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ترجمه

و ای قوم من ،پیمانه و ترازو را با انصاف و عدل پر کنید و از اشیای مردم [چیزی را]
کم نکنید و در زمین فساد نکنید.

85

«باقيمانده خدا براى شما بهتر است اگر مؤمن باشيد ،و من بر شما نگاهبان [مأمور بر
اجبارتان به ايمان] نيستم».

86

گفتند« :اى شعيب ،آيا نمازت به تو دستور مىدهد که آنچه را پدران ما مىپرستيدند
تصرف نکنيم؟ تو که مرد بردبار و فهميدهاى
رها کنيم ،يا در اموال خود به ميل خود ّ

هستى! [اين سخن را در مقام استهزاء به شعيب گفتند]».

87

گفت« :اى قوم من ،بينديشيد ،اگر از جانب پروردگارم دليل روشنى داشته باشم ،و او

ِ
روزى نيکويى به من داده باشد [آيا باز هم از پرستش او دست بردارم؟]
از سوى خود
من نمىخواهم در آنچه شما را از آن باز مىدارم با شما مخالفت کنم [و خود مرتکب
اصالح [جامعه] تا آنجا که بتوانم ،ندارم ،و توفيق من جز به
آن شوم] .من قصدى جز
ِ
ِ
[يارى] خدا نيست .بر او توکّل کردهام و به سوى او بازمىگردم».

88

و اى قوم من! مبادا دشمنى شما با من باعث شود که شما هم به سرنوشت قوم نوح ،يا
قوم هود ،يا قوم صالح گرفتار شويد! و قوم لوط هم چندان از شما دور نيستند.

89

و از پروردگار خود آمرزش بخواهيد ،سپس به درگاه او توبه کنيد که پروردگار من
مهربان و دوستدار [بندگان توبه کار] است».

90
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غ
ز
�
عصر ی� ب� ت
� امام �مان  
دوره امامت امام زمان با غیبت کوتاهی شروع شد که  69سال به طولانجامید .پس از
ٔ
آن ،غیبتی طوالنی آغاز شد که تاکنون ادامه دارد.
در این درس با پاسخ سؤاالت زیر آشنا می شویم:
1ــ علت غیبت امام زمان چیست؟
2ــ ایشان چگونه در دوران غیبت ،پیروان خود را هدایت و یاری میکنند؟
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1
نیمه شعبان سال  255هـ.ق ،در
حضرت مهدی
دوازدهمین امام ما ،در سپیدهدم جمعهٔ ،
«سامرا» متولد شد و تا سال  260هـ.ق ،در کنار پدر بزرگوارش زندگی میکرد .امام حسن عسکری
ّ
در این مدت ،ایشان را از گزند حاکمان عباسی که تصمیم به قتل وی داشتند ،حفظ نمود و با آنکه در
محاصره نیروها و جاسوسان حاکمان بود ،ایشان را به بعضی از یاران نزدیک و مورد اعتماد خود نشان
میداد و به عنوان امام بعد از خود معرفی میکرد.
پس از شهادت امام حسن عسکری در سال  260ق ،امامت امام مهدی آغاز شد .آن
حضرت از ابتدای امامت خود که تاکنون ادامه دارد ،دو غیبت داشته استّ .اول ،غیبتی که تا سال
   329هـ.ق طول کشید و «غیبت صغری» نامیده میشود .امام در این دوره ،با اینکه زندگی مخفی
داشت ،اما از طریق چهار نفر از یاران صمیمی و مورد اعتماد ،پیوسته با پیروان خود در ارتباط بود
و آنان را رهبری میکرد .این چهار شخصیت بزرگوار به «نواب اربعه» و «نواب خاص» معروفاند.2
شش روز مانده به درگذشت آخرین نایب ،امام عصر برای ایشان نامه ای نوشت و فرمود به
مرحله دوم غیبت آغاز می شود .به دلیل طوالنی بودن این
فرمان خداوند ،پس از وی جانشینی نیست و
ٔ
دوره از غیبت ،آن را « غیبت کبری » می نامند.

غیبت امام مهدی
خداوند نعمت هدایت را با وجود امامان تمام و کامل گردانیده و راه رسیدن به رستگاری را
برای انسانها هموار ساخته است .پیامبر اکرم  ،خود و امام علی را پدران امت معرفی فرموده
است 3و روشن است که دلسوزی پدر برای فرزندان خود قابل توصیف نیست .اما فرزندان ناسپاس،
قدر پدران مهربان خود را نشناختند و چنان در مسیر گمراهی پیش رفتند که یازده تن از رهبران آسمانی
خود را شهید کردند.
درست است که حاکمان بنیامیه و بنیعباس ،ظالمانه و غاصبانه حکومت را به دست گرفته بودند
و عامالن اصلی به شهادت رساندن امامان بودند ،اما بیشتر مردم تسلیم این حاکمان شده بودند و با آنان
وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را انجام نمیدادند .اگر مردم آن دوره با این
مبارزه نمیکردند و
ٔ
1ــ این عبارتی است که پس از نام بردن از حضرت مهدی گفته می شود و به این معناست که خداوند متعال ظهور آن حضرت را
نزدیک فرماید.
2ــ نایبان خاص امام عصر عبارت اند از :عثمان بن سعید (به مدت  5سال) ،محمدبن عثمان (به مدت  40سال) ،حسین بن روح
نوبختی ( 12سال) و علی بن محمد سمری ( 3سال).
فرمود«:انا و علی ابوا هذه االمة»؛ «من و علی پدران این امتیم» .علل الشرایع  ،شیخ صدوق ،ج  ،1ص .127
3ــ پیامبر اکرم
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حاکمان ظالم ،مبارزه میکردند ،خالفت در اختیار امامان قرار میگرفت و آن بزرگواران ،بیش از پیش
مردم را به سوی توحید و عدل فرا میخواندند و جامعه بشری در مسیر صحیح کمال پیش میرفت.
همانطور  که در تاریخ نقل شده است ،سختگیری حاکمان بنیعباس نسبت به امام دهم و یازدهم
محاصره کامل قرار داده بودند؛ زیرا آنان از اخباری که
شدت یافته بود که آن بزرگواران را در
حدی ّ
تا ّ
ٔ
از پیامبر اکرم
و سایر امامان رسیده بود ،مطلع بودند.
پیامبر اکرم
درباره دوازده جانشین خود با مردم سخن گفته بود و امام مهدی را
ٔ
کننده عدل در جهان معرفی کرده بود .امیرالمؤمنین
به عنوان آخرین امام و قیامکننده علیه ظلم و برپا ٔ
علی و سایر امامان نیز از آن حضرت و مأموریتی که از جانب خدا دارد ،یاد کرده بودند .از این رو،
حاکمان بنیعباس درصدد بودند مهدی موعود را به محض تولد ،به قتل برسانند.
حجت خود را از نظرها پنهان کرد تا امامت در شکلی جدید
از این رو ،خداوند آخرین ذخیره و ّ
و از پس پرده غیبت ادامه یابد و تا فراهمآمدن شرایط برای تشکیل حکومت جهانی از نظرها پنهان
جامعه انسانی شایستگی درک ظهور و
باشد .این غیبت آنقدر ادامه مییابد که نهتنها مسلمانان ،بلکه
ٔ
بهرهمندی کامل از وجود آخرین حجت الهی را پیدا کند.
امام علی میفرماید :زمین از حجت خدا (امام) خالی نمیماند .اما خداوند ،به علت ستمگری
انسانها و زیادهرویشان در گناه ،آنان را از وجود حجت در میانشان بیبهره میسازد.1
تدبر کنید

خداوند در قرآن کریم ،2علت از دست دادن نعمتها را این گونه بیان کرده است:
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
لیم.
ک ِباَ َّن الل َّٰه لَم ی َ ُ
ٰذل َ
لی َق ٍوم َح ّٰتی ی ُ َـغ ّیروا ما باَن ُفسهم َو َا َّن الل َّٰه َس ٌ
عم ًة َا َنع َمها َع ٰ
ک ُم َغ ّی ًـرا ن َ
میع َع ٌ
«خداوند نعمتی را که به قومی ارزانی کرده است ،تغییر نمیدهد مگر آنکه آنها خود وضع خود
را تغییر دهند .همانا که خداوند شنوا و داناست».
با تفکر در این آیه ،عبارتهای زیر را کامل کنید:
1ــ اگر مردم نعمتی را که خدا به آنها داده است ،درست استفاده نکنند................ ،
2ــ زمینهساز هالکت ،یا ع ّزت و سربلندی یک جامعه .............................
چگونگی امامت حضرت مهدی در عصر غیبت
برای درک درست رهبری امام در عصر غیبت ،ابتدا باید توجه کنیم که امام را از آن جهت
١ــ کتاب الغیبة ،محمدبن ابراهیم نعمانی ،مترجم :فهری زنجانی ،ص .١٥٩
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آیه .53
2ــ سوره انفالٔ ،

«غایب» نامیدهاند که ایشان از نظرها «غایب» است ،نه اینکه در جامعه حضور ندارد .به عبارت دیگر ،ما
انسانها هستیم که امام را نمی بینیم ،نه اینکه ایشان در بین ما نیست و از وضع ما بیخبر است.
امیرالمؤمنین علی میفرماید:
«حجت خداوند در میان مردم حضور دارد ،از معابر و خیابانها عبور میکند؛ به نقاط مختلف
وعده الهی و
میرود ،سخن مردم را میشنود و بر جماعت مردم سالم میکند…؛ تا اینکه زمان ظهور و ٔ
ندای آسمانی فرا میرسد .هان! آن روز ،روز شادی فرزندان علی و پیروان اوست».1
به دلیل غایب بودن ایشان ،بهره مندی از امام در عصر غیبت کاهش می یابد .از این رو آن
حضرت خود را به خورشید پشت ابر تشبیه کرده اند .2در این دوره ،نه امکان حکومت و والیت ظاهری
آن امام هست و نه امکان تشکیل جلسات درس و تعلیم معارف و احکام دین .لذا این بهرهمندی،
منحصر به «والیت معنوی» می شود که نیازمند ظاهر بودن بین مردم نیست .ایشان به اذن خداوند از
احوال انسانها آگاه است ،افراد مستعد و بهویژه شیعیان و محبان خویش را از کمکها و امدادهای
معنوی خویش برخوردار میسازد .امام عصر در نامهای به شیخ مفید  ،3از علمای بزرگ اسالم،
می فرماید:
«ما از اخبار و احوال شما آگاهیم و هیچچیز از اوضاع شما بر ما پوشیده و مخفی نیست».
ایشان در ادامه همین نامه میفرماید:
«ما در رسیدگی [به شما] و سرپرستی شما کوتاهی و سستی نمیکنیم و یاد شما را از خاطر
نمیبریم که اگر جز این بود ،دشواریها و مصیبتها بر شما فرود میآمد و دشمنان ،شما را ریشهکن
میکردند».4
هم اکنون نیز امام عصر سرپرست ،حافظ و یاور مسلمانان است .هدایت باطنی افراد ،حل
بعضی از مشکالت علمی علما ،خبر دادن از پارهای رویدادها ،دستگیری از درماندگان و دعا برای
مؤمنان ،نمونههایی از یاری رسانی های آن حضرت است .چه بسیارند افرادی که از یاری آن امام
برخوردار میشوند ،بدون آنکه ایشان را بشناسند.
١ــ کتاب الغیبة ،نعمانی ،ص .144
2ــ بحاراالنوار ،عالمه مجلسی ،ج ،53ص .181
3ــ شیخ مفید در سال  381ق ،به مرجعیت شیعیان رسید و تا سال  413ق ،به مدت  32سال مرجعیت شیعیان را برعهده داشت.
شیخ  مفید بالغ بر  200عنوان کتاب و رساله تألیف کرد و شاگردان بزرگی چون سیدمرتضی ،سیدرضی و شیخ طوسی تربیت کرد و در تحکیم
جایگاه تشیع در جهان اسالم بسیار مؤثر بود.
4ــ االحتجاج ،طبرسی ،ج  ،2ص .497
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اصوالً ،تمام امامان از والیت معنوی بهرهمندند و عالوه بر راهنماییهای ظاهری ،میتوانند
به اذن خداوند ،از طریق معنوی و غیبی نیز نیازهای مؤمنان را پاسخ دهند و آنان را به سوی مقصود
هدایت کنند.
از همینرو ،در عصر امامان دیگر هم ،انسانهایی که آمادگی الزم را کسب کرده بودند ،مورد
توجه معنوی ائمه اطهار قرار میگرفتند و نور حکمت و معرفت بر قلبهای آنان میتابید و هدایت
مییافتند.
دوره غیبت ،به معنای عدم امامت امام عصر    نیست؛ بلکه رهبری حقیقی مسلمانان
بنابراینٔ ،
عهده ایشان است؛ اما این رهبری را انسانهای عادی حس نمیکنند؛ همانطور که
هم اکنون نیز به ٔ
برخی از انسانها فواید خورشید پشت ابر را درنمییابند و مشاهده نمی کنند .اگر شب ،عالم را فراگیرد
و خورشید هیچگاه طلوع نکند ،آن زمان است که نعمت وجود خورشید پشت ابر نیز بر همگان روشن
خواهد شد.
البته آن حضرت دو مسئولیت «تعلیم و تبیین دین   (مرجعیت علمی)» و «حکومت و والیت
ظاهری» خود را به عالمان دین واگذار کرده است که در دروس بعد به آن خواهیم پرداخت.
بیشتربدانیم
نمونهای از هدایت معنوی و امداد امام عصر در عصر غیبت
متوفاى « »726ق است که با تألیف کتابهاى
یکى از بزرگ ترین فقهای شیعه،
ٔ
عالمه حلّى ّ
حق بزرگی بر شیعیان دارد.
گران قدرش ّ
ّ
سید الشهدا مىرفت .در یکی از این شب ها
علمه معموال ً در شب های جمعه به زیارت ّ
میانه راه ،همراه او شد و با او به گفت وگو مشغول شد .چون قدرى با هم سخن
شخصی در ٔ
متبحر است از این رو ،مشکالتى
گفتندّ ،
علمه متوجه شد که این شخص ،فردی بسیار عالم و ّ
که براى او در علوم دینی حل نشده مانده بود ،یکبهیک از آن شخص سؤال مىکرد و او پاسخ
علمه به یکی از پاسخ های آن شخص ایراد گرفت و گفت :حدیثى در خصوص
مى داد .تا اینکه ّ
آنچه شما می گویید نداریم.
آن مرد گفت :شیخ طوسى در کتاب تهذیب حدیثى در این باب ذکر کرده که در فالن صفحه و
فالن سطر ،آمده است.
علمه در حیرت شد که این شخص کیست؟ گفت وگو را با او ادامه داد .تا اینکه در بین یکی از
ّ
سؤاالتش از او پرسید :آیا در این زمان که غیبت کبرى است مىتوان امام زمان را دید؟ و در این
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علمه بود ،از دستش افتاد .آن مرد خم شد و چوب دستی را از
هنگام چوب دستی که در دست ّ
علمه داد و فرمود :چگونه امام زمان را نمىتوان دید و حال آنکه دست
زمین برداشت و به دست ّ
او در میان دست توست؟
علمه بر زمین افتاد و از هوش رفت و چون به هوش آمد کسى را ندید .پس
با شنیدن این جمله ّ
از آنکه به خانه بازگشت به سراغ کتاب تهذیب رفت و آن حدیث را در همان ورق و همان صفحه و
علمه به خط خود در حاشیه آن حدیث نوشت:
همان سطر که آن حضرت بیان کرده بودند یافتّ .
این حدیث ،آن چیزى است که امام زمان با ذکر صفحه و سطر از این کتاب نشان داد.1
اندیشه و تحقیق
سوره رعد میفرماید« :خداوند سرنوشت قومی را تغییر نمی دهد ،مگر
آیه 11
1ــ خداوند در ٔ
ٔ
آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند».
با توجه به این آیه ،علت غیبت امام عصر را توضیح دهید.

پیشنهاد

سراغ

درباره امام مهدی
1ــ اگر قطعهای ادبی ،شعر ،خاطره یا داستانی جذاب
ٔ
دارید ،آن را در قالب طرحی زیبا ارائه دهید یا در کالس بخوانید.
2ــ احساس لطیف خود
درباره امام عصر را در گفتوگویی صمیمانه با ایشان به
ٔ
قلم بیاورید.

معرفی کتاب

منابع برای مطالعۀ بیشتر
نام کتاب

نویسنده

انتشارات

مخاطب

پیدای پنهان

پورسید آقایی

انتشارات حضور

دانش آموز

صبح امید

جواد محدثی

بوستان کتاب قم

معلم /دانش آموز

علی دوانی

ـــــ

معلم /دانش آموز

نگین آفرینش

ـــــ

بنیاد مهدویت

معلم /دانش آموز

هشت قدم

ـــــ

بنیاد مهدویت

معلم /دانش آموز

امام زمان

در گفتار دیگران

1ــ مجالس المؤمنین ،ج  ،1ص 573؛ قصص العلماء ،تنکابنی ،محمد ،ص .359
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جزء 18
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قرائت

سوره نور 24

ترجمه
گفتار مؤمنان ،هنگامى که به [قانون] خدا و [داورى] پیامبر فراخوانده شوند تا
میانشان داورى کند ،جز این نیست که مى گویند :شنیدیم و اطاعت کردیم .اینانند

رستگاران51 .

زیرا هرکس از خدا و پیامبرش فرمان ببرد و از [عذاب] خدا بترسد و از او پروا کند،

تنها چنین کسانى به سعادت نایل مى گردند52 .

با سوگندهاى مؤکّد خود به خدا قسم خوردند که اگر آنان را به جهاد در راه خدا

فرمان دهى ،قطعاً به سوى میدان نبرد بیرون مى روند .به آنان بگو :سوگند یاد نکنید،

اطاعت پسندیده [بهتر است] .بدانید که خدا به آنچه مى کنید آگاه است53 .

بگو :خدا و پیامبر را اطاعت کنید .پس اگر روى گرداندید[ ،به وى زیانى نمى رسد،
چرا که] فقط بر عهده اوست آنچه بدان تکلیف شده است و بر عهده شماست

[اطاعت از] آنچه بدان تکلیف شده اید .و اگر از پیامبر فرمان برید ،هدایت خواهید

یافت ،و بدانید که بر رسول خدا جز ابالغ آشکار پیام وظیفه اى نیست54 .

خداوند به کسانى از شما که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده اند وعده داده است
که آنان را در زمین جانشین کند [و حکومت بخشد]؛ چنان که امت هاى پیشین را

در زمین جانشین قرار داد و آن دینی را که برایشان پسندیده است غالب و چیره
نماید ،و بیمشان را به ایمنی مبدل گرداند .تا مرا عبادت و بندگى کنند و چیزى را

شریک من قرار ندهند ،و هرکس پس از آن ،به کفر گراید ،اینانند که از راه خدا

بیرون رفته اند55 .

و نماز را برپا دارید و زکات بدهید و پیامبر را اطاعت کنید ،تا مورد رحمت خدا

قرار گیرید56 .
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نتظ ظ
�
ـ
رد ا� �ار  ۀور
بـرآ ای آفتـاب صـبح امید

که در دام شب هجران اسیرم

تشیع ،اعتقادی عمیق و استوار
عقیده به «موعود» و «منجی» در اسالم و به خصوص در ّ
است .این عقیده در میان ارادتمندان به اهل بیت چنان ریشه دارد که آثار و جلوه های آن در
زندگی روزانه شان مشاهده می شود .در این درس ،میخواهیم دو مسئله را بررسی کنیم و به آنها
پاسخ دهیم:
1ــ آیا اعتقاد به «موعود» و «منجی» فقط اختصاص به ما مسلمانان دارد؟
2ــ مسئولیت ما تا زمان ظهور آن حضرت چیست؟
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آینده تاریخ
ٔ
جبهه حق ،خداپرستانی حضور
صحنه
زندگی انسانها همواره
مبارزه ّ
حق و باطل بوده است .در ٔ
ٔ
ٔ
دارند که در راه عدالت و دفاع از حقوق محرومان و مستضعفان تالش کردهاند و صفحات تاریخ را
جبهه باطل ،خودخواهان و خودپرستانی بودهاند که شرک و ستمگری پیشه
زیبایی  و شکوه بخشیدهاند .در ٔ
ساخته و برای رسیدن به امیال خود ،از انسانها بهرهکشی کردهاند و فساد و بیبندوباری را رواج دادهاند.
حق و باطل حضور دارند و مستکبران بر محرومان و
صحنه جهانی ،دو
امروز نیز در
جبهه ّ
ٔ
ٔ
مستضعفان ستم می کنند و حقطلبان نیز به مبارزه با آنان می پردازند.
اکنون جای طرح این سؤال است که:
سرانجام این مبارزه چه خواهد شد؟ آیا روزی ستمگران قدرت خود را از دست خواهند داد؟
جامعه بشری باالخره به
خداپرستان معتقدند که چون خداوند حکیم ،جهان را اداره میکند،
ٔ
اداره جهان به دست
حق و عدل بر باطل و ظلم ،پیروز خواهد شد و
سمت کمال خواهد رفت و ّ
ٔ
حقطلبان خواهد افتاد.
تدبر کنید
ّ

آینده زندگی انسان ها در زمین سخن گفته و وعده هایی
قرآن کریم ،در برخی از آیات،
درباره ٔ
ٔ
داده است .برخی از این آیات را در اینجا ذکر می کنیم تا با آینده جهان از دیدگاه قرآن آشنا شویم:
ــ وعداللّٰه الَّذین آمنوا ِمنکُم و ع ِملوا ّ ِ ِ
ست َخ ِل َف َّن ُهم ِفی اال َ ِ
ذین
رض ،کَ َما َ
الصالحات ل َ َی َ
َ ُ
َ ََ ُ َ َ
استخلَ َف ال َّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ضی ل َ ُهم و ل َ ُیبَ ّدل َ َّنهم من بَعد َخوف ِهم َامنًا یَعبدونَنی ال
من َقبل ِهم َو ل َ ُی َمک َّن َّن ل َ ُهم َ
دین ُه ُم الَّذی ارت َ ٰ
یُ ِ
کون بی َشیئًا...
شر َ
خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند ،وعده داده است
که حتماً آنان را در این سرزمین جانشین [خود] قرار دهد ،همانطور که قبل از آنان کسانی را
جانشین [خود] قرار داد ،و آن دینی را که برای آنان پسندیده است ،به سودشان مستقر سازد و بیم
مبدل کند تا مرا بپرستند و به چیزی شرک نورزند .1
و ترسشان را به امنیت ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ثین
ذین ُ
ــ َو ن ُ ُ
جعلَ ُهم َائ َّم ًة َو ن َ َ
استضعفوا فی االَرض َو ن َ َ
جعلَ ُه ُم الوار َ
رید َان ن َ ُم َّن َعلَی ال َّ َ
ما می خواهیم بر مستضعفان زمین ،م ّنت نهیم و آنان را پیشوایان [مردم] قرار دهیم و آنان را
وارثان [زمین] کنیم.2
آیه .55
1ــ
سوره نورٔ ،
ٔ

آیه .5
2ــ
سوره قصصٔ ،
ٔ
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الذ ِکر َا َّن اال َ َ ِ ِ ِ
بادی ّ ِ
الز ِ
بور ِمن ب َ ِعد ِ ّ
حون
َو ل َ َقد کَ َتبنا ِفی َّ
الصال َ
رض یَرثُها ع َ
به راستی در زبور ،پس از ذکر (تورات) نوشته ایم که زمین را بندگان
شایسته من به ارث می برند.1
ٔ
در این آیات بیندیشید و آینده ای را که خداوند برای هر یک از موارد زیر تعیین کرده است،
مشخص کنید:
4ــ شرک .......................
1ــ مؤمنین صالح ..............
  5ــ دین حق .....................
2ــ مستضعفین ...............
3ــ بندگان شایسته   6 		 .............ــ بیم و ترس ...................
موعود و منجی در ادیان
وعده الهی (پیروزی حق بر باطل در آینده تاریخ ) از یک طرح
پیامبران الهی ،برای تحقق این ٔ
آماده
الهی سخن گفته اند .آنان اعالم می کنند که گرچه مستکبران نمی خواهند ،اما روزی
ٔ
جامعه بشری ٔ
ولی تعیین شده از جانب خداوند ظهور میکند و حکومتی عادالنه
پذیرش حق خواهد شد و یک رهبر و ّ
در جهان تشکیل میدهد.
همه پیامبران الهی است ،اما تعلیمات هر پیامبری ،جز پیامبر خاتم ،پس از وی
این
عقیده اصلی ٔ
ٔ
دستخوش دگرگونی شد؛ یکی از این دگرگونی ها ،مربوط به چگونگی ظهور و تشکیل حکومت جهانی
ِ
ولی خدا برای برقراری حکومت جهانی
بود .با وجود این ،همه در اصل الهی بودن پایان تاریخ و ظهور ّ
اتفاقنظر دارند.
از ای ن رو ،اعتقاد به منجی در بین پیروان پیامبران ،فرصت ارزشمندی است برای همکاری میان آنها و
همه پیامبران الهی ،مانند خداپرستی ،عدالت ،اخالق و نفی حاکمیت کفر و
تالش برای تحقّق آرمانهای بزرگ ٔ
ستم بر جهان .این همکاری سبب نزدیکی و همدلی حقطلبان و مانع توطئههای ستمگران میشود.
بیشتربدانیم
ــ یهودیان معتقدند که هنوز «مسیح» و منجی نیامده است ،روزی مسیح خواهد آمد و دین
حضرت موسی را در جهان گسترش خواهد داد و عدالت را برقرار خواهد کرد.
ــ مسیحیان بر این باورند که حضرت عیسی همان منجی و موعود آخرالزمان است .آنان
معتقدند که حضرت عیسی در شبی که مأموران به مخفیگاهش حمله کردند ،دستگیر شد؛ روز
بعد ،او را به صلیب کشیدند و کشتند و سه روز پس از مرگ ،از صلیب پایین آوردند و دفن کردند.
آیه .105
1ــ
سوره انبیاءٔ ،
ٔ
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اما ایشان زنده شد و از قبر به آسمان رفت .او دوباره ظهور می کند و انسانها را نجات می دهد.
ــ در آیین زرتشتی ،اعتقاد به ُسوشیانت که به معنای منجی و رهاننده است ،اعتقاد رایجی است
2
و در متون زرتشتی به ظهور این موعود بشارت داده شده است.

1

موعود در اسالم
ما مسلمانان نیز مانند پیروان سایر ادیان الهی عقیده داریم که در آخرالزمان منجی انسان ها،
ظهور خواهد کرد و جهان را به نهایت عدل خواهد رساند .این منجی ،امام مهدی )است که از
نسل پیامبر اکرم
میباشد.
در کتابهای حدیثی اهل س ّنت تأکید شده که امام «مهدی» از نسل پیامبر اکرم
3
هنوز به دنیا نیامده است.
است ،البته آنان معتقدند که امام مهدی
و حضرت فاطمه
ما شیعیان معتقدیم که بنا بر سخنان صریح پیامبر اکرم
ائمه اطهار  ،موعود و منجی انسانها،
و ٔ
دوازدهمین امام و فرزند امام حسن عسکری است و با توجه خاص خداوند به حیات خود
ادامه می دهد ،تا اینکه به اذن خداوند ظهور می کند و حکومت جهانی اسالم را تشکیل می دهد.
البته مشخص بودن پدر و مادر امام زمان  ،این فایده را دارد که اگر ماجراجویان فریبکاری بخواهند
خود را مهدی موعود معرفی کنند ،به زودی شناخته می شوند و مردم هوشیار ،فریب آنها را نمی خورند.
و اعتقاد به زنده بودن آن حضرت و حضور ایشان در جامعه فواید زیر را دارد:
ّاول ،اینکه پیروان آن حضرت ،از یک سو ،امام خود را حاضر و ناظر بر خود می یابند و می دانند
که ایشان از حال مسلمانان آگاه اند و از فداکاریها و مجاهدت مؤمنان اطالع دارند و از سوی دیگر،
آنان میتوانند خواسته های خود را با امام خود همانند دوستی صمیمی در میان بگذارند و برای بهدست
آوردن رضایت ایشان ،تالش کنند.
دوم ،اینکه جامعه به صورت های گوناگون از هدایت های امام و از والیت معنوی ایشان
برخوردار می گردد.
١ــ قرآن کریم ،کشتن و به صلیب کشیده شدن حضرت عیسی

را به صراحت رد می کند و می فرماید که «آنان در این مسئله دچار

اشتباه شدند» سوره نساء ،آیه .157
درباره موعود آخرالزمان» از علی اصغر مصطفوی.
ایرانیان
اندیشه
2ــ «سوشیانت» یا «سیر
ٔ
ٔ
3ــ تاریخ بخاری ،ج  ،3ص  ،343کتاب المهدی ،سیدصدرالدین صدر ،ج  ،4ص  107و مستدرک حاکم نیشابوری ،ج ،4
ص .557
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مسئولیت های منتظران
عهده منتظران ظهور
دوره غیبت امام عصر  ،چه مسئولیت هایی بر ٔ
اکنون الزم است ببینیم در ٔ
هست.
در اینجا به مهم ترین این مسئولیت ها اشاره می کنیم.
محبت به امام :فرزندانی به پدر و مادر خود محبت بیشتری دارند که
1ــ تقویت معرفت و ّ
به دلسوزی و مهربانی آنان بیشتر آگاه شده اند .پیامبر و امام از پدر و مادر نیز برای مؤمنان مهربان ترند و
آنان که چنین معرفتی را به دست آورده اند ،محبّت بیشتری به پیامبر و امام دارند.
وظیفه هر مسلمانی است.
محبتی که به دنبال آن می آید،
ٔ
افزایش معرفت به امام عصر و تقویت ّ
درباره امام عصر می فرماید:
همه امامان،
پیامبر اکرم
در سخنانی ضمن معرفی ٔ
ٔ
«هرکس که دوست دارد خدا را در حال ایمان کامل و مسلمانی مورد رضایت او مالقات کند،
والیت و محبّت امام عصر را بپذیرد».1
ضرورت تقویت معرفت و محبت بدان جهت است که عصر غیبت ،عصر دودلی ها و شک و
تردیدهاست .در این دوره ،فتنه های گوناگون و اندیشه های رنگارنگ پیدا می شوند و بی ایمانی را تبلیغ
می کنند .مؤمن حقیقی ،با افزایش معرفت خود ،تردیدها را کنار می زند و با یقین ،برای فردای روشن
به امام علی فرمود:
آماده می شود .پیامبر اکرم
«بزرگترین مردمان در ایمان و یقین ،کسانی اند که در روزگاران آینده زندگی می کنند ،آنان
پیامبرشان را ندیده اند ،امام آنها در غیبت است و فقط به سبب خواندن قرآن کریم و احادیث
معصومین [و تفکر در آنها] ایمان می آورند».2
شیوه حکومتداری ایشان به هنگام ظهور،
شناخت جایگاه امام در پیشگاه الهی ،آشنایی با
ٔ
آشنایی با صفات و ویژگی های ایشان در سخنان معصومین از عوامل مؤثر در معرفت و محبت به
امام زمان و از بین رفتن تردیدها است.
تفکر در حدیث

فرموده است:
با توجه به توضیحات قبل ،در این حدیث بیندیشید و بگویید چرا پیامبر
من مات و لَم ی ِعرف ِامام ز ِ
هر کس بمیرد و امام زمان خود را نشناسد،
مانه
َ
َ َ َ
َ
َ ٰ
3
ِ
میت ًة جاه َّلی ًة.
به مرگ جاهلیت مرده است .
َ
مات َ
......................................................................
........................................................................
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2ــ بحاراالنوار ،عالمه مجلسی ،ج  ،52ص .125
1ــ بحاراالنوار ،عالمه مجلسی ،ج  ،36ص .296
3ــ الغدیر ،عالمه امینی ،ج  ،10ص  ،359به نقل از بزرگان اهل سنت مانند تفتازانی در کتاب شرح مقاصد ،ج  ،2ص .275

2ــ پیروی از فرمانهای امام عصر  :منتظر حقیقی تالش می کند که در عصر غیبت،
پیرو امام خود باشد و از ایشان تبعیت کند .رسول خدا
می فرماید:
«خوشا به حال کسی که به حضور «قائم »1برسد ،در حالیکه پیش از قیام او نیز پیرو او باشد».2
مراجعه به عالمان دین ،عمل به احکام فردی و اجتماعی دین و مقابله با طاغوت از جمله دستورات
امام زمان است که پیروان آن حضرت به دنبال انجام آن هستند .به عنوان نمونه ،تشکیل حکومت
اسالمی در عصر غیبت و برکنارکردن حاکمان ستمگر یکی از عالئم پیروی از امام عصر است.
3ــ آماده کردن خود و جامعه برای ظهور :منتظر ،عصر غیبت را عصر آماده باش برای
یاری امام ،تلقی می کند و خود را سربازی برای یاری آن حضرت به حساب می آورد .او هرلحظه منتظر
است ندای امام در جهان طنین انداز شود و مردم را برای پیوستن به حق فراخواند.
امام صادق در توصیف یاران امام زمان می فرماید:
«یاران مهدی مردمانی مقاوم ،سرشار از یقین به خدا و استوارتر از صخره ها هستند؛ اگر به
کوه ها روی آورند ،آنها را متالشی می کنند».3
امام علی
درباره کسانی که با امام بیعت می کنند ،می فرماید:
ٔ
«امام با این شرط با آنها بیعت می کند که در امانت خیانت نکنند ،پاکدامن باشند ،اهل دشنام
و کلمات زشت نباشند ،به ظلم و ستم خونریزی نکنند ،به خانه ای هجوم نبرند ،کسی را به ناحق آزار
ندهند ،ساده زیست باشند و بر َمرکب های گرانقیمت سوار نشوند ،لباس های فاخر نپوشند ،به حقوق
مردم تجاوز نکنند ،به یتیمان ستم نکنند ،دنبال شهوت رانی نباشند ،شراب ننوشند ،به پیمان خود عمل
کنند ،ثروت و مال را احتکار نکنند ...و در راه خدا به شایستگی جهاد نمایند.»4
اما چه کسانی می توانند در هنگام ظهور این ویژگی ها را داشته باشند؟
کسانی که قبل از ظهور آن امام ،در
حق و باطل،
صحنه فعالیت های اجتماعی و نبرد دائمی ّ
ٔ
جبهه حق ،حضوری فعال داشته باشند و با ایستادگی در مقابل شیاطین درون و برون ،ویژگی هایی
در ٔ
همچون شجاعت ،عزتنفس و پاکدامنی را در خود پرورانده باشند.
کسی که در عصر غیبت تنها با گریه و دعا سر کند و در صحنه نبرد حق طلبان علیه مستکبران
حضور نداشته باشد ،در روز ظهور ،به علت عدم آمادگی ،مانند قوم موسی به امام مهدی
خواهند گفت« :تو و پروردگارت بروید و بجنگید ،ما اینجا مینشینیم.»5
1ــ «قائم» یکی از لقب های امام زمان

و به معنای قیام کننده است2 .ــ بحاراالنوار ،عالمه مجلسی ،ج  ،52ص .130

			
3ــ بحاراالنوار ،ج  ،25ص .308
  5ــ اشاره به آیه  24سوره مائده.

4ــ المالحم و الفتن ،سیدابن طاووس ،ص .149
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در حقیقت ،انتظار ،یک عمل است ،یک قیام است .منتظر تسلیم وضع موجود نمیشود؛ به
امید آینده ای روشن تالش میکند؛ از یأس و ناامیدی سخن نمیگوید .منتظر ،به همان اندازه که به آینده
حماسه
امید دارد و مشتاق امام زمان است ،از گذشته نیز درس می آموزد و عاشق سیدالشهدا است و به
ٔ
جامعه شیعه در طول تاریخ،
بزرگش عشق می ورزد .همانطور که برخی جامعهشناسان گفته اند ،پویایی
ٔ
به دو عامل وابسته بوده است:
1ــ گذشته سرخ؛ اعتقاد به عاشورا ،آمادگی برای شهادت و ایثار .
آینده سبز؛ انتظار برای سرنگونی ظالمان و گسترش عدالت در جهان ،زیر پرچم امام
2ــ ٔ
عصر .
یاران امام ،پیشتازان تحول جهانی و سازندگان تمدن اسالمیاند .هسته مرکزی این یاران 313
نفر ،به تعداد یاران پیامبر اکرم
در جنگ بَدر هستند که بنا به فرموده امام باقر  50نفر از آنان
از زنان اند .1همچنین در احادیث آمده است که بیشتر یاران امام را جوانان تشکیل می دهند .2بکوشیم
که با ایجاد آمادگی در خود از یاران نزدیک امام عصر باشیم.
بیشتربدانیم
رهبر معظم انقالب اسالمی درباره ویژگی های منتظران می فرماید:
نیمه شعبان برای من و شما این است که هرچند
درس دیگر اعتقاد به مهدویت و جشن های ٔ
اعتقاد به ظهور امام مهدی ــ ارواحنا فداه ــ یک آرمان واالست و در آن هیچ شکی نیست؛ اما
نباید مسئله را فقط به جنبه آرمانی آن ختم کرد؛ یعنی به عنوان یک آرزو در دل یا حداکثر در زبان،
یا به صورت جشن ،نه؛ این آرمانی است که باید عمل به دنبال آن بیاید .انتظاری که از آن سخن
گفته اند فقط نشستن و اشک ریختن نیست؛ انتظار به معنای این است که ما باید خود را برای
ِ
سربازی منجی بزرگی
سربازی امام زمان آماده کنیم .سربازی امام زمان کار آسانی نیست.
که می خواهد با تمام مراکز قدرت و فساد بین المللی مبارزه کند ،احتیاج به خودسازی ،آگاهی و
روشن بینی دارد .عده ای این اعتقاد را وسیله ای برای تخدیر خود ،یا دیگران قرار می دهند؛ این
غلط است .ما نباید فکر کنیم که چون امام زمان خواهد آمد و دنیا را پر از عدل و داد خواهد
کرد ،امروز وظیفه ای نداریم .نه ،برعکس .ما امروز وظیفه داریم در آن جهت حرکت کنیم تا برای
3
ظهور آن بزرگوار آماده شویم.
1ــ بحاراالنوار ،ج  ،53ص .223
2ــ الغیبة ،نعمانی ،ص .107
٣ــ بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت نیم ٔه شعبان در مصالی تهران.1381/7/30 ،
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4ــ دعا برای ظهور امام :در انتظار ظهور بودن ،خود از برترین اعمال عصر غیبت است؛ زیرا
فرج و گشایش واقعی برای دینداران با ظهور آن حضرت حاصل میشود .امیر مؤمنان میفرماید:
«منتظر فرج الهی باشید و از لطف الهی مأیوس نشوید و بدانید که محبوب ترین کارها نزد خداوند،
انتظار فرج است».1
الزمه این انتظار ،دعا برای ظهور امام عصر است .بر این اساس ،خواست خود را اینگونه
ٔ
به درگاه خداوند عرضه می داریم:
«خدایا ! از تو آن دولت با کرامتی را طلب می کنیم که با آن ،اسالم و اهلش را عزیز می گردانی و
نفاق و اهلش را خوار می سازی ،ما را در آن دولت از دعوت کنندگان به طاعت خود و رهبران به سوی
راهت قرار ده و کرامت دنیا و آخرت را از برکت آن بر ما ارزانی دار.»2
جامعه مهدوی
نگاهی به
ٔ
همه مکتبهای غیرالهی و ّمدعیان برقراری عدالت
امام عصر زمانی ظهور میکند که مردم جهان از ٔ
در جهان ناامید شدهاند و با تبلیغی که منتظران واقعی کردهاند ،دلهای مردم به سوی آن منجی الهی جلب شده
است .بیشتر مردم همین که ندای امام و طرفداران ایشان را میشنوند ،با شوق به سوی امام میشتابند .اما
مستکبران و ظالمان در مقابل امام میایستند که در نهایت شکست میخورند و حکومت جهانی امام تشکیل
میشود .حکومتی که امام عصر تشکیل میدهد و جامعهای که میسازد ،همان حکومت و جامعهای است
که آرمان پیامبران الهی بوده و در طول تاریخ برای تحقق آن مبارزه کردهاند و بسیاری از انبیا و اولیا و زنان و
آزاده جهان در راه آن ،به شهادت رسیده اند .به عبارت دیگر ،با تشکیل حکومت امام عصر
مردان ٔ
همه اهداف انبیا تحقق می یابد .در میان این اهداف به چند مورد آن اشاره می کنیم:
ٔ
1ــ عدالت گستری :پیامبر اکرم
فرمود« :با ظهور امام عصر خداوند زمین را از
قسط و عدل پر خواهد کرد ،بعد از اینکه از ظلم و جور پر شده باشد.»3
طبقه مستضعف وجود ندارد.
در
طبقه مستکبر و ٔ
جامعه مهدوی ،قطب مرفّه و قطب فقیرٔ ،
ٔ
امام باقر
درباره وضعیت اقتصادی مردم پس از ظهور ،می فرماید« :آن چنان میان مردم مساوات
ٔ
برقرار می کند که نیازمندی پیدا نخواهد شد تا به او زکات داده شود».4
1ــ الخصال ،ج  ،2ص  ،616تحف العقول ،ص .104
2ــ بخشی از دعای افتتاح که معمو ًال در شب های مبارک رمضان خوانده می شود.
3ــ الغیبة ،طوسی ،ص .49
4ــ حکومت جهانی حضرت مهدی  ،ناصر مکارم شیرازی ،ص .266
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حس تعاون و یاری دادن به یکدیگر در همهجا
در
ٔ
جامعه مهدوی خبری از فقر و بینوایی نیستّ .
اجازه برداشت از اموال شخصی خود
دیده می شود .مردم تا آنجا نسبت به یکدیگر اطمینان دارند که
ٔ
را به دیگری می دهند.
وعده قرآن کریم که فرموده است:
2ــ آبادانی :براساس ٔ
«اگر اهالی شهرها ایمان آورده و تقوا پیشه کرده بودند ،درهای برکات از آسمان و زمین را بر
آنها می گشودیم.»1
همه سرزمین ها را فرا می گیرد .برای مثال ،اگر کسی سرزمین های بین عراق
برکت و آبادانی ٔ
و شام را که بسیاری از قسمت های آن در حال حاضر کویری است ،بپیماید ،همه را سرسبز و خرم
خواهد دید.2
امام صادق می فرماید« :در آن هنگام زمین ،ذخایر خود را آشکار می کند و برکات خود را
ظاهر می سازد. »3
3ــ شکوفایی عقل و علم :این دوران زمان کامل شدن عقل های آدمیان است و با توجه و
همه انسان ها می کند عقل آنان کامل می شود.4
لطف ویژه ای که امام زمان به ٔ
همه مردم به کسب دانش و فهم اسرار هستی عالقه نشان می دهند و از رازهای هستی یکی
ٔ
پس از دیگری پرده برمی دارند .اگر دانشی که بشر از ابتدای خلقتش تا زمان ظهور به دست آورده،
اندازه دو حرف از بیست وهشت حرف باشد ،در عصر مهدوی به تعداد سایر حروف بر دانش بشر
به
ٔ
افزوده می شود.5
4ــ امنیت کامل :یکی از اهداف مبارزات گسترده انسان های آزاده ،تالش های مصلحان
اجتماعی و مجاهدت مجاهدان و مبارزان راه حق ،این بوده است که انسان ها با امنیت کامل در کنار هم
زندگی کنند .امام عصر این آرزوی بشر را محقق می کند.
در آن دوران ،اگر کسی از شرق یا غرب عالم ،شب یا روز ،زن یا مرد و به تنهایی به سمت دیگر
حرکت کند ،احساس ناامنی و ترس نمی کند ،6از دزدی اموال و ثروت دیگران خبری نیست.
1ــ
2ــ
3ــ
4ــ
 5ــ
 6ــ
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آیه .96
سوره اعرافٔ ،
ٔ
الخصال ،شیخ صدوق ،ج  ،2ص .626
بحاراالنوار ،ج  ،51ص .29
بحاراالنوار ،ج  ،52ص .328
بحاراالنوار ،ج  ،52ص .336
بحاراالنوار ،ج  ،52ص .345

جامعه مهدوی
همه موارد فوق مهمتر اینکه ،در
ٔ
  5ــ فراهم شدن زمینه رشد و کمال :از ٔ
همه افراد فراهم است .انسانها بهتر میتوانند خدا را بندگی کنند ،فرزندان
زمینههای رشد و تکامل ٔ
صالح به جامعه تقدیم نمایند و خیرخواه دیگران باشند .بدین ترتیب ،انسانها به هدفی که خدا در خلقت
برای آنها تعیین کرده ،بهتر و آسانتر می رسند.
بیشتربدانیم
امروزه با واقعیتی به نام «جهانی شدن» ( )Globalityمواجهایم که باید
رابطه آن را با موضوع
ٔ
مهدویت بررسی کنیم .یک معنای ابتدایی جهانی شدن ،گسترش ارتباطات میان انسان ها و افزایش
تأثیر متقابل اقوام ،ملت ها و کشورها بر یکدیگر است؛ به گونه ای که کمتر اتفاقی در گوشه ای از
عالم رخ می دهد که مردم دیگر سرزمین ها از آن بی خبر بمانند و حیات اجتماعی آنان از این اتفاق
کره زمین
تأثیر نپذیرد .پیدایش ابزارهای ارتباطی نوین ،ارتباط میان انسان ها را در نقاط مختلف ٔ
چنان توسعه داده است که گویی مانند مردم یک دهکده از اخبار هم خبر دارند .از همین جاست
که مفهوم «دهکده جهانی» ( )Global villageشکل گرفته است.
با پدیدار شدن این واقعیت ،قدرت های بزرگ و سلطه گر برنامه ریزی می کنند که فرهنگ ،اندیشه
شیوه زندگی مورد پسند خود را جهانی کنند و بر سایر مردم تحمیل نمایند.
و ٔ
آنها برای رسیدن به این منظور ،از شبکه های بزرگ تلویزیونی و رادیویی ،ماهواره ها ،سایت های
گسترده اطالعاتی و جاسوسی
متنوع اینترنتی ،فیلم های سینمایی ،فضای مجازی ،سازمان های
ٔ
و ...بهره می گیرند که ابزار گسترش فرهنگ قدرت های بزرگ و به خصوص آمریکا هستند.
قدرت های بزرگ با این شیوه ها از یک طرف به شکلی بسیار غیرمستقیم و از زبان ملت ها،
شکاف میان نسل ها را چنان بزرگ می کنند که نسل جدید احساس کند که دیگر نمی تواند با
فرهنگ خود ارتباط برقرار سازد و از طرف دیگر ،عناصر فرهنگ خودشان ،مانند نوع پوشش،
سبک معماری ،نوع غذا ،شیوه های معاشرت و حتی هدف ها و آرمان های زندگی و به طور کلی
شیوه زندگی خود را در زیباترین قالب های تبلیغی عرضه می کنند تا م ّلت ها را دنباله رو خود سازند.
ٔ
حال که جهانی شدن ارتباطات و تبدیل جهان به یک دهکده ،این فرصت را ایجاد کرده است که
افکار و عقاید در میدان جهانی به رقابت برخیزند ،کدام عقیده و کدام روش زندگی لیاقت دارد به طور
طبیعی مورد پذیرش ملتهای مختلف قرار گیرد؟ چنین به نظر میرسد که عقیدهای با شاخصههای
زیر میتواند جهانی شود:
الف) با فطرت انسانی و ویژگی های فطری او سازگار باشد.
ب) مبتنی بر عقالنیت و قابل دفاع عقلی باشد.
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ج) توانایی پاسخگویی به نیازهای اصلی دنیای امروز ،مانند عدالت اجتماعی را دارا باشد.
د) از پشتوانه و تأیید الهی برخوردار باشد.
هـ) یک رهبر معصوم و مورد اعتماد ،مب ّلغ آن باشد.
درباره مهدویت ،این پنج شاخصه را در آن می بینیم.
تشیع
با تأملی در عقاید اسالمی و دیدگاه ّ
ٔ
اندیشه اسالمی با استفاده از تبلیغ سازنده و مثبت
جهانی شدن ،فرصت مناسبی برای جهانی سازی
ٔ
است .معتقدان به مهدویت و ظهور امام مهدی باید با حضور فعال و مؤثر در صحنه های
جهانی و نشان دادن نقاط ضعف اندیشه های دیگر ،زمینه های ظهور را بیشتر فراهم کنند.
اندیشه و تحقیق

آینده تاریخ از آن چه کسانی است؟
1ــ از دیدگاه قرآن کریمٔ ،
2ــ معتقد بودن به انتظار ،چه تأثیرهایی بر شخصیت فرد منتظر دارد؟
3ــ این جمله را تحلیل کنید« :منتظران مصلح ،خود باید صالح باشند».

پیشنهاد
1ــ یکی از دعاهای مهمی که ارتباط ما را با امام عصر تقویت میکند ،دعای عهد
است .این دعا را درکتاب مفاتیحالجنان بیابید؛ آن را مطالعه کنید و ببینید که در این دعا
چه عهدی مطرح شده است.
2ــ با توجه به سخنان رهبر معظم انقالب اسالمی که در بخش «برای مطالعه» آمده،
توضیح دهید که «انتظار مثبت» چه تفاوتهایی با «انتظار منفی» دارد.
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مشتاق و منتظر امام زمان
عمری استکه ازحضور او جاماندیم
او منتظــر اسـت تـا کـه مـا بـرگـردیـم
و می سراید:
صبحی گره از زمان وا خواهد شد
درراه،عزیزیستکـهبـاآمدنش

اینگونه با خود نجوا می کند:
درغـربتسـردخـویشتنهـامـاندیـم
مـاییــم کـه در غـیبت کبــری مـاندیم
راز شـبتـار بـرمال خواهـد شـد
هـرقطب نمـا قبله نمـا خواهد شد

و از عدم آمادگی خود و جامعه سخن میگوید که:
یـازده بـار شمـردیم و یکـی بـاز کـم اسـت
قـطعه گـمشـده ای از پـر پـرواز کـم اسـت
ٔ

اینهمهآبکهجاریاستنهاقیانوساست

عـرقشـرمزمیـناستکـهسـربازکماست

و با بیانی صمیمی ،انتظار خود را اینگونه ترسیم می کند:
خـار ِ
گـل کـرد خـار ِ
شب بی قـراری ام
از نـو شکفت نـرگس چشم انتظاری ام
تـا شـد هـزار پـاره دل از یـک نگـاه تـو
دیـدم هــزار چشـم ،در آیینـه کـاری ام
گر من به شوق دیدنت از خویش می روم
از خویش می روم که تو با خود بیاری ام
بـاری ،مگر تـو دست برآری به یـاری ام
بود و نبود مـن همه از دسـت رفتـه است
مـرهم نهـاد نـام تـو بـر زخـمِ کـاری ام
کـاری به کـار غیـر نـدارم کـه عـاقبـت
بـارود ،رو به سوی تو دارم که جاری ام
تـا ساحل قرار تـو چـون مـوج بی قـرار
1
زان پیش تر کـه پاک شـود یـادگاری ام
بـا نـاخنـم بـه سنـگ نـوشتـم :بیـا بیـا

1ــ گل ها همه آفتاب گردانند ،قيصر امين پور.
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جزء 11
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قرائت

سوره توبه 9

ترجمه

اى کسانى که ایمان آوردهاید ،از خدا پروا کنید و با کسانى باشید که
راستگویند

119

مردم مدینه و بادیه شینان پیرامونشان حق ندارند از همگامى با رسول خدا سر
باز بزنند و نباید [جان خود را از جان پیامبر عزیزتر بدارند و] به خود بپردازند.
چرا که هیچ تشنگى و رنج و گرسنگى در راه خدا به آنان نمىرسد و در هیچ
سرزمینى که کافران را به خشم مى آورد گام نمى نهند و از هیچ دشمنى غنیمتى
به دست نمىآورند مگر اینکه براى آنان در برابر هریک از آنها عملى شایسته
نوشته مىشود و خدا پاداش نیکوکاران را تباه نمىکند.
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هیچ مال کم یا زیادی را انفاق نمی کنند و هیچ مسافت و وادی اى را
نمىپیمایند ،مگر اینکه براى آنان نوشته مىشود ،تا خدا آنان را به بهتر از آنچه
میکردند پاداش دهد.
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و نمیشود که مؤمنان ،همگی [برای آموزش دین] اعزام شوند ،پس چرا از
هرگروهی ،جمعی از آنها اعزام نشوند تا دانش دین را [به طور عمیق] بیاموزند
و آنگاه که به سوی قوم خویش بازگشتند ،آنها را هشدار دهند ،باشد که آنان
[ از کیفر الهی] بترسند.
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ی� ت ف��ق
مر ج�ع ی� ت
� و وال � ی�ه
همانطور که در درسهای گذشته عنوان شد دو مورد از مسئولیتهای رسول خدا  ،پس از
ائمه اطهار منتقل شد و آنان به عنوان حجت های خدا در روی زمین ،این مسئولیت ها
ایشان به ٔ
را برعهده گرفتند و در همین راستا ،به ارشاد و هدایت مردم برخاستند و برای برپایی حکومت الهی
اقامه قسط و عدل ،جهاد و مبارزه کردند.
و ٔ
در این درس به بررسی پاسخ دو سؤال زیر می پردازیم:
دوره غیبت کبری استمرار می یابد؟
آیا این دو مسئولیت در ٔ
یا مردم به خود واگذار شده اند و دین در این زمینه برنامه ای ندارد؟
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تدبر کنید
ّ

خداوند در قرآن کریم میفرماید:
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«و نمیشود که مؤمنان ،همگی [برای آموزش دین] اعزام شوند ،پس چرا از هر گروهی ،جمعی
از آنها اعزام نشوند تا دانش دین را [به طور عمیق] بیاموزند و آن گاه که به سوی قوم خویش
آیه ١٢٢
بازگشتند ،آنها را هشدار دهند ،باشد که آنان [ از کیفر الهی] بترسند».
سوره توبهٔ ،
ٔ
آیه باال به سؤالهای زیر پاسخ دهید:
با توجه به ٔ
1ــ به نظر شما ،چرا خداوند حتی در زمان پیامبر و با وجود حضور ایشان ،عده ای را تشویق
به فراگیری علم دین می کند؟
......................................................................................

٢ــ آیا آموختن عمیق دین و بیان تعالیم آن ،اختصاص به زمان پیامبر دارد؟ چرا؟

......................................................................................

ضرورت تداوم مسئولیت های امام در عصر غیبت
همه دوران هاست ،ضروری است که این دو مسئولیت
از آنجا که دین اسالم همیشگی و برای ٔ
یعنی «مرجعیت دینی» و «والیت و رهبری» در عصر غیبت ادامه یابد؛ زیرا:
1ــ اگر «مرجعیت دینی» ادامه نیابد ،یعنی متخصصی نباشد که احکام دین را بداند و برای مردم
بیان کند و پاسخگوی مسائل جدید مطابق با احکام دین نباشد ،مردم با وظایف خود آشنا نمی شوند و
نمی توانند به آن وظایف عمل کنند.
2ــ اگر « والیت ظاهری» ادامه نیابد و حکومت اسالمی تشکیل نشود ،نمی توان احکام
پشتوانه حکومتی است ،در جامعه به اجرا درآورد.
اجتماعی اسالم را که نیازمند مدیریت و
ٔ
دوره غیبت ،مسئولیت های مربوط به امامت ،چگونه ادامه می یابد
حال سؤال این است که در ٔ
و مسلمانان از چه راهی به احکام و قوانین دین ،دسترسی پیدا می کنند و این قوانین چگونه در جامعه
پیاده می شود؟
راهکار پیامبر و امامان برای عصر غیبت
در همان زمان ائمه  ،مردمانی در شهرهای دوردست بودند که به امامان دسترسی نداشتند و
نمی توانستند احکام دین را از ایشان بشنوند و از فرمان های آنان مطلع شوند .از این رو ،آن بزرگواران
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حد توان به معارف و احکام دین دست یابند .این دانشمندان به نقاط
دانشمندانی را تربیت میکردند که در ّ
مختلف شهر خود و یا شهرهای دیگر میرفتند و احکام اسالم را به مردم میآموختند .اگر مردم نیز پرسشی
داشتند ،آنان براساس دانشی که از قرآن کریم و روایات داشتند ،به آن پرسش پاسخ میدادند.
بیشتربدانیم

مسیب همدانی به امام عرض کرد :برای من مشکل
1ــ یکی از یاران امام رضا به نام علی بن ّ
است که در هر زمانی نزد شما بیایم و معارف دینی را از شما بگیرم.
امام به ایشان فرمود :می توانی از زکریابن آدم قمی که از نظر دین و دنیا امین است ،بپرسی.١
2ــ ابن ابی عمیر به امام صادق عرض کرد :گاهی سؤالی برای ما مطرح می شود .از چه کسی
بپرسیم و پاسخ را بگیریم؟
امام فرمود :از ابو بصیر٢و .3
این روش ،برگرفته از قرآن کریم است .خداوند در قرآن کریم دستور میدهد گروهی از مردم ،وقت    و
همت خود را صرف شناخت دقیق دین کنند و به «تفقّه» در دین بپردازند تا پس از کسب علم به شهرهای
خود بروند و قوانین اسالم را به مردم بیاموزند .تفقّه ،به معنای تالش برای کسب معرفت عمیق است.
افرادی که به معرفت عمیق در دین میرسند و میتوانند قوانین و احکام اسالم را از قرآن و روایات بهدست
آوردند« ،فقیه» نامیده میشوند .مسلمانان وظیفه دارند در زمان غیبت امامان یا عدم امکان دسترسی به
ایشان ،به این فقیهان مراجعه کنند .به احادیثی از پیامبر اکرم
ائمه اطهار در این زمینه توجه
و ٔ
کنید:
1ــ پیامبر اکرم
می فرماید:
حال کسی که از امام خود دور افتاده و به او دسترسی ندارد ،سخت تر از حال یتیمی است که
پدر را از دست داده است؛ زیرا چنین شخصی ،در مسائل زندگی ،حکم و نظر امام را نمی داند .البته
اگر یکی از پیروان ما که به علوم و دانش ما آشناست ،وجود داشته باشد ،باید دیگران را که به احکام
ما آشنا نیستند ،راهنمایی کند و دستورات دین را به آنها آموزش دهد .در این صورت ،او در بهشت
4
با ما خواهد بود.
1ــ وسائل الشیعه ،شیخ حر عاملی ،ج  ،27ص 146
بود.
2ــ ابوبصیر یکی از یاران نزدیک امام صادق
3ــ وسائل الشیعه ،ج  ،27ص .142
4ــ مستدرک الوسائل ،محدث نوری ،ج  ،17ص  ،317ح .21458
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2ــ امام صادق می فرماید:
فاَما من کان ِمن ال ُف َق ِ
هر کس از فقیهان که
هاء
َ ّ َ َ َ
ِ
صائنًا ِل َن ِفسه
نگهدارنده نفس خود،
ٔ
ِ ِ ِ ٰ
نگهبان دین خود،
حافظًا لدینه
ِ ِ ٰ
مخالفت کننده با هوی و هوس خود،
واه
ُمخال ًفا ل َه ُ
م ِ
فرمان بردار موالیش باشد
واله
ُ ً
طیعا ل َ ِمر َم ُ
1
ِ
ِ
پس ،بر مردم است که از او پیروی کنند.
ّدوه....
فَل َلعوامِ َان ُی َقل ُ
درباره «رویدادهای
3ــ امام عصر  در پاسخ به یکی از یاران خود به نام اسحاق بن یعقوب که
ٔ
جدید» عصر غیبت سؤال کرد و راه چاره را پرسید ،فرمود:
واد ُث ِ
و َاما الح ِ
و در مورد رویدادهای زمان
الواق َع ُة
َ َّ َ
ِ
ِ
ِ
فَ ِ
به راویان حدیث ما رجوع کنید.
ارج ُعوا فیها ا ٰلی ُرواة َحدیثنا
که آنان حجت من بر شمایند
ِفَان َّ ُهم ُح َّجتی َعلَیکُم
3،2
حجت خدا بر آنها می باشم.
َو َانَا ُح َّج ُة الل ِّٰه َعلَ ِیهم
و من ّ
تفکر در حدیث

با تفکر در احادیث فوق ،مشخص کنید که هر پیام با کدام حدیث ارتباط دارد.

شمارۀ حدیث

مطالعه دقیق منابع اسالمی به مرحله ای از تخصص در دین رسیده
1ــ فقیه کسی است که با
ٔ
است و می تواند احکام اسالم را به دست آورد و برای مردم بیان کند.

..........

2ــ فقیه باید بتواند احکام مسائل و رویداهای جدید را نیز که در زمان پیامبر اکرم
اتفاق نیفتاده است به دست آورد.
امامان

و

3ــ مردمی که می خواهند براساس قوانین اسالم زندگی کنند ،اما به پیامبر و امام دسترسی
ندارند ،باید به فقیهی که شرایط ویژه ای دارد ،مراجعه نمایند.

........
........

این روایات بیانگر آن است که مسلمانان در ِ
غیبت امام ،نه تنها در احکام و مسائل فردی ،بلکه
در مسائل اجتماعی هم ،باید به «فقیه» مراجعه کنند .روشن است که انجام چنین وظیفه ای ،جز با نفی
میسر نیست.
حاکمان طاغوت و تشکیل «حکومت اسالمی» به رهبری فقیه ّ
١ــ بحاراالنوار ،عالمه مجلسی ،ج  ،2ص . 88
٢ــ کمال الدین ،شیخ صدوق ،ج  ،2باب  ،45ص .483
3ــ مقصود امام از راویان حدیث آن دسته از راویان حدیث اند که بتوانند رویدادهای جدید زمان را بشناسند و توانایی تفقّه در حدیث
را داشته باشند و با مراجعه به احادیث ،حکم درست آن رویداد را برای مردم بیان کنند.
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بنابراین:
دوره غیبت ،بنا به فرمان امام زمان و به نیابت از ایشان« ،فقیهان» واجد شرایط ،دو
در ٔ
ِ
جامعه اسالمی را در
حد توان،
مسئولیت «مرجعیت دینی» و «رهبری و والیت» را برعهده دارند و در ّ
ٔ

مسیر اهداف الهی هدایت و رهبری می کنند.
در این میان ،گروهی از فقیهان ،احکام و قوانین دین را در اختیار مردم قرار می دهند .کسانی که
در احکام دین متخصص نیستند ،به این متخصصان مراجعه می کنند و احکام دین را از آنان می آموزند.
این مراجعه را پیروی یا «تقلید» می گویند البته این مراجعه ،یک روش رایج عقلی است؛ یعنی انسان در
امری که تخصص و مهارت ندارد ،به متخصص آن مراجعه می کند .پس ،تقلید در احکام ،به معنای
رجوع به متخصص است .چنین فقیهی را نیز مرجع تقلید می نامند.
همچنین از میان فقیهان کسی که توانایی سرپرستی و والیت جامعه را دارد ،عهده دار حکومت
می شود و قوانین الهی را در جامعه به اجرا درمی آورد .فقیهی که این مسئولیت را برعهده می گیرد،
ولی فقیه 1می گویند.
بدین ترتیب در عصر غیبت:
1ــ «مرجعیت دینی» در شکل «مرجعیت فقیه» ادامه می یابد.
2ــ «والیت ظاهری» امامان به صورت «والیت فقیه» استمرار پیدا می کند.
شرایط مرجع تقلید
مرجع تقلید باید شرایط زیر را داشته باشد:
1ــ باتقوا 2باشد.
2ــ عادل 3باشد.
3ــ زمان شناس باشد و بتواند احکام دین را متناسب با نیازهای روز ،به دست آورد.
4ــ اعلم باشد؛ یعنی از میان فقها از همه عالم تر باشد.

راه های شناخت مرجع تقلید
شناخت متخصص در احکام دین ،مانند شناخت هر متخصص دیگر است .ما همان طور که
برای یافتن بهترین پزشک ،معمار یا مهندس ،تحقیق و جست وجو می کنیم ،برای شناخت فقیه واجد
شرایط نیز باید تحقیق نماییم و یکی از راه های زیر را پیش گیریم.
1ــ ولی به معنای حاکم و سرپرست است .ولی فقیه ،یعنی حاکمی که در دانش دین تخصص دارد و به فهم عمیق رسیده است.
نگهدارنده از گناه عمل می کند.
2ــ تقوا یک حالت و قدرت روحی است که مانع رفتن انسان به سوی گناه می شود و مانند حافظ و
ٔ
هرقدر که تقوا بیشتر باشد ،حرکت به سمت گناه کمتر است.
3ــ عدالت ،مراتب دارد .عدالت پیامبر و امام به معنای دوری از هرگونه ظلم است .عدالت فقیه باید آن قدر باشد که مرتکب گناه
آشکار نشود .عدالت یک فرد عادی باید به اندازه ای باشد که مردم به وی اعتماد کنند و به دروغ گویی و گناه مشهور نباشد.
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1ــ از دو نفر عادل و مورد اعتماد که بتواند فقیه واجد شرایط را تشخیص دهد ،بپرسیم.
2ــ یکی از فقیهان ،در میان اهل علم آن چنان مشهور باشد که انسان مطمئن شود و بداند که
این فقیه ،واجد شرایط است.
فعالیتکالسی



سن تکلیف رسیده است ،مرجع تقلید خود را انتخاب نکند ،اعمال وی
1ــ اگر کسی که به ّ
چگونه خواهد بود؟
2ــ شما با چه روشی مرجع تقلید خود را انتخاب کرده اید؟

شرایط ولی فقیه
جامعه اسالمی را بر عهده می گیرد باید شرایط زیر را داشته باشد:
فقیهی که رهبری
ٔ
1ــ باتقوا باشد.
2ــ عادل باشد.
3ــ زمان شناس باشد و بتواند احکام دین را متناسب با نیازهای روز به دست آورد.
پیچیده جهانی رهبری کند.
4ــ مدیر و مدبّر باشد و بتواند جامعه را در شرایط
ٔ
  5ــ شجاعت و قدرت روحی داشته باشد و بدون ترس و واهمه در برابر زیاده خواهی دشمنان
بایستد .در اجرای احکام دین از کسی نترسد و با قدرت ،در مقابل تهدیدها بایستد و پایداری کند.
اجازه رهبری
حکومت و رهبری فقیهی که شرایط فوق را دارد ،مشروع است؛ یعنی دین به او
ٔ
1
مردم را داده است .در غیر این صورت ،پیروی از دستورات وی حرام است.
عالوه بر این ،ولی فقیه باید از جانب مردم پذیرفته شده باشد تا بتواند کشور را اداره کند و به
جامعه خود« ،مقبولیت» داشته باشد.
پیش ببرد .یعنی ،فقیه باید نزد مردم
ٔ
پایه «مشروعیت» و «مقبولیت» استوار است.
پس تشکیل نظام و حکومت اسالمی ،بر دو ٔ
چگونگی انتخاب ولی فقیه
مقررات اجتماعی اسالم است ،انتخاب وی نمیتواند مانند
کننده قوانین و ّ
از آنجا که ولی فقیه ،بیان ٔ
ولی فقیه انتخاب کند؛ زیرا
انتخاب مرجع تقلید باشد؛ یعنی نمیشود که هرکس به طور جداگانه برای خود ّ
اداره جامعه تنها با یک مجموعه قوانین و یک رهبری امکانپذیر است؛ در غیر این صورت ،هرج و مرج و
ٔ
تفرقه و پراکندگی پیش میآید و این ،یک امر روشن و بدیهی در تمام نظامهای سیاسی دنیاست .پس ،مردم
ولی فقیه باید به صورت دستهجمعی اقدام کنند و فقیهی را که شرایط رهبری دارد ،با آگاهی و
در انتخاب ّ
شناخت بپذیرند ،به وی اعتماد و اطمینان کنند و رهبری جامعه را به وی بسپارند.
 این فعالیت واگرا می باشد.
صحیفه امام خمینی ،ج  ،9ص .253
1ــ
ٔ
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مردم کشور ما در زمان انقالب اسالمی به شیوه ای مستقیم و با حضور در اجتماعات و
راه پیمایی های سراسری ،رهبری امام خمینی  را پذیرفتند و با ایشان پیمان یاری بستند.
خبره خود را انتخاب میکنند و آن خبرگان نیز
اکنون نیز بنا بر قانون اساسی ،مردم ابتدا نمایندگان ٔ
از میان فقها آن کسی را که برای رهبری شایستهتر تشخیص دهند ،به جامعه اعالم میکنند .بر این مبنا بود
که پس از رحلت امام خمینی  حضرت آیت اللّه خامنهای مسئولیت رهبری جامعه را برعهده گرفتند.
طبیعی است که چنین فقیهی تا وقتی رهبر جامعه است که شرایط ذکر شده را داشته باشد.
عهده مجلس خبرگان است.
تشخیص این امر نیز بر ٔ
بیشتربدانیم
چرا در برخی از موضوعات ،نظرات فقیهان متفاوت میشود؟
رشته تخصصی است که فقیه پس از طی مدارج علمی در موضوعاتی مانند ادبیات عرب،
فقه یک ٔ
منطق ،حدیث ،تفسیر ،علم اصول ،علم رجال ،درایة الحدیث و آشنایی با برخی رشتههای دیگر مانند
تاریخ اسالم و علم کالم ،وارد آن میشود و پس از سالها تحصیل به این توانایی دست می یابد که بتواند
سیره معصومین و با بهکار گرفتن قواعد و اصول خاص ،مسائل فقهی
با مراجعه به قرآن و س ّنت و ٔ
را پاسخ دهد .از آنجا که فقیهان ،معصوم نیستند ،ممکن است به خاطر تفاوت روشها و برداشتها
درباره یک مسئله اختالفنظر پیش آید .این اختالفنظر ،شبیه
اشتباه کنند و میان یک فقیه با فقیه دیگر
ٔ
معاینه بیمار و برمبنای مطالعات علمی
به اختالفنظر میان پزشکان است که ممکن است یک پزشک با ٔ
خود به تشخیصی برسد و پزشک دوم به تشخیص دیگری .البته به میزانی که مسئله ،پیچیدهتر و دقیقتر
میشود ،احتمال اختالفنظر افزایش می یابد .به همین جهت است که مردم باید تالش کنند آن فقیهی را
که از دیگران داناتر است ،شناسایی کنند و از او پیروی نمایند تا احتمال خطا کاهش یابد.
اندیشه و تحقیق
1ــ مقصود از «تقلید» در احکام دینی چیست؟
2ــ تقلید برای چه کسانی الزم است و شامل چه زمینههایی میشود؟
3ــ چرا مرجع تقلید باید «عادل» و «زمانشناس» باشد؟
ولی فقیه در کشور ما چگونه انجام میگیرد و مردم از چه طریقی در انتخاب ایشان دخالت دارند؟
4ــ انتخاب ّ

پیشنهاد

جامعه امروز ما به عنوان مرجع تقلید شناخته میشوند تحقیق
1ــ در خصوص فقهایی که در
ٔ
کنید و اسامیآنان را در کالس بیان کنید.
2ــ اصل  107قانون اساسی را که مربوط به انتخاب رهبر است ،مطالعه کنید و چگونگی
ولی فقیه را توضیح دهید.
انتخاب ّ
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