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درس دهم 

در انتظار طلوع 

قسمت اّول: کليات 

الف) اهداف 
١ــ هدف کلی: برداشت صحيح از آيندٔه بشريت، منجی جهانی، مفهوم انتظار و تقويت انتظار 

سازنده
٢ــ اهداف  آموزشی: 

ــ تبيين آيندٔه روشن بشريت بنابر ديدگاه اسالم 
ــ تبيين ديدگاه اسالم دربارٔه موعود 

ــ تبيين برداشت درست از مفهوم انتظار و نقش منتظران در عصر غيبت  

ب) پيش دانسته ها 
١ــ امامت و جانشينی پس از پيامبر اکرم (ص) 

٢ــ امام دوازدهم و غيبت کبرای آن حضرت 
٣ــ اديانی که منشأ الهی دارند: يهود، مسيحيت و زرتشتی 

ج) اصطالحات علمی درس 
۱ــ موعود: وعده داده شده، انسانى که ظهورش در اديان الهى، به خصوص اسالم، وعده 

داده شده است.
۲ــ منجى: نجات بخش، رهايى ساز، انسانى که در پايان تاريخ، ظهور مى کند و مستضعفان را 

نجات مى دهد.
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برقراری حکومت  انتظار ظهور حضرت امام عصر (ع) برای  ٣ــ انتظار امام عصر (ع): 
جهانی عدل. 

آن  به  رسيدن  برای  و  است  شده  داده  وعده  آينده  انتظار  در  که  جامعه ای  جامعۀمنتظر:  ٤ــ 
تالش می کند. 

٥ــ مسئوليت های منتظر: وظايفی که يک فرد يا جامعٔه منتظر بايد انجام دهد تا انتظار به پايان 
برسد و امام عصر (ع) ظهور نمايد. 

د) ارتباط با درس قبل
درس نهم دربارٔه امامت امام عصر (عج) و چگونگى انجام مسئوليت هاى مربوط به امامت در 
دورٔه غيبت کبرى' بود. اين درس دربارٔه پايان غيبت کبرى' و ظهور امام عصر (عج) و تشکيل حکومت 
جهانى به دست آن حضرت است. از همين زاويه، ابتدا مسئلٔه موعود و منجى در اديان ديگر مطرح شده 
و سپس، ديدگاه اسالم تبيين گرديده است. در ادامه نيز انتظار منتظران و مسئوليت هاى آنان توضيح 

داده شده است.

هـ) محورهاى اصلى درس
۱ــ آيندٔه تاريخ با پيروزى حق بر باطل همراه خواهد بود.

۲ــ اعتقاد به موعود جهانى مختص شيعه يا اسالم نيست و در همٔه اديان الهى وجود دارد.
۳ــ مشخص بودن نام منجى در شيعه از امتيازات اين مذهب است و فوايد متعددى دارد.

۴ــ طول عمر امام زمان (عج) از نظر علم و عقل کامالً ممکن است.
۵  ــ انتظار، يک امر فطرى انسانى (در بُعد فردى) و يک اصل مثبت اجتماعى (در بُعد اجتماعى) 

است.
براى  را  جامعه  و  خود  در  آمادگى  ايجاد  مسئوليت  که  است  مسئولى  انسان  منتظر،  انسان  ۶  ــ 

ظهور برعهده دارد.
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قسمت دوم: سازماندهی فعاليت های ياددهی ــ يادگيری 

الف) ارزشيابی از درس قبل 
در ابتدای تدريس، دبير از دانش آموزان درباره درس قبل می پرسد و ارزشيابی به عمل می آورد. 

موارد برای ارزشيابی در روش تدريس درس گذشته ذکر شده است. 

ب) آماده سازی و ايجاد انگيزه
مى توانيم  است،  شده  تنظيم  (عج)  زمان  امام  ظهور  و  انتظار  محور  بر  درس  اين  که  آن جا  از 
در  را  رابطه  اين  که  بخواهيم  آنان  از  و  ببريم  بهره  (عج)  زمان  امام  با  دانش آموزان  عاطفى  رابطٔه  از 
قالب هايى مانند خاطره گويى دربارٔه مراسم نيمٔه شعبان، شعر زيبا دربارٔه امام زمان يا طراحى هاى زيبا 

کنند. ارائه 
 هم چنين، مى توان با طرح دو سؤالى که در ابتداى آن آمده است، آغاز کرد، به خصوص سؤال 

اّول که دربارٔه اعتقاد به موعود و منجى در اديان ديگر است.
ــ َيِرثُها: به ارث مى برد (مى برند) آن را. فاعل «يَِرُث» «ِعباد» است. از اين رو بهتر است اين 

فعل را به صورت جمع (مى برند) معنا کنيم.
ــ ِعباِدىَ الّصالِحوَن: بندگان شايستٔه من. ترجمٔه کلمه به کلمٔه اين عبارت مى شود: «بندگان من 
شايستگان». همان طورکه مى دانيد، در زبان عربى اگر صفت و موصوف، مضاف واقع شوند، مضاف اليه 
به موصوف اضافه مى شود نه به صفت. در اين ترکيب، «عباد» موصوف است و «الصالحون»، صفت 
مى گوييم:  ترجمه  در  ولى  به «الصالحون».  نه  شده  اضافه  عباد  به  نتيجه  «ى»  در  مضاف اليه  و «ى»، 

«بندگان شايستٔه من».
نکتٔه ديگر اين که در زبان عربى هرگاه موصوف جمع باشد، صفت نيز جمع مى آيد ولى در ترجمه، 
هميشه صفت به صورت مفرد معنا مى شود؛ از اين رو، «الصالحون» را «شايسته» معنا مى کنيم نه شايستگان. 

البته اگر دانش آموزان جمع معنا کنند، براى آن ها صحيح محسوب مى شود.
   ــ َولَْوکَِرَه المشِرکوَن: و هر چند که اکراه داشته باشند مشرکان. در چنين ترکيب هايى «لَْو» به 

«هر چند» يا «گرچه» معنا مى شود. فعل «کَِرَه» نيز چون فاعل جمع دارد، جمع معنا مى شود.
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ج) اجزای تدريس 
اين درس شامل اجزای زير است: 

مراحل تدريسرديف
قرائت و ترجمٔه آيات ١
تبيين آيندٔه تاريخ از ديدگاه اسالم٢
انجام فعاليت پيام آيات٣
انجام فعاليت مقايسه٤
تبيين ديدگاه اسالم و اديان ديگر دربارٔه موعود٥
تبيين مفهوم انتظار و مسئوليت های منتظر ٦
انجام فعاليت ذکر نمونه ها٧
توضيح قسمت های برای مطالعه٨
اجرای گام چهارم ٩

١ــ قرائت و ترجمه آيات 
دانش آموزان، ابتدا آيات درس را قرائت می کنند و ترجمٔه آيات را تکميل می نمايند و دبير نمرٔه 

کسانی که در قرائت و ترجمه شرکت کرده اند، ثبت می کند. 
برخی نکات دربارٔه ترجمه اين آيات وجود دارد که توجه دبير را به آن ها جلب می کنيم: 

ــ َوَعَدالّلُّه الَّذيَن: وعده داد خدا به کسانى که. برخى از افعال در زبان عربى، مفعول بدون 
واسطه مى گيرند. اما در فارسى، همان مفعول به صورت باواسطه مى آيد؛ مانند همين فعل «َوَعَد». بنابراين 
در فارسى مى گوييم: «وعده داد  در ترجمه مى توان گفت: «وعده داد خدا کسانى را که» ولى معموالً 

خدا به کسانى که». دانش آموزان به هر دو صورت مى توانند بنويسند.
ــ ال 'ُيشِرکوَن بى َشيًئا: شريک نمى سازند با من چيزى را. گاهى بهتر است «ب» به صورت 

«با» معنا شود.
٢ــ تبيين آيندۀ تاريخ از ديدگاه اسالم

در قدم اّول، دبير دربارٔه آيندٔه تاريخ انسان و سرنوشت نهايى آدميان توضيحاتى مى دهد و سپس، 
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اين سؤال را مطرح مى کند:
سرنوشت آيندٔه انسان چيست؟

آيا مى توان سرنوشت خاصى را براى آيندٔه انسان پيش بينى کرد؟
در اين باره ديدگاه هايى مطرح است که برخى از آن ها مانند نظرئه مارکسيسم، در گذشته بيش تر 
امروزه  داد.  دست  از  را  خود  اهميت  اجتماع،  صحنٔه  در  عملى  شکست  علت  به  اّما  داشت  اهميت 
دانشمندانى مانند فوکوياما، هانتينگتون و الوين تافلر نظرياتى ارائه کرده اند که مهم تلقى مى شوند. از 
طرف ديگر، انديشه هاى جديدى در مسيحيت و يهود ظهور کرده اند که در آن ها بار ديگر به موضوع منجى 
و موعود توجه شده است. صاحبان اين انديشه ها در دهه هاى اخير کارهاى تبليغاتى عظيمى صورت 
داده اند. امروزه در عرصٔه سينما فيلم هاى بزرگى ساخته شده و يا در حال ساخت است که انديشه هاى 
موعودگرايى مسيحى و يهودى را تبليغ مى کند. همٔه اين ها نشانگر اهميتى است که امروز براى آيندٔه 

انسان و جهان تصور و پيش بينى مى شود.
در اين باره، در بخش دانستنى هاى ضرورى براى معلم، اطالعات بيش ترى داده خواهد شد.

٣ــ انجام فعاليت پيام آيات 
در اين فعاليت، دانش آموزان در آيات ابتدای درس تدبر می کنند و پيام هايی راکه مربوط به آيندٔه 

جهان است، استخراج می نمايند. 
بنابر آئه ٥٥ سورٔه نور، کسانی که ايمان دارند و عمل صالح انجام می دهند، وارث زمين (حاکم 
زمين) می شوند، اين حق در جهان استقرار می يابد، مؤمنان و صالحان به آرامش می رسند و مردم فقط 

خدا را می پرستند. 
بنابر آئه ٥ سورٔه قصص، مستضعفين رهبران جامعه و وارثان زمين می شوند. 

بنابر آئه ١٠٥ سورٔه انبياء، بندگان صالح وارثان زمين می شوند. 
بنابر آئه ٣٣ سورٔه توبه، دين حق بر همٔه اديان باطل غلبه می کند. 

٤ــ انجام فعاليت مقايسه 
اين فعاليت مقايسه اى بين بينش خداپرستان و کسانى که به خدا معتقد نيستند، دربارٔه آيندٔه تاريخ 

است.
کسى که به خدا ايمان دارد، وعدٔه او را حتمى و محّقق مى داند و چون خدا وعدٔه نصرت حق را 
داده، اين شخص هم مطمئن است که اين وعده محّقق خواهد شد. به همين جهت، با نگاهى اميدوار 

به تاريخ مى نگرد.
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و  روست؟  روبه  سرنوشتى  چه  با  تاريخ  آيندٔه  که  نمى داند  نيست،  معتقد  خداوند  به  که  کسى  اما 
به همين جهت، همواره با نگرانى و دلهره درگير است. عدم امکان پيش بينى آيندٔه تاريخ از آن جاست 
چنين محاسبه اى از  که اين پيش بينى نيازمند محاسبٔه همه رخدادها و حوادث اجتماعى است و عمالً 

توانايى علمى بشر خارج است.
آرى؛ مبانى فلسفى انديشٔه اسالمى به ما مى آموزد که خلقت اين جهان و موجودات آن، به ويژه 
انسان، عبث و بيهوده نيست و سيرى تکاملى و پيش رونده دارد. هم چنين اين آموزه در مبانى انديشٔه 
اسالمى مورد تأکيد است که نظام هستى بر حق استوار است و باطل دوامى ندارد. اّما اين دو نگرش 
فلسفى، تعيين کنندٔه جزئيات مسير تکاملى انسان و چگونگى پيروزى حق بر باطل نيستند. در حقيقت، 
اين نگرش فلسفى به ما مى گويد که عمل در مسير تکامل وحق زايل شدنى و بيهوده نيست و نقش مؤثر 
خود را در نظام هستى که مبتنى بر حق است، دارد، اّما اين که سرانجام تاريخ کجا و چه هنگامى است، 
براى آدمى قابل پيش بينى نيست. اين خداوند است که مى تواند بگويد اگر فقط يک روز از عمر زمين 
باقى مانده باشد، آن روز را چنان طوالنى مى کند که موعود و منجى الهى ظهور کند و وعدٔه خداوند را 

محقق گرداند.
دربارٔه آيندٔه تاريخ نظرياتى مطرح است که در بخش «دانستنى هاى ضرورى براى معلم» به برخى 

از آن ها خواهيم پرداخت،
٥ــ تبيين ديدگاه اسالم و ساير اديان دربارۀ موعود

ديديم که آيات قرآن کريم به صراحت دو وعده را اعالم مى کند: اّول حاکميت بندگان صالح بر 
روى زمين و دوم پيروزى مستضعفان بر مستکبران.

براى تحّقق اين دو آرمان در مرحلٔه نهايى تاريخ انسان است که موضوع «موعود» و «منجى» مطرح 
مى شود. توجه داريم که موعود و منجى دو نام انسانى است که چون خدا وعدٔه ظهور ايشان را داده، 

«موعود» ناميده شده است و از سويى چون مستضعفان جهان را نجات مى دهد، «منجى» نام دارد.
در تبيين اين موضوع بايد چند نکته را براى دانش آموزان به خوبى توضيح دهيم:

۱ــ اعتقاد به موعود، اختصاص به دين اسالم ندارد و مربوط به همٔه اديان الهى است؛ يعنى، 
توسط حضرت موسى (ع) و حضرت عيسى (ع) و نيز در دين زرتشت وعدٔه ظهور منجى داده شده 
است. منشأ اختالف در مصداق موعود، به اصل اختالف در اديان باز مى گردد. همان طور که خداوند 
دين واحدى فرستاده است، موعود نهايى و جهانى همٔه پيامبران نيز يک نفر بيش تر نخواهد بود و نمى شود 

که خداوند چند موعود به مردم معرفى کند.
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بنابراين، همان طور که در بحث اديان آمد اگر مثالً، پيروان حضرت موسى (ع) به حضرت مسيح(ع) 
ايمان مى آوردند و او را دروغ گو نمى پنداشتند و نيز اگر پيروان حضرت موسى (ع) و حضرت عيسى (ع) 
دعوت رسول خدا (ص) را مى پذيرفتند، تعّدد اديان ايجاد نمى شد، به همين ترتيب، تعّدد موعود نيز اتفاق 

نمى افتاد. پس همان طور که حقيقتاً دين الهى واحد است ، موعود الهى هم واحد است.
۲ــ در ميان مسلمانان، هم شيعه وهم اهل سّنت به ظهور موعود اعتقاد دارند و نام ايشان را هم 
«مهدى» (عج) گفته اند. با اين تفاوت که برخى از اهل سنت معتقدند که اين موعود هنوز به دنيا نيامده 
است. استناد آن ها به احاديثى است که از پيامبر نقل شده و ايشان فرموده است که «مهدى» بعدًا به دنيا 
خواهد آمد. روشن است که کلمٔه «بعدًا»، به بعد از عصر پيامبر مربوط است. از اين جهت اين احاديث 

با اعتقاد شيعه سازگارند.
نکتٔه ديگر اين که برخى از اهل سّنت نيز، مانند شيعيان معتقدند «مهدى» (عج) از نسل فرزندان 
حضرت فاطمه (س) است اّما برخى ديگر به استناد روايتى که خود از پيامبر اکرم (ص) نقل مى کنند، بر 
اين عقيده اند که «مهدى» از ميان فرزندان و نوادگان امام حسن مجتبى (ع) خواهد بود. اين گونه احاديث 
نيز با اعتقاد تشيع سازگار است؛ زيرا، مقصود رسول خدا (ص)، با توجه به احاديث ديگر، فرزند امام 
حسن عسکرى (ع) بوده، نه فرزند مستقيم امام حسن مجتبى (ع) بلکه از نسل امام مجتبى (ع) هم بوده 

است؛ زيرا مادر امام باقر (ع) دختر امام حسن مجتبى بوده است.
٦ــ تبيين مفهوم انتظار

در اين مرحله، الزم است دبير چند مفهوم اساسى را براى دانش آموزان تبيين کند:
انسان  که  هنگامى  مى آيد؟  پيش  انسان  براى  انتظار  حالت  موقع  چه  انتظار:  مفهوم  ــ  الف 
دسترس او نيست اّما مى داند که  دوست دار و مشتاق کسى يا چيزى است و آن کس يا چيز االن در 

باالخره روزى بدان خواهد رسيد.
بله، ممکن است انسان، دوستدار کسى يا چيزى باشد، اّما بداند که هرگز بدان نخواهد رسيد. اين 
فرد دچار نا اميدى و حسرت مى شود، نه انتظار. پس براى انتظار بايد، اشتياق باشد، دورى هم باشد، 
امکان رسيدن به آن و وصال هم باشد. حال، هر قدر که اشتياق شديدتر باشد و دورى هم طوالنى تر گردد، 

سوز و گداز انسان مشتاق افزايش مى يابد. حافظ مى گويد:
کز دست بخواهد شد پاياب۱ شکيبايى مشتاقى و مهجورى دور از تو چنانم کرد 

در اين جا دبير از دانش آموزان مى خواهد که نمونه هايى براى انتظار و نااميدى را که در زندگى 

١ــ پاياب: توان، طاقت
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آن ها يا ديگران اتفاق افتاده است، بيان کنند؛ مثالً، مادرى که فرزند خود را از دست داده، مشتاقى است 
دانشگاه  نااميد است. دانش آموز درس خوانى که از عهده آزمون  ديگر او را نمى بيند پس  که مى داند 

به خوبى برآمده، مشتاقى است که حالت انتظار دارد.
انتظار  و  جهان  در  حق  پيروزى  انتظار  است،  مطرح  مهدى (عج)  حضرت  دربارٔه  که  انتظارى 
رؤيت و مشاهدٔه انسان کامل مى باشد. انسان فطرتاً حق گرا و حق دوست و اميدوار به برقرارى حق در 

جهان و پيروزى آن بر باطل است.
اين  به  آراسته  که  است  انسانى  مشتاق  و  دارد  دوست  را  کماالت  و  زيبايى ها  فطرتاً  هم چنين، 

زيبايى هاست و اگر به او وعده دهند که اين انسان روزى خواهد آمد، منتظر ديدار است.
پس اگر مى گوييم انتظار امرى فطرى است، منظور اين نيست که بدون دليل و خود به خود، 

حالت انتظار در درون انسان ها وجود دارد.
ـ جامعۀ منتظر: همان طور که انساِن منتظر با انسانى که در انتظار نيست تفاوت دارد، جامعٔه  بـ 

منتظر نيز ويژگى هاى خاص خود را دارد.
الزم است دبير محترم ويژگى هاى چنين جامعه اى را تبيين کند و بينش هاى انحرافى را از بينش 
درست بازشناسى کند و توضيح دهد که جامعٔه منتظر، جامعه اى نيست که دست روى دست بگذارد 
و دِر خانه بنشيند تا مهمان بيايد بلکه به خانه مى رود و خانه را آماده مى کند. جامعٔه منتِظر يک جامعٔه 
فّعال است، به آينده اميد دارد و خود را آماده و پذيراى موعود مى کند. جامعٔه منتِظر جامعٔه عدالت خواه 
است، براى آن تالش مى کند، براى تحّقق آن وارد صحنه مى شود، شجاعت و جان بازى مى کند و به امام 

عصر(عج) عمالً نشان مى دهد که توانايى يارى و پشتيبانى ايشان را دارد.
ـ مسئوليت هاى شخص منتِظر: اين عنوان در کتاب درسى دانش آموز کامالً توضيح داده شده  جـ 
است. البته در جامعٔه ما برخی ديدگاه ها مطرح است که نوعی از انزواگرايی و عدم دخالت در فعاليت هاى 
سياسى و اجتماعى و نداشتن نقش سازنده در سرنوشت خود و جامعٔه خود تبليغ مى کنند. در اين ديدگاه 
يار امام زمان (عج)، منتظر واقعى و صاحب معرفت به ايشان کسى است که فقط محبت و ياد امام در 
قلبش خانه کند، به آموختن علوم اهل بيت (ع) بپردازد، براى تعجيل در ظهور دعا کند، حضور امام را 
در زندگى خود احساس کند و اهل ورع و تقوا باشد. اين ديدگاه صرفاً براين گونه ويژگى ها که همه الزم و 
ضرورى اند تأکيد مى کند و از پرداختن به برخى ويژگى ها که حضور فعال در مسائل جهانى، زندگى سياسى 

و اجتماعى، مبارزه با حکومت هاى جور و تشکيل حکومت دينى است غفلت مى ورزند. 
کسانى که با اين ديدگاه تربيت مى شوند، معموالً نسبت به همين امور در جامعه حساسيت نشان 
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مى دهند و اگر نسبت به واقعيت هاى اجتماعى معترض باشند، انتقاد و اعتراض شان به همين امور منحصر 
مى شود و تالش اجتماعى آن ها هم بر محور همين امور تمرکز مى يابد. نتيجٔه تبعيت از اين ديدگاه عدم 
حضور مؤثر وفّعال در صحنه هاى مهم و سرنوشت ساز اجتماعى، به خصوص در صحنه هاى مربوط به 

مبارزات حق و باطل، ستمديدگان با ستم پيشگان و مديريت اجتماعى است. 
اين انزواگرايى اجتماعى سبب مى شود که تابعان اين ديدگاه صرفاً درصحنه هاى مربوط به شعائر، 
گرايش هاى اجتماعى خود را بروز دهند و به گسترش شعائر و ظواهر بپردازند و نوعى عافيت طلبى را تبليغ 
کنند و در سرنوشت سازترين صحنه ها غايب باشند و گاه با طرح برخى شعارهاى تسليم طلبانه و غيرمؤثر 
جلوه دادن حضور فعال در صحنه هاى سرنوشت ساز، ناخودآگاه به باطل کمک کنند و قيام کنندگان به 

عدل را تنها گذارند. 
ما در ذيل اين عنوان بايد بتوانيم به دانش آموزان بياموزيم که ياور راستين امام بايد در جهت همان 
اهدافى زندگى کند و براى تحقق همان اهدافى عمل نمايد که وقتى امام ظهور مى کند بدان قيام و عمل 
خواهد کرد. و اگر جوهرٔه حکومت جهانى امام عصر (عج) عدالت است، ياور و منتظر آن بزرگوار نيز 
بايد در زندگى فردى، خانوادگى و اجتماعى در اين جهت تالش مؤثر کند و پوالد دلى را تمرين کرده 

باشد. 
۷ــ انجام فعاليت ذکر نمونه ها 

اين فعاليت، يک فعاليت واگراست. يعنی دانش آموزان می توانند متناسب با اطالعات و سليقه های 
اشاره  زير  موارد  به  آنان  است  ممکن  جواب ها،  اين  در  بدهند.  متفاوتی  جواب های  خود،  شخصی 

کنند: 
شرکت و همکاری در جشن های مربوط به امام عصر (ع) 

خواندن دعاهای مربوط به آن حضرت 
مطالعٔه کتاب های مربوط به ايشان 

انجام فعاليت های اجتماعی که امام را خوشحال می کند 
مبارزه با بی عدالتی ها و فسادها

انجام وظايف دينی و …
٨ــ توضيح قسمت های برای مطالعه 

در اين درس دو قسمت «برای مطالعه» است. در قسمت اّول، ديدگاه اديان يهود، مسيحيت و 
بيشتری در اين  دبير، اطالعات  دربارٔه موعود توضيح داده شده است. البته خوب است که  زرتشتی 



١٨٤

زمينه داشته باشد و به دانش آموزان ارائه دهد. کتاب هايی که به عنوان منبع ذکر شده اند، می تواند به ما 
کمک کند. 

در قسمت دوم، ابتدا سخنانی از رهبر معظم انقالب اسالمی آمده که به آسيب شناسی بحث انتظار 
می پردازد و انتظار منفی را نقد می کند و وظيفٔه ياران امام زمان (ع) را متذکر می شود. 

حضرت  منتظران  حال  با  مناسب  کامالً  که  آمده  حافظ  اشعار  از  يکی  سخنان،  اين  از  پس 
ولی عصر(ع) است. شرح مختصر اشعار چنين است: 

۱ــ اى امام عصر، اى پادشاه همٔه خوبان و نيکان، غم تنهايى ما را به رنج انداخته است. داد 
ما را از آن بگير. به سبب دورى از تو، دل ما به ستوه آمده و زمان آن فرارسيده که بازگردى و منتظران 

را شاد کنى.
۲ــ شادابى و نشاط جمع ياران تو در حال پايان پذيرفتن است آنان را درياب که بر اين کار، توانايى.

۳ــ شوق و اشتياق ديدار تو از يک طرف و دورى از تو از طرف ديگر چنان مرا بى قرار کرده که 
تاب و توان شکيبايى را از دست خواهم داد.

۴ــ تو ساقى عالم وجود، مى  و آب حيات به انسان ها مى بخشى؛ اکنون ببين که بى حضور تو، 
جمع ما هيچ رنگ و نشاطى ندارد. در گلستاِن جمع ياران حضور پيدا کن تا اين گلستان زيبايى واقعى 

را پيدا کند.
۵  ــ در حالى که ناکامى در زندگى، وجود مرا فراگرفته، درِد اشتياق تو براى من نجات بخش است 

و در حالى که تنهايى مرا به گوشه اى کشانده، ياد تو انيس و همراه من است.
۶  ــ حافظ که اميد به وصال دارد و پايان هجران را نزديک مى بيند، به خود نويد مى دهد که شب 
هجران در حال تمام شدن است و بوى ديدار به مشام مى رسد. پس اى عاشق شيدا اين شادى بر تو 

مبارک باشد.
بعد از آن، شعرى از قيصر امين پور است که شرح مختصر آن را مى آوريم:

۱ــ بار ديگر حالت اشتياق و انتظار در من باال گرفت و دردهاى شب بى قرارى چون تيغ هايى بر 
وجودم ظاهر شده است. (گُل کردن به معناى ظاهر شدن و پديدار شدن)

۲ــ انسان ها حالت ثابتى ندارند، گاهى غم و اندوه وجود مارا مى گيرد و احساس فراق برما مستولى 
مى شود. از تو مى خواهيم که در آن حاالت به ما کمک کنى و دست ما را بگيرى. 

۳ــ اگر من به شوق ديدار تو خود را فراموش کرده و خود را از دست داده ام، براى آن است که 
تو با ظهور خودت مرا به خود بياورى و من هستى ام را از دست تو دريافت کنم.
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حقيقت،  در  و  ندارم  خود  از  چيزى  ديگر  و  داده ام  دست  از  را  خود  نيستى  و  هستى  من  ۴ــ 
نيست شده ام. تنها کمک و يارى توست که مى تواند مرا به خودم باز گرداند و فرصت مى دهد که خود 

را بازيابم.
۵  ــ ديگران درمان درد من نيستند، به همين جهت با آن ها کارى ندارم. زيرا مى دانم که باالخره، 

مرهم درِد کُشنده ام تويى و تو مرا درمان خواهى کرد.
۶  ــ براى اين که در کنار تو و در مالقات با تو قرار و آرام بگيرم، بى قرار و مّواج رو به سوى تو 

دارم و پويا و شتابان، جارى به سوى توام.
فراوان  تحمل  و  صبر  با  اّما  است  محکم  و  سخت  سنگ  و  نرم،  و  نازک  من،  ناخن  گرچه  ۷ــ 
باالخره سنگ را به زانو درآوردم و با ناخن روى آن نوشتم «بيا بيا»، در اين جا منظور با ناخن نوشتن 

نيست بلکه منظور تجسم سختى هاى دورٔه انتظار و مشتاقى است.
در انتهای اين قسمت، بحثی دربارٔه جهانى شدن و رابطٔه آن با مهدويت و موعودگرايى در عصر 
حاضر است. بهتر است دبير محترم در فرصت مناسب اين دو صفحه را براى دانش آموزان توضيح 
دهد يا از دانش آموز خوش فکرى بخواهد که در اين باره کنفرانس دهد. در توضيح اين متن بايد به 

نکات زير توجه کرد:
جهانى شدن با جهانى سازى متفاوت است. جهانى شدن، يک واقعيت اجتماعى است که براساس 

گسترش ارتباطات، درحال وقوع است و نتيجٔه پيشرفت دانش و فّناورى است.
گسترش ارتباطات، جهان را تبديل به يک کشور يا يک شهر يا يک دهکده کرده است. و همان طور 
که آحاد مردم، نهادها، ديدگاه ها، سليقه ها و مجموعٔه تفاوت ها در يک کشور يا يک شهر يا يک ده بر 

يک ديگر تأثير مى گذارند، مجموعٔه تفاوت هاى جهانى نيز بر يکديگر تأثير مى گذارند.
فرصت  از  که  پى آن اند  در  جهانى  قدرت هاى  برنامه،  اين  در  است.  برنامه  يک  جهانى سازى، 
جهان  سراسر  بر  را  خود  طريق،  اين  از  کنند و  جهانى  را  خود  سليقه هاى  ديدگاه ها و  کرده و  استفاده 

حاکم سازند.
بايد  ناپسند نيست. بلکه  ساختن يک فکر يا سليقه  کنيم که اصل تالش براى جهانى  بايد توجه 
ديد کدام فکر و کدام سليقه مى خواهد جهانى شود و از چه ابزارى بهره مى برد. ديدگاه و سليقه اى که بر 
انديشٔه غربى حاکم است، حقيقتى جز غفلت از معنويت و عدالت ندارد و قدرت هاى حاکم مى کوشند تا 

اين ديدگاه را جهانى سازند و جهان را به دهکده اى مطيع و خاموش براى خود تبديل کنند.
بنابراين، بحث در اين نيست که جهانى سازى عملى غيرعادالنه و ناصواب است و اگر کسى براى 
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جهانى سازى تالش کند مرتکب جرمى شده است، بلکه بحث در اين است که چه ديدگاهى صالحيت 
جهانى سازى را دارد و راه گسترش اين ديدگاه چيست. نه هر ديدگاهى صالحيت جهانى سازى دارد و 

نه هر روشى براى اين جهانى سازى مشروع و مناسب است.
متنى که در درس آمده است، شاخصه هاى عقيده و ديدگاهى را که صالحيت جهانى شدن دارد، 
مشخص کرده و روش آن را نيز تبليغ سازنده و مثبت دانسته است. تبليغ مثبت و سازنده عبارت است 
از تبيين صحيح ديدگاه اسالمى با همٔه ابزارهاى مؤثر، نقد درست انديشه هاى رقيب و حضور فعال و 
مؤثر در صحنه هاى جهانى با موضع گيرى هاى مبتنى بر معنويت و عدالت، نفوذ در سنگرهاى فرهنگى    ــ 

اجتماعى جهانى و يافتن ياران جديد.
٩ــ اجرای گام چهارم

دو  بر  انتظارى  چنين  ساختار  است.  سازنده  و  فّعال  مثبت،  انتظار  براى  برنامه ريزى  گام،  اين 
عنصر معرفت و محبّت بنا شده است. بنابراين، معلم بايد براى طرح اين گام، فضاى مناسبى ايجاد کند 

و دانش آموزان را به اين برنامه تشويق کند، برنامه اى که در آن:
معرفت انسان به امام زمان (عج) افزايش يابد،
محبت و عشق وى به آن حضرت تقويت شود،

و انتظار عملى و فّعال را تمرين کند.

د) انجام بخش انديشه و تحقيق
در اين بخش سه سؤال طرح شده است: 

سؤال اّول: پاسخ اين سؤال، در آيات ابتداى درس آمده است. در آن آيات خوانديم که حکومت 
جهانى به مؤمنان صالح مى رسد و مستضعفان وارث زمين خواهند شد.

دبيران محترم توجه کنند که ضرورى نيست دانش آموزان عيِن جمالت باال را بگويند. بلکه کافى 
است مفهوم را بيان کرده و به دو مورد فوق اشاره کنند.

سؤال دوم: زير عنوان شخص منتظر، اين تأثير بيان شده است؛ چون انتظار امام زمان (عج) از 
روى اشتياق و مهر و محبّت است و در شخص منتظر آثارى دارد؛ از جمله:

۱ــ براى جلب رضايت امام تالش مى کند؛
۲ــ امام را الگو قرار مى دهد و مى کوشد تا خصلت هاى مورد توجه ايشان را در خود به وجود 

آورد؛
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۳ــ شخص را فعال و با نشاط مى کند و اميد به آينده اى زيبا را در او افزايش مى دهد. 
سؤال سوم: دربارٔه برداشت هاى مختلف دربارٔه انتظار است. در اين باره در ذيل عنوان «چه 
کسانى مى توانند ياران راستين امام باشند؟»، توضيحاتى داده شد. کسانى که آن بينش انزواطلبانه را نسبت 
به ياران امام در عصر غيبت داشته باشند، انتظار آن ها نيز انتظارى غيرفعال يا «منفى» است. اين گونه 
مى کوشند  که  کسانى  اّما  مى بينند،  قبيل  اين  از  امورى  و  زارى  گريه،  دعا،  در  بيشتر  را  انتظار  افراد، 
خود را آمادٔه همان کارهايى کنند که امام از آن ها خواهد خواست، «انتظار مثبت» دارند؛ يعنى، آدم هاى 
فعالى هستند که در جهت تحقق خواسته هاى امام خود تالش مى کنند. آنان مى کوشند جبهه اى از حق 
تشکيل دهند و همواره بر تعداد ياران خود بيفزايند و در عين فعاليت سازنده و مثبت با اشک و شوق و 

دعا و ندبه، ظاهر شدن امام را طلب مى کنند. 

هـ) انجام بخش پيشنهاد
پيشنهاد اّول، مراجعه به دعاى عهد و انتخاب آن بخش از دعاست که با خداوند عهد و پيمان 

بسته مى شود. آن قسمت دعا به شرح زير است.
خدايا، بار ديگر تجديد مى کنم با او ُد لَه و  َالٰلُهمَّ ِانّى ُاَجدِّ

در بامداد امروز فى َصبيَحِة يَْومى ٰهٰذا 
و در روزهاى ديگر زندگى ام َو ما ِعْشُت ِمْن َايّامى 

پيمان و تعهد و بيعتى َعهًدا َو َعْقًدا َو بَْيَعةً 
براى او که در گردنم است لَه و فى ُعنُقى 

هرگز از آن برنگردم ال َاحوُل َعنٰها 
و از آن دست برندارم َوال َازوُل َابًَدا. 

شرق و  در  را  انسان ها  ارتباط  نزديکى  که  است  ظهور  عالئم  از  دسته  آن  دربارٔه  دوم،  پيشنهاد 
غرب مى رساند. از جملٔه عالئم ظهور آن است که  اگر کسى در شرق سخنى بگويد، ديگران در غرب 

مى شنوند.
در مورد ظهور هم روايت شده که امام زمان (عج) وقتى ظهور مى فرمايد، به ديوار کعبه تکيه مى دهد 
و ظهور خود را اعالم مى کند و همٔه مردم جهان مى شنوند. گرچه احتمال دارد امام زمان (عج) اين کار را 

با قدرت الهى انجام دهد، اّما امروزه چنين کارى از طريق وسائل ارتباط جمعى  نيز امکان پذير است.
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در پيشنهاد سوم، دانش آموزان، مطالبى را که پيرامون آيندٔه تاريخ آموخته اند، به قرآن کريم عرضه 
مى کنند تا مطابقت آن ها را با قرآن کريم بيابند.

در آئه ۱۷ سورٔه رعد، خداوند اين گونه مثال مى زند که از آسمان باران فرود مى آيد از اين آب 
رودهايى روان مى شود و مسير کوه ها ودشت ها را طى مى کند. اين آب که به صورت سيل روان است، 
کفى روى خود مى آورد که همراه آن اشياى سبکى مانند چوب و خاشاک نيز هست. خداوند اين مثال 
را براى حق و باطل مى زند که آب، مثال حق و کف روى آب، مثال باطل است. کف به تدريج، به کنارى 

مى رود و نابود مى  شود و آب باقى مى ماند و به مردم سود مى رساند.
شباهت هاى زير را مى توان ميان کف و باطل و نيز ميان آب و حق ذکر کرد.

شباهت ها
شباهت های آب 

و حق
۱ــ همان طور که در رودخانه، آب دوام دارد، در تاريخ حيات انسان 

نيز حق است که باقى مى ماند.
۲ــ همان طور که آب براى موجودات زنده فايده دارد، حق نيز براى 

جامعٔه انسانى سودمند است.
۳ــ همان طور که اساس حيات طبيعى بر پائه آب است (َوَجَعْلنا ِمَن اْلماِء 

ُکلَّ َشىٍء َحّى)، اساس حيات جامعٔه انسانى بر حق است.

شباهت های کف 
روی آب و باطل

۱ــ همان طور که کف روى آب، عمر کوتاهى دارد، باطل نيز درتاريخ 
حيات انسان ها دوامى نخواهد داشت.

۲ــ همان طور که کف فايده اى ندارد و اگر به جاى آب به کار رود، 
ضرر  به  بلکه  ندارد  سودى  تنها  نه  نيز  باطل  نمى رساند،  فايده اى 

انسان هاست و اگر جامعه اى بر باطل بنا شود، نابود مى شود.
۳ــ همان طور که کف توخالى و پوک است، باطل نيز پوک و ميان تهى 

است و حقيقت از آِن حق است.

ارائه  مطالعه  براى  بخش  در  که  است  اسالمى  انقالب  معظم  رهبر  سخنان  دربارٔه  آخر  پيشنهاد 
گرديد.
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و) ارزشيابی از ميزان يادگيری
در اين درس، موارد زير بايد مورد ارزشيابی قرار گيرد: 

۱ــ قرائت و ترجمٔه آيات درس 
۲ــ تبيين آيندٔه تاريخ از ديدگاه اسالم 

۳ــ انجام فعاليت پيام آيات 
۴ــ انجام مقايسٔه دو بينش دربارٔه آيندٔه تاريخ 

۵ــ تبيين ديدگاه اسالم و تشيع دربارٔه موعود و امتيازات اين ديدگاه 
۶ــ توضيح دربارٔه حقيقت انتظار 

۷ــ تبيين ويژگی های فرد و جامعٔه منتظر 
۸ ــ تبيين مسئوليت های انسان منتظر 

۹ــ انجام فعاليت ذکر نمونه ها 
۱۰ــ توضيح قسمت های برای مطالعه 

۱۱ــ انجام بخش انديشه و تحقيق و پاسخ گويی به سؤال های طرح شده 
۱۲ــ انجام پيشنهادها 

۱۳ــ مشارکت و همکاری در ضمن تدريس 
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قسمت سوم: تمهيدات

الف) دانستنى هاى ضرورى براى معلم
۱ــ اشعارى دربارۀ انتظار و رابطۀ محبت آميز با امام عصر (عج)

ــ روز وصل، از امام خمينى «ره»

مى رود پايان  به  رو  هجران  ايام  مخور  غم 
مى زند باال  خويش  ماه  روى  از  را  پرده 
مى شود هويدا  گل  شاخسار  اندر  بلبل 
مى شود نورافشان  او  رخ  نور  از  محفل 
ابرها از نور خورشيِد ُرخش پنهان شوند
باد مژده  ياران  است  نزديک  ديدار  وعدٔه 

مى رود مى گساران  ما  سِر  از  خمارى  اين 
غمزه را سرمى دهد، غم ازدل و جان مى رود
زاغ با صد شرمسارى از گلستان مى رود
هرچه غير از ذکِر يار از ياد رندان مى رود
مى رود خرامان  سرو  آن  رخسار  از  پرده 
روز وصلش مى رسد، ايام هجران مى رود

ــ لحظٔه ديدار، از سلمان هراتى
شويم مى  بيدار  تو  سالم  با  صبح  هر 
وسيع افقْ  تا  اى  آبى ات  چشم هاى  در 
يک آسمان ستاره و يک کهکشان شهاب
ند ز مى  لبخند  ه  پنجر ر  ا هز ين  چند
رويم مى  مرگ  تا  مرتبه  هزار  روزى 
مسير از  يد  آ مى  صبح  ره  دوبا فردا 

شويم مى  سرشار  تو  چشم  آفتاب  از 
يم شو مى  ر  سيا ٔه  ر ستا ن  سما آ يک 
مى شويم آوار  شب  شانه هاى  روى  بر 
مى شويم ديوار  فاجعه  روى  به  رو  تا 
شويم مى  تکرار  تبه  مر هزار  روزى 
شويم مى  ر  ديدا لحظٔه  ر  نتظا ا چشم 

ــ آخرين طوفان، از حسين اسرافيلى
را نشانت  نمى يابم  مى گردم  تو  دنبال  به 
تمام جاده را رفتم، غبارى از سوارى نيست
نگاهم مثل طفالن، زير باران خيره شد بر ابر
کهن شد انتظار اما به شوقى تازه، بال افشان
شايد را،  ناچيز  قطرٔه  اين  کنى  گر  کرامت 
آدينه شرق  از  بپيچ  طوفان!  آخرين  اى  اال 

را کهکشانت  مدار  جويم  کجا  بايد  بگو 
را نشانت  رّد  ام  ُجسته  بيابان  تا  بيابان 
را رنگين کمانت  آسمان،  در  مگر  تا  ببيند 
تمام جسم و جان لب شد که بوسد آستانت را
که چون ابرى بگردم کوچه هاى آسمانت را
را نشانت  آتش  لب  بنشاند  بوسه  دريا  که 
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ــ شعر زير از فصيح الزمان رضوانى (قرن ۱۴) است.بيت دوم اين شعر گوياى آن است که اين 
شعر يا دربارٔه محبوب مطلق يعنى، خداى متعال است يا درباره حضرت ولى عصر (عج) که از نظرها غايب 
است. همان طورکه مى دانيد، مى، چشم مست، سبو، چشم سياه و مانند آن تعابيرى استعاره اى است که 

در اشعار عرفايى چون حافظ و مولوى، مبين رابطٔه عاشقانٔه آنان با خداست.
رويى تو  از  ببينم  که  آرزويم  هست  همه 
بينم ننموده اى  را  خود  جمال  کسى  به 
غم و درد و رنج و محنت، همه مستعد قتلم
مويم که  بس  تو  زغم  نالم،  که  بس  تو  ره  به 
همه خوش دل اين که مطرب بزند به تار چنگى
چه شود که راه يابد سوى آب، تشنه کامى؟
شود اين که از ترحم دمى اى سحاب رحمت
بشکست اگر دل من، به فداى چشم مستت
صحرا و  روند  چمن  به  تّفرج  موسم  همه 
بويم کام  به  گلى  که  دهندم  ره  باغ  به  نه 
ز چه شيخ پاک دامن سوى مسجدم بخواند
چشمى ه  سيا ستم  روزم،  تيره  بنموده 
مسکين دردمند  رضوانى  سوى  به  نظرى 

آرزويى به  برسم  هم  من  که  را  تو  زيان  چه 
گفت وگويى تو  از  بود  زبانى  هر  به  جا  همه 
گويى ميانه  از  ِبَبر  من،  تن  از  سر  بُبر  تو 
مويى مويه  ز  شده ام  نالى،  زناله  شده ام 
من از آن خوشم که چنگى بزنم به تار مويى
کام جويى؟ تو  زلب  جويد  کام  که  شود  چه 
مِن خشک لب هم آخر زتو َتر کنم گلويى؟
سبويى اگر  شکند  سالمت،  مى  سرُخّم 
جويى کنار  بنشين  نه،  من  چشم  به  قدم  تو 
بويى کام،  به  شنوم  گل  از  که  اين  دماغ  نه 
رخ شيخ و سجده گاهى، سِر ما و خاک کويى
رويى سپيد  صنم  سپيدم،  مو  بنموده 
سويى هيچ  به  نبود  اميدى  درت،  جز  به  که 

۲ــ سخنرانى امام خمينى در برداشت هاى انحرافى از انتظار
اين سخنرانى در نيمٔه شعبان سال ۱۴۰۸ هجرى قمرى برابر با ۱۴ فروردين ۱۳۶۷ ايراد شده و 
حاوى نکات مهمى دربارٔه انتظار، تشکيل حکومت در عصر غيبت و تکليف مسلمانان در عصر غيبت 

است. در اين جا بخش هايى از اين سخنان را نقل مى کنيم.
«آن چه که امروز مى خواهم به عرضتان برسانم، برداشت هايى است که از انتظار فرج شده است و 
بعضى اش را من عرض مى کنم. بعضى ها انتظار فرج را به اين مى دانند که در مسجد، در حسينيه و در منزل 
بنشينند و دعا کنند و فرج امام زمان ــ سالم الله عليه ــ را از خدا بخواهند. اين ها مردم صالحى هستند 
که يک همچو اعتقادى دارند بلکه بعضى از آن ها را که من سابقاً مى شناختم، بسيار مرد صالحى بود، يک 
اسبى هم خريده بود، يک شمشيرى هم داشت و منتظر حضرت صاحب ــ سالم الله عليه ــ بود. اين ها 
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به تکاليف شرعى خودشان هم عمل مى کردند و نهى از منکر هم مى کردند و امر به معروف هم مى کردند، 
لکن همين، ديگر غير از اين کارى ازشان نمى آمد و فکر اين مهم که يک کارى بکنند، نبودند.

يک دستٔه ديگرى بودند که انتظار فرج را مى گفتند اين است که ما کار نداشته باشيم به اين که در 
جهان چه مى گذرد، بر ملت ها چه مى گذرد، بر ملت ما چه مى گذرد؛ به اين چيزها ما کار نداشته باشيم، 
ما تکليف هاى خودمان را عمل مى کنيم، براى جلوگيرى از اين امور هم خود حضرت بيايند ان شاءالله، 
درست مى کنند؛ ديگر ما تکليفى نداريم. تکليف ما همين است که دعا کنيم ايشان بيايند و کارى به کار 
آن چه در دنيا مى گذرد يا در مملکت خودمان مى گذرد، نداشته باشيم. اين ها هم يک دسته اى، مردمى 

بودند که صالح بودند.
يک دسته اى مى گفتند که خوب، بايد عالم پر از معصيت بشود تا حضرت بيايد؛ ما بايد نهى از 
منکر نکنيم، امر به معروف هم نکنيم تا مردم هر کارى مى خواهند بکنند؛ گناه ها زياد بشود که فرج نزديک 

بشود.
يک دسته اى از اين باالتر بودند؛ مى گفتند: بايد دامن زد به گناه ها، دعوت کرد مردم را به گناه 
تا دنيا پر از جور و ظلم بشود و حضرت ــ سالم الله عليه ــ تشريف بياورند. اين هم يک دسته اى بودند 
که البته در بين اين دسته، منحرف هايى هم بودند، اشخاص ساده لوح هم بودند، منحرف هايى هم بودند 

که براى مقاصدى به اين دامن مى زدند.
يک دستٔه ديگرى بودند که مى گفتند که هر حکومتى اگر در زمان غيبت محقق بشود، اين حکومت 
باطل است و برخالف اسالم است. آن ها مغرور بودند. آن هايى که بازيگر نبودند، مغرور بودند به بعض 
رواياتى که وارد شده است بر اين امر که هر َعلَمى بلند بشود قبل از ظهور حضرت، آن َعلَم ، َعلَم باطل 
است. آن ها خيال کرده بودند که نه، هر حکومتى باشد، در صورتى که آن روايات [اشاره دارد] که هر 

کس علم بلند کند با َعلَم مهدى، به عنوان «مهدويت» بلند کند، [باطل است.]
حاال ما فرض مى کنيم که يک همچو رواياتى باشد، آيا معنايش اين نيست که تکليفمان ديگر ساقط 
است؟ يعنى، خالف ضرورت اسالم، خالف قرآن نيست اين معنا که ما ديگر معصيت بکنيم تا پيغمبر 
بيايد، تا حضرت صاحب بيايد؟ حضرت صاحب که تشريف مى آورند، براى چى مى آيند؟ براى اين که 
گسترش بدهند عدالت را، براى اين که حکومت را تقويت کنند، براى اين که فساد را از بين ببرند. ما 
برخالف آيات شريفٔه قرآن دست از نهى از منکر برداريم، دست از امر به معروف برداريم و توسعه بدهيم 
همين  مى خواهند  مى آيند،  حضرت  مى کنند؟  چه  بيايند  حضرت  بيايند؟  حضرت  اين که  براى  را  گناهان 
کارها را بکنند. االن ديگر ما هيچ تکليفى نداريم؟ ديگر بشر تکليفى ندارد، بلکه تکليفش اين است که 
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دعوت کند مردم را به فساد؟
کسى که مى گويد حکومت الزم نيست، معنايش اين است که هرج و مرج باشد. اگر يک سال 
حکومت در يک مملکتى نباشد، نظام در يک مملکتى نباشد، آن طور فساد پر مى کند مملکت را که آن 
طرفش پيدا نيست. آنى که مى گويد حکومت نباشد، معنايش اين است که هرج و مرج بشود؛ همه هم را 
بکشند؛ همه به هم ظلم بکنند براى اين که حضرت بيايد. حضرت بيايد چه کند؟ براى اين که رفع کند اين 
را. اين يک آدم عاقل، يک آدم اگر سفيه نباشد، اگر مغرض نباشد، اگر دست سياست اين کار را نکرده 
باشد که بازى بدهد ماها را که ما کار به آن ها نداشته باشيم، آن ها بيايند هر کارى مى خواهند انجام بدهند، 

اين بايد خيلى آدم نفهمى باشد!
اما مسئله اين است که دست سياست در کار بوده؛ همان طورى که تزريق کرده بودند به ملت ها، 
به مسلمين، به ديگر اقشار جمعيت هاى دنيا که سياست کار شماها نيست؛ برويد سراغ کار خودتان و آن 
چيزى که مربوط به سياست است، بدهيد به دست امپراتورها. خوب، آن ها از خدا مى خواستند که مردم 
غافل بشوند و سياست را بدهند دست حکومت و به دست ظلمه، دست آمريکا، دست شوروى، دست 
امثال اين ها و آن هايى که اذناب اين ها هستند و اين ها همه چيز ما را ببرند، همه چيز مسلمان ها را ببرند، 
همه چيز مستضعفان را ببرند و ما بنشينيم بگوييم که نبايد حکومت باشد، اين يک حرف ابلهانه است، 
منتها چون دست سياست در کار بوده، اين اشخاص غافل را، اين ها را بازى دادند و گفتند: شما کار 
به سياست نداشته باشيد، حکومت مال ما، شما هم برويد توى مسجدهايتان بايستيد نماز بخوانيد! چه 

کار داريد به اين کارها؟
اين هايى که مى گويند که هر علَمى بلند بشود و هر حکومتى، خيال کردند که هر حکومتى باشد اين 
برخالف انتظار فرج است. اين ها نمى فهمند چى دارند مى گويند. اين ها تزريق کرده اند بهشان که اين حرف ها 
را بزنند. نمى دانند دارند چى مى گويند. حکومت نبودن، يعنى اين که همه مردم به جان هم بريزند، بکشند 
هم را، بزنند هم را، از بين ببرند، برخالف نص آيات الهى رفتار بکنند. ما اگر فرض مى کرديم دويست تا 
روايت هم در اين باب داشتند، همه را به ديوار مى زديم؛ براى اين که خالف آيات قرآن است. اگر هر روايتى 
بيايد که نهى از منکر را بگويد نبايد کرد، اين را بايد به ديوار زد. اين گونه روايت قابل عمل نيست و اين 

نفهم ها نمى دانند چى مى گويند، هر حکومتى باشد حکومت باطل است! …
بله، البته آن پر کردن دنيا را از عدالت، آن را ما نمى توانيم پر بکنيم. اگر مى توانستيم، مى کرديم، 
اما چون نمى توانيم بکنيم، ايشان بايد بيايند. االن عالم پر از ظلم است. شما يک نقطه هستيد در عالم. 
عالم پر از ظلم است. ما بتوانيم جلوى ظلم را بگيريم، بايد بگيريم؛ تکليفمان است. ضرورت اسالم و 
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قرآن است، تکليف به ما کرده است که بايد برويم همه کار را بکنيم. اما نمى توانيم بکنيم؛ چون نمى توانيم 
بکنيم، بايد او بيايد تا بکند اما ما بايد فراهم کنيم کار را. فراهم کردن اسباب اين است که کار را نزديک 

بکنيم، کار را همچو بکنيم که مهيا بشود عالم براى آمدن حضرت ــ سالم الله عليه… .
۳ــ سخنانى از رهبر معظم انقالب دربارۀ مهدويت

آيندۀ تاريخ از ديدگاه اسالم: از نظر اسالم و بينش اسالمى، جريان عالم به سمت حاکميت 
حق و به سمت صالح است، اين برو برگرد هم ندارد … همه  انبيا و اوليا آمده اند تا انسان را به آن بزرگراه 
اصلى اى سوق بدهند که وقتى وارد آن شد، بدون هيچ گونه مانعى تمام استعدادهايش مى تواند بروز کند. 
انبيا و اوليا، اين مردم گم گشته را مرتب از اين کوه و کمر و دشت ها و کويرها وجنگل ها به سمت اين راه 
اصلى سوق دادند و هدايت کردند. هنوز بشريت به نقطٔه شروع آن صراط مستقيم نرسيده است، آن در 
زمان ولى عصر (ارواحنا فداه) محقق خواهد شد ليکن همٔه اين تالش ها اصالً براساس اين بينش است 
که نهايت اين عالم، نهايت غلبٔه صالح است. ممکن است زودتر بشود، ممکن است ديرتر بشود اما برو 
برگرد ندارد، قطعاً اين طورى است که در نهايت، صالح بر فساد غلبه خواهد کرد. قواى خير بر قواى شر 

غلبه مى کنند. اين هم يک نقطه از نقاط جهان بينى اسالمى است که در آن هيچ گونه ترديدى نيست.
تاريخ: ۷۹/۹/۱۲ بيانات مقام معظم رهبرى در ديدار مسئوالن و کارگزاران نظام جمهورى اسالمى ايران

واليت معنوى امام عصر (عج): جوانان عزيز، بسيجيان، يکى از آن خورشيدهاى فروزان به 
فضل و کمک پروردگار و به ارادٔه الهى، امروز در زمان ما به عنوان بقية اللّّه فى ارضه، به عنوان حّجة اللّّه 
على عباده، به عنوان صاحب زمان و ولّى امر مطلق الهى در روى زمين وجود دارد. برکات وجود او، 
انوار ساطعه از وجود او، امروز هم به بشر مى رسد. امروز هم انسانيت با همٔه ضعف ها، گمراهى ها و 
گرفتارى هايش از انوار تابناک اين خورشيد معنوى و الهى که بازماندٔه اهل بيت است، استفاده مى کند. 
امروز وجود مقدس حضرت حجت (ارواحنا فداه) در ميان انسان هاى روى زمين، منبع برکت، منبع 
علم، منبع درخشندگى، زيبايى و همٔه خيرات است. چشم هاى ناقابل و تيرٔه ما آن چهرٔه ملکوتى را از 
نزديک نمى بيند، اما او مثل خورشيدى، درخشان است، با دل ها مرتبط و با روح ها و باطن ها متصل 
است و براى انسانى که داراى معرفت باشد، موهبتى از اين برتر نيست که احساس کند ولّى خدا، امام 
بر حق، عبد صالح، بندٔه برگزيده در ميان همٔه بندگان عالم و مخاطب به خطاب خالفت الهى در زمين 
با او، در کنار اوست، او را مى بيند و با او مرتبط است. آرزوى همٔه بشر، وجود چنين عنصر وااليى 
است. عقده هاى فروخوردٔه انسان ها در طول تاريخ، چشم به انتهاى اين افق دوخته است تا انسان واال 
و برگزيده از برگزيدگان خدا بيايد، تار و پود ظلم و ستم را که انسان هاى شرير در همٔه تاريخ تنيده اند، 
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از هم بدرد.
تاريخ: ۷۸/۹/۳ بيانات مقام معظم رهبرى در جشن بزرگ منتظران ظهور، هم زمان با هفتٔه بسيج و روز والدت 

حضرت مهدى (عج)
را  مشتاقان  و  عاشقان  دل هاى  محبوب  و  عزيز  آن  غيبت،  دوران  همين  در  ما  بزرگان  از  خيلى 
از نزديک، زيارت کرده اند. بسيارى از نزديک با او بيعت کرده اند. بسيارى از او سخن دل گرم کننده 
و  لطف  او  از  بشناسند،  را  او  که  اين  بدون  ديگرى  بسيار  و  ديده اند  نوازش  او  از  بسيارى  شنيده اند. 
نوازش و محبت ديده و او را نشناخته اند. در همين جبهٔه جنگ تحميلى، جوان هايى که در لحظه هاى 
لمس  حس و  خودشان  دل هاى  سوى  به  غيب  از  لطفى  کردند،  معنويت  نورانيت و  احساس  حّساس، 

کردند و نشناختند و نفهميدند بسيارند. امروز هم همان جور است.
تاريخ: ۷۸/۹/۳ بيانات مقام معظم رهبرى در جشن بزرگ منتظران ظهور، همزمان با هفتٔه بسيج و روز والدت 

حضرت مهدى (عج)
منتظر به حساب بياييم که زمينه را آماده کنيم. براى ظهور مهدى  ما آن وقتى مى توانيم حقيقتاً 
موعود (ارواحنا فداه) زمينه بايد آماده بشود، و آن عبارت از عمل کردن به احکام اسالمى و حاکميت 
اين   ( لَُتغربَلُنَّ (َواللِّّٰه  و   ( ُصنَّ لَُتَمحَّ (َواللِّٰه  فرموده اند:  کردم،  عرض  که  همان طور  است.  اسالم  و  قرآن 
تمحيص و اين امتحان بزرگ که مريدان و شيعيان ولى عصر (ارواحنا فداه) با آن مواجه هستند همان 
امتحان تالش براى حاکميت اسالم است. براى حاکميت اسالم بايد کوشش کنيد، ملت بزرگ ما اين 

يک قدم را برداشتند. 
تاريخ:۷۰/۱۱/۳۰ سخنرانى در اجتماع بزرگ مردم قم، در سالروز ميالد حضرت مهدى(عج)

بگيرند، سعى مى کنند آن را در ذهن هاى مردم  نتوانستند اين عقيدٔه مهدويت را از مردم  وقتى 
خراب کنند. خراب کردن اين عقيده چگونه است؟ به اين صورت است که بگويند خب آقا مى آيد و همٔه 
کارها را درست مى کند! اين، خراب کردن عقيده است. اين تبديل کردن موتور محرکى به يک چوب 
الى چرخ است، تبديل کردن يک داروى مقوى، به يک داروى مخّدر و خواب آور است. خود آقا 
مى آيد انجام مى دهد، يعنى چه؟ امروز تکليف شما چيست؟ شما امروز بايد چه بکنى؟ شما بايد زمينه را 
آماده کنى، تا آن بزرگوار بتواند بيايد و در آن زمينٔه آماده، اقدام بکند. از صفر که نمى شود شروع کرد! 
جامعه اى مى تواند پذيراى مهدى موعود (ارواحنا فداه) باشد که در او آمادگى و قابليت باشد، واالّ مثل 

انبيا و اولياى طول تاريخ مى شود.
تاريخ:۷۶/۹/۲۵ بيانات مقام معظم رهبرى در ديدار اقشار مختلف مردم به مناسبت ميالد حضرت مهدى(عج)
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شما مردم عزيز ــ به خصوص شما جوان ها ــ هر چه که در صالح خود، در معرفت و اخالق و 
رفتار و کسب صالحيت ها در وجود خودتان بيش تر تالش کنيد، اين آينده را نزديک تر خواهيد کرد، 
اين ها دست خود ماست اگر ما خودمان را به صالح نزديک کنيم، آن روز نزديک خواهد شد، هم چنان که 
شهداى ما با فدا کردن جان خودشان آن روز را نزديک کردند. آن نسلى که براى انقالب آن فداکارى ها 
را کردند، با فداکارى هاى خودشان آن آينده را نزديک تر کردند. هر چه ما کار خير و اصالح درونى خود 

و تالش براى اصالح جامعه انجام بدهيم، آن عاقبت را دائماً نزديک تر مى کنيم.
تاريخ: ۷۹/۸/۲۲ بيانات مقام معظم رهبرى در سالروز ميالد خجستٔه امام زمان (عج)

۴ــ بازى هاى رايانه اى در خدمت تحليل مسيحيت صهيونيستى از آخرالزمان
يکى از اصول مشترک بين تمام اديان الهى و اساطير باستانى اقوام مختلف، مبحث منجى موعود 
و آخر الزمان است. همان کسى که شيعيان او را مهدى، مسيحيان او را عيسى، زرتشتيان او را سوشيانت 
و قوم هاى ديگر او را با نام هاى ديگر مى خوانند. تمامى منتظران ظهور، به مرحله اى معتقدند که يک ضّد 
منجى که عصارٔه تمام شرارت هاست و تمامى نيروهاى شيطانى را به همراه خود دارد و مهم ترين مانع، 
منجى موعود است. در نبرد نهايى ميان اين دو که جنگى بسيار بزرگ و خونين است، منجى موعود به 

همراه يارانش به کمک امدادهاى الهى بر لشکر شيطان پيروز مى شوند.
روزى  چنين  براى  قبل  از  را  خود  که  نيرومندند  و  ايمان  با  انسان هايى  منجى  ياران  و  سربازان 

آماده کرده اند.
کشيش پت رابرتسون (pat robertson) از رهبران صهيونيسم مسيحى مى گويد:

«اکنون آمريکا نمايندٔه خداست در روى زمين، براى ظهور مسيح»
آرى به اعتقاد آنان، آمريکا يا الاقل رهبران اين کشور پيامبران معصومى هستند که به دنياى پر 

از گناه فرستاده شده اند تا جهان را به سر منزل مقصود برسانند.
جرج بوش اول روز ۶ مارس ۱۹۹۲ در نشست مشترک سنا و مجلس نمايندگان کنگرٔه آمريکا 
(که بى شباهت به سخنرانى جرج بوش دوم در ۲۰ مارس ۲۰۰۱ نبود)، خطابٔه معروفى ايراد کرد و ضمن 
آن سياست نظم نوين جهانى را اعالم کرد. سياستى که طبق آن نمى توان پذيرفت گوشه اى از کرٔه زمين 
طبق  که  سياستى  باشد.  معاف  دمکراتيک  حکومت  و  فردى  آزادى هاى  مورد  در  آمريکايى  اصول  از 
عقايد را راه انداخت. در  بايد، جنگ ايده ها و  تروريسم بين المللى  پيروزى در جنگ عليه  آن، براى 
فاشيستى براى شناى  درياى  اسالم  تاريخ،  پايان  پرداز  تئورى  فوکوياما  جهانى، به قول  نوين  نظم  اين 
تروريست هاست. و به قول توماس فردمن، تحليل گر سياسى آمريکايى، اسالم بزرگ ترين دشمن غرب 
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است و جنگ با اين دشمن تنها با ارتش ممکن نيست بلکه بايد در مدارس، کليساها، مساجد و معابد 
به رويارويى با آن پرداخت.

هم اکنون سير محصوالت فرهنگى غرب براى تحّقق بخشيدن به آرمان فوق، راهى بازارهاى 
خود  فرهنگ  و  هويت  از  شخص  آن ها  از  استفاده  از  پس  که  محصوالتى  شده،  مسلمان  کشورهاى 
دل زده مى شود، آمريکا را به عنوان امپراتور صالح دنياى جديد مى پذيرد و او  را عصاره نيروهاى خير 

عالم تصور مى کند.
يکى از اين محصوالت فرهنگى که بسيار تأثيرگذار است، بازى هاى رايانه اى است که بيش تر، 

سرمايه هاى اجتماعى جهان اسالم را هدف گرفته  است.
بيش از دو دهه است که بازى هاى رايانه اى وارد بازار شده اند. اولين آن ها، بازى هاى شرکت 
آتارى (ATARI) (دستگاه TV GAME) بود. پس از آن بازى هاى ويديويى سير تکاملى خود را طى 
کردند و در اواسط دهٔه هشتاد بيش تر به سمت بازى هاى جنگى (WAR GAME) سوق يافتند. علت 
اين امر، عالوه بر مسائل فّنى جّو متشنج اواخر دهٔه ۸۰ آمريکا، ناشى از جنگ سرد با شوروى و ديگر 

برنامه هاى رئيس جمهور وقت، ريگان بود، بازى هايى مثل star flight و …
پس از پايان جنگ سرد و فروپاشى اتحاد جماهير شوروى، براى اياالت متحده که خود را در 
جهان بى رقيب مى ديد، تصّور امپراتورى بر دنيا به هدفى جدى تبديل شد. اين کشور از هر وسيله اى 
براى اثبات و جا انداختن اين هدف استفاده کرده و مى کند. بازى هاى رايانه اى يکى از اين ابزار و وسايل 
است. در اين بازى ها، آمريکا مدينٔه فاضله، آرمان شهر و نهايت رفاه، صلح و امنيت معرفى مى شود و 

نظام فرهنگى آن تنها سيستمى است که جهان را از خطرهاى گوناگون حفظ مى کند.
همان طور که ذکر شد، در ميان محصوالت فرهنگى که به وسيله اى براى معرفى آخر  الزمان غرب و 
تخريب مهدويت تبديل شده است، بازى هاى رايانه اى از اهميت ويژه اى برخوردارند. بسيارى از بازى ها 
از روى فيلم هاى معروف و پرفروش هاليوود ساخته مى شوند ولى نکتٔه جالب توجه اين است که براى 
مثال در سال ۱۳۸۰ (سال ۲۰۰۱ ميالدى) صنعت بزرگ هاليوود حدود پنج ميليارد دالر سود داشته 
ولى در همين زمان شرکت هاى بازى هاى رايانه ای در آمريکا بيش از ۳۰ ميليارد دالر سود داشته اند. 
تفکر حاکم بر اين بازى ها نشئت گرفته از منجيان متنوع آخرالزمان است که هر کدام داراى ويژگى هاى 
منحصر به فردى دارد. مسلماً بررسى تمامى اين گونه بازى ها ممکن نيست ولى در اين جا سعى مى کنيم به 

برخى از اين بازى ها که مروج آخرالزمان غرب و تخريب مهدويت و اسالم اند، بپردازيم.
قرار  خاص  توجه  مورد  دينى  آخرالزمان  مختلف،  آخر  الزمان هاى  ميان  در  دينى:  آخر الزمان 
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گرفته است. در اين آخر   الزمان، انسان هاى شيطان صفت در قالب گروه هاى تروريستى قصد به دست 
گرفتن قدرت و نابودى تمامى عناصر پاک و خدايى را دارند. شما به عنوان منجى در نقش جاسوس 
خبره و با ايمان و يا سربازان ماهر و معتقد (عمدتاً سربازانى از ارتش آمريکا و انگليس) به عنوان پليس 
صلح جهانى ظاهر مى شويد و به مبارزه با دشمنان بشريت مى پردازيد (حال ممکن است اين دشمن قبالً 
در زمين به جنايت پرداخته است و شما مجّددًا به مبارزه با آن مى پردازيد يا دشمنانى که در آينده پا به 

عرصه جهان خواهند گذاشت).
بازى هايى همچون اسلحه مرگبار، گروه ضربت، بازگشت به قلعه ولفن اشتاين.

در بازى اسلحٔه مرگبار شما در نقش يک گروه ضّد تروريستى بايد ۱۱ مأموريت مختلف و پرهيجان 
اسناد و  فعاليت هايشان،  تروريست ها در  گذاشتن  ناکام  عالوه بر  عمليات،  بگذاريد و طى  سر  را پشت 
مدارک مختلفى را جمع آورى کنيد و به برنامه هاى آيندٔه تروريست ها پى ببريد. در ضمن بايد گروگان ها 

را نجات دهيد. بايد بدانيد که هرگونه خطا باعث به خطر افتادن جان گروگان ها مى شود.
در بازى گروه ضربت در سال ۲۰۰۸، به مبارزه با ميهن پرستان افراطى مسکو مى رويد که قصد 
آن ها تأسيس مجّدد امپراتورى اتحاد جماهير شوروى است. تاجيکستان، اوکراين، بالروس و ديگر 
کشورهاى استقالل يافته يکى پس از ديگرى در شرف پيوستن به اين امپراتورى هستند و شما کماندوهاى 

دالورى هستيد که خود را گروه ضربت مى ناميد.
 (RETURN TO CASTLE WOLFENSTEIN) (بازگشت به قلعه ولفن اشتاين) در بازى معروف

مجّددًا به مبارزه با نازى ها مى رويد.
در اين بازى تعدادى از فرماندهان ارشد اس. اس از جمله هيتلر (فرمانده کل نيروهاى اس اس)  
قصد دارند با توسل به فناورى پيشرفته و استفاده از قدرت هاى مافوق طبيعى به جنگ عليه بشريت 
بيايند و شما در نقش مأمورانى از ستاد ضّد اطالعات ارتش، بايد از تحقق اهداف ياد شده جلوگيرى 

کنيد و جهان را از نابودى نجات دهيد.
و يا در بازى (call of duty) شما در نقش سربازان انگليسى، آمريکايى و روسى آموزش مى بينند 
و براى مبارزه با آلمانى ها به منطقه اعزام مى شويد. پس از طى کردن مراحل مختلف، وارد برلين پايتخت 

آلمان مى شويد و پرچم آزادى! را باالى ساختمان ها به اهتزاز درمى آوريد.
عالوه بر بازى هاى ذکر شده که در آن ها به دشمنان بشريت در گذشته يا آينده پرداخته شده است، 
غرب سعى دارد سياست هاى تجاوزگرانه کنونى خود را در عرصٔه بين المللى توجيه کند. اهدافى هم چون 
مبارزه با تروريسم بين المللى، مبارزه با گروه هاى تروريستى هم چون القاعده و مبارزه با ديکتاتورهاى 
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جهان هم چون صدام.
اين  روند پس از ۱۱ سپتامبر با شتاب بيش ترى پيگيرى شد.

به عنوان مثال، در بازى نيروى دلتا (DELTA  FORCE) شما به عنوان يک گروه ضّد تروريستى 
مأمور مى شويد تا با تروريست ها در هر کجاى دنيا که از سوى آمريکا معرفى مى شوند مبارزه کنيد. در 
قسمتى از اين بازى، شما وقتى وارد اردوگاه تروريست ها مى شويد، تصوير شيخ ياسين، رهبر حماس 
 DELTA) بازى  در  يا  مى بينيد  ديوار  بر  را  رسيد)  شهادت  به  اسرائيل  تروريستى  دولت  به دست  (که 
FORCE2) براى مبارزه با تروريست ها وارد خوزستان مى شويد و با تروريست هايى مواجه مى شويد که 

چهره اى کريه، خشن و بد ذات، لباس عربى و صورت هاى نتراشيده دارند.
از بازى هاى ديگرى که در اين زمينه مى توان به آن اشاره کرد، بازى جنگ ژنرال ها و طوفان 

صحرا است.
در جنگ ژنرال ها (GENERALS) شما در نقش سربازان آمريکايى مأموريت مبارزه و سرکوب 
تروريست ها و دشمنان بشريت را داريد، براى مبارزه با رژيم صدام به عراق يا براى مبارزه با گروه القاعده 
به افغانستان مى رويد. نکته هاى جالب توجهى در اين بازى به چشم مى خورد؛ مثالً، در ابتداى بازى 
فيلمى پخش مى شود که هواپيما و هلى کوپترهاى آمريکايى در حال گشت زنى توسط دشمن مورد حمله 
قرار مى گيرند و سقوط مى کنند. پس از آن، شما وظيفه داريد متجاوزان را سرکوب کنيد. اين نشان 
مى دهد که آمريکا هيچ گاه اولين گلوله را شليک نمى کند و فقط براى دفاع از خود به تجاوز و حمله 
دست مى زند. هم چنين، هم در عمليات عراق و هم در عمليات افغانستان به هر نحو ممکن از نمادهاى 
اسالمى استفاده شده است و به کسى که اين بازى را انجام مى دهد، اين گونه القا مى کند که اسالم علت 
اين خشونت هاست. در عراق نيروهاى صدام در جلوى مسجد استقرار دارند يا در مزار شريف مناره هاى 

مسجد ديده مى شود.
در هر دو قسمت عمليات عراق و افغانستان، بعثى ها و گروه القاعده (دشمن) به رنگ سبز نشان 
داده مى شوند (کاله سبز، تانک ها و نفربرها و نيروهايى که نشانٔه آن ها رنگ سبز است). به نظر مى رسد 
دشمن  با  نبرد  به  آمريکا  که  قديمى تر  بازى هاى  در  که  همان طور  نيست؛  بى دليل  نيز  رنگ  انتخاب  اين 
مى رفت، تروريست ها و دشمنان به رنگ قرمز (نماد شوروى) نشان داده مى شوند. در بين بازى هايى که 
در اين زمينه ساخته شده  است، شايد هيچ کدام به اندازٔه بازى desert storm ماهرانه و در عين حال با 

جّذابيت هاى گرافيکى و موضوعى ساخته نشده باشند.
يا   (delta) آمريکايى ويژٔه  نيروهاى  نقش  در  که  دارد  وجود  شما  براى  امکان  اين  بازى  اين  در 
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انگليسى (sas) بازى کنيد. ابتدا پس از انتخاب تيمتان، در ۲۸ جوالى ۱۹۹۰ به يک دورٔه آموزشى 
اعزام مى شويد و آموزش هايى از قبيل حرکت، دويدن، عبور از موانع نظامى، تمرين تيراندازى با کلت، 
آر پى جى، اسلحه هاى خودکار و هدايت تيم خود را مى بينيد. سپس، در اولين مأموريت خود در ۲ 
آگوست ۱۹۹۰ بايد پس از درگيرى با نيروهاى عراقى، اقدام به انهدام پلى ميان عراق و کويت کنيد و 
با گذراندن مراحل زياد و مأموريت هاى مختلفى همچون نابود کردن مراکز نظامى، سايت هاى موشکى، 

فرودگاه هاى نظامى در مرحلٔه آخر درصدد نابودى ژنرال عزيزخان برآييد.
همان طور که ذکر شد، اين بازى مراحل زيادى دارد و توضيح دادن همه آن  ها درخور اين نوشته 
نيست. به عنوان مثال، دردو مرحلٔه متوالى شما وظيفٔه نابودى موشک هاى اسکاد (SCUD) را داريد. 
قبل از اين که اين موشک ها به سمت اسرائيل شليک شوند، در مرحلٔه چهارم شما در ۱۹ ژانوئه سال 
۱۹۹۱ بايد تعداد زيادى از موشک هاى SCUD متحرک عراق را که در شمال غرب بزرگراه شمارٔه ۱۰ 
عراق نزديک شهر AL QAIM (القائم) مستقر شده اند، قبل از اين که به سمت اسرائيل شليک شوند، 
منهدم کنيد. يا در ۲۸ فورئه ۱۹۹۱ شما وارد جنوب بغداد مى شويد؛ بايد مسير ورود به يک کارخانه 
عراقى را بيابيد و در مرحلٔه بعد، پس از درگيرى شديد وعبور از چند الئه حفاظتى وارد کارخانه شويد. 
اين کارخانه، محل توليد سالح هاى اتمى و راديواکتيويته است و در نهايت، شما بايد مقدارى پلوتونيم 
توليد شده را پيدا کنيد. هم چنين، يک موشک در حال ساخت را که کالهک آن باز شده و احتماالً 
قرار است به يک کالهک هسته اى تبديل شود، نابود کنيد. بعد از موفقيت اين بازى ، نسخٔه جديد اين 
بازى با عنوان back to baghdad به بازار آمد که ادامٔه همان داستان است. در عين حال از لحاظ 
گرافيکى کيفيت آن به مراتب بهتر است. نکتٔه قابل توجه در اين بازى اين است که در تمامى مراحل 
بازى، شما با مساجد يا تصاوير قاب شدٔه آن ها مواجه مى شويد. نقطٔه مشترک تمامى اين مساجد، گنبد 

سبز آن هاست.
مجموعٔه بازى هاى delta force از اين قبيل بازى هاست. در نسخٔه جديد اين بازى با عنوان 
black hawk down:team sabre شما براى مقابله با تروريست ها به نقاط مختلف جهان سر مى زنيد. 

در کلمبيا با مبارزه با قاچاقچيان مواد مخدر در يکى از اين مراحل بايد در سال ۲۰۰۵ براى مبارزه با 
تروريست ها به ايران بياييد! بله به ايران و جزيره خارک! 

دنيا  نقاط  ساير  در  است.  مراحل  سخت ترين  جزء  ايرانى  تروريست هاى  با  مبارزه  بازى  اين  در 
تروريست هاى با لباس شخصى هستند؛ در صورتى که در ايران شما اغلب با نيروهاى منظم نظامى که 
لباس هاى نظامى خاکى به تن دارند و با چهره هاى اسالمى طراحى شده اند، روبه رو مى شويد در يکى از 
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مراحل، شما پس از درگيرى با نيروهاى ايرانى بايد کاميون هايى (به نظر حاوى مواد شيميايى است) را که 
اسکورت مى شوند، صحيح و سالم به تصرف درآوريد و آن ها را به يک منطقٔه امن نظامى برسانيد. 

آخرالزمان فناورانه (تکنولوژيک): در آخرالزمان روبات ها و ساخته هاى دست بشر به مرحله اى 
از تکامل و هوش مى رسند که عليه انسان ها دست به شورش مى زنند و قصد نابودى نسل بشر را دارند 
و انسان ها نيز توانايى مبارزه با آن ها را ندارند. در اين زمان، يک منجى شجاع که داراى قدرت عشق 
و ايمان است (خصيصه اى که ماشين ها از آن بى بهره اند) به مبارزه بر مى خيزد و پس از نبردهاى طوالنى 
و سخت نسل بشر را نجات مى دهد؛ مثالً، شما در بازى ماتريکس (ENTER THE MATRIX) به 
همراه يک گروه از آرمان شهرى به نام زايان (ZION) وظيفٔه نجات جهان را از دست انسان نماها بر 
عهده مى گيريد و در حين بازى بايد با شجاعت بى نظير خود جهان را از دست ماشين هاى ديو صفت 

نجات دهيد.
آخرالزمان طبيعى: در آخرالزمان طبيعى، طبيعت سر به شورش برمى دارد و بشر را با حربه هايى 
مانند زلزله، گرد باد، طوفان، آتشفشان و سيل تهديد مى کند يا دخالت هاى نابجاى انسان در ساختارهاى 
ژنتيک باعث پيدايش غول ها و حيوانات ناشناختٔه عظيم الجثه  مى شود؛ به عنوان مثال، در بازى جزيرٔه 
سايه ها شما براى نجات بشريت از دست (آلن) و (اوبد) مورتون (که پدر خود را که يک دانشمند ژنتيک 
بوده کشته اند) که قصد دارند با استفاده از تحقيقات پدرشان بر جهان مسلط شوند؛ وارد جزيره می شويد.
يا در بازى شيطان مقيم، يک ويروس ساخته شده توسط شرکت آمبرال در جامعه پخش مى شود و در 

نهايت، شما براى نجات بشريت مجبور به استفاده از بمب اتم مى شويد.
آخرالزمان تخيلى: در آخرالزمان تخيلى، موجودات ناشناختٔه فضايى، زمين و نسل بشر را به 
مخاطره مى اندازد و اين بار، يک منجى بسيار دانا با قدرت ماوراى انسانى به مبارزه با اين موجودات 

مى پردازد.
در بازى سام ماجراجو شما به عنوان يک منجى در نقش سام استون ظاهر مى شويد. سام که 
به علّت شجاعت فوق العاده اش در مبارزه با اين موجودات، به اسطوره اى تبديل شده است، به کمک 

ماشين زمان به گذشته برمى گردد تا جنگ بر عليه اين ياغيان را به نفع بشر تمام کند.
آخرالزمان اسطوره اى: در آخرالزمان اسطوره اى يک ضّدمنجى از دل افسانه ها و اسطوره هاى 
باستانى پا به دنياى ما مى گذارد و قصد نابودى بشر را دارد که در اين حال، يک منجى آگاه به دنياى 
اسطوره ها و مجهز به جادو و سحر به مبارزه با اين دشمنان مى پردازد؛ مثالً، در بازى نفرين شدگان، شما 
به عنوان يک منجى در نقش دختر يا پسر ۱۵ سالٔه يک کشاورز، بازى را آغاز مى کنيد. متجاوزان کراگ 
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به فرمان يک موجود اهريمنى در جست جوى جادو و سحرهايى براى حکم رانى بر کل دنياست. اين 
اهريمن مى خواهد با استفاده از اين جادوها همٔه موجودات خوب دنيا، از جمله شما رابه اسارت درآورد. 
شما، که يک ماجراجوى سرسخت هستيد، مبارزه با اين شيطان را بر عهده مى گيريد. براى اين کار، بايد 
از جنگل هاى انبوه، دّره هاى خشک، بيابان ها، سياه چال هاى مرطوب، گورستان هاى قديمى، کوه هاى 

پر از برف، غارهاى يخى و غارهاى پر از مواد مذاب بگذريد تا از اين فاجعه جلوگيرى کنيد.
يکى ديگر از ايده هاى حاکم بر بازى هاى رايانه اى، جنگ هسته اى است که از آن با عنوان آرماگدون 
(arrmageddon) نبرد نهايى حق عليه باطل ياد مى شود. استفاده از سالح اتمى در آن قابل پيش گيرى 
نيست و ظهور حضرت مسيح بدون وقوع اين حادثه ممکن نيست. در بازى هاى مختلف به اين پديده 

پرداخته شده است.
در بازى مأمور مخفى ۲، شما در نقش کيت آرچر يک جاسوس خبره ظاهر مى شويد که مى بايد 
از وقوع جنگ هسته اى و نابودى نسل بشر توسط تروريست ها جلوگيرى کنيد. يا در بازى شيطان مقيم 
يک ويروس ساخته شده توسط شرکت آمبرال در جامعه پخش مى شود و در نهايت، شما براى نجات بشر 

مجبور به استفاده از بمب اتم مى شويد.
با توجه به مطالب عنوان شده، ديگر نمى توان به بازى هاى رايانه اى تنها به عنوان ابزارى جذاب 
براى تفريح و سرگرمى کودکان نگاه کرد بلکه بايد به آن ها از ديد دشمنان تفکر اسالمى نگريست و در 
مقابل، با توليد جانشين هاى مناسب براى اين گونه بازى ها با تکيه بر منابع عميق ملى مذهبى به مبارزه با 

اين تجاوز پرداخت.
۵ ــ دربارۀ بابيت و بهائيت

الف) بابيت: مسلک بابيگرى در قرن سيزدهم قمرى توسط فردى به نام سيد على محمد شيرازى 
(متولد ۱۲۳۶) پايه گذارى شد. وى تحصيالت ابتدايى و مقدماتى خود را در شيراز گذراند و بعد از 
آن، در بوشهر به تجارت مشغول شد. در شرح احوال او نوشته اند که از دوران نوجوانى به کارهاى 
غير متعارفى مانند تقليد از رماالن و افسونگران و مرتاضان هندى مى پرداخت و به طلسمات، او راد و 
رياضت کشى عالقٔه خاصى نشان مى داد. گفته شده که در هواى بسيار گرم تابستان بوشهر، بر بلنداى 

بام مى ايستاد و براى تسخير آفتاب، کلمات و حرکات مرتاضان هندى را تقليد مى کرد. 
او پس از بازگشت از بوشهر کار و کسب را رها کرد و در سفرى زيارتى، سياحتى به کربال در 
مسلک شاگردان سيد محمد کاظم رشتى درآمد. وى اعتقادات غلو آميزى دربارٔه ائمه  داشت از جمله، 
اعتقاد به اين که امامان، مظاهر تجّسم يافتٔه خدا يا خدايان مجسم اند. وى معتقد بود که در هر زمان يک 
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نفر ميان امام و مردم، باب و واسطٔه فيض روحانى است. مى توان گفت آغاز تفکر بابيت در ذهن سيد 
على محمد از همين انديشه نشئت گرفته است. 

پس از فوت رشتى، رقابتى ميان شاگردان وى آغاز شد تا «شيعٔه کامل» يا «رکن رابع» انتخاب 
شود. على محمد در اين رقابت پا را از جانشينى باب، فراتر نهاد و خود را باب امام زمان (عج) خواند 
و چون ادعايش شگفت آور بود، جلب نظر کرد و ۱۸ تن از شاگردان رشتى گرد او را گرفتند. على محمد 
در آغاز با تأويل بخش هايى از قرآن کريم تصريح کرد که امام دوازدهم او را مأمور کرده است تا جهانيان 
را ارشاد کند و خود را ذکر ناميد. او در آغاز تفسير سورٔه يوسف با سلسله سندى که به امام على(ع) 
مى رسد، مى گويد: «همانا خدا مقّدر کرد که اين کتاب از نزد محمد پسر حسن پسر محمد پسر على … 

بر بنده اش برون آيد تا از سوى ذکر (على  محمد) حجة بالغه خدا بر جهانيان باشد.» 
اللّه»  بقيه  باب  نبيل  قبَل  علّياً  َانَّ  «َاشهُد  عبارت  تا  داد  دستور  مکه،  به  سفر  از  پس  محمد  على 
وى  به  گروهى  آن که  از  پس  است).  برابر  محمد  على  با  جمل  حساب  به  (نبيل  کنند  وارد  اذان  در  را 
گرويدند، از مهدويت خود سخن به ميان آورد و گفت: «منم آن کسى که هزار سال مى باشد که منتظر 

آن مى باشيد.»
نسخ  به  قائل  به «بيان»  موسوم  کتابى  نگارش  با  و  کرد  رسالت  ادعاى  مهدويت،  ادعاى  از  بعد 
احکام اسالم شد و نوشت: «در هر زمان خداوند جّل  و  عّز، کتاب و حجتى از براى خلق مقدر فرموده 
و مى فرمايد در سنه هزار و دويست و هفتاد از بعثت رسول اللّه، کتاب را بيان و حجت را ذات حروف 

سبع (على محمد) قرار داد.۱
على محمد باب، ادعاهاى خود را با ادعاى ربوبيت و حلول الوهيت در خود پايان داد. 

جالب است بدانيم که ادعاى باب و تحرکات بابيان همواره مورد توجه علماى شيعه و حکومت 
قاجار بود و جلسات متعّددى براى مناظره و هم چنين محاکمٔه وى تشکيل شد که در تمام اين مجالس، 
شکست خورد. وى بارها پس از عجز در اثبات ادعاهايش، آن ها را تکذيب کرد ولى بعد از توبه دوباره 

ادعاى بزرگ ترى را مطرح ساخت؛ لذا عده اى او را ديوانه مى پنداشتند. 
در اواخر سلطنت محمد شاه قاجار و پس از مرگ او مريدان باب، آشوب هايى را در کشور به راه 
انداختند؛ از جمله فتنٔه قلعٔه طبرسى در مازندران را مى توان نام برد که به کشته شدن على محمد بار فروش 

و شکست بابيان انجاميد. 
ذکر اين نکته ضرورى است که ادعاى مهدويت و تغيير احکام اسالم سبب شد که بسيارى از 

١ــ بيان عربی، ص ٣



٢٠٤

او روى برگردانند. 
برخى  از  شاه  ناصرالدين  صدراعظم  اميرکبير،  بابيه،  فتنٔه  باال گرفتن  و  محمد شاه  مرگ  از  پس 
علما، فتوا خواست و آنان به قتل وى فتوا دادند و سيد على محمد به همراه يکى از يارانش در ۲۷ شعبان 

۱۲۶۶ در تبريز تيرباران شد. 
عقايد بابيان 

کرده  معرفى  پروردگار  نفس  مظهر  و  الهى  انبياى  همٔه  از  برتر  را  خود  بـاب،  محمد  على  سيد  ۱ ــ 
است.

۲ ــ او عقيده داشت که با ظهورش، آيين اسالم منسوخ و قيامت موعود در قرآن برپا شده است. 
۳ ــ او خود را مبّشر ظهور فرد ديگرى دانسته و او را «َمنْ يُظِْهُرهُ اللّّٰه» خوانده است و در ايمان 

پيروانش به او تأکيد فراوان دارد. 
روى  بر  را  بابى ها  جز  هيچ کس  يافت،  توانايى  بابى)  (فرمانروايى  که  مى گويد: «هنگامى  او  ۴ ــ 

زمين باقى نگذارد.» 
نحوى  و  صرفى  اغالط  از  مملّو  که  نگاشته  عربى  زبان  به  را  خود  آثار  اغلب  باب،  محمد  على 
است. او کوشيده است نشان دهد که سخنانش رنگ قرآنى دارد؛ لذا گفتارش را با سجع و وزن همراه 
کرده است و با آن که تنها معجزٔه خود را همين سخنان مى داند، تکليف و ابتذال در عبارت هايش سخت 

آشکار است. 
احکام بابيان 

کتاب «بيان» نزد بابيان، کتاب وحى و شريعت و احکام است. ما در اين  جا به برخى از احکام آن 
اشاره مى کنيم. 

و  مازندران  خراسان،  فارس،  باشد:  داشته  وجود  بابيان  جز  کسى  نبايد  منطقه  چهار  در  ۱ ــ 
آذربايجان (باب ۴ ــ واحد ۶).

۲ ــ اگر کسى ديگرى را محزون سازد، واجب است نوزده مثقال طال به او بدهد و اگر ندارد 
نوزده مثقال نقره (باب ۱۱ ــ واحد ۷).

۳ ــ بر هر کس از پيروان باب واجب است که براى طلب اوالد ازدواج کند اّما اگر زن کسى باردار 
نشد حالل است براى حامله شدن او از يکى از برادران بابى خود يارى بگيرد، نه از غير بابى!!

۴ ــ هر چيزى بهترين آن متعلّق به نقطه (يعنى خود باب) و متوسط آن متعلّق به حى (۱۸ تن ياران 
باب) و پست ترين آن براى بقيه است. 
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ب) بهائيت 
با ظهور غوغاى باب، فردى به نام ميرزاحسينعلى بهاء (متولد ۱۲۳۳) در روستايى از توابع نور 

مازندران تنى چند از خاندانش از جمله برادر ناتنى اش يحيى صبح ازل به باب گرويدند. 
پس از اعدام باب، يحيى صبح ازل دعوى جانشينى او را کرد و حسينعلى تسليم او شد اما پس 
يُظِْهُرهُ الّهى» نمود و به تدريج مانند «باب»  از مدتى، رقابت با برادر را آغاز کرد و نخست ادعاى «َمنْ 
بر ادعاهاى خود افزود تا به ادعاى رسالت و شارعيت و حلول خدا در او رسيد و خود را «الهيکل 
االعلى» ناميد و مّدعى شد که سيد على محمد باب زمينه ساز و مبشر ظهور وى بوده است. کشمکش 
ميان دو برادر ادامه يافت تا آن که با فشار علماى اسالمى و مسلمانان، حکومت وقت مجبور شد در 
سال ۱۲۶۹ آن دو را با جمعى از پيران آن ها به بغداد تبعيد کند ولى تبعيد اثر بخش نبود و آن ها بر سر 
رهبرى بابيان با يکديگر درگير شدند. پس به حکم دادگاه آن دو به دو نقطٔه دوردست ــ يحيى صبح ازل 
و پيروانش به قبرس و بهاء و طرفدارانش به عّکا در سرزمين فلسطين ــ تبعيد شدند ولى تکفير و تبليغ 

عليه يک ديگر را هرگز رها نکردند. 
بـهائيه  ازل)،  صبح  (طرفـداران  ازليه  گـروه  سه  به  آن ها  که  شد  سبب  بابيـان  ميـان  اختـالف 
اين  در  سرانجام  شوند.  تقسيم  نشدند)  ملحق  دو  آن  به  که  (کسانى  بابيه  و  بهاء)  حسينعلى  (پـيروان 
دست  به  ازليه  و  يافت  غلبه  مى شد،  حمايت  استعمار  ايادى  توسط  که  حسينعلى  ميرزا  کشمکش، 

فراموشى سپرده شد. 
پس از مرگ ميرزاحسينعلى، بابى ها کم کم محو و فراموش مى شدند و بهائى ها در حالت صبر و 
انتظار به سر مى بردند تا اين که عباس افندى ملقب به عبدالبهاء، فرزند ارشد ميرزا حسينعلى به تجديد آن 
پرداخت. عباس افندى در محيط عثمانى و داخل ايران مجالسى براى دعوت خود نمى يافت بنابراين، 
به اروپا سفر کرد و رابطه اى دوستانه با انگلستان و امريکا برقرارکرد و به پاس خوش خدمتى هاى خود 
از دولت انگلستان لقب سر (sir) نايت هود (Hood night) را که بزرگ ترين نشان خدمت گزارى است 
به او عطا شد. و بدين ترتيب، ابزار سياست استعمارى انگليس و امريکا شد. پس از مرگ وى، رهبرى 
بهائيان به دست شوقى افندى، نؤه دخترى ميرزا حسينعلى افتاد که تا سال ۱۹۵۷ ميالدى ادامه يافت. 
پس از وى گروه ۹ نفرى بيت العدل ــ که مرکز آن در حيفاى اسرائيل است ــ بهائيان و بهائيگرى را 

اداره مى کند. 
کتاب «ايقان» ( به زبان فارسى) و «اقدس» (به زبان عربى) کتاب هاى شريعت و وحى توسط بهائيان 

تلقى شده است. 
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عقايد
۱ ــ بهاء خود را منبع وحى و تجلّى خدا معرفى کرده است و مدعى است که خداوند خلقت و 

تدبير جهان را به او سپرده است. 
۲ ــ شريعت اسالم با ظهور باب و بهاء نسخ شده است. 

۳ ــ پس از رسول اکرم (ص) نخست باب و سپس بهاء به عنوان ظهور الهى به عالم آمدند و الاقل 
تا هزار سال ديگر ظهور الهى در عالم نخواهد بود. 

عبادت و احکام در مسلک بهائيت
۱ ــ نماز در آيين بهايى نُه رکعت است که به صورت انفرادى در صبح و ظهر و شام بر هر بالغى 
واجب است. قبلٔه آن ها شهر عکاست که قبر ميرزا حسينعلى بهاء در آن واقع شده است. براى نماز، 
وضو نيز الزم است ولى اگر کسى آب براى وضو نداشته باشد، به جاى وضو پنج بار مى گويد: «بسم اللّه 

االطهر االطهر» کفايت مى کند و جز در نماز ميت، نماز جماعت ندارند. 
نوزده روز و  آنان هر ماه  اصطالح  زيرا در  نوزده روز است؛  مقدار  آنان، يک ماه به  ۲ ــ روز ٔه 
هر سال نوزده ماه دارد و مجموع ايام سال ۳۶۱ روز است. آخرين روز ماه روزٔه آن ها مصادف با عيد 

نوروز است. 
۳ ــ حج آن ها زيارِت خانه اى است در شيراز که سيد على محمد باب در آن متولد شده است يا 
خانه اى که ميرزا حسينعلى بهاء اللّه در مدت اقامت خود در عراق در آن زندگى مى کرد. براى حج آن 

وقت خاّصى مقّرر نشده است. 
رعايت  با  زن  دو  با  ازدواج  کتاب «اقدس»  در  باشد؛  داشته  زن  يک  مى تواند  فقط  مرد  هر  ۴ ــ 
عدالت جايز دانسته شده است ولى عبدالبهاء در تفسير آن گفته است: چون شرط عدالت هيچ گاه تحقق 
نمى يابد، پس در واقع در ازدواج تعّدد راه ندارد و ازدواج با زن پدر حرام است و با دختر و خواهر و 

ساير اقربا جايز است. 
۵ ــ تمام اشيا پاک اند، حتى امثال بول و غائط و سگ و خوک و … .

۶ ــ در آيين بهائيت، سهم ارث پسر و دختر مساوى است؛ چنان که سن بلوغ آن ها هم يکسان 
است (يعنى پانزده سالگى). 

 مراکز مهم اجتماعات رسمى آن ها يکى «حظيرة القدس» (در عشق آباد) و ديگرى «مشرق االذکار» 
در نزديک شيکاگو (آمريکا) است.۱

١ــ منابع: الف) فرهنگ عقايد مذاهب اسالمى، استاد جعفر سبحانى  ب) فرق و مذاهب کالمى، على ربانى گلپايگانى
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ب) منابع 
 ــ عالوه بر منابع ذکر شده در درس قبل: 

۱ــ السيد، کمال؛ سوار سبزپوش ترجمٔه حسين سيدى، نشر نسيم اندشه (براى دانش آموز)
۲ــ العميدى، سيد  هاشم؛ در انتظار ققنوس (کاوشى در قلمرو موعود شناسى و مهدى باورى) 

ترجمٔه مهدى عليزاده، مؤسسٔه آموزشى و پژوهشى امام خمينى (براى معلم)
۳ــ دلشاد تهرانى، مصطفى؛ دولت مهدى، سيرت مهدى، انتشارات دريا (براى معلم و دانش آموز)

ـ رحيم پور ازغدى، حسن؛ مهدى، ده انقالب دريک انقالب، انتشارات سروش (معلم و دانش آموز) ۴ـ
۵ ــ شجاعى، محمد؛ آشتى با امام زمان، محيى (براى دانش آموز)

۶  ــ شجاعى، سيدمهدى؛ خداکند تو بيايى، کتاب نيستان (براى دانش آموز)
حجت  آخرين  شناخت  در  (گفتارهايى  بخش  زندگى  شناخت  ابراهيم؛  سروستانى،  شفيعى  ۷ــ 

حق)، موعود (براى معلم و دانش آموز)
۸ ــ کورانى، على؛ عصر ظهور، شرکت چاپ و نشر بين الملل (براى دانش آموز)

۹ــ مظفرى ساوجى، مهدى؛ اشتياق اطلسى ها (مجموعٔه شعر)، موعود (براى دانش آموز)
ـ قبسات، شمارهٔ ۳۳ (فلسفٔه فرج و جهانى شدن)، پژوهشگاه فرهنگ و انديشٔه اسالمى (براى معلم) ۱۰ـ

١١ــ شفيعی سروستانی، اسماعيل؛ غرب و آخر الزمان، نشر هالل (معلم و دانش آموز) 
١٢ــ شفيعی سروستانی، اسماعيل، جاهليت مدرن، موعود عصر (معلم و دانش آموز) 
١٣ــ شفيعی سروستانی، ابراهيم؛ پرسش از موعود، موعود عصر (معلم و دانش آموز) 

١٤ــ صادقی، مصطفی؛ تحليل تاريخی نشانه های ظهور؛ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی (معلم) 
١٥ــ محمود النجيری؛ آرمگدون؛ موعود (معلم و دانش آموز) 

١٦ــ نودهی، ناصر؛ نظرئه اختياری بودن ظهور، موعود (معلم) 
١٧ــ طاهرزاده، اصغر؛ مبانی معرفتی مهدويت، گروه فرهنگی الميزان (معلم و دانش آموز) 


