالندگ

و هـا  دار شناختن آن آفت عهده» ينيد يشناس بيآس«بحث  .كندمي رو به كمال آن را كُند
  هاست. وه مقابله با آنيش

بحـث   ،شودمي مطرح يفرهنگ ناب مهدو يهابيچه به عنوان آساست درباره آن الزم
  م.يشينديبها  آن با روياروييو  يساز اخنث يها به راهها بيبا آس ييم تا ضمن آشنايكن

اعتقـاد   يموجـب سسـت  هـا   آن است كه غفلـت از  يموارد، تيفرهنگ مهدو يهابيآس
ا ابعـاد مختلـف شـناخت آن    يـ  يژه جوانان نسبت به اصل وجود امـام مهـد  يمردم و به و

دد. گـر مـي  منحـرف  يهـا ا مجموعـه يـ ش بـه افـراد   يز سبب گراين يو گاه شود مي بزرگوار
 رفتـار در اعتقـاد و   يمنتظران آن امام بـزرگ را از كجـرو  ، ها بين آسيبا ا يين آشنايبنابرا

  حفظ خواهد كرد.
گـر  يد كيـ جـدا از  هـايي   ت را در عنـوان يفرهنـگ مهـدو   يهابين آسيتر نجا مهميدر ا

  : كنيم بررسي مي

  غلط يهابرداشت
نادرست از موضوعات  يهارها و برداشتيتفس، تيمهم در فرهنگ مهدو يهابياز آس

مـي  حير صـح يـ افـت غ يات به دريل نادرست و ناقص از رواياست. تحل ين فرهنگ اسالميا
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  م.يكنمي انيانجامد كه چند نمونه از آن را ب
گمـان كننـد كـه چـون      يسبب شده اسـت كـه بعضـ   » انتظار«. برداشت غلط از مفهوم ١

و هـا  يمـا در برابـر تبـاه   پـس   ،خواهـد بـود   اصالح جهان از فسادها به دست امام عصـر 
ك شـدن  يـ نزد يم و بلكه ممكن است گفتـه شـود كـه بـرا    يندار يافهيچ وظيهها يناهنجار

شـه  ين انديـ ا م.يدر جامعه اقدام كنـ ها يو زشتها يج بديترو يد برايبا يظهور امام مهد
را از از منكـر   ياست كه امر به معروف و نه بيتاهلدگاه قرآن و ينادرست در مقابل د

  داند.مي هر مسلمان يف حتميوظا
  :  است دگاه فرمودهين ديدر نقد ا ينيحضرت امام خم ياسالم يگذار جمهور انيبن

و جورها را از ها م تمام ظلمید برویبا ،میقدرت داشت و دیرسمی ما اگر دستمان
ن است یا ،که هستنیم. ایتواننمی ما یمنته ؛ماست یف شرعیم تکلیعالم بردار

نـه شـما دسـت    ؛ کنـد از عـدالت  مـی  عالم را پر ] يامام مهد[حضرت  که
  1د.یف نداریگر تکلین که شما دینه ا، فتانین تکلید از ایبردار

  :  است انات خود فرمودهين در ادامه بيهمچن دآن رهبر فقي
م؟ دسـت از  یاز منکـر بـردار   یفه قرآن دست از نهیات شریما بر خالف آ ]ایآ[

  2ند؟یاین که حضرت بیا يم گناهان را برایم و توسعه بدهیارامر به معروف برد
  م.يح انتظار سخن گفتيصح يادرباره معن» انتظار«بحث  ياست كه ما در ابتدا يگفتن

ام يـ قبـل از ق  يامياند كه هر قگونه برداشت كرده نيا ،اتياز روا يافراد از ظاهر برخ ي. بعض٢
ران يـ ا يام و انقالب شـكوهمند اسـالم  يدر برابر قن يبنابرا ؛محكوم و مردود است يامام مهد

موضـع   ،بـوده اسـت   ياحكـام الهـ   يبـر ضـد طـاغوت و اسـتكبار و در جهـت برقـرار       ياميكه ق
  اند.گرفته ينادرست

ز يـ مانند اقامـه حـدود و قصـاص و ن    ياز احكام اسالم ياريبس يد گفت كه اجرايدر پاسخ با
ن يبنـابرا  ؛سـت يممكـن ن  يل حكومت اسـالم يجز با تشكر با فساد يجهاد با دشمنان و مبارزه فراگ

از  يام در بعضـ يـ از ق يده و مورد قبول است و نهـ يپسند يكار،ينظام اسالم يبرقرار يتالش برا
كـه بـدون   هـايي   اميـ ا قيـ نـدارد   يزه الهـ يكه انگ است باطل يهااميشركت در ق ياات به معنيروا

                                                
 .196، ص 20، ج صحیفه نور. 1
 .همان. 2
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 يام مهـدو يـ كـه بـه عنـوان ق   هـايي   ا حركـت يـ د و ريگيالزم انجام م يهانهيط و زميتوجه به شرا
مـردود شـمرده    ،ر اصالح جامعه استيكه در مس ينكه هر انقالب و حركتينه ا ؛گردديشروع م

  ١شود.
نشــان دادن چهــره  ، تيغلــط در فرهنــگ مهــدو   يهــاگــر از برداشــت يد يكــي. ٣

  است. يز از امام مهديآم  خشونت
از  ييايـ در، ر عدالتيبا شمش يد امام مهدشنياندمي افراد كه يبر خالف تصور بعض

مظهـر رأفـت و    امـام عصـر   ،دهـد مـي  غ عبـور يرا از دم ت يارياندازد و بسمي خون به راه
ان روشـن و  يـ ابتدا همگـان را بـا ب   امبر بزرگوار اسالميرحمت پروردگار است و مانند پ

مـي  رت را پاسـخ دعـوت آن حضـ   ،مـردم  بيشترخواند و مي ل آشكار به اسالم و قرآنيدال
رفتن يتنها با مخالفان سرسـخت كـه آگاهانـه از پـذ     ن اماميوندند. بنابرايپمي دهند و به او

  كند.مي فهمند با سالح برخوردنمي ريزنند و جز زبان شمشمي حق سرباز

  استعجال ظهور
اسـتعجال ظهـور اسـت. اسـتعجال     ، تيدر فرهنگ مهدو يجد يهابيگر از آسيد يكي

الزم  يهـا نـه يدن وقـت آن و تحقّـق زم  يقبـل از رسـ   يزيجله كردن و خواستن چع يابه معن
متانـت و سـكون   ، ت بودنيضعف نفس و كم ظرف سببعجول به  يهاست. انسانا آن يبرا

هـا  دهيـ خواهان تحقّق پد، طيدهند و بدون در نظر گرفتن شرامي و آرامش خود را از دست
  هستند.

وسـته در طلـب   يپ، انسـان منتظـر   ،له انتظـار أبا مس ت و در برخورديدر فرهنگ ناب مهدو
مـي  ل امر فرج دعـا يتعج يخواستار ظهور است و برا ،اقيظهور است و با تمام وجود و اشت

بـاز  ، شـود  يطـوالن ، بت به درازا كشد و انتظـار يو هر چه غ نمايدنمي هرگز عجله يول ؛كند
در برابـر اراده  ، ق فراوان به ظهـور شو با وجودبلكه  ؛دهدنمي را از كف ييبايهم صبر و شك

 يهـا نـه يتحقّق همـه زم  يدهد و برامي م را از خود نشانيپروردگار و خواست او كمال تسل
  كند.ي ميكوشد و بردبارمي ظهور يالزم برا

  : دير گويعبدالرحمن بن كث
                                                

 .300 ـ 254، ص دادگستر جهان ر.ك:ع بیشتر درباره این موضوع . براى اطال1
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قربانـت  «: نشسته بودم که مهرم داخل شد و عرض کـرد  خدمت امام صادق
 »شـود؟ مـی  واقـع  یک ،میظارش هستتکه در ان ين امرید ایده گردم! به من خبر

و هـالك شـدند شـتاب     ،دروغ گفتنـد وقـت گـذاران    !مهـرم اي  «: امـام فرمـود  
  1.»م شدگانیافتند تسلیو نجات  ،کنندگان

ه يـ روحعجلـه،  است كه به دنبـال   سببور به آن در امر ظه ياز عجله و شتاب زدگ ينه
دهـد و  مـي  را از دسـت  يآرامـش و صـبور   ،شـود مـي  دايپ، در انسان منتظر يديأس و نومي

مـي  قـرار  بـي  ر ظهوريد و از تأخشومي ليت تبديو شكا يمند م او به حالت گلهيحالت تسل
اسـتعجال ظهـور بـه     سـبب به  يدهد و گاهمي تيز سرايگران نيرا به د يمارين بيا . اوگردد

  شود.مي گرفتار، حالت انكار وجود امام
 يالهـ  يهـا تدانـد ظهـور از سـنّ   نمـي  آن است كه ،ه منشأ استعجال ظهوراست ك يگفتن

  .رديانجام گ، ها نهيط و زميد پس از تحقق همه شرايباها تاست و مانند همه سنّ

  ن زمان ظهورییتع
ظهـور   ين زمـان بـرا  يـي بـه دنبـال تع   يت آن است كه بعضيفرهنگ مهدو يهابياز آس

ن يـي از تع ينـ يان ديشـوا يات پيـ در روا .است يم مخفكه زمان ظهور بر مرد يدر حال ؛هستند
  اند.گو شمرده شده دروغ ،شده است و وقت گذاران يظهور به شدت نه يوقت برا

  : حضرت فرمود »است؟ي) نيمع( ظهور وقت يا برايآ« :سؤال شد از امام باقر
ن جملـه  یو دو بار ا(ند. یگویدروغ م ،کنندین وقت مییظهور تع يها که برا آن

  2).را تکرار کرد
ن اثـر  يكنند كه كمتـر مي ن وقتييظهور تع يا ناآگاهانه برايآگاهانه  يبعض ،ن حاليبا ا

 ؛انـد ن را باور كـرده يدروغ يهان وعدهياست كه ا يكسان يبرا يديأس و نااميآن احساس 
  .اند ديدهخالف آن  يول

دانان حفظ كنند و درباره زمـان  ز نايادان و نيد خود را از دام شيبا ين منتظران واقعيبنابرا
  تنها منتظر اراده پروردگار باشند.، ظهور

                                                
 .368ص، 2باب کراهیه التوقیت، ح، 1ج  کافى،. 1
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  ق خاصیق عالئم ظهور بر مصادیتطب
ق و يـ ت دقيـ فياما ك ؛ان شده استيب يظهور امام مهد يبراهايي  نشانه ،ات فراوانيدر روا

 يو احتمـال  يشخصـ  يرهايو تفسـ هـا  ليـ تحل يبـرا  ين بستريست و ايروشن نها  آن اتيخصوص
نـد  يآيموجود بـر مـ   يهادهيق عالئم ظهور بر پديتطب يدر پ يبعض ،يهر از چند گاه .ه استشد

  دهند.يمخبر ظهور  يكياز نزد لهيوس  نيو بد
از  يديـ أس و نااميـ بـه   يت اسـت كـه گـاه   يفرهنگ مهـدو  يهابيز از آسيان نين جريا

در فالن منطقه اسـت   خاصّ كه يبه فرد يانيت سفيشخص يمثال وقت يبرا ؛انجامدمي ظهور
بشـارت ظهـور    ،ل مطرح گردد و بـه دنبـال آن  يدل بي يهاليتحل، ر شود و درباره دجاليتفس

، ظهور نكنـد  امامي، انيشدن سال ياز ط اما ،به همگان داده شود، كيار نزديبس يدر زمان
و  ح خـود دچـار تزلـزل   يشـوند و در اعتقـادات صـح   مـي  به انحراف و اشتباه گرفتار ياعده
  گردند.مي ديترد

  يرضروریطرح مباحث غ
ك ضـرورت شـمرده   يـ ها  آن است كه پرداختن به يمعارف فراوان ،يدر فرهنگ ناب مهدو

 م نحـوه عملكـرد  يترسـ  يان دارد و بـرا يعيبـه شـ   يبخش يدر جهت آگاه يشود و نقش اساسيم
  ار مهم است.يبت بسيدر زمان غها  آن

بـه  هـا  كنفـرانس  يات و حتـ يو نشـر هـا  ار و مقالـه در قالب گفتها افراد و مجموعه يگاه
شـود و بلكـه   نمـي  احسـاس هـا   آن طـرح  يبـرا  يچ ضرورتيآورند كه هي ميروهايي  بحث

  گردد.مي شه منتظرانيدر ذهن و اند يو سؤاالت انحرافها جاد شبههيسبب ا يگاه
ا محـل  يو آن بزرگوار  يا وجود فرزند براي واج حضرتل ازدياز قب يپرداختن به مباحث

خود  ياست كه بجاست جا ير ضروريغ يهابحث يهااز نمونه حضرت و مانند آن يزندگ
 يهانهيط و زميگو درباره شراو ل گفتين دليبه هم ؛رگذار بدهديو تأث يرا به مباحث كاربرد

مشتاقان امـام را بـه   ، ط ظهوريبا شرا ييرا آشنايز ؛م ظهور مقدم استيز بر بحث عاليظهور ن
  كند.يب ميط ترغيتحقق آن شرا ير راستاحركت د

الزم اسـت. مقصـود    ينگـر  جامع، تيز مهم است كه در طرح مباحث مهدوين نكته نيا
ت مطالعـه  يمجموعه معـارف مهـدو   ،ك موضوعيگو درباره و است كه در هنگام گفتاين 
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، گـر يات ديـ ات و بدون در نظر گـرفتن روا ياز روا يافراد با مطالعه برخ يبعض ي. گاهشوند
كـه از   ياتيـ مثال بـا مالحظـه روا   يبرا ؛كنندمي انيت بيان مهدوياز جر ينادرست يهاليتحل

 ميب ترسـ يـ از امـام غا  يار خشنيچهره بس، فراوان خبر داده است يزيو خونر يجنگ طوالن
و  ان كـرده يـ را ب يامام مهـد  يمحبت و مهربان يهاگر كه جلوهيات ديكنند و از روامي

 يمعرفـ  امبر مكـرم اسـالم  يـ ش پا يجـد گرامـ   ياو را همانند خلق و خـو ره و اخالق يس
قـت را  ين حقيـ ا، اتيـ است كه دقّت در هر دو دسته روا يهيمانند. بدمي غافل، است نموده

ان و يعيحـق طلـب ـ چـه رسـد بـه شـ        يهـا بـا همـه انسـان    كند كه برخـورد امـام  مي انيب
ر يت خواهـد بـود و شمشـ   يميو صـفا و صـم   ياز مهربـان  ييايـ دوستداران آن بزرگوار ـ با در 

  فرود خواهد آمد.ها  آن روانيتنها بر گرده ستمگران و پ يره الهيانتقام آن ذخ
هـا   آن خواهـد و ي مـي كـاف  يت علميت صالحيگو درباره موضوع مهدوو ن گفتيبنابرا

مـي  هن عرصـ يـ بـه ا هـا   آن دان وارد شـوند و ورود ين ميد به ايندارند نبا يتين صالحيكه چن
  ت وارد كند.يبه فرهنگ مهدو يريجبران ناپذ يهابيتواند آس

  نیان دروغیمدع
ان يـ ن جريـ ن در ايان دروغـ يظهـور مـدع  ، تيمعـارف مهـدو   يهـا بيگر از آسـ يد يكي

كـه بـا آن   اند به دروغ ادعا كرده يافراد يبت امام مهديان غيمقدس است. در طول سال
  اند.دهيابت خاص رسيبه مقام ن، ن بزرگوارآ يا از سوي رندارتباط خاص دا، حضرت

  :  اندفرمودهح يتصر، ب چهارمين نامه خود به نايدر آخر امام زمان
ت را سـامان ده و دربـاره   یـ کارها .رفـت  یا خـواه یـ گر از دنیتو تا شش روز د

بـت  ی[= غ بـت کامـل  ینکن کـه غ  تیچ کس وصیبه ه، از خود[پس]  ینیجانش
و [ مشـاهده  يعـا ان من ادیعیاز ش ینده بعضیدر آو  . …ده استیفرا رس ]اکبر

 حهیو صـ  یانید که هر کس قبل از خروج سـف یکنند. آگاه باشمی ]ارتباط با من
  1گو است. دروغ ،کندمشاهده  يادعا ]یآسمان[

ابـت خـاص را   يان ارتبـاط و ن يمـدع ، فـه دارد يوظ يعه آگـاه يهـر شـ  ، ان روشـن يـ ن بيبا ا

                                                
همـان  » مشـاهده «توضیح اینکه مقصود از  .294، ص 45، ح 45، باب2ج کمال الدین و تمام النعمۀ،. 1

 فرموده است. که عالمه مجلسی چنان ؛نه صرف دیدار ،نیابت است
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  ا خواهان را ببندد.يطلبان و دن ن فرصتيا ييوراه نفوذ و سودجب كند و يتكذ
انـد و  ت شـده يمهدو يمدع، ابتين يان پا را فراتر نهاده و پس از ادعايگو ن دروغياز ا يبعض

عـده   ينه انحراف اعتقـاد ياند و زمان نهادهيرا بن يانحراف يافرقهمكتب و ، باطل ين ادعايا يدر پ
هـا   آن از ياريشـود كـه بسـ   يها روشن م ن گروهيخچه ايلعه تاربا مطا ١.اند  را فراهم كرده ياريبس

  اند.ات خود ادامه دادهيت استعمار به وجود آمده و به حيو حما يبانيبا پشت
وسـتن و اعتمـاد كـردن    يمنحـرف و پ  يهـا و گـروه ها فرقه يريگ روشن است كه شكل

دار يـ دارد. شوق فراوان به دريشه ها  آن يدر جهل و نادان، ابتيا نيت يان مهدويافراد به مدع
ن يـ ادان در ايبـه آن حضـرت و غفلـت از وجـود شـ      يكـاف  يبدون معرفت و آگـاه  امام

  د.شومي نيان دروغينه ساز ارتباط با مدعيزم، عرصه
ت خـود را از دام  ياز معـارف نـاب مهـدو    يكـاف  يد بـا آگـاه  يـ ان منتظـر با يعين شيبنابرا

گـام   ،ر روشـن مكتـب  يدر مسـ  ،عهيد شـ متعهـ  يعلمااز  يرويرنگ بازان حفظ كنند و با پين
  بردارند.

                                                
، ابتـدا ادعـاى   »على محمد شـیرازي «هاى منحرف، فرقه بابیت است که رهبر آن  . یکى از این فرقه1

در نهایـت  از آن مدعى شد که همان مهدى موعـود اسـت و    پسرا مطرح کرد و  نیابت امام مهدى
 د.شبهائیت  لۀضا گیرى فرقه زمینه شکل ،این فرقه منحرف .ادعاى پیامبرى هم کرد
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  خالصۀ درس
o آن هـاي   غلـط از آمـوزه   يهـا  و برداشـت هـا  ریتفس، تیمهدوهاي معارف بیآسترین  از مهم

  .است
o نشـان دادن چهـره   ، بـت یام در عصـر غ یمردود دانستن ق، برداشت نادرست از مفهوم انتظار

  .باشدمی تیر معارف مهدویاف در فهم و تفسق بارز انحریاز مصاد …و خشن از امام
o ارتبـاط بـا    بـاره ن دریدروغـ  يادعاهـا ، ق خـاص یق عالئم بر مصـاد یتطب، ن وقت ظهورییتع

مـی  شمارت به یدر حوزه مباحث مهدو يجدهاي بیاز آس، آن حضرتابت از یا نی حضرت
  .دیآ



262 )1( نگین آفرینش

  

  

  درسهاي پرسش
  کنید.ان یت را بیدوغلط در حوزه مباحث مههاي  سه نمونه از برداشت. 1
 .دیح دهیرا توض یتفرق استعجال با توق. 2
 .دیح دهیرا توض ییپیامد منفی تطبیق گراترین  . مهم3
 کنید.ان یع بیابت را با توجه به توقین ارتباط و نیان دروغیان در قبال مدعشیعیفه یوظ. 4

  پژوهشی  هاي پرسش
  .را ذکر کنید ضب از امام مهدي. پیامدهاي افراط و تفریط در ارائۀ چهرة مهر و غ1
  .انتظار و منشأ آن را بیان نماییدترین آسیب واقع شده در مورد . مهم2
 .یدایش فرق انحرافی را بررسی کنیدهاي پ. علل و زمینه3

  مطالعه و پژوهش  بیشتر برايمنابع  
  .شهید مطهري ،قیام و انقالب جهانی امام مهدي. 1
 .محمدصابر جعفري ،اهاندیشه مهدویت و آسیب. 2
 .15، 12، 11، 10، 9، 8، 2، 1هاي شماره فصلنامه انتظار موعود،. 3
  .هاي فرهنگیمرکز مطالعات و پژوهش ،معارف مهدوي. 4



 

  

  فهرست منابع و مآخذ
  

  .قرآن کریم .1
  .مفاتیح الجنان .2
  .ض االسالمی، فنهج البالغه .3
  .  ش1380، شفق، ، قمدادگستر جهان، ینیم امیابراه .4
  .ق1426، ینشر االسالم قم،، خصال، ابویه القمی، محمد بن علی بن الحسینبن با .5
 .ش1380 دارالحدیث،قم، مترجم پهلوان،  ،کمال الدین ،ابی جعفر محمدبن علی بن الحسین بن بابویه قمی،ا .6
 .ش1380مؤمنین، قم،، علل الشرایع، بن بابویه، ابی جعفر محمدبن علی بن الحسینا .7
  تا. یروت، بیدار صادر، ب ،احمد مسند ،احمد بن حنبل،ا .8
  تا. نا، بی جا، بی بی ،(الجامع الحکام القرآن) تفسیر قرطبی، قرطبی ،بکر یابو عبد اهللا محمد بن احمد بن اب .9

  هـ ق. 1416 اسوه، تهران،، االحتجاج طبرسی، ،احمدبن علی ابی طالب .10
  .ش1375 ،نشر سیمرغ، تهران، به سوي تمدن جدید ،ألوین تافلر .11
  ق.1403، بیروت، موسسه الرساله، البرهانی، سیدهاشم، بحران .12
 . هـ. ق1407 یر،دار ابن کثبیروت، ، صحیح البخاريیل ابو عبداهللا، محمد بن اسماع ي،بخار .13
 ق.1418، دارالمعرفةبیروت،  ،علی الصحیحین المستدرك ، محمدبن عبدا...،نیشابوريحاکم  .14
 تا. ، بیدار احیاء التراث العربی، بیروت ،ل الشیعهوسای، االمام الشیخ محمدبن الحسن ،حر العاملی .15
  .ق1104 ،هیدار الکتب االسالمتهران، ، اثبات الهداة ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .16
 .ق1411ر، یموسسه الغد جا، بی، رجعت ،محمد ،خادمی شیرازي .17
 نا، بی تا.  بی جا، بی، توراتترجمه  ،فاضلی، خان .18
  .ش1369 ی،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمتهران، ، صحیفه نور، اهللا الموسوي امام روح، خمینی .19



264 )1( نگین آفرینش

 تا. جا، بی ، بیسوم، (مفاتیح الغیب) تفسیر کبیر ،نیالدامام فخر، رازي .20
 ق.1418بیروت، ، سنن ابن داودم، حزسجستانی األزدي، ابی داود سلیمان بن االشعث دار ابن  .21
  ق. 1416اسوه، تهران، ، عقد الدرر ،یوسف بن یحیی بن علی بن عبدالعزیز شافعی، .22
  ق.1405قم: دار القرآن الکریم، ، رسائل، سیدابوالقاسم علی بن حسینی الموسوي (السید مرتضی)، الشریف المرتضی .23
  .هـ.ش1385ه، یدار الکتب االسالم، تهران ،معانی االخبار، بن علی ابوجعفر محمدخ صدوق، یش .24
 ق. 1419، السيدة المعصومةقم، ، رمنتخب االث ،لطف اهللا ،انیگصافی گلپای .25
  تا. نا، بی جا، بی بی ،المهديصدر، سید صدر الدین،  .26
  ق.1403 ی للمطبوعات،موسسه االعلم بیروت، ،عیون اخبارالرضاابوجعفر محمد،  ،صدوق .27
 .ق1412ن، یجماعه المدرس ،، قمتفسیر المیزانن، یمحمد حس یی،طباطبا .28
  ق.1406ی، اء التراث العربیدار االحبیروت،  ،معجم الکبیرسلیمان بن احمد، ، طبرانی .29
  .ش1380، قم، مسجد مقدس جمکران، نجم الثاقب ،نیطبرسی نوري، میرزا حس .30
  .ش1375ه، یدری، نجف المطبعه الحالشیعه و الرجعه ،محمد رضا ،یطبس .31
 .ش1380دفتر تبلیغات اسالمی، قم، ، مهديحضرت چشم اندازي به حکومت  ،طبسی، نجم الدین .32
 ق.1417المعارف االسالمیۀ، قم، ، الغیبۀ، ابی جعفر محمدبن الحسنالطايفة یخ ش طوسی، .33
  .ش1381، تهران، آفاق، زنده روزگاران ،حسین فریدونی، .34
  ق.1422تهران، اُسوه،  ،سفینۀ البحار عباس، قمی، شیخ .35
  .ق1404دار الکتاب للطباعه و النشر، ، قم، تفسیر قمی ،علی بن ابراهیم، قمی .36
  ق.1375 ،هیالکتب االسالمدار  بیروت، ،کافی ،جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق واب ،کلینی الرازي .37
  .ق1409موسسه الرساله، ، روتیب ی،عل ،کنز العمال ي، علی بن حسام الدین،هند یمتق .38
 .ق1403 موسسه الوفاء، ،بیروت ،بحاراالنوار ،محمد باقر مجلسی، .39
  ق. 1412توحید،  هره،، قاالفتند، مروزي، حافظ ابوعبداهللا نعیم بن حما .40
  ق.1411لمیۀ، المعارف االسالمیۀ، ، الهیئۀ العمعجم احادیث االمام المهدي .41
 .ش1378 یه،دار الکتب االسالم تهران،، تفسیر نمونه ناصر، ي،رازیمکارم ش .42
 .ش1380نسل جوان، ، ، قمحکومت جهانی مهدي ،ـــــــــــــــــــ .43
  .ش1378 طاووس بهشت، قم،، مانراز طول عمر امام ز ،علی اکبر مهدي پور، .44
  .ش1376صدوق، قم، ، الغیبۀ ،نعمانی، ابن ابی زینب محمدبن ابراهیم بن جعفر الکاتب .45
 



 

  


	_Hlt330899507
	_Hlt330899508
	_Hlt330208965
	_Hlt330208966
	_Hlt330208967
	_Hlt330208968
	_Hlt330222033
	_Hlt330222034
	_Hlt330222062
	_Hlt330222249
	_Toc330208709
	_Toc330208710
	_Toc330208711
	_Toc330208712
	_Toc68832051
	_Toc68832191
	_Toc330208713
	_Toc330208714
	_Toc330208715
	_Toc330208716
	_Toc330208717
	_Toc330208718
	_Toc330208719
	_Toc330208720
	_Toc330208721
	_Toc330208722
	_Toc330208723
	_Toc68832052
	_Toc330208724
	_Toc330208725
	_Toc330208726
	_Toc330208727
	_Toc330208728
	_Toc68832053
	_Toc330208729
	_Toc330208730
	_Toc330208731
	_Toc330208732
	_Toc68832054
	_Toc330208733
	_Toc330208734
	_Toc68832055
	_Toc68832056
	_Toc330208735
	_Toc330208736
	_Toc68832057
	_Toc68832058
	_Toc330208737
	_Toc68832059
	_Toc330208738
	_Toc68832060
	_Toc330208739
	_Toc330208740
	_Toc330208741
	_Toc330208742
	_Toc68832062
	_Toc330208743
	_Toc330208744
	_Toc330208745
	_Toc68832063
	_Toc68832064
	_Toc330208746
	_Toc330208747
	_Toc330208748
	_Toc68832065
	_Toc330208749
	_Toc330208750
	_Toc330208751
	_Toc330208752
	_Toc330208753
	_Toc330208754
	_Toc330208755
	_Toc330208756
	_Toc330208757
	_Toc68832066
	_Toc68832067
	_Toc330208758
	_Toc330208759
	_Toc330208760
	_Toc330208761
	_Toc330208762
	_Toc68832070
	_Toc330208763
	_Toc68832068
	_Toc330208764
	_Toc68832071
	_Toc330208765
	_Toc330208766
	_Toc330208767
	_Toc330208768
	_Toc330208769
	_Toc330208770
	_Toc330208771
	_Toc330208772
	_Toc330208773
	_Toc330208774
	_Toc330208775
	_Toc330208776
	_Toc330208777
	_Toc330208778
	_Toc330208779
	_Toc330208780
	_Toc330208781
	_Toc330208782
	_Toc330208783
	_Toc330208784
	_Toc330208785
	_Toc330208786
	_Toc330208787
	_Toc330208788
	_Toc330208789
	_Toc330208790
	_Toc330208791
	_Toc330208792
	_Toc330208793
	_Toc330208794
	_Toc330208795
	_Toc330208796
	_Toc330208797
	_Toc330208798
	_Toc330208799
	_Toc330208800
	_Toc330208801
	_Toc68832077
	_Toc330208802
	_Toc330208803
	_Toc68832078
	_Toc330208804
	_Toc68832079
	_Toc330208805
	_Toc68832080
	_Toc330208806
	_Toc330208807
	_Toc68832081
	_Toc68832082
	_Toc68832084
	_Toc330208808
	_Toc330208809
	_Toc68832083
	_Toc330208810
	_Toc68832085
	_Toc330208811
	_Toc68832086
	_Toc330208812
	_Toc68832087
	_Toc330208813
	_Toc330208814
	_Toc330105213
	_Toc330208815
	_Toc330208816
	_Toc330208817
	_Toc330208818
	_Toc68832088
	_Toc68832089
	_Toc330208819
	_Toc330208820
	_Toc68832090
	_Toc68832091
	_Toc330208821
	_Toc68832092
	_Toc330208822
	_Toc68832093
	_Toc330208823
	_Toc68832094
	_Toc330208824
	_Toc68832095
	_Toc330208825
	_Toc330208826
	_Toc330208827
	_Toc330208828
	_Toc330105227
	_Toc330208829
	_Toc330208830
	_Toc68832097
	_Toc330208831
	_Toc330208832
	_Toc330208833
	_Toc330208834
	_Toc330208835
	_Toc330208836
	_Toc330208837
	_Toc330208838
	_Toc330105237
	_Toc330208839
	_Toc330208840
	_Toc330208841
	_Toc330208842
	_Toc68832099
	_Toc68832100
	_Toc330208843
	_Toc68832101
	_Toc330208844
	_Toc68832102
	_Toc330208845
	_Toc330208846
	_Toc68832103
	_Toc68832104
	_Toc330208847
	_Toc68832105
	_Toc330208848
	_Toc68832106
	_Toc330208849
	_Toc68832107
	_Toc330208850
	_Toc68832108
	_Toc330208851
	_Toc68832109
	_Toc330208852
	_Toc330208853
	_Toc330208854
	_Toc330208855
	_Toc330208856
	_Toc330208857
	_Toc68832113
	_Toc330208858
	_Toc68832114
	_Toc330208859
	_Toc68832115
	_Toc330208860
	_Toc68832116
	_Toc330208861
	_Toc330208862
	_Toc68832117
	_Toc68832118
	_Toc330208863
	_Toc330208864
	_Toc330208865
	_Toc68832119
	_Toc68832120
	_Toc68832121
	_Toc330208866
	_Toc330208867
	_Toc68832122
	_Toc68832123
	_Toc330208868
	_Toc68832124
	_Toc330208869
	_Toc330208870
	_Toc68832131
	_Toc330208871
	_Toc330208872
	_Toc330208873
	_Toc330208874
	_Toc68832132
	_Toc330208875
	_Toc330208876
	_Toc68832133
	_Toc68832134
	_Toc330208877
	_Toc330208878
	_Toc68832111
	_Toc68832125
	_Toc330208879
	_Toc330208880
	_Toc330208881
	_Toc330208882
	_Toc330208883
	_Toc68832126
	_Toc330208884
	_Toc330208885
	_Toc68832127
	_Toc68832128
	_Toc330208886
	_Toc68832129
	_Toc330208887
	_Toc68832130
	_Toc330208888
	_Toc330208889
	_Toc330208890
	_Toc330208891
	_Toc330208892
	_Toc330208893
	_Toc68832136
	_Toc330208894
	_Toc68832137
	_Toc330208895
	_Toc330208896
	_Toc330208897
	_Toc330208898
	_Toc330208899
	_Toc68832139
	_Toc330208900
	_Toc68832140
	_Toc330208901
	_Toc68832141
	_Toc68832142
	_Toc330208902
	_Toc330208903
	_Toc68832143
	_Toc68832144
	_Toc330208904
	_Toc68832145
	_Toc330208905
	_Toc330208906
	_Toc68832146
	_Toc68832147
	_Toc330208907
	_Toc330208908
	_Toc68832148
	_Toc68832149
	_Toc330208909
	_Toc68832150
	_Toc330208910
	_Toc330208911
	_Toc68832151
	_Toc68832152
	_Toc330208912
	_Toc330208913
	_Toc68832153
	_Toc68832154
	_Toc330208914
	_Toc330208915
	_Toc68832155
	_Toc68832156
	_Toc330208916
	_Toc330208917
	_Toc330208918
	_Toc330208919
	_Toc330208920
	_Toc68832158
	_Toc330208921
	_Toc68832159
	_Toc330208922
	_Toc68832160
	_Toc330208923
	_Toc68832161
	_Toc330208924
	_Toc330208925
	_Toc68832162
	_Toc68832163
	_Toc330208926
	_Toc68832164
	_Toc330208927
	_Toc68832165
	_Toc330208928
	_Toc68832166
	_Toc330208929
	_Toc330208930
	_Toc330208931
	_Toc330208932
	_Toc330208933
	_Toc68832168
	_Toc330208934
	_Toc68832169
	_Toc330208935
	_Toc68832170
	_Toc330208936
	_Toc68832171
	_Toc330208937
	_Toc68832172
	_Toc330208938
	_Toc68832173
	_Toc330208939
	_Toc68832174
	_Toc330208940
	_Toc68832175
	_Toc330208941
	_Toc68832176
	_Toc330208942
	_Toc330208943
	_Toc330208944
	_Toc330208945
	_Toc330208946
	_Toc330208947
	_Toc330208948
	_Toc330208949
	_Toc330208950
	_Toc330208951
	_Toc330208952
	_Toc330208953
	_Toc330208954
	_Toc330208955
	_Toc330208956
	_Toc68832185
	_Toc330208957
	_Toc68832186
	_Toc330208958
	_Toc68832187
	_Toc330208959
	_Toc330208960
	_Toc68832188
	_Toc68832189
	_Toc330208961
	_Toc68832190
	_Toc330208962
	_Toc330208963
	_Toc330208964

