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بهار اخالق
در آغاز سال نو و فصل بهاریم. نوزایی طبیعت و نشان های مکرر از خلقت و قدرت 

خالق بی همتا چشم نواز و روح افزاست.
سّنت ایرانی نوروز را جشن می گیرد و تالش برای شاد بودن می کند.

سّنت اسالمی هم به نو شدن در همه ابعاد اهتمام می ورزد.دعوت دین به نوسازی 
از  را  دل ها  بیایید  مقال،که  بودن این  تکراری  تقریبا  است.  تمامی لحظات  در  روح 
پلشتی ها بروبیم و سرای دل را نیز پاکیزه کنیم، همه را مکدر می کند، همگی این دعوت 
را حفظیم و بیان های بسیار رسا هم در این مورد داریم. آنچه که نیاز واقعی یک جامعه 
در  زیستن  برای  اخالقی  الگوهای  و  مبانی  به  جامعه  آحاد  است،پایبندی  مطلوب 
کنار یکدیگر است. در توصیف جامعه متوازن این نکات جلوه گری می نماید که از صدر 
تا ذیل این ساختار بایستی، تناسب رفتاری و مبنایی داشته باشند. می توان به صدها 
دلیل ثابت کرد که در طول تاریخ این مرز و بوم، به اندازه این چند دهه اخیر، پیام های 

اخالقی به جامعه معاصرالقاء و تبلیغ نشده است.
مقاطع  در  درسی  کتاب های  تا  شهرها  دیوار  و  در  از  بیندازیم،  اطرافمان  به  نگاهی 
مختلف، رسانه های دیداری و شنیداری، آثار مکتوب و منبرهای متعدد، همگی در 

ضمن اطالع رسانی ها، به توصیه های اخالقی می پردازند و می پردازیم.
حامیان ترویج اخالق در عرصه های پر قدرت و هزینه بردار، مسند دار هستند و مدعی 

هستیم، هر کداممان مروج فرهنگ متعالی برای صعود و رشد انسان هستیم.
از طرف دیگر،آنکه اخالق ترویجی مان را هم جناحی کرده ایم و هر طایفه معتقد است 
که راهکار او به تعالی بشر کمک می کند و مسیر گروه بغل دستی ولو بر اساس مبنای 

درست است،ولی چون از ما نیستند، باعث هالکت می شود.
در عین حال اگر از تک تک مردم در کوچه و خیابان، اساتید و علما، صاحبان عقول 
و خرد، سیاستمداران و... بپرسیم معضل اصلی جامعه امروز ما چیست، این نظر که 

اخالق و فرهنگ نقطه خطر این جامعه است، بیشترین رأی را می  آورد.



راستی مشکل چیست؟
محتوا های ارائه شده

نوع پیام رسانی
پیام رسانان

تقابل و تضاد پیام ها 
عدم پایبندی پیام رسان ها به پیام های القائی

اختالط فرهنگ و سیاست در عرصه پیام رسانی اخالقی
عدم صداقت در پیام رسانی

و یا ده ها معضل و مسئله دیگر.
البته شاید همه این امور با هم دخیل باشند، ولی آنچه به ذهن می رسد این است، 
مقبولیت  از  ابالغ  نوع  و  محتوا  جایگاه  در  هرکدام  خود  ترویجی  و  تبلیغی  امور  که 
نسبی برخوردار باشند، اما التزام عمومی به این محتواها از عرصه عمومی به دور افتاده 

است.
برای  صداقت  مستحب،  من  برای  و  است  فرض  دیگری  برای  اخالقی  خوش  گویا 
همسایه است،من که صادق هستم، محبت ورزیدن وظیفه دیگران است، کینه توزی 
برای رقیب بد است،شما بدرفتارید وگرنه من مستجمع جمیع محسناتم. فقط و 

فقط مشکل دیگران هستند؟
بازدید های  و  و دید  نو  لباس  و  و ماهی  نه فقط در سبزه  را  بهار  اگر هرکداممان  بله 
اجباری و.... نبینیم، و کمی هم رجوع به نفس و حوائج نفسانی مان کنیم و اخالق را 

در خویش نوسازی کنیم، این فصل زیبا همه گیر خواهد شد.
 

گروه تدوین کتاب ماه زاد

ابــتــدا
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وقایع ماه شعبان

دّوم شعبان
1. آغاز وجوب روزه 

در این روز در سال دوم هجری روزۀ ماه مبارک رمضان واجب شد. )1( 

2.مرگ معتز عباسی
در این روز در سال 255 هجری معتز باهلل به درک واصل شد. نام او زبیر یا محمد 
بود که بعد از پسر عمویش مستعین به خالفت رسید. از بزرگترین جرائم او این 
بود که امام هادی)ع( را به شهادت رساند؛ و چون ترس داشت که مؤید بر ضد او 
قیام کند او را در لحاف مسموم پیچید و دو طرف آن را بست تا در 23 رجب مرد.

او پیوسته سرکردگان اتراک را می کشت تا در روز مبعث سال 255 هجری عده ای 
به سرکردگی صالح بن وصیف دور معتز را گرفتند و توبیخ وسرزنش کردند و از او 
مطالبۀ اموال کردند و او را از حجره بیرون کشیدند و در آفتاب گرم بپای داشتند 
که از شدت گرما تکیه بر یک پا می کرد و او را پیوسته می زدند تا اینکه در 27 رجب 
خود را از خالفت خلع کرد.سپس سه روز به او آب و غذا ندادند تا مرد ؛ و به قولی 
دیگر او را آب جوش تنقیه کردند. بعضی گفته اند: او را پنج روز در گرمابه بدون 
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آب و غذا حبس کردند و روز آخر آب نمک یا آ ب برفی به او دادند و به این سبب 
کشته شد.)2( 

 
سّوم شعبان 

1. والدت امام حسین)ع( 
و  شیعیان  ساالر  و  سرور  و  شهیدان  آقای  هجری   4 سال  در  روز  در این 
نینوا  عطشان  غریب،  شهید  عابد،  و  زاهد  امام  مؤمن،  هر  دلباختگان، اشک 

حضرت اباعبداهلل الحسین الشهید)ع( عالم را به نور خود منور فرمود.)3( 
و  االول)5(  ربیع  ام  سی  و  شعبان)4(  پنجم  حضرت  آن  والدت  در  دیگر  اقوال 

دوازدهم رجب است.)6( 
القاب امام حسین)ع( 

پدرشان  است)7(.  طاب  انجیل  در  و  شبیر  تورات  در  حضرت  آن  مبارک  نام 
ه اهلل  موالنا و مقتدانا امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب)ع( و مادرشان حضرت ولّیَ
و َحبیَبتُه خاتون دو سرا صدیقه کبری فاطمه زهرا)س( است. کنیۀ آن حضرت 
الشهید،  حضرت  القاب  است.)8(  ابوعلی  حضرت  آن  خاص  کنیۀ  و  ابوعبداهلل 
الزکی،  السید،  الوفی،  الطیب،  الرشید،  الثالث،  االمام  الثانی،  السبط  السعید، 

المبارک، تابع لمرضات اهلل است.)9( 
پیامبر)ص( در والدت امام حسین)ع( 

خانۀ  به  رسید،  پیامبر)ص(  به  حضرت  آن  والدت  خبر  هنگامی که 
امیرالمؤمنین)ع( آمدند و به اسماء فرمودند تا مولود را بیاورند. اسماء حضرت 
آورد. پیامبر)ص(  اکرم)ص(  پارچه ای سفید پیچید و خدمت رسول اهلل  را در 
اقامه فرمودند. )10(،روز اول یا  در گوش راست آن حضرت اذان و در گوش چپ 
هفتم والدت امین وحی الهی جبرئیل فرود آمد و عرض کرد: »سالم خداوند 
بر تو باد ای پیامبر، این نوزاد را به نام پسر کوچک هارون شبیر نام بگذار، که به 
عربی حسین گفته می شود. چون علی)ع( برای شما بسان هارون برای موسی 
بن عمران است. جز آنکه شما خاتم پیامبرانی«.)11(،به این ترتیب نام پر عظمت 
انتخاب  السالم  علیها  فاطمه  فرزند  برای دومین  پروردگار  از جانب  »حسین« 
والدت  مناسبت این  به  تهنیت  عرض  برای  آسمان ها  مالئکه  روز  در این  شد. 
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خدمت پیامبر)ص( رسیدند و از خاک قبر آن بزرگوار برای پیامبر)ص( آوردند و 
به آن حضرت تعزیت نیز گفتند.  یکی از معجزات روز والدت آن حضرت این بود 
که فطرس ملک یا دردائیل پناه به آن امام مظلوم برد و خداوند او را بخشید و او 

را به مقام قبلی اش باز گردانید. )12( 
دوران زندگی امام حسین)ع(

آن حضرت شش سال و چند ماه با جد گرامی خود رسول اکرم)ص( بود. مدت 
در  و  کرد،  زندگی  مؤمنان)ع(  امیر  متقیان  موالی  خود  بزرگوار  پدر  با  سال  سی 

جمل، صفین و نهروان شرکت داشت. )13( 
وارد  سالگی  ده  سن  در  حسین)ع(  امام  عمر،  غاصبانۀ  زمامداری  دوران  در 
مسجد شد و خلیفه دوم را بر منبر پیامبر)ص( مشاهده کرد که سخن می گفت. 

از منبر باال رفت و فریاد زد: »از منبر پدرم فرود آی«!)14( 
بعد از شهادت امیرالمؤمنین)ع( همراه و شریک رنجهای امام حسن)ع( بود، 
و شاهد بود که معاویه و دیگر منافقین و کافران چگونه دهان آلودۀ خود را به 
بدگویی پدر بزرگوارش امیرالمؤمنین و برادرش امام حسن)ع( می گشایند. پس 
از آنکه امام مجتبی)ع( را مظلومانه شهید کردند ؛ امامت به آن وجود سراپا جود 
به  را  روز عاشورا آن حضرت  زبانها، در  اذیتها و زخم  و  از مصائب  بعد  و  رسید، 

شهادت رسانیدند.)15(،
امام  والدت  با  رابطه  در  زمان)عج(  امام  ناحیۀ  از  مبارک  توقیع  روز  در این 

حسین)ع( به قاسم بن عالء همدانی صادر شد.) 16( 

2. ورود امام حسین)ع( به مکه 
در شب جمعه سوم شعبان سال 60 هجری امام حسین)ع( وارد مکه شدند و 

تا ذی الحجه در آنجا اقامت داشتند.)17( 

چهارم شعبان 
والدت حضرت عباس)ع( 

در این روز سال 62 هجری علمدار کربال سقای نینوا حضرت قمر منیر بنی هاشم 
ابوالفضل العباس)ع( به دنیا آمد.)18(،نام مشهور آن حضرت عباس)ع( است. به 
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آن حضرت ابوالفضل، ابوالقربه، قمر بنی هاشم، باب الحوائج، عبد صالح و سقا 
می گویند.)19(،پدرشان حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب)ع( و مادرشان 
حضرت  است.آن  کالبیه  حزام  دختر  السالم  علیها  فاطمه  البنین  ام  حضرت 
خوش سیما و زیبارو بود و به همین جهت به ماه بنی هاشم ملقب شد. قامتی 
بلند و بازوهایی قوی داشت و بر اسب که می نشست و پا در رکاب می نمود زانوی 
آن حضرت تا گردن اسب می رسید. مظهر جالل و جبروت حضرت کردگار بود، 
و در شجاعت و صفات بعد از امام حسن و امام حسین علیهما السالم سر آمد 

اوالد امیرالمؤمنین)ع( بود. آن حضرت سپهساالر و علمدار مظلوم کربال بود.)20( 

پنجم شعبان
والدت امام زین العابدین)ع( 

موالیمان  و  آقا  امیرالمؤمنین)ع(  زمان  در  هجری   38 سال  در  روز  در این 
حضرت سیدالساجدین زین العابدین علی بن الحسین)ع( به دنیا آمد.) 21(،آن 
آمد.)22(،نام  دنیا  به  السالم  علیها  زهرا  حضرت  منزل  در  شنبه  روز  در  حضرت 
سجاد  و  العابدین  زین  مبارکش  لقب  مشهورترین  و  است  »علی«  حضرت  آن 
و مادرشان  الحسین)ع(،  ابا عبداهلل  است)23(،پدرشان سرور شهیدان حضرت 
جدش  با  را  برکتش  با  عمر  از  سال  دو  سجاد)ع(  است.امام  شهربانو  حضرت 
امام  بقیه عمر شریفش همراه عموی مکرم و مظلومش  و  بود،  امیرالمؤمنین 
جانسوز  واقعۀ  در  شد.  سپری  حسین)ع(  امام  مقامش  واال  پدر  و  مجتبی)ع( 
کربال شاهد شهادت پدر، برادر، عمو و بستگان و اصحاب علیهما السالم بود، 
همراه با عمه اش زینب کبری علیها السالم و دیگر اسرا به کوفه و شام رفتند. در 
کوفه و شام جسارت ها به آن حضرت و اهل بیت علیهم السالم نمودند، ولی 
با خطبه هایی نورانی از امامت و عصمت اهل بیت علیهم السالم دفاع فرمود. 
در کاخ یزید در حالیکه با چند تن دیگر از خاندان امامت به یک ریسمان بسته 
قین فی 

َ
ک برسول اهلل لو رآنا موّث شده بودند، رو به یزید کرده فرمودند: »ما ظّنُ

الحبال...«: »ای یزید، چه گمان به پیامبر می بری اگر آن حضرت ما را این چنین 
وجود  ترتیب  به این  دیگری  اقوال  حضرت  آن  والدت  )24(،در  ببیند«؟  بند  در 
دارد: 8 ربیع االول، 15جمادی االولی)25(، 15 جمادی االخر، 5 رجب، 11 رجب، 
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7 شعبان، 9 شعبان )26(، 15 شعبان، 5 رمضان. )27( در روز والدت هم اختالف 
است که یکشنبه بوده یا سه شنبه یا پنجشنبه یا جمعه ؟)28( در سال والدت هم 

اختالف است که 36 یا 37 یا 38 هجری بوده است. )29( 

نهم شعبان
عقیقه برای امام حسین)ع( 

در این روز که هفتمین روز والدت امام حسین)ع( است، حضرت رسول)ص( 
گوسفندی را برای فرزندش به عنوان عقیقه قربانی کرد. سپس سر آن حضرت را 

تراشید و هم وزن موی سر او نقره صدقه داد.)30( 

دهم شعبان
توقیع امام زمان)عج( برای شیعیان 

در این روز ابو جعفر َسُمری شش روز قبل از رحلتش، توقیعی از ناحیه مقدسه 
حضرت صاحب االمر)عج( برای شیعیان آورد. )31( 

یازدهم شعبان
والدت حضرت علی اکبر)ع( 

علی  حضرت  االنبیاء)ص(  خاتم  به  مردم  ترین  شبیه  هجری   33 سال  در 
اکبر)ع( به دنیا آمد. نام آن حضرت »علی« پدرشان حضرت سید الشهداء)ع(، 

مادرشان لیلی بنت ُمره ثفقی است.)32( 
کنیۀ آن حضرت طبق فرمایش حضرت صادق)ع( »ابا الحسن« است.)33( 

روایت بزنطی هم داللت دارد که آن حضرت ازدواج کرده بودند.)34( در زیارت 
ی اهلُل َعَلیَک َو َعلی ِعتَرِتَک َو اهِل 

َ
وارده از حضرت صادق)ع( هم می خوانیم: »َصّل

َر  جس َو َطّهَ ذیَن أذَهَب اهلُل َعنُهم الّرَ
َ
خیاِر اّل

ّ
هاِتَک األ َبیِتَک َو آباِئَک َو أبناِئَک و ُاّمَ

ُهم َتطهیرًا »ولفظ أبناء در زیارت داللت بر این دارد که آن حضرت حتی بیشتر 
از عمر مبارک آن  کربال نزدیک 27 سال  )35(،در واقعه  از دو فرزند داشته است. 

حضرت گذشته بود.)36( 
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پانزدهم شعبان
1. والدت حضرت بقیه اهلل االعظم صلوات اهلل علیه 

آل  منتقم  االوصیاء  خاتم  والدت  شب  جمعه  شب  هجری   255 سال  در 
محمد)ص(، آخرین امام بر حق و ولی مطلِق خداوند حضرت بقیه اهلل حجه بن 
الحسن اهلل تعالی فرجه الشریف واقع شده است. )37( در این شب آب زمزم زیاد 
می شود به گونه ای که همه می توانند رؤیت کنند)38(، ولی اکنون روی آن پوشیده 
است. در این شب برات آزادی از آتش برای افراد زیادی نوشته می شود، و آن را 

»شب برات« و »شب مبارک« و »شب رحمت« گویند. 
از امام باقر و امام صادق علیهما السالم روایت شده که فرمودند: وقتی شب 
نیمه شعبان شود، منادی از افق اعلی ندا می کند: »ای زائرین قبر حسین بن 
علی برگردید در حالی که گناهان شما آمرزیده شده و اجر شما با خدای شما و 
محمد باشد«. ولی کسی که استطاعت زیارت قبر امام حسین)ع( را ندارد قبور 
طرف  به  با اشاره  نیست  ممکن  هم  اگر این  و  ؛  کند  زیارت  را  دیگر  ائمه  مطهر 
قبرشان سالم دهد.)39(،نام پدرشان حضرت ابو محمد حسن بن علی)ع(، و نام 

مادرشان حضرت نرجس علیها السالم است.) 40( 
ماجرای شب والدت 

امام حسن عسکری)ع( در شب والدت برای عمه بزرگوار خود جناب حکیمه 
خاتون علیها السالم پیغام فرستاده فرمودند: امشب نزد ما افطار کن که شب 

نیمه شعبان است و خداوند حجت خود را آشکار می سازد.)41( 
والدت امام زمان)عج( در شهر سامرا به همگام طلوع فجر نیمۀ شعبان 255 
الَحّقُ َو  هجری بوده است. بر شانۀ راست آن حضرت نوشته شده بود: »جاَء 
بردند و  پدر  نزد  را  بزرگوار  آن  تولد،  از  َزُهوقًا«.پس  کاَن  الباِطَل  ِاّنَ  الباِطُل  َزَهَق 
دًا َرسوُل اهلِل َو أّن   اهلُل َو أشَهُد أّنَ ُمَحّمَ

َ
شروع به سخن فرمود: »أشَهُد أن الِالَه ِااّل

َعلّیًا أمیَرالمؤِمنیَن َولّیُ اهلِل »و ائمه معصومین علیهم السالم را یکی بعد از دیگری 
نام برد تا به وجود شریف خود رسید و برای فرج محبین خود دعا فرمود. 

امام زمان)عج( در آغوش پدر 
آنگاه حسب االمر امام عسکری)ع(، حکمیه خاتون او را نزد مادرش نرجس 
حسن)ع(  امام  خدمت  به  هفتم  روز  می فرماید:  خاتون  حکمیه  برد.  خاتون 
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امام  آن  نزد  را  آن وجود سراپا جود   .« بیاورید  مرا  »پسر  فرمود:  رفتم. حضرت 
بردیم. حضرت زبان در دهان وی گذاشتند و فرمودند: »پسرم، سخن بگو ». 
ثنا بر جد خود  و  به وحدانیت  اقرار  از  بودم  او شنیده  از  اول  روز  آنچه در  دیدم 
پیامبر)ص( و امیرالمؤمنین)ع( و سایر ائمه علیهم السالم تا پدر بزرگوارش دوباره 
حیم َو ُنریُد أن َنُمَن،عَلی  حمِن الّرَ بیان کرد و این آیه را تالوت فرمود: »ِبسِم اهلِل الّرَ
َن َلُهم ِفی 

َ
ًه َو َنجَعَلُهُم الواِرثیَن َو ُنَمّک ذیَن اسُتضِعُفوا ِفی األرض َو َنجَعَلُهم أِئّمَ

َ
اّل

االرِض َو ُنِرَی ِفرَعوَن َوهاماَن َو ُجُنوَدُهما ِمنُهم ما کاُنوا َیحَذرُوَن«)42( 
سپس پدر بزرگوارشان فرمودند: بخوان آنچه را که خدا بر پیامبران خود نازل 
فرمود. حضرت خواندِن صحف آدم را به لغت سریانی آغاز نمود، و بعد ادریس و 
نوح و صالح و صحف ابراهیم و تورات موسی و انجیل عیسی و زبور داود و فرقان 
محمد)ص( را قرائت نمود. بعد از آن بیان قصص انبیاء و مرسلین را شروع نمود. 
حکیمه خاتون می گوید: پس از چهل روز دیگر، دوباره خدمت فرزند برادرم 
می رود.  راه  که  دیدم  را  الزمان)عج(  صاحب  حضرت  و  رفتم  عسکری)ع(  امام 
امام عسکری)ع( فرمود: ای عمه، مولود عزیز نزد خدا این است. گفتم: ای سید 
و موالی من، نشو و نمای او را در چهل روز زیادتر از دیگران می بینم. حضرت 
فرمودند: ای عمه، ما اوصیاء در یک روز نشو و نمای یک هفته دیگران را، و در یک 
جمعه نشو ونمای یک سال دیگران را می نماییم. من برخاستم و سر آن طفل را 

بوسیده به منزل مراجعه کردم. )43( 
القاب امام زمان)عج( 

از القاب آن نور الهی)44(»حجه اهلل«، »حجه آل محمد«، »صاحب الزمان« یعنی 
و  او  نهی  نهی،  و  او  امر  امر،  خالیق« یعنی  رقاب  »مالک  خود،  عصر  فرمانروای 
حکم، حکم او و فرمان، فرمان اوست، »مهدی« که خلق به وسیلۀ او هدایت 
می یابند و به وجود مقدس او از جاده ضاللت به شاهراه هدایت رسیده رستگار 
می شوند، »قائم« که حضرت صادق)ع( فرمودند: »از این جهت که به حق قیام 
می نماید او را قائم گویند« ؛ »منتَظر« که برای غیبت طوالنی است، و مخلصین او 

انتظار خروجش را می کشند و شکاکین او را انکار می کنند. 
اوصاف امام زمان)عج( 

اوصاف ظاهری آن حضرت )45( شباهت های زیادی به رسول گرامی اسالم)ص( 
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دارد. خطی از موی سبز رنگ مانند زمرد از گردن تا ناف مبارک او کشیده است. 
المؤمنین)ع(  امیر  نورانی است.  و  مانند ستاره ای درخشنده  مبارکش  صورت 
می فرماید: »او جوانی است خوش روی و خوش موی ونور صورت مبارکش بر 
او غالب است«. امام باقر)ع( می فرماید: »رنگ مبارکش  انوار  سیاهی محاسن 
میان  و  گشاده  چشمانش  و  شکفته  سرخ  گل  مانند  است  سرخی  به  مایل 
ابروهایش مرتفع و مابین شانه های او باز است.گشاده جبین است و بینی او 

بلند و شکم مبارکش برآمدگی دارد، و بیخ دندان های ثنایایش گشاده است. 
مادر امام زمان)عج( 

دیگر  القاب  و  نام ها  که  است  خاتون  نرجس  حضرت  االمر)ع(  حضرت  والدۀ 
که   - حضرت  آن  زیارت  در  است.  سوسن  صیقل،  ریحانه،  ملیکه،  حضرت 
تمامی عبارات آن داللت واضحی بر علو منزلت آن بانو دارد- توصیف به راضیه، 

مرضیه، صدیقه، تقیه، نقیه، زکیه شده است. 
بنابر نقلی نرجس خاتون در سال 261 هجری در سامراء از دنیا رحلت کرد و در 

جوار امامین حضرت هادی و امام عسکری علیهما السالم دفن شد.)46( 
بنابر نقلی دیگر در سال 260 هجری قبل از شهادت امام عسکری)ع( رحلت 
نمود )47(، زیرا هنگامی که امام)ع( از وقایع بعد از شهادت خود نسبت به فرزند و 
عیالش خبر داد حضرت نرجس خاتون علیها السالم از آن حضرت خواستند که 

دعا بفرمایند قبل از ایشان از دنیا بروند. )48( 
توفیق رؤیت و درک  که  االئمه)ع( است  حضرت حکیمه خاتون دختر جواد 
چهار امام معصوم علیهم السالم را داشته است.)49(  ایشان در سال 274 هجری 

در سامرا رحلت فرمودند.)50( 
که در والدت  و کسی است  بوده  السالم  علیهم  اهل بیت  اسرار  ایشان محرم 
حضرت صاحب الزمان)عج( حاضر بوده و چندین بار خدمت آن حضرت مشرف 
شده است. بعد از وفات امام حسن عسکری)ع( یکی از سفرا بوده که به واسطۀ او 

مردم به حوائج خود نایل می شدند.) 51( 
ایام پس از والدت امام زمان)عج(

آن  خدمت  خادم  نسیِم  عصر)عج(  امام  والدت  از  شب  گذشت یک  از  پس 
فرمود:  سپس  اهلُل«  »َیرَحمَک  فرمود:  امام)ع(  کرد.  عطسه  و  رسید  حضرت 
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»عطسه تا سه روز امان از مرگ است.« )52(. این ماجرا در روز 25 شعبان هم نقل 
شده است.)53( 

سه روز بعد از والدت امام عصر)عج(، حضرت امام حسن عسکری)ع( فرزند 
خود را به اصحاب خاص نمایاند و امامت او را تصدیق فرمودند.)54( 

غیبت صغری 
در غیبت صغری چهار تن از بزرگان شیعه به ترتیب وکیل و سفیر و نایب خاص 
امام زمان)عج( بودند، که خدمت آن حضرت می رسیدند و وکالتشان مورد تأیید 
آن حضرت بود، و پاسخ های امام)ع( در حاشیۀ نامه ها توسط نواب به دست 
مردم می رسید.البته غیر از این چهار نفر وکالی دیگری هم از طرف امام)ع( در 
بالد مختلف بودند که به وسیله همین چهار بزرگوار امور مردم را به عرض امام 
زمان)عج( می رساندند و از سوی امام)ع( در امور آن ها توقیع هایی صادر شده 

بود. )55( 
موارد  در  دیگران  ولی  بوده،  تام  و  مطلق  سفارت  بزرگوار  چهار  سفارت این 
ابوالحسن محمد بن جعفر اسدی، احمد بن  خاصی سفارت داشتند، مانند 

اسحاق اشعری، ابراهیم بن محمد همدانی، احمد بن حمزه بن الیسع.)56( 
ابو جعفر محمد بن  ابوعمروعثمان بن سعید َعمری،  از  اربعه عبارتند  نواب 
عثمان بن سعید َعمری، ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی، ابوالحسن علی بن 

محمد سمری. 
وکیل  و  القدر  جلیل  و  مردم  اعتماد  مورد  سعید  بن  عثمان  اول  نائب 
حضرت هادی و امام عسکری)ع( نیز بود. )57(،او به امر امام)ع( متصدی کفن و 

دفن امام عسکری)ع( گردید. )58( 
چون امام عسکری)ع( در محلۀ عسکر سکونت داشتند و تماس با آن حضرت 
برای شیعیان مشکل بود. عثمان بن سعید چون روغن فروش بود، اموال را در 

ظرفهای روغن می ریخت و به خدمت امام)ع( می برد.)59( 
آقای من، گاهی  از امام هادی)ع( پرسید:  احمد بن اسحاق قمی هنگامی که 
غایب و گاهی حاضرم. وقتی هم که حضور دارم همیشه نمی توانم خدمتتان 
برسم. سخن چه کسی را بپذیرم و فرمان چه شخصی را اطاعت کنم؟ حضرت 
فرمود: این َعمرو عثمان بن سعید َعمری مورد اطمینان و امین است. آنچه به 
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شما بگوید از من می گوید و آنچه به شما برساند از من می رساند. 
احمدبن اسحاق می گوید: پس از رحلت امام هادی)ع( نزد امام عسکری)ع( 
فرمودند:  بزرگوارشان  پدر  مانند  حضرت  آن  کردم.  تکرار  را  گفته  همان  رفته 
ابوَعمرو امین و مورد اطمینان امام گذشته و مورد اطمینان من در زندگی و پس 
از مرگ من است. آنچه به شما بگوید و آنچه به شما برساند از من می رساند.)60( 
جناب عثمان بن سعید پس از امام عسکری)ع( به فرمان حضرت مهدی)عج( 
به وکالت و نیابت ادامه داد، و شیعیان مسائل خود را نزد او می برند و پاسخ 

امام)ع( توسط او به مردم می رسید.)61( 
نائب دوم ابوجعفر محمد بن عثمان بود و او نیز همچون پدر از بزرگان شیعه 
و در تقوی و عدالت و بزرگواری مورد اعتماد و احترام شیعیان بود. عثمان بن 
سعید پیش از وفات به فرمان امام عصر)عج( فرزند خود ابو جعفر بن عثمان را به 
جانشینی خود و نیابت امام)ع( معرفی کرد. این در حالی بود که امام عسکری)ع( 
نسبت به او و پدرش اظهار اعتماد و اطمینان فرموده بود و شیعه بر عدالت و 

تقوی و اطاعت او اتفاق داشتند.)62( 
پس از در گذشت نائب اول جناب عثمان بن سعید، توقیعی از جانب امام 
ترجمه  که  شد  صادر  محمد  فرزندش  نیابت  و  او  وفات  مورد  در  زمان)عج( 
قسمتی از آن چنین است: »انا هلل و انا الیه راجعون، در برابر فرمان خدا تسلیم 
و به قضای او راضی هستیم.پدرت سعادتمند زیست و پسندیده در گذشت. 
ملحق  السالم  علیهم  سرورانش  و  پیشوایان  به  و  کند  رحمت  را  او  خداوند 
سازد. از کمال سعادت پدرت بود که خداوند فرزندی چون تو را به او عنایت 
کرد که پس از او جانشین گردی، و در امورش قائم مقام او باشی و برایش طلب 

رحمت و آمرزش نمایی«.)63( 
آری  گفت:  دیده ای؟  را  االمر)عج(  صاحب  پرسیدند:  عثمان  بن  محمد  از 
و آخرین مالقاتم با او کنار بیت اهلل الحرام بود که می فرمود: »اللُهّمَ أنِجز لی ما 
َوَعدَتنی « و نیز او را در مستجار نزدیک رکن یمانی کعبه دیدم که می گفت: »اللُهّمَ 

انَتِقم لی ِمن أعدائی«.) 64( 
امام  از  آنچه  بر  است  مشتمل  که  کرده  تألیف  فقه  در  کتاب هایی  بزرگوار  این 

عسکری)ع( و از پدر خود شنیده بود.)65( 
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محمد بن عثمان برای خود قبری ترتیب داده بود وآن را با ساج پوشانده بود 
و روی آن آیاتی از قرآن کریم و اسامی ائمه اطهار علیهم السالم را نوشته بود. هر 
روز داخل آن می شد و یک جزء قرآن قرائت می کرد و بیرون می  آمد.)66(،او پیش 

از مرگ از روز وفات خود خبر داد و در همان روز که خبر داده بود در گذشت.) 67( 
القاسم  ابو  جناب  امام)ع(  که  داد  خبر  شیعیان  به  رحلت  از  پیش  همچنین 
حسین بن روح نوبختی را برای سفارت و ارتباط با خود انتخاب فرموده اند و او قائم 

مقام من است و به او مراجعه کنید.) 68(،او در سال 305 هجری رحلت فرمود.)69( 
ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی است، که نزد موافق و  نائب سوم جناب 
مخالف عظمت و بزرگی ویژه ای داشت، و به عقل و بینش و تقوی و فضیلت 
نزد عموم فرقه های مختلف مذهبی مشهور بود و در زمان نائب دوم از جانب او 

متصدی پاره ای از امور بود. 
او  به  همه  از  متیل  بن  احمد  بن  جعفر  دوم،  نائب  میان یاران  با اینکه 
نزدیکتربود، و حتی در اواخر زندگی جناب محمد بن عثمان، غذای منزل او را 
در منزل جعفر بن احمد بن متیل تهیه می کردند، و در میان اصحاب احتمال 
زندگی  ساعات  آخرین  در  اما  بود،  بیشتر  احمد  بن  جعفر  جانشینی  و  نیابت 
روح  بن  حسین  و  او  سر  باالی  احمد  بن  جعفر  که  عثمان  بن  محمد  جناب 
پایین پایش نشسته بود، به جعفر بن احمد رو کرد و فرمود: »مأمور شده ام 
که امور را به ابو القاسم حسین بن روح واگذار نمایم ». جعفر بن احمد از جا 
برخاست و دست حسین بن روح را گرفت و او را باالی سر محمد بن عثمان 

نشاند و خود در پایین پای او نشست.)70( 
در 6 شوال سال 305 هجری اولین توقیع از ناحیۀ مقدسه امام عصر)عج( برای 
او صادر شد که متن آن چنین بود: »ما او را می شناسیم، خداوند تمامی خیر و 
رضای خویش را به او بشناساند و به توفیق خود او را یاری نماید. از مکتوب او 
مطلع شدیم و نسبت به او وثوق و اطمینان داریم. او را نزد ما مکان و منزلتی 
است که خشنودش می سازد. خداوند احسان خویش را به او بیفزاید که خدا 
ولی و توانا برهمه چیز است، و سپاس خدای را که شریکی ندارد و درود و سالم 

فراوان خداوند بر فرستادۀ او محمد و بر خاندان او صلوات اهلل علیهم«. 
بود-  بغداد  بزرگ  متکلمین  از  -که  تألیفات  صاحب  نوبختی  ابوسهل  از 



19

تــاریــــخ

پرسیدند: برای چه جناب ابوالقاسم حسین بن روح به مقام نیابت نایل شد و 
شما نایل نشدید؟گفت: ائمه علیهم السالم داناترند و آنچه برگزینند شایسته تر 
و مناسب تر است، ولی من فردی هستم که با خصم برخورد و مناظره می کنم و 
اگر نائب امام)ع( بودم و مکان امام زمان)عج( را می دانستم -چنانکه ابوالقاسم 
حسین بن روح به جهت نیابت می داند- و در گیر و دار بحث پیرامون امام)ع( 
با مخالفان در تنگنا قرار می گرفتم ممکن بود نتوانم خود را کنترل کنم و جای آن 
حضرت را افشا نمایم ؛ ولی،ابوالقاسم،اگر امام)ع( در زیر دامان او مخفی باشد و 
او را با آالت برنده تکه تکه نمایند دامان خود را از او برنمی دارد و او را به دشمن 

نشان نخواهد داد.)71( 
جناب ابو القاسم حسین بن روح حدود 21 سال مقام نیابت داشت. او قبل 
از وفات امور،را به امر امام)ع( به ابوالحسن علی بن محمد سمری وا،گذاشت، 

و در ماه شعبان سال 326 هجری در گذشت. آرامگاه او در بغداد است.)72( 
صاحب  حضرت  االمر  حسب  بر  که  است  سمری  ابوالحسن  چهارم  نائب 
الزمان)عج( به جناب حسین بن روح، امر نیابت بعد از او به ابو الحسن سمری 
واگذار شد. به فرمودۀ بزرگان رجال، عظمت و جاللت قدر او محتاج به توصیف 
فرمود:  بودند  او  نزد  که  مشایخ  از  جمعی  به  روزی  سمری  ابوالحسن  نیست. 
در این  فرماید.  عنایت  قمی اجر  بابویه  بن  علی  مصیبت  در  شما  به  »خداوند 
ساعت او از دنیا رفت«. آنان ساعت و روز و ماه را یادداشت کردند، و 17 یا 18 روز 

بعد خر رسید که همان ساعت علی بن بابویه قمی در گذشته است.)73( 

2. شروع غیبت کبری،
وفات شیخ جلیل نایب خاص امام عصر)عج( علی بن محمد سمری در این 
روز بوده است که به معنای اتمام غیبت صغری و شروع غیبت کبری است)74(، 
چه اینکه حضرت صاحب االمر)عج( به او امر فرموده بودند که وصی و جانشینی 

برای خود قرار مده که غیبت کبری شروع شده است. 
و  آمدند  گرد  او  نزد  از شیعیان  گروهی  َسَمری  بن محمد  وفات علی  از  پیش 
پاسخ داد: من  از شما چه کسی جانشین شما خواهد بود«؟  پرسیدند:»پس 

مأمور نشده ام که در این مورد به کسی وصیت کنم.)75( 
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به  بود  شده  صادر  باره  در این  غایب)عج(  امام  سوی  از  که  را  توقیعی  سپس 
شیعیان نشان داد. آنان از روی توقیع استنساخ کردند که مضمون آن چنین 
بود: »بسم اهلل الرحمن الرحیم، ای علی بن محمد سمری، خداوند در مصیبت 
از دنیا خواهی رفت. پس  روز دیگر  تا شش  را عظیم دارد.  برادرانت  پاداش  تو 
از تو جانشین تو  امور خویش را فراهم آور و به هیچکس وصیت مکن که پس 
که خدای متعال  آنگاه  تا  بود  نخواهد  و ظهوری  واقع شد  کبری  شود. غیبت 
فرمان دهد، که پس از مدت طوالنی و قساوت دل ها و پر شدن زمین از ستم 
است. به زودی افرادی نزد شیعیان من مدعی مشاهدۀ من می شوند. خروج 
سفیانی و صیحه دو عالمت از عالماتی هستند که هنگام ظهور امام عصر)عج( 

واقع می شود. )76( 
روز ششم که مصادف با نیمۀ شعبان سال 329 هجری بود جناب ابوالحسن 
سمری در گذشت، و در خیابان خلنجی کنار نهر لبوعتاب در بغداد دفن گردید)77( 
مجلسی رحمهاهلُل از احتجاج مرحوم شیخ طبرسی نقل می فرماید: هیچ یک 
حضرت  آن  جناب  از  صریحی  فرمان  با  جز  عصر)عج(  امام  خاص  نائبان  از 
گفتار  نیز  شیعه  نکرد.  قیام  نیابت  به  قبلی  نایب  معرفی  و  نصب  و  تعیین  و 
هیچ یک را نپذیرفت مگر بعد از بروز نشانه و معجزه ای به دست هر یک از آنان 
از طرف امام عصر)عج( که براستی گفتار و درستی نیابتشان داللت می کرد.)78( 

وظایف زمان غیبت کبری 
شیعیان و دوستان آن حضرت در زمان غیبت وظایفی دارند از جمله:
قرائت دعای ندبه در روزهای جمعه، عید فطر، عید قربان، عید غدیر.

زیارت آن حضرت در روز جمعه.
اهلُل، یا  شریف:»یا  دعای  خواندن این  اعتقادات  ماندن  محکم  و  ثبات  برای 

ت َقلبی َعلی دینَک«. )79( َب الُقُلوِب، َثّبَ
َ
َرحمُن، یا َرحیُم، یا ُمَقّل

از جا برخاستن به احترام نام »قائم«آن بزرگوار.
توسل به آن حضرت در مشکالت و گرفتاری ها.

صدقه برای سالمتی و فرج وجود شریفش.
قرائت این دعا که از خداوند می خواهیم آن حضرت را به ما بشناساند: »الّلُهّمَ 
فنی َرُسوَلَک  َک، الّلُهّمَ َعّرَ عِرف َنِبّیَ فنی َنفَسَک َلم اَ َک ِان َلم ُتَعّرَ

َ
فنی َنفَسَک َفِاّن َعّرَ



21

تــاریــــخ

َتَک  ُحّجَ فنی  ُتَعّرَ َلم  ِان  َک 
َ
َفِاّن َتَک  ُحّجَ عِرف 

َ
ا َلم  َرُسوَلَک  فنی  ُتَعّرَ َلم  ِان  َک 

َ
َفِاّن

َضَللُت َعن دینی«. )80(
شرکت در مجالس منسوب به آن حضرت، مخصوصًا مجالس عزاداری جد 

بزرگوارش حضرت سید الشهداء)ع(.
هدیۀ اعمال صالحه برای آن حضرت، مانند زیارت قبور مطهر پدران بزرگوارش، 

قرائت قرآن و حج و عمره و طواف.
توبۀ حقیقی از گناهان.

متوجه کردن مردم به آن حضرت.
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 درآمدی بر والدت
و غیبت امام مهدی)عج(

اشاره
یکی از شبهاتی که درباره حضرت مهدی)عج( شده، این است که آن حضرت، 
حاضر،  نیست.نوشتار  جهانی  حکومت  روایات  و  زمین  وراثت  آیات  مصداق 
ضمن اثبات انقالب جهانی از دید قرآن و روایات، با نقل چهاردسته از روایات 
و...  امام«  »لزوم شناخت  و  »ثقلین«  مانند حدیث  و سنی،  نزد شیعه  معتبر 

به این شبهه پاسخ می دهد و عقیده ی شیعه را به اثبات می رساند. 
»و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان االرض یرثها عبادی الصالحون«،»و ما، بعد 
از تورات، در زبور داوود نوشتیم که بندگان نیکوکار من، زمین را به ارث می برند.« )1( 

مطلب نخست
مورد،  چند  در  قرآن،  که  است  فراگیری  جهانی  انقالب  مطلب،  نخستین 

بدان اشاره می کند: 
1. در آیه ی پنجاه و پنجم سوره ی نور آمده است: 

»خدا، به کسانی از شما که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، وعده 
داد که همان گونه که امت های پیشین را خالفت بخشید، هر آینه، آنان را هم 

آیة اهلل محمد مهدی آصفی 
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خالفت دهد و دینی را که برای ایشان پسندید، برای شان استوار و حاکم سازد 
و یقینا، آنان را پس از بیمناکی شان آرام و ایمن قرارشان دهد.«

2. در دو آیه ی پنجم و ششم از سوره ی قصص آمده است: 
منت  سرزمین  آن  در  ذلیل،  و  ضعیف  طایفه ی  آن  بر  که  کردیم  اراده  ما  »و 
گذاریم و آنان را پیشوایان خلق قرار دهیم و وارث ملک و جاه فرعونیان گردانیم، 
و در آن سرزمین، به آنان قدرت و سلطه بخشیم و به فرعون و هامان و لشگریان 

شان آن چه را که از آن ترسان شوند، نشان دهیم.«)2( 
 3. در آیه ی صد و پنجم سوره ی انبیا آمده است: 

»هر آینه، ما بعد از تورات، در زبور داوود نوشتیم که بندگان نیکوکار من، زمین 
را به ارث می برند.«)3( 

این انقالب، وقتی رخ می دهد که مستکبران بر زندگی مردم حکم می رانند 
و بندگان خدا را به استضعاف می کشانند و ارزش ها و خرد و وجدان مردمان 
الهی  اراده ی  هنگام،  در این  می رسد.  بست  بن  به  بشریت  و  می ربایند  را 
دخالت کرده، توان و سلطنت را از دست ستمگران مستکبر گرفته و به دست 

مستضعفان صالح می رساند. 
رخداد  آن ها،  جمله ی  از  است.  شده  تکرار  تاریخ  در  انقالبی جهانی،  چنین 
تاریخی بنی اسراییل است، آن زمان که فرعون، استکبار ورزید و در زمین فساد 

کرد. خداوند می فرماید: 
»فرعون، در زمین )مصر( تکبر و گردن کشی کرد و مردم اش را گروه گروه کرد و 
طایفه ای را سخت ضعیف و ذلیل شمرد: پسران شان را می کشت و زنان شان را 

]برای خدمت[ زنده می گذاشت. هر آینه، فرعون، از مفسدان بود«. )4( 
امر حتمی نخست، جا به جایی فرمانروایی از مستکبران به مستضعفان صالح 
است که انقالبی فراگیر در ارزش ها و در سرزمین ها ]ی مختلف[ و در فرمانروایی و 

رهبری است. این، از سّنت های حتمی الهی است. 

مطلب دوم 
فرماندهی می کند، »مهدی«  و  رهبری  را  فراگیر  انقالب جهانی  که این  کسی 
روایات  در  تواتر،  حد  در  مطلب،  است. این  اهلل)ص(  رسول  نوادگان  و  ذریه  از 
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را  آن  نبوی،  حدیث  که  مطلبی است  دومین  همان  است. این،  آمده  صحیح 
ثابت می کند و مسلمانان بر آن اتفاق نظر دارند و آن را مطلبی حق می دانند، 
شده  ثابت  شریف،  قرآن  حکم  به  نیز  را  نخست  مطلب  آن  که  گونه  همان 

می دانند. در هیچ یک از این دو مطلب، جای کوچک ترین تردیدی نیست. 
جا  در این  ما،  نیست.  تردید  قابل  که  است  حدی  در  مهدی)عج(  احادیث 

نمی خواهیم وارد این بحث و بحث پیشین شویم. 

مطلب سوم 
مهدی منتظر )عج( که رسول اهلل)ص( از او خبر داده، محمد بن حسن بن 
علی علیهم السالم است که در دویست و پنجاه و پنج هجری در سامرا زاده شد 
برای نجات دادن  کرد. خداوند،  پنهان  از دید مردمان  را  او  و خدای متعال، 
مردم از ستم و نابود کردن شرک و دوگانگی و استوار ساختن توحید و پرستش 
خدا از سوی انسان، »مهدی« را می فرستد و او، شریعت و حدود خدا در زندگی 

مردمان را برپا می دارد. 
که   - منتظر  مهدی  که  می فهمیم  السالم  علیهم  اهل بیت  فراوان  روایات  از 
رسول اهلل)ص( بدو مژده داده است - محمد بن حسن عسکری، دوازدهمین 
و  است  متمرکز  مسئله  بر این  ما  سخن  است.  السالم  علیهم  اهل بیت  از  امام 
مخاطب مان در این بحث، کسانی اند که اعتقاد به حجیت حدیث اهل بیت 
اثبات  برای  صریح  و  روشن  و  کافی  دالیل  دنبال  به  و  دارند  السالم  علیهم 
علمی عقیده ی امامیه، مبنی بر این که مهدی منتظر آل محمد علیهم السالم 

معین و مشخص شده است، هستند. 
قضیه  اصل  در  اسالمی،  فرقه های  دیگر  و  امامیه  شیعه ی  میان  اختالف 
که  دارند  باور   - گروهی اندک  جز   - تمامی مسلمانان  زیرا،  نیست؛  مهدویت 
انقالب  برای  را  »مهدی«  اهلل)ص(  رسول  اهل بیت  میان  از  متعال،  خدای 
را نجات دهد.  تا بشریت  جهانی بزرگی در زندگی مردمان ذخیره کرده است، 
است.  متواتر  و  صحیح  باره،  در این  نبوی،  روایات  و  نیست  تردیدی  در این، 
اختالف میان شیعه ی امامیه و دیگر مسلمانان، تنها، در تشخیص و تعیین 

]امام مهدی[ است. 
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شیعه ی امامیه، معتقد است که امام مهدی منتظر)ع( محمد بن حسن بن 
علی علیهم السالم است که در سال دویست و پنجاه و پنج هجری، در سامرا 
زاده شد و خداوند تعالی، برای حکمتی که خود می دانست، او را در پس پرده 
غیب برد و او، همان کسی است که خدای بلند مرتبه، او را برای نجات بشریت 
ذخیره کرده است و پیامبران و کتاب های االهی قبال بدو بشارت داده اند.غیر 
شیعیان، معتقدند، مهدی ای که رسول اهلل)ص( بدو مژده داده، هنوز به دنیا 
نیامده، یا زاده شده و ما، نام اش را نمی دانیم. برای اثبات عقیده ی امامیه، به 

دو گروه دلیل، استدالل می کنیم: 
گروه نخست، روایات عام و کلی است که ویژه ی امام)ع( نیست، اما قهرا و به 

ناچار، بر عقیده ی امامیه در مورد مهدی)عج( منطبق است. 
روایات،  گونه  برای این  نیاوریم،  شمار  به  باره  در این  را  امامیه  عقیده ی  اگر 
از  روایات، یقینا، صحیح اند. بعضی  و تفسیری صحیح نمی دانیم. این  توجیه 
آن ها، در مصادر و منابع امامیه، در طبقات مختلف راویان سند، متواترند و 
مناقشه و ایرادی در آن ها نیست. بخش اعظم این روایات را در مدارک و منابع 

معتبر اهل سّنت و به سندهای معتبر یا متواتر نیز می بینیم. 
امامیه در  اثبات علمی عقیده ی  اعتقاد به درستی این احادیث، به  ایمان و 
عقیده ی  با  روایات  زیرا، این  می شود؛  منجر  منتظر  امام  تعیین  و  تشخیص 
معروف امامیه منطبق است و ما، مصداق و تفسیر دیگری برای این احادیث 
عدم  و  امامیه  شیعه ی  مبنای  با  روایات  کامل این  نمی شناسیم.مطابقت 
نتیجه  به این  قطع،  طور  به  را  ما  دیگری  معروف  مبنای  هیچ  با  آن  مطابقت 
امامیه  شیعه ی  عقیده ی  و  رای  همان  به  ناظر  روایات،  که این  می رساند 

اثنا عشریه است. 
نمونه ای از این گروه از احادیث، چنین است: 

حدیث ثقلین 
ثقلین  حدیث  می کنیم،  استناد  بدان  باره  در این  که  حدیثی  نخستین 
است.  رسیده  اهلل)ص(  رسول  از  تواتر،  به  و  است  صحیح  حدیث،  است. این 
نظر  اتفاق  و  اجماع  بودن اش،  صحیح  بر  اسالمی،  تمامی فرقه های  محدثان 
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دارند. از میان علمای مسلمان، کسی نیست که در صحت این روایت و صدور 
آن از رسول اهلل)ص( تردید کند. 

برای اثبات سخن ما، همین کفایت می کند که افراد زیر، آن را نقل کرده اند: 
جاهای  در  حنبل  بن  احمد  سنن،  دارمی در  و  ترمذی  صحیح،  در  مسلم 
متعددی از مسندش، نسایی در خصائص، حاکم در مستدرک، ابوداوود و ابن 
ماجه در سنن. طرق ]و اسناد روایت[ این حدیث در کتاب های امامیه، بیش از 

آن است که در این مختصر شمارش شود. 
متن حدیث - چنان که در بیش تر مصادر است - چنین است: 

ای مردم! همانا، من، بشرم ]مانند دیگران[، نزدیک است که ]از سوی فرشته 
مرگ[ خوانده شوم، و من هم پاسخ دهم. من، میان شما، دو چیز گران سنگ 
به جا می گذارم. آن دو، کتاب خدا و عترت ام، اهل بیت ام، هستند. این دو، 
پیشی  دو  آن  بر  آیند.  ]کوثر[  حوض  در  من،  بر  تا  نمی شوند،  جدا  هم  از  هرگز 

نگیرید که هالک می شوید و بدانان چیزی نیاموزید؛ زیرا، از شما داناترند. 
این حدیث، به صراحت می گوید: 

الف( پیامبر، پس از خود، دو جانشین برای هدایت امت باقی می گذارد که 
قرآن و اهل بیت اش هستند. 

ب( هر دو جانشین، باقی اند و تا روز قیامت، هرگز از یکدیگر جدا نمی شوند. 
ج( رسول اهلل)ص( فرمان داد به آن دو چنگ زنند تا از گمراهی مصون نگه 

داشته شوند. 
چنگ زدن، به معنای پیروی و طاعت است. همین، معنای »حجت« است 

و حجت و حجیت، معنایی جز پیروی و اطاعت ندارد. 
نکته  دومین  به  را  سنگ(  گران  چیز  دو  گذاشتن  )باقی  نخست  نکته  اگر 
آن  می  آوریم.  دست  به  مهمی را  اصل  زنیم،  پیوند  هم(  از  شان  )جدانشدن 
اصل، این است که در هر زمان حجت و امامی از اهل بیت علیهم السالم وجود 

دارد که هرگز از کتاب خدا جدا نمی شود. ابن حجر در صواعق می گوید: 
احادیثی که مردم را بر لزوم تمسک به کتاب و اهل بیت دعوت می کند، داللت 
دارد بر این که هیچ گاه رشته ی شایستگان اهل بیت تا روز قیامت بریده نخواهد 
شد، همان گونه که قرآن هم چنین است. از این رو، اهل بیت، موجب امان و 
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قرار زمینیان بودند، چنان که گفته خواهد شد. گواه بر این، خبر پیشین است 
که ]پیامبر فرمود[: »در هر نسلی از بازماندگان امت ام، عادالنی از اهل بیت ام 
علیهم  اهل بیت  از  که حجتی  دارد  تردید، حدیث داللت  هستند.«)5(،بدون 

السالم، به عنوان امام مردم، همیشه، خواهد بود. 
و  غیبت  و  بقا  و  حیات  و  مهدی)عج(  امام  وجود  جز  حدیث،  برای این 
امامت اش بر مسلمانان، چنان که امامیه باور دارد، تفسیر یا مصداقی نیست. 
اگر این اعتقاد را باور نکنیم، در قرن هایی که بر حیات مسلمانان گذشته است، 
میان  از این،  پیش  نه  و  اکنون  نه  نخواهیم یافت.  تفسیری  و  مصداق  هرگز 
مسلمانان، کسی نیست که ادعا کند، داناترین مردمان است و مردم می بایست 

از او پیروی کنند و بر وی پیشی نگیرند و از او آموخته، بدو نیاموزند. 
چیست؟«.  است،  غایب  مردم  دید  از  امامی که  »فایده ی  شود:  پرسیده  اگر 
گاه نکرده  آ  بر اسرار غیبت اش، جز اندکی،  را  بلند مرتبه، ما  می گوییم، خدای 
است. آن چه خدا علمش را بر ما پوشانده، بسیار است و جز اندکی به ما ]دانش 
خبر  ما  به  اهلل)ص(  رسول  حضرت  امین  صادق  است.  نشناسانده  و[  نداده 
باقی  قیامت  روز  تا  زمین  روی  و  مردم  میان  اهل بیت اش،  از  حجتی  که  داد: 
می ماند. ما، سخن پیامبر را تعبدا می پذیریم و علم آن چه را نمی دانیم، به آن 
که می داند، وامی گذاریم. البته، بر همه روشن است که تمام آن چه در شریعت 

و دین الهی هست، برای ما شناخته شده و معلوم نیست. 
حدیث »آن که بمیرد و امام زمان اش را نشناسد...« )6( 

مسلم، آن را در صحیح اش روایت کرده است. نص حدیث، چنین است: 
از رسول اهلل)ص( روایت است: »آن که بمیرد و بر عهده اش بیعت ]امام حق[ 

نباشد، به مرگ جاهلیت مرده است.« )7( 
بخاری، در صحیح اش به نقل از رسول اهلل)ص( روایت می کند: 

»آن که از ]گستره ی حکومت[ سلطان ]شرعی[ بیرون رود، گر چه یک وجب 
باشد، به مرگ جاهلیت از دنیا رفته است.« )8( 

از رسول اهلل)ص( چنین روایت کرده است:»آن  احمد، در مسندش به نقل 
که بمیرد و بر او طاعت ]امامی حق[ نباشد، به مرگ جاهلیت مرده است.« )9( 

که  است:»کسی  کرده  روایت  اهلل)ص(  رسول  از  نقل  به  مسندش  در  طیالسی 
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بمیرد، بی آن که امام ]حق[ داشته باشد، به مرگ جاهلیت از دنیا رفته است.«)10( 
بر  و  بمیرد  که  است:»آن  آورده  چنین  مستدرک اش  در  را  همین  حاکم، 
جاهلیت  به  مرگ اش،  نباشد،  پرست[  ]حق  مردم  امام  ]پیروی[  عهده اش 

است.«)11( 
می داند.  صحیح  را  حدیث  مسلم( این  و  )بخاری  شیخین  شرط  با  حاکم، 
را  آن  شیخین،  شرط  با  و   ،)12( آورده  المستدرک  تلخیص  در  را  آن  ذهبی، 
مستدرک،  احادیث  تصحیح  در  ذهبی،  که  نیست  پوشیده  می داند.  صحیح 
بسیار سختگیر است. هیتمی، در مجمع الزوائد )13(، آن را با سندها ]و روایان[ 

بسیار و گونه های مختلف آورده است. 
و  است  استفاضه  حد  در  و  بسیار  حدیث،  الفاظ  و  گران[  گزارش  ]و  طریق 

دانستیم - چنان که ذهبی گواهی کرده - برخی، صحیح است. 
را روایت کرده اند. طرق ]و روایان[ اینان نیز  ثقات محدثان امامی، این حدیث 
بسیار است، که برخی صحیح است. مضمون کلی این حدیث، قریب به تواتر است. 
مجلسی قدس سره، برای آن در بحاراالنوار، بابی با عنوان »من مات ولم یعرف 
امام زمانه، مات میته جاهلیه« قرار داده، و چهل حدیث را به همین معنا، از 

راویان بسیار روایت کرده، که الفاظ آن، نزدیک به هم است. )14( 
ما، برای نمونه، دو طریق آن را بیان می کنیم: 

الف( طریق نخست، روایت برقی در محاسن به سند معتبر از امام صادق)ع( 
راست  و  امام، درست  با  آورده است: »زمین، جز  را چنین  روایت  است. ایشان، 
نمی شود و هر که بمیرد و امام اش را نشناسد، به مرگ جاهلیت مرده است.«)15( 

ابی یسع است.  از  از صفوان  ابن احمد  از  ب( دومین طریق، روایت »کشی« 
در این روایت، آمده است:به امام صادق)ع( عرض کردم:»پایه های اسالم را به 
من معرفی بفرما.«فرمود: »شهادت به توحید« - تا فرمود: - رسول اهلل فرمود: 

»آن که بمیرد و امام زمان اش را نشناسد، به مرگ جاهلیت مرده است.«)16( 
سوی  از  که  روایات  گونه  در این  چند  هر  موثق اند.  سند،  رجال این  همه ی 

شیعه و سنی، بسیار روایت شده اند، نیاز به توثیق سند نداریم. 
این روایات، بر چند حقیقت زیر داللت دارد: 

الف( جز با امام، زمین، به ثبات و آرامش نمی رسد. 
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ب( در هر زمان می بایست انسان، امام زمان اش را بشناسد. معرفت او، جزء 
دین است و جهل به امام و نپذیرفتن اش از جاهلیت است. 

ج( در زمان می بایست همگان از امام پیروی کنند و روا نیست کسی از طاعت 
امام زمان اش سر باز زند. 

د( آن که بمیرد و گردن به بیعت امام ننهد، به مرگ جاهلیت مرده است. 
امامی که شناخت و پیروی اش واجب است، وجود  ه( در هر زمان، می باید 
داشته باشد. در طول زمان، باید زنجیره ی امامان، پیوسته باشد و هیچ عصر 

و زمانی، از آنان خالی نباشد. 
درست نیست که گفته شود: »این مورد، مانند حکم به شرط موضوع، یا تعلیق 
؛ زیرا، درست  حکم بر موضوع، مانند هر قضیه ی حقیقیه ی دیگری است.« 
فرض  بر  بلکه  ندارد،  داللت  موضوع اش  اثبات  بر  حقیقیه،  قضیه ی  که  است 
بر معنایی  اما روایات وارد در این باب،  ثابت می شود،  تحقق موضوع، حکم، 
بیش از این داللت دارد. این روایات، بر ضرورت ارتباط یا معرفت و پذیرش امام 
چنین  اگر  که  و این  بودن  مسلمان  برای  شرطی  عنوان  به  مردمان،  سوی  از 
نشود، مرگ جاهلی در پیش است، داللت دارد. این قضیه، بر وجود امام در 
هر زمانی، داللت دارد و به معنای این نیست که قضیه ی حقیقیه، موضوع اش 
را ثابت نمی کند. قضیه ی حقیقیه، همیشه، به شرط تحقق موضوع است، اما 
امام  استمرار موضوع، یعنی وجود  روایات می فهمیم،  از  آن چه  ما می گوییم، 

حجت در هر زمانی است، که امری غیر از اثبات موضوع است. 
به تعبیر دیگر، روایات وارد در این باب، از سّنت خدای متعال پرده بر می دارد 
که اقتضای آن، وجود امام عادل - که خدا، اطاعت اش را واجب کرده است، و 
خروج از پیروی اش را اجازه نداده است -. در هر زمانی است حکم شرعی وارد 
زمان  امام در هر  از  پیروی  که وجوب  را می نمایاند  الهی  روایات، سّنت  در این 

است. 
سّنت الهی ای که از این حکم فهمیده می شود، وجود امام در تمامی زمان ها 
به هنگام مرگ، در حال  که  انسان می توان خواست  از  گونه  گرنه چه  و  است 
طاعت از امام زمان اش باشد و پا بند بیعت، و پیرویش باشد، نه این که عهد 
را  بیعت  زند یا  باز  از طاعت سر  اگر  و  را نشناسد،  امام  را بشکند یا  و پیمان اش 
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نیست،  اگر این  است؟  مرده  جاهلیت  مرگ  به  نشناسد،  را  امام  بشکند یا 
چرا این اندازه در پاداش و مجازات، سخت گیری شده است؟ 

واضح است که حاکمان ستمگر و پیشوایان کفر و آنان که با خدا و رسول اش 
می جنگند، مصداق امامی که بر مردم واجب است او را بشناسند و در هر زمان 

پیروش باشند، نیستند. خدای متعال می فرماید: 
گرنه،  با ستمگران، همدست و دوست باشید و  نباید  و شما مؤمنان، هرگز 

آتش کیفر آنان، شما را هم خواهد گرفت. )17( 
از رفتار رؤسای مسرف و ستمگر، پیروی نکنید که در زمین فساد می کنند و به 

اصالح حال خلق نمی پردازند. )18( 
مامور  که  صورتی  در  گمارند،  خود  حکم  را  طاغوت  می خواهند  باز  گونه  چه 

بودند بدان کافر شوند؟!،)19( 
روایات، آن  برای این  تنها تفسیر  از مطلب گذشته، می گوییم،  آگاهی  از  پس 
است که امامیه می شناسد و بدان معتقد است؛ یعنی، پس از در گذشت رسول 
اهلل)ص(، امامت در اهل بیت علیهم السالم ادامه داشته و با وفات امام حسن 

عسکری)ع(، قطع نشده است. 
ما، معتقد نیستیم، اطاعتی که برابر اسالم است و سر باز زدن از آن، مساوی 
با جاهلیت، اطاعت از کسانی است که خدای متعال به ما فرمان داده با آنان 

دوست و همدست نباشیم، بلکه بدانان کفر ورزیم. 
همخوانی  و  تطابق  بنهد،  نخست  روایات  کنار  را  روایات  از  دسته  که این  هر 

روشنی میان شان می یابد. در حدیث ثقلین وارد شده: 
»اینان، حجت خدا بر بندگان اند و تمسک به آنان، واجب است؛ زیرا، همسنگ 

و برابر قرآن اند و تا وقتی مردم بدانان چنگ زنند، هرگز گمراه نمی شوند.« 
و در دسته ی دوم روایات وارد شده: »شناخت اینان، جزء دین خدا است و 

نشناختن شان، گمراهی و جاهلیت است.« 
پس حاکمان ستمگر نمی توانند مصداق این دسته از احادیث باشند. 

حدیث »زمین از حجت، خالی نمی ماند.« )20( 
و  صدوق  و  کلینی  مانند  امامیه،  اطمینان  مورد  و  ثقه  راویان  را  حدیث  این 
ابوجعفر طوسی، از طریق های بسیار روایت کرده اند. که طبقات مختلف اسناد این 
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روایت، به حد تواتر می رسد. محمد بن یعقوب کلینی در کتاب »الحجه« کافی، 
بابی به عنوان »االرض التخلو من حجه« قرار داده است )21(. عالمه ی مجلسی 
در بحاراالنوار، بابی را با عنوان »االضطرار الی الحجه و ان االرض التخلو من حجه« 

گشوده، و در آن، یکصد و هجده حدیث، بدین مضمون ذکر کرده است. 
کلینی در کافی، کتاب الحجه، باب »ان االرض التخلو من حجه« می گوید: 

از محمد بن ابی عمیر،  از احمد بن محمد بن عیسی  از اصحاب ما،  گروهی 
از حسین بن ابی العالء گفت: به امام صادق)ع( عرض کردم: »زمین، بی وجود 
امام خواهد بود؟«. فرمود: »نه!«. گفتم: »دو امام با هم خواهند بود؟«. فرمود: 

»مگر آن که یکی ]امامت کند و دیگری[ ساکت باشد.«)22( 
سند این روایت، صحیح است و در آن تردیدی نیست. 

کلینی، از علی بن ابراهیم، از پدرش؛ و وی، از محمد بن ابی عمیر، از منصور 
از امام صادق)ع(  از اسحاق بن عمار، به نقل  بن یونس و سعدان بن مسلم، 

می گوید: شنیدم امام فرمود: »زمین، خالی از امام نمی ماند.«)23( 
سند این روایت هم صحیح است. 

از احمد بن محمد، از علی بن حکم، از  کلینی، از محمد بن یحیی، به نقل 
ربیع بن محمد مسلی، از عبداهلل بن سلیمان عامری، از امام صادق)ع( روایت 
بود.«)24(  زمین، حجت خدا خواهد  فرمود: »پیوسته، روی  امام  که  می کند 

سند، صحیح است و روایت معتبر، و راویان، موثق. 
کلینی، از علی بن ابراهیم، از محمد بن عیسی، از یونس، از ابن مسکان، از ابو 
بصیر، به نقل از یکی از آن دو ]امام[ می گوید که فرمود: »خداوند، زمین را بدون 

وجود عالم، رها نکرده است.«)25( سند، صحیح است و روایت، معتبر. 
کلینی، از حسین بن محمد، از معلی بن محمد، از وشاء، روایت می کند: از 
امام رضا)ع( پرسیدم: »آیا زمین، بدون امام می ماند؟«. فرمود: »نه!« عرض 
کردم: ما ]به مردم[ می گوییم: اگر خدای عزوجل، بر بندگان خشم گیرد، زمین 
بین  از  صورت،  در این  و  ماند  نخواهد  باقی  »زمین،  نمی ماند.«فرمود:  باقی 

خواهد رفت.«)26( سند، صحیح، و روایت، معتبر است. 
با  که  نقل می کند  البالغه مطلبی را  نهج  در  امیر مؤمنان)ع(  از  شریف رضی، 
بحث ما مرتبط است. امام)ع( فرمود: زمین، خالی از حجتی که برای خدا قیام 
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کند، نمی ماند، خواه پیدا و مشهور باشد، خواه ترسان و ناشناس؛ زیرا، نباید 
حجت ها و نشانه های خدا از بین رود. )27( 

آن چه گفته شد، نمونه ای از روایات بسیاری است که به حد تواتر می رسد و 
سند برخی تمام است. 

برای کسی که با سخنان اهل بیت علیهم السالم آشنا است، حجت، اصطالحی 
ندارد  درنگ  و  دقت  و  بسیار  شرح  به  نیاز  احادیث  و این  است  شده  شناخته 
روایات،  برای این  دارد.  زمانی، ضرورت  در هر  امام،  که وجود  دارد  و صراحت 
وجود  است،  معتقد  بدان  و  می شناسد  امامیه  شیعه ی  چه  آن  جز  تفسیری 
معتبر  را  اعتقاد  اگر این  است.  غایب  و  دارد  حیات  و  هست  امام  ندارد؛ یعنی، 

ندانیم، تفسیری برای این روایات بسیار و در حد تواتر، نخواهیم یافت. 

حدیث »امامان دوازده گانه« 
سمره  بن  جابر  که  می کند  گزارش  صحیح اش،  از  االحکام  کتاب  در  بخاری، 
کلمه ای  سپس  بود.«  خواهد  امیر  »دوازه  فرمود:  پیامبر)ص(  شنیدم  گفت: 

فرمود که نشنیدم. پدرم گفت: پیامبر فرمود: »همگی، از قریش اند.«
مسلم، در کتاب االماره، باب »الناس تبع لقریش« ]مردم پیرو قریش اند[، از 
دوازده  »اگر  فرمود:  پیامبر  شنیدم  گفت:  سمره  بن  جابر  می گوید:  صحیح اش 
مرد بر مردم حکم رانند، پیوسته، کارشان رو به راه خواهد بود.«سپس پیامبر 
کلمه ای فرمود که نفهمیدم. از پدرم پرسیدم: »رسول اهلل چه فرمود؟«. گفت: 

»همگی، از قریش اند.«)28( 
گزارش  سمره  بن  جابر  از  باب،  همان  کتاب،  همان  در  صحیح،  در  مسلم، 
می کند که شنیدم رسول اهلل)ص( فرمود: »با دوازده خلیفه، اسالم، پیوسته، 
گفتم:  پدرم  به  نفهمیدم.  که  فرمود  کلمه ای  ماند.«سپس  خواهد  مند  عزت 

»چه فرمود؟«. گفت: »همگی، از قریش اند.«)29( 
مسلم، در کتاب االماره، باب »الناس تبع...« از صحیح اش، از جابر بن سمره 
نقل می کند: همراه پدرم، بر پیامبر وارد شدم و شنیدم که فرمود: »کار امت، رو 
به راه نخواهد شد، مگر دوازده خلیفه میان شان باشند.«سپس سخنی فرمود 

که نشنیدم و به پدرم گفتم: »چه فرمود؟«. گفت: »همگی، از قریش اند.«)30( 
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از  نقل  به  سنن اش،  از  الخلفاء«  فی  جاء  »ما  باب  الفتن،  کتاب  در  ترمذی، 
جابر بن سمره می گوید: رسول اهلل)ص( فرمود: »پس از من، دوازده امیر خواهد 
»ابو عیسی می گوید: این حدیث، صحیح  آورده است:  راوی، در دنباله  بود.« 

است.« )31(
ابو داوود در سنن، به نقل از جابر بن سمره می گوید: شنیدم رسول اهلل)ص( 
بود.«مردم،  خواهد  مند  عزت  پیوسته،  دین،  خلیفه، این  دوازده  »با  فرمود: 
تکبیر بر آوردند و فریاد زدند. سپس کلمه ای فرمود که نفهمیدم. به پدرم گفتم: 

»پدر! چه فرمود؟« گفت: »همه، از قریش اند.«)32( 
حاکم، در کتاب »معرفه الصحابه« از مستدرک اش، به نقل از جابر می گوید: 
نزد رسول اهلل)ص( بودم و شنیدم فرمود: »با وجود دوازده خلیفه، تکلیف و 
وضع امت، پیوسته آشکار است.«احمد بن حنبل، در مسند می گوید: »این 

حدیث را، جابر، از سی و چهار طریق، روایت می کند.«)33( 
ابو عوانه، این حدیث را در مسندش آورده است. )34( 

الکبیر  المعجم  در  طبرانی  و   )248 6/ص  )ج  النهایه  و  البدایه  در  کثیر،  ابن 
)ص 94 و 97( والمناوی در کنوز الحقائق )ص 208( و سیوطی در تاریخ الخلفاء 
)ص 61( و عسقالنی در فتح الباری )ج 13/ص 179( و بخاری در التاریخ الکبیر 
تاریخ بغداد )ج 14/ص 353( والعینی در شرح  )ج 2/ص 158( و خطیب در 
البخاری )ج 24/ص 281( و حافظ حسکانی در شواهد التنزیل )ج 1/ص 455( 

و قسطالنی در ارشاد الساری )ج 10/ص 328( و... حدیث مزبور را آورده اند. 
محدثان امامیه، از طریق های بسیار زیاد که به تواتر می رسد، سند حدیث را 
بیان کرده اند. در میان آن ها، سندهای صحیحی است که قابل تردید نیست. 

شیخ حر عاملی، در جلد دوم از کتاب ارزش مند اثبات الهداه، نهصد و بیست 
در  که  آورده  امام  دوازده  امامت  در  هم  به  نزدیک  مضمونی  با  روایت  هفت  و 
آمده  نیز  امامان  نام  و  تن  دوازده  شمار  روشن،  و  صریح  گونه ای  به  بسیاری، 
به  و بی هیچ عیبی،  بی اشکال است  و  روایات، صحیح  اسناد  از  برخی  است. 

حد تواتر می رسد. 
از جمله ی آن ها، نود و پنج روایت در کافی کلینی، 

پنجاه و سه حدیث در عیون االخبار صدوق، 



37

تــاریــــخ

بیست و دو حدیث در معانی االخبار صدوق، 
نود و دو روایت در کمال الدین صدوق، 

بیست و دو روایت در امالی صدوق، 
هجده حدیث در الغیبه شیخ ابوجعفر طوسی، 

یازده روایت در مصباح المتهجد طوسی را آورده است. 
و  نهصد  از  معتبر  محدثان  که  روایتی  در  تردید  برای  معقولی  وجه  هیچ  ما، 

بیست و هفت طریق روایت کرده اند، نمی بینم. 
چند نکته درباره ی این حدیث

که  از رسول اهلل)ص( است  »اثنا عشر خلیفه«  که حدیث  نیست  تردیدی   -1
شیعه و سنی از طرق بسیار، آن را روایت کرده اند. روایت بخاری و مسلم - از 
اهل سّنت - و کلینی و صدوق و شیخ طوسی - از شیعه - ما را از دیگر راویان این 

حدیث، بی نیاز می کند. 
2- این احادیث، آشکارا می گوید، امامان ذکر شده در روایت، بر حق اند و از 

شمار پیشوایان ستم و بیداد، مانند معاویه، یزید، ولید، متوکل... نیستند. 
3- شمارشان، دوازده تن است، به تعداد نقیبان بنی اسراییل. خدای بلند 

مرتبه می فرماید: 
»خدا، از بنی اسراییل عهد گرفت، و دوازده بزرگ، میان آنان برانگیختیم ]که 

پیشوای هر نسلی باشند.[«. )35( 
 4- زمانی، بی وجود آنان نخواهد بود. 

که   - گانه  دوازده  امامان  جز  تطبیقی  و  مصداق  احادیث،  تمامی این  برای 
آخرین آنان، امام دوازدهم، مهدی منتظر)ع( است - و نزد شیعه ی امامیه ی 

اثنا عشریه شناخته شده اند، سراغ نداریم. 
اگر زحمت و مشقتی را که علمایی مانند سیوطی متحمل شده اند تا دوازده امیر 
پس از رسول اهلل)ص( را مرتب کنند، ببینیم، قلب مان مطمئن خواهد شد که 

مقصود رسول اهلل)ص( جز امامان دوازده گانه ی اهل بیت علیهم السالم نیست. 
حاشیه ی  ریه،  ابو  محمود  آورده،  روایت  برای این  سیوطی  که  توجیهی  بر 

خوبی زده است: 
»خدا بیامرزد آن کسی را که بگوید، سیوطی، ]با این توجیه اش[ مانند کسی 
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است که شبانه برای جمع آوری هیزم برود ]که هر خس و خاری را کورمال و با 
دست زخمی گرد آورد[!«. )36( 

آن چه بر شمردیم، چهار دسته روایت بود که از لحاظ سند و داللت، قابل 
و  حقیقی  مصداقی  کنیم،  ضمیمه  هم  به  را  احادیث  اگر این  نیست.  تردید 

دقیق، جز آن چه شیعه ی امامیه ی اثنا عشریه می شناسد، ندارد. 
نظر  و  عقیده  نمی توانند  نمی پذیرند،  را  انتظار  و  غیبت  مسئله ی  که  آنانی 
خود را مصداق این احادیث بدانند؛ چرا که در بسیاری زمان ها و در مرحله های 
عقیده ی  جز  آرا،  و  مبانی  همه ی  بنابر  امامت،  زنجیره ی  تاریخ،  از  بلندی 
امامیه ی اثنا عشریه، گسسته شده است و حتی اگر تکلفی را که سیوطی برای 
نخست  دسته ی  باز  بپذیریم،  است،  شده  کشیده  امام  دوازده  دادن  ترتیب 
مصداقی  و  ندارد  اسالمی همخوانی  تاریخ  واقعیت  با  احادیث،  سوم  و  دوم  و 

برای این احادیث پیدا نمی کنیم. 
اما آنانی که مسئله ی غیبت و انتظار امام را می پذیرند، مانند اسماعیلیه، اینان 
زیرا،  دهند؛  نشان  احادیث  گونه  چهار  از این  درست  تفسیری  نمی توانند  نیز 
اعتقادشان، مطابقت با دسته ی چهارم، یعنی روایاتی که صراحت دارد شمار 

خلفای رسول اهلل)ص( پس از ایشان، دوازده امام یا امیر است، ندارد. 
و[  ]عقیده  منحصرا،  اسالم،  تاریخ  در  روایات،  مصداق این  و  تطبیق  پس 
معنای  استدالل،  دیگر. این  مصداق های  نه  است،  امامیه  شیعه ی  گفته ی 

»مطابقت و انحصار« است ]که در آغاز سخن گفتیم.[ 
اگر یک  می کنیم.  قضا اشاره  باب  حکمی در  به  استدالل،  بهتر این  فهم  برای 
نفر، مبلغی پول در خانه ای بیابد که جز چند نفر معدود بدان جا رفت و شد 
ندارند و دیگران وارد نمی شوند، و یکی از آن اشخاص، مدعی آن مبلغ شد. اگر 
کسانی که بدین خانه رفت و شد دارند، چنین ادعایی نداشته باشند، حتما، 
قاضی، حکم می کند که مال را به سبب نبود ادعای دیگری، به مدعی بدهند. 
قضایی  اثبات  راه های  دیگر  سوگند یا  بینه یا  به  نیاز  بدیهی،  حکم  برای این 
اثبات امامت امامان دوازده گانه ی اهل بیت، تا حدودی، مانند این  نیست. 
امامان  بر  روایات  انطباق این  گفتیم،  رو  از این  است.  بدیهی  قضایی  مثال 
دوازده گانه ی اهل بیت، از جمله دوازدهمین امام غایب و منتظر)ع( انطباقی 
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قطعی و ضروری است و نیاز به تالش علمی بسیار ندارد. برای تشخیص صحیح 
مصادیق این تعداد، تنها، باید نگاهی پیراسته و پاک داشت و از پیشینه و ته 
مانده های فکری و تعصب های کور، خالی بود. خداوند، ما را از آن تعصب کور، 

در پناه خود نگه دارد. 

گزیده ی سخن 
سخن را در این باره خالصه کرده، می گوییم، در برابر ما، دو فرض است: 

فرض نخست، درستی عقیده ی شیعه ی امامیه درباره ی امامان اثنا عشر، از 
جمله حضرت مهدی)عج( است. 

دومین فرض، نادرستی این باور است. 
اگر در پرتو چهار دسته احادیث گذشته که مناقشه در اعتبار  طبیعی است، 
آن ها، مخالف همه ی اصول حدیث شناختی است، و تکذیب و رد آن ها، به 
معنای انکار رسالت است، به پژوهش و تحقیق درباره ی این دو فرض بپردازیم، 
به آسانی، تفسیری واقعی و تاریخی از این چهار گونه احادیث خواهیم فهمید و 

آن، درستی عقیده ی شیعه است. 
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 آخرالزمان
در یهود و مسیحیت

در تعالیم بسیاری از ادیان خبر از وقوع آخرالزمان و پایان دنیا در زمان نامشخصی 
بشری یا  تمدن  نابودی  با  حادثه ای  چنین  که  حالی  در  است.  آمده  آینده  در 
آزاداندیش  مذاهب  می یابد،  تجلی  اذهان  در  انسان،  زندگی  از  زمین  پاکسازی 

معمواًل با نگاه تشبیهی به آن نگریسته و آن را نمادی از مرگ می دانند.
»شایستگان«  »برگزیدگان« یا  می کنند  ادعا  خود  تعالیم  در  مذاهب  اغلب 
پاس  به  و  ماند  خواهند  امان  در  آینده  حوادث  از  واحد،  حقیقی  مذهب 
کشمکش ها و رنج هایی که در این میان تحمل کرده اند به سوی بهشت رهنمون 
می شوند. هم چنین گفته شده ناشایستگان )بی ایمانان یا پیروان دیگر ادیان( 
با زندگی ابدی در دوزخ، سرگردانی معنوی یا نابودی روبرو می شوند. از منظر 
دیدگاه های میانه روتر بهشت و جهنم واقعی نبوده، تشبیهی از حاالت روحانی 

و معنوی در زندگی و یا بعد از آن به حساب می  آیند.
این موضوع در کتب مذهبی با واژه »آخرت شناسی«1 شناخته شده و می توان 
ردپای آن را در ابتدایی ترین اعصار تمدن یافت. افسانه های مشهوری در ارتباط 
با پایان جهان وجود دارد. از جمله داستان »رگناروک«2 و کتاب مکاشفه. کتاب 
مکاشفه توصیف گر جنگ پایانی میان خیر و شر و »آرماگدون« پیشگویی شده 

از منظر مسیحیت می باشد.
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آخرالزمان یهودی
تنها  زراه3 در صفحه 9A آمده است جهان ما  آودا  تلمود در رساله  در کتاب 

شش هزارسال عمر خواهد نمود:
... تنا دبی ایلییا هو4 آموخت: جهان مقدر است شش هزار سال عمر کند. دو 
تا  ابراهیم  ]از  هزارسال اول »پوچ« است؛ دو هزار سال بعد عصر تورات است. 
کامل شدن میشنا، قسمت اول تلمود[؛ و دوهزار سال بعد ]آخر[ دوره ماشیح 
است؛ یعنی عصر مسیحایی ممکن است در این دوره آغاز شود. به خاطر گناهان 
ماشیح  ]و  شده  سپری  ماشیح[  آمدن  ]فرصت های  از  بسیاری  ]یهودیان[  ما 

هنوز نیامده است[.
نام  آخرالزمان(  معنی  )به  هیامیم«5  »آچاریت  دنیا  پایان  آیین یهودیان  در 
دارد که طی آن هزاران حادثه برای واژگونی جهان کهنه و آغاز مرحله جدیدی 
که در آن همه انسان ها خداوند را،به عنوان کسی که بر همه کس و همه چیز 
می گوید:  تلمود  حکیمان  از  می دهد. یکی  رخ  می کند،می شناسند،  حکمرانی 
»پایان دوران را برسان، اما اجازه بده من آن زمان را نبینم.« چون این دوره با 

کشمکش ها و رنج های فراوانی همراه خواهد بود.
تقویم یهودی )الچ(6 کاماًل براساس زمان فرض شده خلقت جهان در کتاب 
پیدایش تنظیم شده است. بسیاری )به طور برجسته محافظه کاران، یهودیان 
اصالح طلب و بعضی مسیحیان( معتقدند عصر تورات نمادین است. برمبنای 
تعالیم یهودیان دیرین و یهودیان ارتودوکس عصر حاضر، این دسته بندی دقیق 
و واقعی است و همیشه استوار بوده و خواهد بود. تنظیم های دقیق با سال های 
کبیسه، به منظور در نظر گرفتن تفاوت میان تقویم قمری و تقویم شمسی به 
سال  بنابراین  می باشد.  دو  هر  براساس  تقویم یهودیان  زیرا  است؛  آمده  عمل 
آفرینش جهان؛  از زمان  با سال 5760 تقویم یهودی،  برابر است  2000 میالدی 

براساس این محاسبات پایان جهان در سال 2240 روی خواهد داد.
برمبنای عقاید رایج یهودی، پایان جهان با حوادث زیر همراه است.

1. تجمع یهودیان پراکنده و تبعید شده در اسرائیل؛
2. شکست همه دشمنان اسرائیل؛

3. ساخت معبد سوم در اورشلیم )قدس( و از سرگیری آیین قربانی و امور معبد؛



کتــاب مــاه

46

4. تجدید حیات مردگان یا جذبه؛
او یهودیان  بود.  خواهد  اسرائیل  پادشاه  که  مسیحای یهودیان  ظهور  و   .5
زمان یأجوج  در این  کرد.  خواهد  تقسیم  شان  اولیه  اسباط  به  را  اسرائیل 
پادشاه مأجوج به اسرائیل حمله می کند. یأجوج کیست و ملت مأجوج کدام 
ملت است هنوز مشخص نیست. مأجوج وارد جنگ بزرگی می شود که در آن 
بسیاری از نیروهای هر دو طرف کشته می شوند و خداوند در آن مداخله نموده 
و یهودیان را نجات می دهد. این جنگ »آرماگدون« نام گرفته است. خداوند 
پس از اینکه این دشمن را برای همیشه نابود کرد، همه نیروهای اهریمنی را از 
بین می برد. بعداز سال 6000، )هزاره هفتم( عصر قدوسیت، آسودگی، زندگی 

روحانی و صلح فراگیر آغاز می شود که »ُاالم هابا«7 نام دارد.
گروهی از یهودیان »هسیریک«8 معتقدند »ماشیح« احتمااًل آمده و مأموریت 
خود را آغاز نموده است. شکست عراق توسط ارتش ایاالت متحده در جنگ 
خلیج در سال 1991 و اینکه اسرائیل صدمات جدی در آن جنگ ندید، به عنوان 
نشانه ای از حضور ماشیح در سرزمین به شمار رفته است. این عقیده از سوی 
تمام گروه های دیگر یهودی که هنوز منتظر »آخرالزمان« سّنتی نوشته های انبیا 

و کتاب مقدس یهودیان می باشند مردود اعالم گردید.

آخرالزمان مسیحی
آخرالزمان  وقوع  زمان  از  نگرانی هایی  میالد  اول  قرن  در  اولیه  مسیحیان 
داد.  خواهد  روی  حیاتشان  زمان  در  آخرالزمان  بودند  معتقد  آن ها  داشتند. 
»پل« )حواری( پایان جهان را با درد زایمان مقایسه کرد و این مقایسه، چنین 
کس  هیچ  اما  است.  خود  نابودی  آبستن  حاضر  حال  در  جهان  که  می نمود 
نمی دانست کی اتفاق خواهد افتاد. زمانی که پیروان پل در »تسالونیکا« توسط 
نشانه  می کردند این  گمان  بسیاری  می گرفتند،  قرار  آزار  و  اذیت  مورد  رومی ها 
نزدیکی آخرالزمان است. با این وجود شک و تردید گسترش می یافت. در دهه 
شنیده ایم  هم  پدرانمان  زمان  در  را  چیزها  »ما این  می گفتند:  مسیحیان   90

]پایان جهان[. اما ببین ما پیر شده ایم و هیچ کدام اتفاق نیافتاد.«
در دهه 130 »سّنت ژاستین مارتیر«9 ادعا کرد خدا به این دلیل پایان جهان را 
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به تأخیر انداخته که می خواهد گسترش مسیحیت را در سراسر جهان مشاهده 
کند. در دهه 250 میالدی، »سّنت سپرییان«10 نوشت که گناهان مسیحیان در 
آن زمان مقدمه و گواه نزدیکی پایان بوده است. با این حال تا قرن سوم بیشتر 

مردم معتقد بودند زمان پایان بسیار فراتر از زمان حیاتشان است.
این عقیده وجود داشت که مسیح غیب گویی درباره آینده را تقبیح نموده 
با این  بی ثمر می ماند.  آخرالزمان  پیشگویی  برای  به این سبب این تالش ها  و 
از این  استفاده  با  می یافت.  ادامه  پیشگویی ها  عقاید یهودی  کمک  به  وجود 
سیستم، تاریخ پایان در 202 میالدی ثبت شد. اما وقتی این تاریخ سپری شد 
زمان  تاریخ،  گذشت این  با  تمرکز یافت.  میالدی   500 سال  روی  امیدها  همه 

پایان در افق محو شد و به طور فزاینده ای دور شمرده شد.
در حال حاضر بسیاری از مسیحیان معتقدند آخرالزمان نزدیک است. بعضی 

فرقه ها آن را در زمان حیات خود یا اندکی بعداز آن می پندارند.

.Eschatoogy .1
که درباره پایان عمر انسان و خدایان  Ragnarok«.2« یا نابودی خدایان، اسطوره اسکاندیناویایی   

می باشد.
.Arodah Zarah .3

.Tanna Debey Eiyahu .4 
.Acharit Hayamim .5 

uach .6 
Oam Haba .7 

که در قرن 18 در لهستان پایه ریزی شد. گرا   8. فرقه یهودیان باطنی 
Saint Justin Martyr .9

Saint Cyprian .10 
...................................

مجله،/ موعود / شهریور 1384، شماره 56 
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پایگاهی  غربی ها  تصور  در  کشور ایران  اسالمی ایران،  انقالب  پیروزى  از  قبل 
از  و  حیاتی، آن هم در مرز شوروى و در قلب جهان اسالم به حساب می آمد 
دیدگاه مسلمانها کشورى اسالمی و اصیل به شمار می رفت که »شاه « سرسپرده 
به  خدمتی  خوش  براى  و  می کرد  حکومت  آن  بر  اسرائیل  هم پیمان  و  غرب 

اربابانش، کشورش را دربست در اختیار و خدمت آنان قرار داده بود. 
من،  مانند  شیعه  فرد  ذهن یك  در  بود،  دیگران  تصور  در  که  آنچه  بر  عالوه 
کشورى بود که در آن مرقد مطهر امام رضا)ع( و حوزه علمیه قم وجود داشت، 
کشورى داراى تاریخی اصیل و ریشه دار در تشیع و علما و اندیشمندان شیعه و 
تالیفات گرانبها، زمانی که به روایات وارده در خصوص مدح و ستایش ایرانیان 
بر می خوریم و آن ها را بررسی می کنیم، به یکدیگر می گوییم: این روایات مانند 
را  خزاعه  بنی  و یا  اهل یمن،  مذمت  و یا  ستایش  و  مدح  که  است  روایتهایی 
می نماید. از این رو هر روایتی که مدح و ستایش و یا مذمت گروه ها و قبیله ها 
و بعضی کشورها را در بر دارد، نمی تواند بدون اشکال باشد. گرچه این روایات 
مختلف  احوال  و  گذشته  تاریخ  به  مربوط  اما  می باشند،  درست  و  صحیح 

ملت هاى صدر اسالم و قرنهاى اولیه آن است. 

ایرانیان و نقش آنان
در دوران ظهور 
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این طرز فکر رایج بین ما بود، که امت اسالمی در حالتی جاهالنه، فرمانبردار 
سلطه کفر جهانی و نوکران اوست، در بین ملتها هیچ یك بر دیگرى برترى ندارد 
و چه بسا همین ایرانیان مورد بحث، بدتر از سایر ملتها بوده اند، به دلیل اینکه 
آنان طرفداران تمدنی کفر آمیز و برترى جوییهاى ملی و نژادى بوده اند که سر 
و  فکرى  طرز  و  تز  چنین  براى ایجاد  غربی اش  اربابان  و  شاه  چون  سپردگانی 

تربیت مردم ایران، بر همین روش پافشارى می کردند. 
جهان  سطح  در  را  مسلمانان  در ایران،  اسالمی  انقالب  پیروزى  تا اینکه   ...
غافلگیر کرد و قلبهاى غمگین آنان را چنان از خوشحالی و شادى سرشار نمود 
پیروزى  چنین  تصور  آنان  باالتر،  بلکه  بود،  بی سابقه  گذشته  قرنهاى  در  که 
بر  در  را  مسلمان  ملتهاى  و  کشورها  همه  خوشحالی  و  سرور  نداشتند. این  را 
گرفت، از جمله مظاهر خوشحالی مردم، این بود که همه جا صحبت از فضل 
صدها  از  مثال، یکی  بطور  بود،  فارسی  سلمان  طرفداران  و  برترى ایرانیان  و 
عنوانی که در غرب و شرق جهان اسالم منتشر و پخش شد، عنوان و تیتر مجله 
جهت  را  »پیامبر)ص(، ایرانیان  بود:  آمده  آن  در  که  بود  »شناخت «  تونسی 
را درباره ایرانیان  برمی گزیند« این نوشته ها، خاطرات ما  رهبرى امت اسالمی 
آنان وارد شده است  از پیامبر)ص(، درباره  تجدید کرد و دریافتیم روایاتی که 
تنها مربوط به تاریخ گذشته آن ها نبوده، بلکه ارتباط به آینده نیز دارد... ما 
با مراجعه به منابع و تفسیر و بررسی روایات مربوط به ایرانیان، به این نتیجه 
رسیدیم که این روایات و اخبار بیش از آنکه مربوط به گذشته باشد، مربوط به 
آینده است و جالب اینکه اینگونه روایات در منابع حدیث اهل سّنت بیشتر از 

شیعه وجود دارد. 
چه می توان کرد، زمانی که در روایات مربوط به حضرت مهدى)ع( و زمینه 
سازى حکومت آن بزرگوار، ایرانیان و یمنیها داراى سهم بسزایی بوده و کسانی 
در  شرکت  و  حضرت  آن  ظهور  براى  مناسب  زمینه  مقام ایجاد  به  که  هستند 
از مصر و مؤمنانی  افراد شایسته اى  نهضت وى نائل می شوند... و همچنین 
و  می شوند  بهره مند  فیض  از این  نیز  عراق...  از  گروه هایی  و  شام  از  حقیقی 
همینطور سایر دوستداران آن حضرت که در گوشه و کنار جهان اسالم پراکنده 

مـقــاالت
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و  وزرا  و  ویژه  از یاران  آنان  بلکه  می شوند،  موهبت برخوردار  از این  هستند، 
مشاورین آن حضرت)ارواحنافداه( می باشند. 

ما اینك، روایاتی را که پیرامون ایرانیان بطور عموم وارد شده است مورد بررسی 
قرار داده و سپس به نقش آنان در زمان ظهور می پردازیم. 

آیات و اخبار در ستایش ایرانیان 
روایاتی که درباره ایرانیان پیرامون آیاتی که تفسیر به ایرانیان شده وارد گردیده 

است، تحت این نه عنوان است: 
الف. طرفداران سلمان فارسی 

ب. اهل مشرق زمین 
ج. اهل خراسان 

د. یاران درفش هاى سیاه 
ه. فارسیان و سرخ رویان 

و. فرزندان سرخ رویان 
ز. اهل قلم 

ح. اهل طالقان. 
نیز  دیگرى  اخبار  است،  عناوین یکی  از این  مراد  غالبا  که  دید  خواهید  البته 

وجود دارد که با عبارت هاى دیگرى از آنان یاد کرده است. 

1. در تفسیر قول خداى سبحان: 
لتنفقوا فی سبیل اهلل فمنکم من یبخل و من یبخل  انتم هوالء تدعون  »ها 
فانما یبخل عن نفسه واهلل الغنی وانتم الفقراء و ان تتولوا بستبدل قوما غیرکم 
ثم الیکونوا امثالکم «. )1( اینك شما کسانی هستید که فراخوانده می شوید تا در 
راه خدا انفاق کنید، برخی از شما در انفاق بخل می ورزد و کسی که بخل می کند 
و خداوند بی نیاز است و شما نیازمندید و اگر روگردان شوید خداوند گروهی را 

غیر از شما جایگزینتان می نماید و آنان مثل شما نیستند. 
آیه  در  که  »قوم «  کلمه  درباره  پیامبر)ص(،  از  که  کرده  نقل  کشاف  صاحب 
شریفه آمده است سؤال شد. سلمان فارسی نزدیك پیامبر)ص(، نشسته بود 
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آن حضرت با دست مبارك خود به ران پاى سلمان زد و فرمود: »به خدایی که 
جان من در دست و قدرت اوست، اگر ایمان به کهکشان ها بستگی داشته باشد 

مردانی از فارس به آن دست می یابند.« )2( 
فرمود:  که  روایت شده  باقر)ع(  امام  از  »مجمع البیان «  صاحب  نقل  به 
جایگزین  را  دیگرى  گروه  خداوند  برگردانید،  روى  اگر  اعراب،  »اى 

شمامی گرداند یعنی ایرانیان « 
و صاحب »المیزان « آورده که »درالمنثور« روایتی را عبدالرزاق و عبد بن حمید 
و ترمذى و ابن جریر و ابن ابی حاتم و طبرانی در کتاب »اوسط « و بیهقی در 
کتاب »دالئل «... از ابوهریره نقل کرده است که وى گفت: پیامبر)ص(، این آیه 
را »و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، ثم ال یکونوا امثالکم « قرائت فرمود، عرض 
کردند یا رسول اهلل! این ها چه کسانی هستند که اگر ما رویگردان شویم جایگزین 
ما می شوند؟ پیامبر اسالم)ص(، با دست مبارك به شانه سلمان فارسی زد و 
سپس فرمود: »او و طرفداران او، به خدایی که جانم در دست قدرت اوست 
اگر ایمان بستگی به کهکشان ها داشته باشد مردانی از فارس )ایرانیان( به آن 

دست می یابند.« )3( 
مانند این روایت به طرق دیگرى از ابوهریره و همچنین از ابن مردویه از جابر 
بن عبداهلل نقل شده است. در این روایت دو معنا که همه بر آن اتفاق دارند، 

وجود دارد که عبارتند از: 
به دوش کشیدن  براى  اعراب،  از  بعد  و جناح دومی  )فرس( خط  1. ایرانیان 

پرچم اسالم می باشند. 
2. آنان به ایمان دست می یابند هرچند از آنان دور و دسترسی به آن دشوار باشد. 

چنانکه در همین روایت  سه مطلب قابل بحث است: 
اوال: اینکه خداوند متعال اعراب را تهدید به جایگزینی ایرانیان نموده است، 
به  مربوط  و یا اینکه  است  پیامبر)ص(،  زمان  در  آیه  نزول  زمان  مخصوص  آیا 
همه نسلهاست، بگونه اى که داراى این معنی باشد: اگر شما )اعراب( از اسالم 
رویگردان شوید در هر نسلی که باشد ایرانیان )فرس( را جایگزین شما می گرداند؟ 
نمی باشد« این  مخصص  »مورد،  قاعده  حکم  به  که  است  معنی این  ظاهر 
هر  در  قرآن  مبارکه  آیات  و  دارد  استمرار  نیز  بعدى  نسل هاى  همه  در  نکته 

مـقــاالت
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نورافشانی یکسان اند(  )یعنی در  را دارند  و ماه  و نسلی، نقش خورشید  طبقه 
چه اینکه این مطلب در روایات آمده و مفسران نیز بر آن اتفاق نظر دارند. 

ثانیا: حدیث شریف می گوید مردانی از فارس به ایمان دست خواهند یافت نه 
همه آنان، بدیهی است که این خود، ستایشی است نسبت به افراد نابغه اى از 

بین آن ها نه جمیع آن ها. 
اما ظاهر آیه شریف و روایت این است که هر دو، بطور عام ستایش از »فرس « 
می نمایند، چون در میان آنان کسانی هستند که به درجه دستیابی به ایمان 
و یا علم می رسند. بویژه با مالحظه اینکه صحبت از گروهی است که بعد از اعراب 
شمار  به  آنان  براى  که  ستایشی  و  مدح  بنابراین  هستند،  اسالم  آیین  حامل 
آمده بدین جهت است که آن ها زمینه مناسبی براى به وجود آمدن نوابغ خود 

می باشند و از آنان اطاعت و پیروى می کنند. 
ثالثا: آیا تاکنون رویگردانی اعراب از اسالم و جایگزین شدن »فرس « به جاى 

آنان صورت گرفته است یا خیر؟ 
جواب: بر اهل دانش و علم، پوشیده نیست که مسلمانان امروز، اعم از عرب و 
غیر عرب از اسالم واقعی اعراض نموده و رویگردان شده اند. بدین ترتیب متاسفانه 
فعل شرط، در آیه شریفه »ان تتولوا؛ اگر رویگردان شوید« تحقق یافته و تنها جواب 
شرط، یعنی جایگزین شدن فرس به جاى آنان باقی مانده است، در این زمینه هم 

با دقتی منصفانه می توان گفت که وعده الهی، در آستانه تحقق است. 
بلکه، روایت بعدى که در تفسیر »نورالثقلین « آمده است داللت دارد که این 
جایگزینی، در زمان بنی امیه حاصل شده است، چون زمانی که عربها متوجه 
)ایرانیان( به کسب علوم اسالمی  مراکز و مناصب و مال اندوزى شدند، فرس 
از امام صادق)ع( منقول است که فرمود:  از آنان سبقت گرفتند.  روى آورده و 
»قد واهلل ابدل خیرا منهم، الموالی «. سوگند به خدا که بهتر از آن ها را جایگزین 
فرس  غیر  شامل  روز  آن  در  »موالی «  به  تعبیر  را.گرچه  عجم  فرمود، یعنی 
)ایرانیان( یعنی ترکان و رومیها که اسالم آورده بودند نیز می شده است، اما آنچه 
را تشکیل می داده اند.  آنان  اکثریت  مسلم است »فرس « به عنوان مرکز ثقل، 
بویژه با توجه به شناخت امام صادق)ع( نسبت به تفسیرى که پیامبر)ص(، از 

آیه شریفه درباره »فرس « فرموده است. 
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2. در تفسیر گفته خداى سبحان: 
و یعلمهم  و یزکیهم  علیهم ایاته  بعث فی االمیین رسوال منهم یتلوا  الذى  »هو 
الکتاب والحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضالل مبین× و اخرین منهم لما یلحقوا 
نخوانده ها  درس  بین  برانگیخت در  اوست آنکه   )4( الحکیم «.  هوالعزیز  و  بهم 
را پاك می سازد  آنان  و  آنان می خواند  بر  را  آیات خدا  از خودشان که  را  رسولی 
افراد  و  بودند  آشکارى  گمراهی  در  قبال  چه  اگر  می آموزد  حکمتشان  و  کتاب  و 

دیگرى از ایشان که به آنان نپیوسته اند و اوست خداى عزیز و حکیم. 
مسلم، در صحیح خود از ابوهریره روایت کرده که گفت: »ما حضور پیامبر)ص(، 
بودیم که سوره مبارکه جمعه نازل شد و حضرت آن را تالوت فرمود تا رسید به 
رسول اهلل! اینان  کرد، یا  سؤال  او  از  مردى  لما یلحقوابهم «  منهم  آخرین  »و  آیه 
چه کسانی هستند که هنوز به ما نپیوسته اند؟ حضرت پاسخ نفرمود: ابوهریره 
گفت: سلمان فارسی نیز در بین ما بود پیامبر)ص(، دست مبارکشان را بر سر 
اگر ایمان  اوست  قدرت  دست  در  جانم  که  خدایی  به  فرمود:  و  نهاد  سلمان 
بستگی به کهکشان ها داشته باشد مردانی از این ها )طرفداران سلمان( به آن 

دست خواهند یافت «. 
آمده  بهم «  لما یلحقوا  منهم  آخرین  »و  آیه  ذیل  ابراهیم،  بن  علی  تفسیر  در 
است که: »و افراد دیگرى که به آن ها نپیوسته اند« یعنی کسانی که بعد از آنان 
از  افراد بعد  آنان همه  اسالم آورده اند. و صاحب »مجمع البیان « آورده است: 
اصحاب هستند تا روز قیامت، سپس گفته است که آنان عجم ها و کسانی که 
به لغت عربی حرف نمی زنند می باشند چون پیامبر)ص(، به سوى هرکسی که 
وى را مشاهده کرده و کسانی که بعدا می آیند، اعم از عرب و عجم برانگیخته و 

مبعوث شده است به نقل از سعید بن جبیر و نیز امام باقر، علیه السالم. 
و  طبقات  همه  شامل  که  دارد  اقتضا  منهم «  آخرین  »و  کلمه  بودن  مطلق 
نسب هاى بعدى از زمان پیامبر)ص(، از عرب و غیرعرب شود، اما با مقایسه 
از  و  اعراب  »امیین «  از  مراد  بگوییم  که  است  بهتر  »آخرین «  و  »امیین «  کلمه 
»آخرین « افرادى از غیرعرب که اسالم می آورند می باشد، چنانکه بعضی روایات 
اهل بیت، علیهم السالم، گویاى این مطلب است و صاحب »کشاف « نیز همین 

مبنا را پذیرفته است. 

مـقــاالت
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در  است،  نموده  تفسیر  »فرس «  به  را  شریف  آیه  که  پیامبر)ص(،  بنابراین، 
حقیقت منطبق بر مصداق مهمی براى کلمه »آخرین « و یا مهم ترین مصداق، 
از بین مصادیق آن می باشد، گرچه صرف تطبیق، باعث فضل و برترى بیشتر 
نمی گردد، اما چون پیامبر)ص(، آنان را ستوده به اینکه آنان به ایمان و علم و یا 
اسالم هر چند دور و مشکل باشند نائل خواهند شد و از طرفی رسول خدا)ص(، 
در تفسیر هر دو آیه عمدا، عین گفته خود را تکرار می کنند و زدن آن حضرت بر 

شانه سلمان فارسی، دلیل روشنی بر این مدعی است.

1. سوره محمد)47(، آیه 38. 
2. الزمخشرى، جاراهلل محمود، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج 4، ص 331. 

3. الطباطبایی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، ج 18، ص 250. 
4. سوره جمعه)62(، آیات 2 -3.

�ت ݣݣݣها وسژ
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در مجله اشــپیگل، تحــت عنــوان »آلمانی هــا، ملتــی بــدون اخــالق« آمــده اســت: 
»در پایــان هــزاره]1[، جامعــه گرفتــار بحــران عمیق اخالقی اســت. اتفاق نظر در اینکه 
خیــر و شــر چیســت، در حــال زوال اســت؛ و ایــن امــر در سیاســت، رفــاه اجتماعــی 

تقریبــًا نقشــی نــدارد و در اقتصــاد، منفعــت شــخصی عامــل اصلــی اســت«.
»از بیــن رفتــن تصــور عمومی دربــاره مســائل شــرم آور و اخالقــی، در ُجنگ هــا 
و شــوهای تلویزیونــی کــه در برنامه هــای عصــر شــبکه های تلویزیونــی پخــش 
می شــوند قابــل مالحظــه اســت... این گونــه شــوها از ایــن تخیــل زنده انــد کــه 
بهتــر اســت بــه جای اینکــه نامشــهور باقــی بمانــم، بــا عیــب و نقــص خــود مشــهور 
ــا انســانی اخالقــی، امــا  شــوم. بهتــر اســت یک خــوک )آدم رذل( مشــهور باشــم ت

صفر، یعنــی نامشــهور«. 
ــت،  ــگل، کان ــب ه ــد: مکت ــرب، مانن ــی غ ــفه اخالق ــب فلس ــدام از مکات ــچ ک هی
فرویــد و غیــره، »فلســفه اخــالق غــرب« را تأمیــن نکرده  انــد. بــه عــالوه، هیــچ کــدام 
ــه بیــان  ــد، بلکــه ب ــه نداده ان از ایــن مکتب هــا، نظــام اخالقــی خــاص خــود را ارائ
دیدگاه هــای فلســفی خــود در بعــد اخــالق بســنده نموده انــد. »نقطــه مشــترک 
ــه شــرطی »اخالقــی«  ــار انســانی را ب ــه رفت بیــن همه ایــن دیدگاه ها، ایــن اســت ک

امنیت اخالقی
در عصر مهدوی
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عمــال خویــش را تعییــن کنــد و خیــر 
َ
می داننــد کــه خــود انســان، هــدف و قانــوِن ا

را مــّد نظــر داشــته باشــد«. 
در غــرب، نظــام و ارزش هــای اخالقــی ثابتــی مطــرح نیســت، بلکــه خیــر و شــر، 
تابــع نظــر و رأی اکثریــت مــردم و بــه مــرور زمــان، قابل تغییر اســت. آموزش مســائل 
جنســی بــه دانــش آمــوزان، رواج دارد و آنــان از چهــارده ســالگی بــا روابط و مســائل 
جنســی آشنا می شــوند. این درس منــوط بــه موافقــت والدیــن نیســت، بلکــه بــه 

صــورت اجبــاری بــرای همــه دانــش آمــوزان]2[ تدریــس می شــود.
از طــرف دیگــر، مفاهیــم اخالقــی ماننــد: »حیــا«، »عفــت«، »غیــرت« و »تقــوا« 
دیگــر دارای ارزش مثبــت اخالقــی نیســتند و بــرای بســیاری از مفاهیــم ماننــد: 
»نامــوس« و »غیــرت« در زبان هــای غربی مثــل زبــان آلمانــی، معادلــی وجــود نــدارد.
یکــی از معضــالت اجتماعــی جوامــع غربــی، رواج ُپْرنوگرافــی]3[ و اشــتغال گــروه 
کثیــری به ایــن کار اســت. امــروزه بازار ایــن گونــه تولیــدات در غــرب از رونــق فراوانــی 
اقتصــادی  شــاخه های  از  عنوان یکــی  بــه  حاضــر  حــال  در  و  اســت  برخــوردار 
پــر درآمــِد کشــورهای غربی مطــرح اســت و افــرادی کــه در پخــش پرنوگرافــی بــه 
طــور مستقیم اشــتغال دارنــد، حــدود ده هــزار نفرنــد. تخمیــن زده می شــود اگــر 
پرنوگرافــی در آلمــان ممنــوع گــردد، حــدودًا نــود درصــد کّل ویدئوکلوپ های ایــن 
کشــور، تعطیــل خواهنــد شــد. درآمــد مالیاتــی دولــت از ایــن امــر، بــه بیــش از 350 
میلیــون مــارک تخمیــن زده می شــود. رســانه های گروهــی غــرب، بــا پخش ایــن 
فیلم هــا و تصاویــر مبتــذل، دیــدگاه خاصــی را بــه اذهــان کــودکان و نوجوانــان القــا 

ــد. ــان را می گیرن ــه آن ــو رشــد آزادان می کننــد و با ایــن تلقین هــا، عمــاًل جل
یکــی از معضــالت ناشــی از ترویــج پرنوگرافــی شــیوع پدیــده تجــاوز بــه زنــان 
اســت، اگرچــه بعضــی افــراد تصــور می کننــد کــه هرچــه در بعــد جنســی، آزادی 
کمتــر  مســائل  به ایــن  انســان  رغبــت  و  کنجــکاوی  باشــد،  حاکــم  بیشــتری 
می شــود، امــا تحقیقــات انجــام شــده در غــرب، خــالف آن را نشــان می دهــد. 
پژوهشــی از دانشــگاه پتســدام آلمــان )Universitaet Potsdam( نشــان داد کــه 
از 250 پســری کــه مــورد ســؤال قــرار گرفته انــد، 32 درصــد اقــرار کردنــد کــه بــه 
ــتفاده  ــده اس ــت کنن ــا مس ــواد مخدر ی ــا م ــی و ی ــروبات الکل ــدف دار، از مش ــور ه ط

کرده انــد تــا بــه اهــداف جنســی خــود برســند.
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ــی  ــی از رواج پرنوگراف ــود ناش ــه خ ــرب ک ــر غ ــن گی ــالت دام ــر معض ــه دیگ از جمل
اســت افزایــش آمــار طــالق نســبت بــه ازدواج اســت. بــه عنــوان نمونــه، آمــار 
تعــداد  2001م.  تــا   1970 ســال های  بیــن  کــه  می دهــد  نشــان  رســمی اتریش 
ســال  در  طــالق   20582 بــه  مــورد  هــزار  ده  نــرخ  از  کشــور  در ایــن  طالق هــا 
ــه  ــا ب ــه ازدواج ه ــدود 60% کلی ــش ح ــاس، در اتری ــن اس ــت. بر ای ــه اس افزایش یافت

می شــود. کشــیده  طــالق 
شــلوگل وزیر کشــور اتریش در ســخنرانی خود در جلســه افتتاحیه »گردهمایی 
دو روزه پلیــس بیــن الملــل« کــه در همیــن زمینــه در ویــن افتتــاح کــرد، ارقــام 

ــد: ــد و می گوی ــر می کن ــده ای را ذک ــران کنن نگ
اروپــای  بــه  شــرقی  اروپــای  کشــورهای  از  زن،  هــزار  دویســت  تــا  »ســاالنه 
غربی بــرده می شــوند. بــه اکثر ایــن افــراد وعــده آینــده درخشــان بــه عنــوان ُمــِدل 
ــا  ــه فحش ــتثمار و ب ــیدند، اس ــورهای غربی رس ــه کش ــی ب ــی وقت ــود؛ ول داده می ش
از  خود، یکــی  جغرافیایــی  موقعیــت  لحــاظ  بــه  اتریــش  می شــوند.  واداشــته 

محورهــای تجــارت زنــان، از اروپــای شــرقی اســت...«
ممکــن اســت کســی گمــان کنــد کــه باالخــره ســهمی از ســود  ایــن تجــارت بــه آن 
ــد  ــن برمی  آی ــا چنی ــوای پژوهش ه ــه از محت ــی ک ــد؛ در صورت ــاره می رس ــان بیچ زن
که ایــن درآمــد ناچیــز هــم از آن هــا پــس گرفتــه می شــود و بــه بســیاری از آنــان مــواد 

مخــدر تزریــق می شــود تــا ســاکت بماننــد. ]4[
ســال گذشــته در یکــی از مناطــق ســاحلی شــلوغ بلژیــک در شــهرک »بردنــه« در 
منطقــه هلنــدی زبان ایــن کشــور زن و مــردی رابطــه نامشــروع برقــرار کردنــد و هــر 
چنــد در دادگاه بــه جــرم گســتاخی اجتماعــی و قانــون شــکنی محکــوم شــدند، 

ولــی قاضــی بــا اســتفاده از اختیــارات قانونــی خــود آنــان را بخشــید.]5[
بــه راســتی، دلیــل آمــار و حــوادث ذکــر شــده، چیســت؟ اگــر »مکاتــب غربــی« 
را  آمــار و حــوادث  تأمیــن کنند، ایــن گونــه  را  می توانســتند »امنیــت اخالقــی« 
شــاهد نبودیــم.]6[ آنچــه می توانــد جامعــه را امنیــت اخالقــی بخشــد، عمــل بــه 

ــا فطــرت بشــریت هماهنــگ اســت.  احــکام نورانــی اســالم اســت کــه ب
آمــاری کــه گذشــت، نشــان »جاهلیــت مــدرن« اســت کــه قبــل از ظهــور، رخ 

را می بینیــم.  و اینــک آن  داده 

مـقــاالت
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امنیت اخالقی در آستانه ظهور
از احادیــث اســتفاده می شــود کــه حضــرت مهــدی )عــج( مثــل پیامبــر بزرگــوار 
مــدرن«  »جاهلیــت  همیــن  کــه  می گیــرد  قــرار  جاهلیــت  برابــر  در  اســالم)ص( 
اســت. اکنــون بــر اســاس روایــات، وضعیــت امنیــت اخالقــی جامعــه را در آســتانه 
ظهــور بــه تصویــر می  کشــیم. البتــه ناگفتــه نمانــد تصویــری کــه پیــش رو داریــد، 
مربــوط بــه همــه جهــان نیســت؛ چــون اگــر همــه جهــان به ایــن وضعیــت مبتــال 
ــرای قیــام نخواهــد داشــت و اصــواًل شــرایط آمــاده  ــاوری ب ــار و ی شــوند، حضرت ی
نخواهــد شــد. طبیعتاً یــک الگــوی مناســب از »جامعــه مهــدوی« بایــد بــه مــردم 

دنیــا نشــان داده شــود تــا زمینــه ظهــور فراهــم باشــد. 

پوشش نامناسب
آرام  شــیطان  بلکــه  نمی زنــد  ســر  انســان  از  بزرگ یکبــاره  گناهــان  همیشــه 
نــوع  می کنــد.  اجــرا  را  خــود  گرانــه  تبــاه  نقشــه های  مرحلــه  بــه  مرحلــه  و  آرام 
پوشــش،  یکــی از آن مــوارد اســت. شــاید برخــی از جوانــان به ایــن نکتــه توجــه 
نداشــته باشــند کــه نــوع پوشــش آن هــا، تأثیــر فراوانــی بــر جنــس مخالــف دارد. 
اهل بیــت)ع( وضعیــت پوشــش در آســتانه ظهــور را ایــن چنیــن معرفــی کرده انــد: 
مــردان خــود را بــا طــال می  آراینــد و لباس  هــای ابریشمی می پوشــند]7[ زن هــا 
بــا  و   ]8[ می شــود  گرفتــه  آن هــا  از  حیــا  پوشــش  و  می پوشــند  مردانــه  لبــاس 
لباس  هــای مردانــه جلوه  گــری می کننــد]9[ و مــردان و زنــان هماننــد می گردنــد.
]10[ لباس  هایــی در جامعــه عرضــه می شــود کــه وقتــی زنــان آن را می  پوشــند، 
در عیــن پوشــش، برهنه انــد. و اراذل و اوبــاش بــر مــردم شــریف و آزاده برتــری 
ــان زینت هــای خــود را آشــکار می ســازند، از دیــن بیــرون مــی - می یابنــد.]11[ زن
می  شــتابند،  لذت هــا  و  شــهوت ها  ســوی  بــه  می گراینــد،  فتنه هــا  بــه  رونــد، 
محرمــات الهــی را حــالل می شــمارند و ســرانجام در جهنــم جاویدان انــد.]12[
نــکات قابــل توجه ایــن اســت کــه در اســالم »پوشــش« بــرای حفــظ حیــا اســت. 
برخــی گمــان می کننــد همیــن کــه زن بــدن خــود را پوشــانید، کفایــت می کنــد و بــه 
ــاب،  ــه حج ــی ک ــوند، در حال ــاب« دور می ش ــی »حج ــدف اصل ــل، از ه ــن دلی همی
مقدمه عفت است. پوششی که نتواند عفت زن را تأمین کند و حیای او را نشان 
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دهــد، نظــر اســالم را تأمیــن نکــرده اســت. روایــات بــاال نیز اشــاره بــه همیــن مطلــب 
داشتند که: زن ها، لباس مردانه می پوشند و پوشش حیا از آن ها گرفته می شود. 
آری، وقتــی کــه حیــا و عفــت از جامعــه زدوده شــد، طبیعــی اســت کــه اراذل و 
اوبــاش بــر مــردم شــریف برتری یابنــد و وقتــی کــه افــراد جامعــه بــه ســمت و ســوی 
شــهوت رانــی کشــیده شــوند، محرمــات الهــی را حــالل می  شــمارند و در چنیــن 
جامعــه  ای اســت کــه امــام صــادق)ع( فرمــود: »اذا رأیــت النســاء یبذلن انفســهن 
ألهــل الکفــر؛]13[ زنــان را می بینــی کــه خودشــان را بــه اهــل کفــر، نثــار می کننــد«. 

فساد و فسق علنی
ــه  ــد و چ ــه باش ــه مخفیان ــت؛ چ ــد اس ــی، ب ــتورهای اله ــا دس ــت ب ــاه و مخالف گن
علنــی. امــا گنــاه کوچکــی کــه علنــی انجــام شــود، از برخــی گناهانــی کــه بــزرگ ترنــد 
و در نهــان انجــام می  شــنود، بدتــر اســت. شکســتن حرمــت دســتورها و اوامــر الهــی 
و بی اعتنایــی بــه فرمــوده پیامبــر و اهل بیــت)ع( خطــر بزرگــی اســت کــه باعــث 
بی تفاوتــی مــردم جامعــه بــه احــکام اسالمی می شــود و خــود، زمینه انجــام گناهان 
بــزرگ تــر را فراهــم مــی  آورد و باعــث می شــود کــه بــه مــرور زمــان مــردم گناهــان علنــی 

انجــام شــده را گنــاه تلقــی نکننــد و کســی نیــز جرئــت اعتــراض پیــدا نکنــد. 
»تظهــر  می  فرماینــد:  بــاره  در ایــن  علــی)ع(  امــام  جملــه  از  نــور،  اهل بیــت 
المالهــی و یمــّر بهــا فال یجتــریء أحــد علــی منعهــا؛]14[ آالت لهــو و لعــب در رهگــذر 
ــردد و مــردم از آن هــا عبــور می کننــد و کســی جــرأت نمی کنــد  مــردم آشــکارا می گ

ــد«.  ــری کن ــه از آن جلوگی ک
پیامبــر اکــرم)ص( می فرمایــد: »و یتجاهــر النــاس بالمنکــرات... فینفــق المــال 
للغنــاء؛]15[ مــردم در آن زمــان، بــه طــور آشــکار منکــرات را انجــام می دهنــد... و 

ــروت را در راه غنــا و آوازخوانی هــا مصــرف می کننــد«.  مــال و ث
جوانــان  کــه  مــی  دارد  بیــان  دوره،  آن  توصیــف  ضمــن  نیــز  علــی)ع(  امــام 
خوانندگــی آمیختــه بــا غنــا و نوازندگی و شــرب خمــر را کاری بجا و حــالل می دانند.
]16[ امــام صــادق)ع( اوضــاع را همیــن گونــه می  بینــد و می فرمایــد: »و الخمــور 
تشــرب عالنیــه و یجتمــع علیهــا مــن ال یخــاف اهلل و یدعــی الیهــا؛]17[ و مشــروبات 
الکلــی بــه صــورت علنــی مصــرف می شــود و کســانی کــه از خــدا نمی  ترســند، بــه دور 

مـقــاالت
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کتــاب مــاه

هــم جمــع می شــوند و شــراب می نوشــند و بــه آن دعــوت می کننــد«. 
رســول گرامی اســالم نیــز از توجیــه عمــل خــالف خبــر می دهــد و می فرمایــد: 
»لیشــربّنَ الخمــر أنــاس مــن أمتی یســمونها بغیــر اســمها و یضــرب علــی رؤوســهم 
بالمعــازف؛]18[ جمعــی از امــت مــن مســکرات را می  نوشــند، اما آن ها را به اســم های 
ــی نواختــه می شــود«.  ــاالی ســر آن هــا ســاز و آواز و نوازندگ ــر ب ــد و ب ــام می  برن دیگــر ن
امــام صــادق)ع( همچنیــن از خــوردن شــراب بــه بهانه اینکــه خــواص دارویــی 
دارد، خبــر می دهــد: »و رأیــت الخمر یتــداوی بهــا و توصــف للمریــض و یستشــفی 
بهــا؛]19[ خمــر، جنبــه دارویــی پیــدا می کنــد، بــرای بیمــاران توصیــه می شــود و 

بیمــاران بــه قصــد درمــان و بهبــودی می  خورنــد«.
بدیهــی اســت در جامعــه  ای کــه از یــک ســو، جوانانش موســیقی  های شــیطانی را 
می  پســندند و شــراب می خورنــد]20[ و از ســویی دیگــر، گناهــان خــود را علنــی کــرده 
و از قبــح آن کاســته  اند و بــرای جلوگیــری از اعتراض  هــای احتمالــی، انــواع توجیــه و 
دروغ را نیــز بــه کار برده  انــد، »امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر« جایــگاه واالیی نخواهد 
داشــت. پیامبــر اکــرم)ص( فرمــود: »اذا کثــر الجــور والفســاد و ظهــر المنکــر و أمــرت 
أمتــی بــه و نهــی عــن المعــروف و ینکــرون األمــر بالمعــروف و النهــی عــن المنکــر؛]21[ 
زمانــی خواهــد آمــد کــه جــور و فســاد فزونی یابــد و گناهــان و زشــتی  ها علنــی شــود و 
برخــی از امــت مــن بــه آن منکــرات، امــر و از معــروف، نهــی و امــر بــه معــروف و نهــی 
از منکــر را انــکار کننــد« و بــه تعبیــر امــام علــی)ع(: »یصبــح اآلمــر بالمعــروف ذلیــاًل و 
الفاســق فیمــا ال یحــب اهلل محمــودًا؛]22[ آمــران بــه معــروف در بیــن مــردم، ذلیــل و 

خــوار خواهنــد بــود و فاســقان و گمراهــان مــورد ســتایش و احتــرام«. 
بــا نگاهــی بــه روایــات مربــوط بــه پیــش از ظهــور، درمی  یابیــم کــه مهــم تریــن 

دالیــل گســترش این گونــه مفاســد، ســه چیــز معرفــی شــده اســت: 
1. تــرک امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر و معرفــی منکــر بــه جــای معــروف و 

معــروف بــه جــای منکــر؛]23[ 
2. اجــرا نشــدن حــدود شــرعی در گناهــان جنســی کــه خــود باعــث متزلــزل 

شــدن نظــام خانــواده و ازدیــاد طــالق می شــود؛]24[ 
3. بی توجهــی بــه روزی حــالل، درآمدهــای نامشــروع و توجــه بیــش از انــدازه 

ــتی]25[. ــه شکم  پرس ب
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بی غیرتی
اگــر جامعــه  ای از دســتورهای فطــری و اســالمی و یاد خــدا فاصلــه گرفــت و نمــاز 
را تبــاه ســاخت و قــدم در جــاده شــهوت رانی گذاشــت و از هــوای نفــس تبعیــت 
پیــش  قهقــرا  بــه ســمت  را  آن جامعــه  بی تفاوتــی  و  بی غیرتــی  کــرد]26[، درد 
خواهــد بــرد. آنچــه در ادامــه می  آیــد، عمدتــًا وضعیــت کنونــی »دنیــای غــرب« را 

نشــان می دهــد:
1. از بیــن رفتــن کانــون خانواده به معنای واقعی آن را، در کالم معصومان: این 
زوجهــا  تصانــع  المــرأه  رأیــت  اذا  و   ...« می فرمایــد:  پیامبــر  می یابیــم.  چنیــن 
النســاء علــی فســقهّن؛]27[...  رأیــت خیــر بیت یســاعد  الرجــال و  نــکاح  علــی 
هنگامی کــه ببینــی زن از همســرش مطلــع اســت کــه او بــا همجنــس خــود رابطــه 
تشــویق  زن  خانه هــا  بهتریــن  در  کــه  می  بینــی  و  نمــی  آورد  او  روی  بــه  و  دارد 

می شــود کــه فســق و فجــور کنــد«. 
علــی)ع( می فرمایــد: »و یــری الرجــل مــن زوجتــه القبیــح فالین هاهــا و ال یردهــا 
عنــه و یأخــذ مــا تآتــی بــه مــن کــّد فرجهــا و مــن مفســد خدرهــا حتــی لــو نکحــت 
طــواًل و عرضــًا لــم تهمــه و ال یســمع مــا قیــل فیهــا مــن الــکالم الــردیء فــذاک 
ــراض  ــد و اعت ــی را می  بین ــات جنس ــرش انحراف ــرد از همس ــوث«.]28[ م ــو الدّی ه
نمی کنــد. آنچــه را کــه زنــش از طریــق خودفروشــی بــه دســت آورده، می گیــرد 
ــه  ــد. ب ــراض نمی کن ــرد، اعت ــرا گی ــودش را ف ــر وج ــراف سراس ــر انح ــورد و اگ و می  خ
آنچــه انجــام می گیــرد و در حقــش گفتــه می شــود، گــوش نمی دهــد پس ایــن 

مــرد، دّیــوث و بی غیــرت اســت«. 
مردمی کــه خــدا را بــه کلــی از یــاد ببرنــد و راه صحیــح ارضــای غریــزه جنســی را 
ــد:  ــد ش ــر خواهن ــوارد زی ــار م ــد، گرفت ــش نگیرن ــرده، در پی ــخص ک ــد مش ــه خداون ک
مــردان بــا مــردان، و زنــان بــا زنــان ارتبــاط نامشــروع خواهنــد داشــت ]29[ و رســمًا 
همجنــس بــازان با یکدیگــر ازدواج خواهنــد کــرد.]30[ ازدواج بــا محــارم رخ خواهــد 
داد و آن را کافــی خواهنــد دانســت]31[ و بــه فرمــوده پیامبر اســالم)ص( »...و رأیت 
ــًا مــن النــاس. ــم، ال ینکــر أحــد منکــرًا تخّوف الناس یتســافدون کمــا تتســافد البهائ

]32[... برخــی از مــردم را می  بینــی کــه هماننــد چهارپایــان بــه طــور علنــی روابــط 
جنســی برقــرار می کننــد و کســی از تــرس مــردم نمی توانــد آن را تقبیــح کنــد«.

مـقــاالت
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پس از ظهور
آنچــه گذشــت، تصویــری ســیاه و هولنــاک از »جامعــه در آســتانه ظهــور« از بعــد 
اخــالق جنســی اســت. کــه هــم اکنــون کــم و بیش، ایــن وضــع را مشــاهده می کنیــم. 

امــا بــه راســتی، جامعــه عصــر ظهــور از نظــر امنیــت اخالقــی چگونــه خواهــد بــود؟ 
و  زیــب  همــه  بــا  زن  ظهــور،  از  پــس  عصــر  »در  می فرمایــد:  علــی)ع(  امــام 
زیــور خــود از عــراق تــا شــام مــی رود و چیــزی او را نمی ترســاند«.]33[ امــام در 
حدیــث دیگــری می فرمایــد: »تأمــن الســبل حتــی تمشــی المــرأه بیــن العــراق و 
الشــام ال تضــع قرنیهــا اال علــی الّنبــات و علــی رأیهــا زینتهــا ال یهیجهــا ســبع و ال 
ــای  ــرود و پ ــا شــام ب ــه زن از عــراق ت ــه طــوری ک تخافــه؛]34[ راه هــا امــن شــود؛ ب
خــود را جــز روی گیــاه نگــذارد، جواهراتــش را بــر ســرش بگــذارد و از درنــده و 

درنــده خویــی هــراس نداشــته باشــد«. 
امــام صــادق)ع( نیــز امنیــت زنــان را ایــن گونــه بــه تصویــر می کشــد: »...یطفــیء 
اهلل بــه الفتنــه الصّمــاء و تأمــن األرض، حتــی أّن المــرأه لتحج فی خمس نســوه ما 
منهــن رجــل، ال یّتقیــن اال اهلل؛]35[... خداونــد بــه وســیله او )امــام مهدی)عــج(( 
فتنه هــای جانــکاه را آرام و ســاکن می ســازد، زمیــن امــن گردد، یــک زن در میــان 
پنــج زن بدون اینکــه مــردی آن هــا را همراهــی کنــد، بــه حــج می رونــد و جــز خــدا 

از کســی باکــی ندارنــد«. 

مقابله با ناامنی اخالقی
امــام عصر)عــج( چگونه ایــن معضــالت بــزرگ فرهنگــی را حــل می کنــد؟ بــدون 
تردیــد او برنامــه  ای جامــع و همــه جانبــه برای ایجــاد امنیــت کامــل اخالقــی 
خواهــد داشــت و در هنــگام ظهــور اجــرا خواهــد کــرد. آنچــه در پــی می آیــد، 

ــات اســتخراج شــده اســت.  ــه از میــان روای گوشــه  ای از ایــن برنامــه اســت ک
1. احیای کتاب و سّنت 

امــام عصر)عــج( مــردم خســته از شــرارت  ها و ظلــم و تباهی  هــا و تشــنه کالم 
حــق را بــه ســه اصــل توحیــد و نبــوت و والیــت دعــوت می کنــد. امــام باقــر)ع( 
فرمــود: »یدعــو النــاس الــی کتــاب اهلل و ســنه نبیــه و الوالیــه لعلــی بــن ابی طالــب و 
البــراءه مــن عــدوه؛]36[ او مــردم را بــه ســوی کتــاب خــدا، ســّنت پیامبــر و والیــت 
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علــی بــن ابی طالــب و بیــزاری از دشــمنان حضــرت دعــوت می کنــد«. 
ایــن دعــوت کــه بــا عمــل نیــز همــراه اســت، بــه قــدری تأثیرگــذار اســت کــه امــام 
علــی)ع( فرمــود: »حتــی ال یبقــی قریــه اال نــودی فیهــا بشــهاده ان ال الــه اال اهلل 
ــه - ــچ نقط ــن هی ــر در روی زمی ــیًا؛]37[ دیگ ــره و عش ــول اهلل بک ــدا رس و ان محم

رســالت  و  خــدا  به یکتایــی  آن  در  شــام  و  صبــح  هــر  جز اینکــه  نمی مانــد،  ای 
نــدا داده می شــود«.  پیامبــر)ص( 

نــوع شــرک و کفــر را رد می کنــد:  نیــز در عصــر ظهــور هــر  امــام صــادق)ع(  و 
»الملــک هلل الیــوم و قبــل الیــوم و بعــد الیــوم و لکــن اذا قــام القائــم لم یعبــد اال اهلل 
عزوجــل؛]38[ ســلطنت امــروز، دیــروز و فــردا نیــز از آن خداســت، لکــن هنگامی که 

قائــم مــا قیــام کنــد، جــز خــدای تبــارک و تعالــی پرســتیده نمی شــود«. 
2. عمل به روش پیامبر)ص( 

امــام صــادق)ع( ضمــن تشــبیه دقیــق عصــر امــام زمان)عــج( کــه »جاهلیت نو« 
بــر آن حاکــم اســت، بــا عصــر پیامبــر اکــرم)ص( کــه گرفتــار جاهلیــت بــود، پیرامــون 
عملکــرد امــام زمان)عــج( نیــز می فرمایــد: »... یصنــع کمــا صنــع رســول اهلل یهــدم 
مــا کان قبلــه کمــا هــدم رســول اهلل امــر الجاهلیــه و یســتأنف االســالم جدیــدًا بعــد 
ان یهــدم مــا کان قبلــه؛]39[ او همــان کاری را می کنــد کــه پیامبــر خــدا کــرد. تمــام 
فرهنــگ و مناســبات جاهلــی را بــر هــم می  ریــزد و اســالم نــاب را دوبــاره بــه مــردم 
عرضــه می کنــد«. و بــاز امــام ششــم)ع( می فرمایــد: »ابطــل رســول اهلل مــا کان 
فــی الجاهلیــه و اســتقبل النــاس بالعــدل و کذلــک القائــم؛]40[ پیامبــر اکــرم)ص( 
نشــانه های جاهلیــت را از بیــن بــرد و بــا عدالــت میــان مــردم رفتــار نمــود. قائــم 

نیــز چنیــن خواهــد کــرد«.
3. گسترش معرفت و اخالق 

امــام باقــر)ع( در توصیــف رشــد عقلــی و تربیتــی در عصــر مهــدوی می فرمایــد: 
»اذا قــام قائمنا وضع یــده علــی رؤوس العبــاد فجمــع بــن عقولهــم و اکمــل بــه 
اخالقهــم؛]41[ وقتــی قائــم مــا قیــام کنــد، دســتی بــه ســر بنــدگان خــدا می  کشــد و 
عقــل آن هــا را جمــع و اخالقشــان را بــه کمــال خواهــد رســاند«. و طبــق فرمایــش 
پیامبــر اســالم)ص(: »و تعکــف النــاس علــی الطاعــه و الخشــوع و الدیانــه؛]42[ 
همــه مــردم بــه اطاعــت و عبــادت خداونــد گراییــده، در اجــرای احــکام دیانــت 

مـقــاالت
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ــرب  ــا و ش ــب الزن ــادق)ع(: »و یذه ــام ص ــخن ام ــر س ــه بناب ــند«. و در نتیج می  کوش
الخمــر و یذهــب الربــا و یقبــل النــاس علــی العبــادات و تــؤّدی األمانــات و یهلــک 
األشــرار و تبقــی األخیــار؛]43[ روابط نامشروع،مشــروبات الکلــی و رباخواری از بین 
مــی رود، مــردم بــه عبــادت و اطاعــت روی می  آورنــد، امانت هــا را بــه خوبی رعایــت 

می کنند. اشــرار و اوبــاش نابــود می شــوند و افــراد صالــح باقــی می ماننــد«.
وقتــی در رأس همــه جوامــع عالــم، انســان کامــل و معصومی باشــد کــه بتوانــد 
رفتــار عاقالنــه را بــه مــردم بیامــوزد، طبیعتــًا مــردم بــه ســراغ عبــادت خداونــد 
ــای  ــم عده  ــر ه ــت. اگ ــد بس ــت برخواه ــی رخ ــادهای اخالق ــت و فس ــد رف خواهن
مزاحمت ایجــاد کننــد و مانــع تعقــل مــردم شــوند و امنیــت اخالقــی را برنتابنــد، از 

گردونــه هســتی حــذف خواهنــد شــد. 
4. نهضت علمی 

کــه علــت برخــی کجروی  هــا، ناآگاهــی و جهــل اســت. امــام  بدیهــی اســت 
عصر)عــج( در عصــر حضــور پــر برکتــش علــم و دانایــی مــردم را افزایــش خواهــد 
داد. پیامبــر اســالم)ص( در حدیثــی ضمــن توصیــف قیــام امام)عــج( فرمــود: 
»سراســر عالــم را از علــم و دانایــی بهــره منــد می ســازد، پــس از آنکــه بــه جهــل 
و نادانــی گرفتــار آمــده باشــد«.]44[ قطعــًا امــام عصر)عــج( از ابزارهــای پیشــرفته 
نیــز کــه در زمــان حکومتــش رشــد چشــمگیری هــم خواهــد کــرد، بــرای گســترش 
ــه  ــدی ب ــام مه ــان ام ــود: »در زم ــر)ع( فرم ــام باق ــت. ام ــد گرف ــره خواه ــی به دانای
شــما حکمــت داده می شــود؛ تــا آنجــا کــه زن در درون خانــه اش مطابــق بــا کتــاب 

خــدا و ســّنت پیامبــر قضــاوت می کنــد«.]45[
5. برخورد با متخلفان 

در هــر جامعــه  ای عــده  ای هســتند کــه نــا آ گاهانــه خالفــی را مرتکــب می شــوند 
ــا امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر متنبــه می شــوند، امــا بــرای تعــدادی جــز  کــه ب
ــر)ع( در  ــو نیســت. امــام باق ــر جــواب گ ــورد ســخت گیرانه ت اجــرای حــدود و برخ
وصــف حضــرت مهــدی و یارانــش فرمــود: »... یأمــرون بالمعــروف و ینهــون عــن 
المنکــر«.]46[ امــام جــواد)ع( نیــز بــه نقــل از رســول خــدا)ص( در وصــف حضــرت 

قائــم)ع( می فرمایــد: »او حــدود را اقامــه خواهــد کــرد«.]47[
بــرای حفــظ  اســت،  کــه مظهــر رحمــت خــدای ســبحان  امــام زمان)عــج( 
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»امنیــت جامعــه« بــا برخــی برخــورد ســخت گیرانــه تــر دارد. امــام علــی)ع( فرمــود: 
»اال ان فــی قائمنا أهــل البیــت کفایــه للمســتبصرین و عبــره للمعتبریــن و محنــه 
للمتکبریــن لقولــه تعالــی: (و انــذر الناس یوم یأتیهــم العــذاب)]48[ هــو ظهــور 
قائمنا المغیــب ألنــه عــذاب علــی الکافریــن و شــفاء و رحمــه للمؤمنیــن؛]49[ 
ــس  ــند، ب ــت باش ــب هدای ــه طال ــان ک ــرای آن ــت ب ــا اهل بی ــم م ــه قائ ــید ک آگاه باش
اســت و بــرای آن هــا کــه بخواهنــد عبــرت بگیرنــد، عبــرت اســت و بــرای آنــان کــه 
کبــر و نخــوت ورزنــد، عذابی جانــکاه اســت؛ چنــان کــه خــدای تبــارک و تعالــی 
ــان»و آن، روز  ــد، بترس ــرا می رس ــدا ف ــذاب خ ــه ع ــردم را از روزی ک ــد: »م می فرمای
ــکاه و  ــران، عذابی جان ــرای کاف ــه ب ــت ک ــت اس ــرده غیب ــت پ ــا از پش ــم م ــور قائ ظه

ــت. ــت اس ــات و رحم ــان، نج ــرای مؤمن ب
6. معرفی جایگاه امامت

از آنجــا کــه امــام معصــوم، حجــت خــدا در زمیــن اســت و همــه بــرکات بــه خاطــر 
او بــه مــردم می رســد و او امــان مــردم اســت، توجــه بــه جایــگاه امــام و درک و 
فهــم آن،نقــش مهمــی در اطاعــت پذیــری از امــام معصــوم دارد. در همیــن زمینــه 
البــالء عــن  حضــرت مهدی)عــج( فرمــود: »أنا خاتــم األوصیــاء و بی یدفــع اهلل 
أهلــی و شــیعتی؛]50[ مــن آخریــن وصــی پیامبــر هســتم و خداونــد بــه خاطــر مــن، 

بــال را از اهلــم و شــیعیانم برطــرف می کنــد«.
بــه همیــن  و  بــه خوبــی درک می کننــد  را  مــردم عصــر ظهور، ایــن حقیقــت 
جهــت بــه او عشــق می  ورزنــد. امــام صــادق)ع( فرمــود: »المهــدی محبــوب فــی 
الخالئق، یطفــیء اهلل بــه الفتنــه الصّمــاء؛]51[ حضــرت مهدی)عــج( محبــوب 
ــکاه را خامــوش می ســازد«.  ــه خاطــر او فتنه هــای جان ــد ب مــردم اســت و خداون
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در طــول تاریــخ، دیــن مهــم تریــن جنبــه حیــات انســان ها بــوده اســت. دیــن 
زدایــی در جهــان، پدیــده جدیــدی اســت کــه در اروپــای قــرن نــوزده در واکنــش 
بــه ســلطه دینــی قــرون وســطا شــکل گرفــت و بــا عنــوان سکوالریســم تعریــف شــد؛ 
ــیه  ــت کم حاش ــا دس ــوزده، زوال ی ــرن ن ــی ق ــران اجتماع ــتر متفک ــه بیش ــی ک در حال
نشــینی دیــن از حیــات اجتماعــی را پیــش بینــی می کردنــد. در نیمــه دوم قــرن 
بیســتم، دیــن نضــج گرفــت و تجدیــد حیات یافــت. بر ایــن اســاس، متفکــران 
کمتــر  بــار،  پرداختند. ایــن  قبلــی  بینی هــای  پیــش  بازســازی  بــه  اجتماعــی 
ــد  ــران معتقدن ــب نظ ــتر صاح ــد. بیش ــی می کن ــش بین ــن را پی ــری زوال دی متفک
بــه وســیله فراینــد جهانــی شــدن، ادیــان بــه هــم نزدیــک شــده، ابعــاد معنــوی، 

تقویــت و ابعــاد رفتــاری تضعیــف خواهــد شــد. 
نگارنــده بــا اســتناد بــه روش  هــای مرســوم که پیش ــبینی را از پیشــگویی متمایز 
می کنــد، پیش ــبینی می نمایــد هــر چنــد ارتباطــات میــان فرهنگــی، ادیــان را بــه 
لحــاظ محتوایــی بــه هــم نزدیــک خواهــد کــرد، اما ایــن تقــارب بــه مفهــوم وحــدت 
نیســت؛ بلکــه تمایزهــای اســمی تقویت شــده اســت و جوامــع مختلــف، هویــت 
خویــش را بــر اســاس دیــن تعریــف خواهنــد کــرد؛ زیــرا فراینــد جهانــی شــدن، 

 آینده ادیان
در چشم انداز جهانی
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نقــش قومیــت، ملیــت، جغرافیــا و زبــان را در هویــت بخشــی جوامــع تضعیــف 
ــی از نیازهــای اساســی جوامــع می باشــد؛ از ایــن  ــه هویت  یاب ــی ک می کنــد؛ در حال
روی »دیــن« در جایــگاه تنهــا عنصــر هویــت بخــش تقویــت می شــود. احتمــااًل 
ــه تکــرار مناســک،  ــدون نیــاز ب ــه ب ــا دینــداران متعصبی مواجــه خواهیــم شــد ک ب

ســّنت خویــش را حفــظ می کننــد. 
البتــه فراینــد مذکــور، قبــل از تحقق جامعــه جهانی مهدوی بــوده و مقدمه ای 

بــرای ظهــور منجی عالم بشــریت اســت. 

مقدمه 
در ادوار مختلــف تاریــخ بشــری، یکی از مؤلفه هــای مهــم حیــات اجتماعــی 
»دیــن«،  کــه  داریــم  ســراغ  را  جامعــه ای  کمتــر  اســت.  بــوده  دیــن  انســان ها 
با اشــکال و تعاریــف مختلــف در هویــت فــردی و اجتماعــی آن، ســهم وافــری 
نداشــته باشــد. تشــکیک در ضــرورت دینــداری در حیــات اجتماعــی، بــه دوران 
جدیــد تعلــق داشــته و بیشــتر، دانشــمندان قــرن نوزدهــم، جامــه تئوریــک بــه آن 

پوشــانده اند. 
قــرن نوزدهــم را می تــوان بــا دو ویژگــی »علــم گرایــی« و »دیــن ســتیزی« بــاز 
شناســی«]1[  »جامعــه  واژه  مبــدع   )  1798-1857( کنــت  آگوســت  شــناخت. 
تاریخ اندیشــه بشــری را بــه ســه مرحلــه ربانــی، فلســفی و اثباتــی]2[ تقســیم کــرده 
و معتقــد اســت جامعــه ای کــه بــا دو صفــت الهــی و نظامی مشــخص می شــود 
در حــال مــرگ و نوعــی دیگــر از جامعه، یعنــی جامعــه علمــی و صنعتــی، در حــال 
پدیــد آمــدن اســت.]3[ کنــت، بحــران عصــر خویــش را ناشــی از تناقــض موجــود 
میــان نظــم اجتماعــی الهــی در حــال زوال و نظــم اجتماعــی علمــی در حــال 

ارزیابی می کنــد. پیدایــش 
بود یــا  آورش  آئیــن  کنــت  کــه  پوزیتویســتی  در اندیشــه  کــه  وجود ایــن  بــا 
ــدارد؛ وی  ــی ن ــدان جایگاه ــده، چن ــی آین ــش بین ــت، پی ــاخته کن ــم س پوزیتویس
بــا جســارت تمــام، تاریــخ آینــده جهــان را از آن پوزیتویســم دانســته، بــه زوال 

می دهــد.]4[  رأی  ربانیــت 
قــرن نوزدهــم، هیــچ اصالــت  کارل مارکــس )1883-1818م( متفکــر شــهیر 
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را همچــون دیگــر  آن  افــول  و  نیســت و ظهــور  قائــل  بــرای دیــن  وجــودی ای 
پدیده هــای ذهنــی و غیــر مــادی، تابــع زیرســاخت های اقتصــادی جامعــه و 
مناســبات طبقاتــی حاکــم می دانــد.]5[ وی در کتــاب مــرام آلمانــی معتقــد اســت: 
ــاف  ــش]6[ اوص ــن بخ ــادی، تعیی ــاختار اقتص ــی س ــی و تکنیک ــاف سیاس اوص
نهادهــای غیــر اقتصادی انــد؛ مثــل نهادهــای سیاســی، مذهــب و ایدئولــوژی 

و...]7[ 
مارکــس بــا وجود اینکــه مذهــب را در ســطح روبنا مقولــه بنــدی کــرده و آن را 
ــی مذهــب، میــان مؤلفه هــای  ــد؛ ول تابعــی از زیرســاخت های اقتصــادی می دان
روبنایــی نیــز نقــش مهمــی دارد. مذهــب، از مقومــات عمده ایدئولــوژی طبقــه 
حاکــم بــرای تخدیــر و تحمیــق طبقــات فرودســت جامعــه اســت و در جامعــه 

ــدون طبقــه کمونیســتی، از میــان خواهــد رفــت.]8[ ب
بــه  را  خویــش  تحقیقــات  مهمــی از  بخــش  )1917-1858م(  دورکیــم  امیــل 
مقولــه دیــن اختصــاص داده اســت. وی در کتــاب صــور بنیانــی حیــات دینــی 
تــالش می کنــد بــا کشــف ذات دیــن در جوامــع ســاده وابتدایــی، ماهیــت و علــل 
بقــای آن را در جوامــع مــدرن و پیچیــده درک کنــد. وی توتــم پرســتی را بیانگــر 
ذات دیــن پنداشــته ومعتقــد اســت توتــم پرســتی نمــاد تمایــز میــان مقــدس و 
نا مقــدس در حیــات اجتماعــی اســت کــه از ســوی جامعــه صــورت می گیــرد.]9[
ــؤون  ــی]10[ ش ــه روش کارکردگرای ــن ب ــای دی ــش و بق ــن پیدای ــم در تبیی دورکی
ــر  ــزرگ ت ــرای نظــام ب ــر اســاس پیامد هــای ســودمندی کــه ب مختلــف جامعــه را ب
اجتماعــی دارنــد، تبییــن می کنــد.]11[ وی معتقــد اســت دین؛ یعنــی تمایــز میــان 
ــتعداد،  ــن اس ــی دارد و همی ــجام بخش ــرد انس ــه کارک ــدس ک ــدس و نامق ــور مق ام

ــا دوران معاصــر اســت.]12[ منشــاِء پیدایــش و تــداوم دیــن ت
مخلــوق  را  دیــن  بلکــه  نیســت؛  قایــل  الهــی  منشــأ  دیــن،  بــرای  دورکیــم 
اجتماعــی می پنــدارد کــه بــر حســب تحــوالت جامعــه تحــول می پذیــرد. طبیعــی 
اســت بــه زعــم وی، دیــن از همــان ابتــدا ماهیــت ســکوالر دارد و جوامــع آینــده 
نیــز قــادر خواهنــد بــود دیــن و خدایــان جدیــد خویــش را از نــو بســازند. شــاید بــه 
ــم دیــن مدنــی شــناخته  همیــن ســبب اســت کــه رابــرت ِبــال او را نخســتین متکِلّ

اســت.]13[ 
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بخــش  نیــز  آلمانــی  پــرآوازه  شــناس  جامعــه  )1920-1864م(  وبــر  ماکــس 
عمــده ای از تحقیقــات خویــش را بــه مقولــه دیــن اختصــاص داده اســت. وبــر در 
ــن را رو  ــه دی ــس ک ــالف مارک ــر خ ــرمایه داری ب ــتان و روح س ــالق پروتس ــاب اخ کت
بنا تلقــی کــرده، می کوشــد رفتــار اقتصــادی را از طریــق ادیــان تبییــن نمایــد. وی 
معتقــد اســت تلقــی خاصــی از مســیحیت کــه در اندیشــه کالونیســم تبلور یافــت، 

ــرد.]14[  ــم ک ــی را فراه ــد غرب ــرمایه داری جدی ــش س ــه پیدای زمین
تبییــن وبــر از پیدایــش دیــن، شــبیه تبیینــی اســت کــه دورکیــم ارائــه می کنــد؛ 
امــا دربــاره پایــان آن، بــر خــالف دورکیــم معتقــد اســت دوران معاصــر، دوره پایــان 
دیــن اســت. البته ایــن پیــش بینــی بــا تبییــن کارکردگــرا چنــدان ســازگار نیســت. 
بــه نظــر وبــر، مفهــوم عمــده در ادیــان بــدوی، مفهــوم کاریســما اســت کــه تــا حدود 
زیــادی بــه مفهــوم قدس]مانــا[ در نــزد دورکیــم نزدیــک اســت. کرامــت، کیفیــت 
چیــزی اســت کــه، بــه قــول ماکــس وبــر، از مــدار زندگــی روزانــه بیــرون اســت. 
ــس  ــت؛ پ ــاری اس ــیاء ج ــان و اش ــات، گیاه ــودات، حیوان ــتی موج ــت در هس کرام
نقطــه عزیمــت تاریــخ دینــی بشــر، در جهانــی سرشــار از مقدســات اســت. نقطــه 
پایــان آن، در دوره ما؛ یعنــی در جهانــی اســت کــه بــه قــول ماکــس وبــر جهانــی 

افســون زدوده اســت.]15[
دایســاکو ایکدا]16[ رهبــر ســازمان ســوکا گاکای جهانــی]17[ و بــه تعبیــر مجلــه 
قــرن  از اندیشــه های  بنــدی  جمــع  در یــک  ژاپــن«،  رهبــر  »معتبرتریــن  تایــم 

می گویــد:  نوزدهــم، 
ــوان تمــام  ــز می ت ــی دنیایــی نی ــد از طریــق نظام هــای عقیدت گروهــی مدعی ان
اهــداف واال و شــریف ادیــان را بــر آورده کــرد. انســان گرایــان دنیایــی همچــون 
مارکــس و فرویــد حتــی از ایــن مقــدار نیــز جلوتــر رفتــه و دیــن را نوعــی فریــب 
کاری و توهــم تلقــی کردنــد. مارکــس، دیــن را افیــون توده هــا خوانــد کــه بــا خلــط 
واقعیت هــای اســتثمار طبقاتــی، از مقاومــت استثمارشــدگان می کاهــد. فرویــد، 
دیــن را نوعــی توهــم تلقــی کــرد؛ گرایشــی کودکانــه بــه وابســتگی ای کــه بــر اثــر 
بالندگــی و پختگــی بشــر از میــان خواهــد رفــت. بدیــن ســان مشــاهده می کنیــم 
مارکــس و فرویــد همــراه بعضی اندیشــمندان مــدرن دیگــر، دیــن را پدیــده ای 
گــذرا تلقــی می کردنــد کــه در زمــان مناســب، نابــود خواهــد شــد. اغلــب دنیاگرایــان 
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برایــن باورنــد کــه جامعــه علــت گــرا، علمــی و صنعتــی بــه گورســتان باورهــای 
مذهبی تبدیــل خواهــد شــد.]18[

نــگاه گــذرا، به اندیشــه جامعــه شناســان بــه نــام قــرن نوزدهــم کــه آرای برخــی 
از آن هــا دربــاره دیــن، بــه تناســب مقالــه و بــه اختصــار طــرح شــد، نتایــج ذیــل را 

بــه دســت می دهــد: 
الف. موضوع دین، از موضوعات مهم جامعه تلقی شــده و غالب اندیشــمندان 
دربــاره آن، لــب بــه ســخن گشــوده اند. کمتــر متفکری یافــت می شــود کــه بــدون در 

نظــر گرفتــن مؤلفــه دیــن، دربــاره جامعه، اندیشــه ورزی کنــد. 
ب. اکثــر متفکــران غربــی در قــرن نوزدهــم، بــا وجــود اهمیــت دادن بــه مقولــه 
دیــن، آن را بــه دوران گذشــته متعلــق دانســته و دوران خویــش را دوره افــول 
»آگاهــی  وبــر،  از  زدایــی«  »افســون  مفاهیمی همچــون  کرده انــد.  تلقــی  دینــی 
طبقاتــی« از کارل مارکــس و »پوزیتویســیم« از آگوســت کنــت، نویدبخــش افــول 

دیــن در دوران معاصــر اســت. 
تئوریــک  مبانــی  بــا  تناســب  برخــالف  نوزدهــم،  قــرن  اکثر اندیشــمندان  ج. 
دیــن،  بــدون  را  جهــان  آینــده  و  آورده،  روی  بینــی  پیــش  بــه  خویــش، 
ارزیابی می کردنــد. اغلــب آن هــا بــا تعمیــم گرایــی مفــرط، رونــد مــورد مالحظــه 
ــد  ــه کل جهــان تعمیــم داده و جهــان ســکوالر و عــاری از دیــن را نوی ــا را ب در اروپ
می دادنــد. در منصفانــه تریــن صــورت، پیــش بینــی آن ها ایــن بــود کــه دیــن، در 
صــورت بقــا تأثیــری در حیــات اجتماعــی ملت هــا نخواهــد داشــت. امــا پیــش 
بینــی قــرن نوزدهــم، تحقــق نیافــت و جهــان در نیمــه قــرن بیســتم، شــاهد 

تومــاس می گویــد:  اســکات  اجتماعــی شــد.  در عرصه هــای  دیــن  احیــای 
بازگشــت جهانی اندیشــه های دینــی و جنبش هــای اجتماعی، یکــی از غیــر 
منتظــره تریــن رویدادهایــی اســت کــه در پایــان قــرن بیســتم بــه وقــوع پیوســته 
آن  جهانی یابــد،  ُبعــدی  مذهبــی،  خیــزش  می شــود این  باعــث  آنچــه  اســت. 
اســت که ایــن پدیــده، در برهــه خاصــی از زمــان )تقریبــًا از اواخــر دهــه 70(، در 
میــان فرهنگ هــای گوناگــون و درون نظام هایــی بــا ســطوح متفاوتــی از توســعه 
رو  آن  از  تحولــی  چنیــن  بــودن  منتظــره  غیــر  اســت.  گرفتــه  شــکل  اقتصــادی 
ــاره توســعه سیاســی،  اســت که ایــن پدیــده آرا و اندیشــه های پذیرفتــه شــده درب
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نوســازی و سکوالریســم را بــا چالــش جــدی روبــرو کــرده اســت.]19[ 
بــا توجــه بــه مالحظــات پیشــین؛ یعنی پیــش بینــی افــول مذهــب در قــرن 
ــوالت  ــی آن در تح ــش آفرین ــی و نق ــه اجتماع ــه عرص ــن ب ــت دی ــم و بازگش نوزده
واقعــه  1979م،  ســال  در  اســالمی ایران  انقــالب  همچــون  اجتماعــی،  عمــده 
مســجد بابــری هنــد در ســال 1991م، جنــگ داخلــی الجزایــر از ســال 1992م، 
جنــگ داخلــی بوســنی هرزگویــن میــان کروات هــا و صرب هــا، در اوایــل دهــه 
1990م، نقــش آفرینــی کلیســای ارتدوکــس از ســال های پایانــی دوره کمونیســم در 
روســیه و همچنیــن تالش هــای اســالم گرایــان تنــدرو در چچــن و داغســتان، نفوذ 
نمونه هــای  و  اســرائیل...  در  بنیادگرای یهــودی  گروه هــای  سیاســی  گســترده 
دیگــر در دوره ای کــه جهــان، دســت کم در ارتباط هــای میــان فرهنگــی، در آســتانه 
جهانــی شــدن قــرار گرفتــه اســت، برخی اندیشــه وران هماننــد جــف هینــس و 
دایســاکو ایکدا را بــر آن داشــت تــا تأمــالت جدیــدی دربــاره نقــش مذهــب در دوره 

معاصــر و جهــان آینــده ارائــه کننــد.]20[
منظور از دین در این مقاله عبارت است از: 

مجموعــه ای از اعتقــادات و آداب و اعمــال، کــه کــم و بیــش ســازمان یافته و 
با یــک حقیقــِت مــا فــوق تجربــی و متعالــی مرتبــط می باشــد و درون یــک جامعــه 
معین، یک یــا چنــد وظیفــه زیــر را انجــام می دهد: یکپارچــه ســاختن، هویــت 
بخشــیدن، تبییــن تجربــه جمعــی، پاســخگویی بــه ماهیــت اساســی حیــات 

فــردی و اجتماعــی انســان ها.]21[
ــن  ــه دی ــد از: س ــه عبارتن ــود ک ــان می ش ــده جه ــان زن ــامل ادی ــف، ش ــن تعری ای
آییــن  شــرقی، یعنی  دیــن  شــش  اســالم،  و  مســیحیت  غربی، یعنی یهودیــت، 
هنــدو، بــودا، دائــو، آییــن کنفوســیوس، آییــن شــینتو و آییــن جیــن و دینــی کــه 

تقریبــًا در بــرزخ شــرق و غــرب قــرار دارد، یعنــی آییــن زرتشــت.]22[ 
جهانــی شــدن]23[ فراینــدی اســت کــه طــی آن، تمــام انســان ها موانــع مرزهــای 
جغرافیایــی را در نوردیــده و می تواننــد بــه ســهولت بــا همدیگــر ارتبــاط بــر قــرار کننــد ؛ 

پــس: جهانــی شــدن، از برخــی جهــات، نوعــی انقــالب ارتباطــی اســت.]24[ 
نگارنــده بــه ابعــاد دیگــر جهانــی شــدن، بــه ویــژه بعــد فرهنگــی اعتقــاد نــدارد؛ 
پــس همــگام بــا مفهــوم »جهانــی شــدن« مفهــوم »تنــوع فرهنگــی« نیــز رشــد 
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می کنــد. بــا جهانــی شــدن، ســطوح برونــی متــون فرهنــگ، الیه هــای زیریــن 
»هویت یابــی« و »محلــی گرایــی« جوانــه می زننــد.]25[ 

ــیده و  ــام رس ــر انج ــه س ــی ب ــالب ارتباط ــه انق ــد ک ــق می یاب ــی تحق ــده، زمان آین
امــکان ارتباطــات جهانــی بــه لحــاظ زیرســاخت های تکنولوژیــک، اقتصــادی 
و سیاســی و زبانــی بــه ســهولت مقــدور شــود و همــه انســان ها بتواننــد بــا هــم 
مرتبــط باشــند. بــه نظــر می رســد در نیمــه دوم قــرن 21 ایــن امــر، بــا رشــد فــن 
آوری، بــه ویــژه اختــراع دســتگاه های ترجمــه هــم زمــان تحقق یابــد.]26[ در 
پاســخ بــه ســؤاالت طــرح شــده، یک بحــث مقدماتــی دربــاره آینــده پژوهــی و 
پیــش بینــی ارائــه، و بــر حســب روش هــای ممکــن بــرای پیــش بینــی آینــده، بــه 

گونه هــای مختلــف بــه ســؤاالت پیشــین پاســخ می دهیــم. 

مفهوم شناسی و امکان پیش بینی
ــه آینــده ای  ــگاه ب ــر ن آینــده نگــری]27[ کار فکــری منتظمی اســت، مشــتمل ب
نــه چنــدان نزدیــک، بــرای ســعی در پیــش بینــی آن.]28[ بــر خــالف آنچــه در 
مفهــوم آینــده نگــری منــدرج اســت، در ایــن گفتــار، منظــور از آینــده نگــری، مهیــا 
ســاختن آینــده مــورد آرزو نیســت؛ بلکــه هــدف، حــدس آینــده محتمــل اســت. 
هــر چنــد حــدس آینــده محتمــل می توانــد در راســتای کنتــرل برخــی ســاحت ها 
از ســوی کنشــگران واقــع شــود.]29[ در ایــن مقالــه، هــدف کشــف آینــده]30[ بــه 

صــورت روشــمند اســت کــه البتــه بــا پیشــگویی متفــاوت اســت.]31[ 
آینــده پژوهــی، دانــش و معرفتــی اســت کــه چشــم مــردم را بــه رویدادهــا، 
ــاز نگــه مــی دارد؛ ابهام هــا، تردیدهــا،  ــی آینــده، ب فرصت هــا و مخاطــرات احتمال
ودغدغه هــای فرســاینده مــردم را می کاهــد؛ توانایــی انتخاب هــای هوشــمندانه 
بداننــد  می دهــد  اجــازه  همــگان  بــه  و  می دهــد؛  افزایــش  را  مــردم  و  جامعــه 
بــه کجــا می تواننــد برونــد )آینده هــای محتمــل=(]32[ و بــه کجــا بایــد برونــد 
)آینده هــای بایســته = Normatvre )utures( و از چــه مســیرهایی می تواننــد بــا 

ســهولت بیشــتری بــه آینده هــای مطلــوب برســند.]33[ 
آینــده در حــوزه علــوم  بینــی  آیــا اصــواًل پیــش  کــه  به ایــن ســؤال  پاســخ  در 
اجتماعــی ممکــن اســت، دیدگاه هــای مختلــف و متعارضــی ارائــه شــده اســت. 



75

اگر ایــن دیدگاه هــا را بر یــک طیــف قــرار دهیــم، در یــک ســوی این طیــف، عــدم 
احتمالــی  بینــی  پیــش  دو  میان ایــن  در  و  امــکان  دیگــر،  ســوی  در  و  امــکان 
ــدگاه  ــه مــورد بررســی و دی ــرای ســهولت بیــان، مفاهیــم ســه گان ــرار می گیــرد. ب ق
نگارنــده ارائــه می شــود. برخــی دانشــمندان علــوم اجتماعــی، قلمــرو آینــده را از 
شــمول حــوزه علــوم اجتماعــی خــارج دانســته و معتقدنــد علــوم اجتماعــی، تــوان 
پیــش بینــی نــدارد؛ بــرای نمونــه، آلفــرد شــوتز، حوزه هــای مــورد مطالعــه علــوم 
بــه چهــار قلمــرو تقســیم می کنــد: قلمرو»umwelt« یعنــی قلمــرو  را  اجتماعــی 
ــرو  ــی قلم ــم؛ »mitwelt« یعن ــتقیمی از آن داری ــه مس ــه تجرب ــی ک ــت اجتماع واقعی
واقعیــت اجتماعــی بــدون تجربــه مســتقیم؛ »vorwelt« یعنــی قلمــرو گذشــتگان و 
»)ol)weltl« بــه معنــای قلمــرو آینــده. وی معتقــد اســت آینــده، کامــاًل نا متعیــن و 
خــارج از بررســی جامعــه شــناختی اســت. اصــواًل رویکردهــای تفســیری و پدیــدار 

ــدارد.]34[ ــا پیــش بینــی تناســب چندانــی ن شــناختی، ب
در مقابــل، برخــی دیگــر معتقدنــد هــدف دانــش، فهــم، پیــش بینــی، کنتــرل و 
در نهایــت، بهبــود زندگــی اســت. در ایــن رویکــرد، پیــش بینــی آینــده، در کنتــرل 
و بهبــود آن، نقــش اساســی دارد؛ چه ایــن کــه بــدون پیــش بینــی، کنتــرل نیــز 
ممکــن نیســت. از ایــن روی، دیــدگاه فرانســیس بیکــن در کتــاب آتالنتیــس نــو کــه 
هــدف دانــش را بهبــود زندگــی معرفــی می کــرد اهمیت یافت.]35[ ایــن رویکــرد، 
در فصــل نهــم کتــاب فلســفه علــوم اجتماعــی، نوشــته آلــن رایــن، بــا عنــوان 
»پیــش بینــی هــدف علــم االجتمــاع« توضیــح داده شــده اســت. در ایــن فصــل، 
نگارنــده بــه بررســی مدلوالت ایــن نظریــه ســابقه دار می پــردازد کــه معتقــد اســت: 
»هــدف از پــی افکنــدن علــم االجتمــاع پیــش رفتــه، پیــش بینــی تحــوالت عظیــم 

و دامنــه دار اجتمــاع اســت.«]36[
ایــن رویکــرد، مــورد قبــول متفکرانــی هماننــد مارکــس، کنــت و میــل اســت کــه 
میــان نظــام اجتماعــی و نظــام طبیعــی تجانــس قائــل بــوده و بــه وحــدت روش 

معتقدنــد.
تصویــری کــه میــل از مقصــد علــوم اجتماعــی داشــت، مبتنــی بر ایــن اصــل 
موضــوع نیوتونــی بــود کــه جهان، یــک نظــام جبــری و علــی و معلولــی]37[ اســت. 
معنای ایــن مطلــب، آن اســت کــه عقــاًل همــواره میســر اســت کــه بــا دانســتن 

مـقــاالت
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کتــاب مــاه

کــه در آن وقــت، در جهــان  از جهــان و دانســتن کامــل قوانیــن عّلــی  وضعــی 
کارگرنــد، هــر وضــع دیگــری از جهــان را پیــش بینــی کرد. ایــن مطلــب، فــی الجملــه 

در کل جهــان صــادق اســت.]38[
رویکــرد ســوم کــه نگارنــده بــه چنیــن رویکــردی تمایــل دارد، پیــش بینــی 
احتمالــی اســت. پیــش بینی هــای دراز مــدت، عقــال محــال نیســتند؛ چــون 
کافــی اســت علــل اولیــه همــراه متغیرهــای دخیــل کشــف شــوند؛ امــا کشــف 
ــه فاعــالن مختــار تعلــق دارد، بــس مشــکل  ــه ب دخالت هــا در علــوم اجتماعــی ک
از  پوشــی  چشــم  بــا  اجتماعــی  علــوم  در  بینــی  پیــش  ســبب،  بدیــن  اســت؛ 
دخالت هــای انســانی بــه نحــو احتمالــی صــورت می گیــرد؛ پــس علــوم اجتماعــی 
بتــوان تواتــر نســبی]40[  اگــر  بــه قوانیــن تقریبی مجهزنــد.]39[ گفتنــی اســت، 
پیامدهــا را کشــف کــرد، پیــش بینــی احتمالــی، بــا خطــر کــردن مــالزم اســت. تواتــر 
نســبی؛ یعنی این کــه احتمــال وقــوع پیامــدی خــاص، مقــداری بیــن صفــر و یــک 

اســت. بــه هــر حــال، دربــاره آینــده دو گونــه تفســیر می تــوان ارائــه کــرد:
1. تفســیر تواتری]41[ یــا عینــی]42[ در صورتــی کــه بتــوان محــدوده پیامدهــای 
مقصــود را معیــن کــرد؛ بــرای مثــال اگــر بتــوان صورت هــای مختلــف ادیــان در 
آینــده را بــه طــور قطعــی تصــور کــرد، آن گاه می تــوان بــه تفســیر تواتــری دســت زد؛ 

در حالــی کــه چنیــن امکانــی، دســت کــم در مقولــه دیــن وجــود نــدارد.
2. تفســیر روانی]43[ یــا بــر اســاس شــدت و ضعــف بــاور]44[ در صورتــی کــه بــر آورد 
تواتــر نســبی پیامدها ممکــن نیســت، بســیار ســود منــد اســت. در ایــن تفســیر، بــر 
آورد احتمالــی، از قــّوت و ضعــف دالیــل و قرائــن موجــود، بــرای انتظــار وقــوع حادثــه 

حکایــت می کنــد و تصــور پیامدهــای احتمالــی، ضــرورت نــدارد.]45[
در ایــن مقالــه، پیــش بینــی احتمالــی بــر حســب تفســیر روانــی اســت. بــا توجــه 
بــه مطالــب مذکــور، پیــش بینــی در علــوم اجتماعــی از اتقــان تئوریــک برخــوردار 
نبــوده و در اکثــر مــوارد، تجــارب تاریخــی، آن هــا را ابطــال کــرده اســت؛ امــا بــه 
از انگیزه هــای عملــی  بــه پیــش بینــی  دالیــل مختلــف جذابیــت دارنــد. نیــاز 
بــرای کشــف آینــده ناشــی می شــود؛ ]46[ از ایــن روی در همــه ادیــان بــزرگ، مثــل 
دین یهــود، دیــن مســیحیت و دیــن اســالم پیــش بینــی آینــده وجــود دارد.]47[ 
در دوره مدرنیتــه کــه دانشــمندان بــه پیــش بینــی درون دینــی ادیــان، اهمیــت 
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نمی دادنــد، پیــش بینــی مبتنــی بــر دانــش بشــری جایگزین ادیــان شــد.]48[  این 
امــر، نشــان می دهــد پیــش بینــی در دوره هــای مختلــف تاریخــی بــرای انســان ها 
اهمیــت دارد؛ چه ایــن کــه پیــش بینــی، چــه درســت و چــه غلــط، راهنمــای عمــل 

و جهــت دهنــده مســیر حرکــت انســان ها بــه ســوی آینــده اســت.]49[ 

پیش بینی آینده ادیان 
ترســیم  نظــری  رویکــرد  دو  »کربــی«   ادیــان،  آینــده  بینــی  پیــش  بــرای 
بــرون  رویکــرد  و  متــون مقــدس]50[  و مطالعــه  رویکــرد درون دینــی  می کنــد: 
روش هــا  اســت.]51[ این  روش  چندیــن  متضمــن  خــود،  علمی کــه  و  دینــی 
همچــون فرافکنــی رونــد، ]52[ نظــر خواهــی و مشــاوره]53[، طوفــان فکری یــا 
و  ذاتــی]56[  مفهومــی-  اســتدالل  تاریخــی]55[،  تحلیــل  هم اندیشــی]54[، 
تحلیــل انعــکاس دیــن در رســانه ها هنــگام بررســی هــر کــدام از نظریه هــا، توضیــح 
ــر  ــه لحــاظ روش شــناختی ب ــه، ب داده خواهــد شــد. البتــه از آن جــا که ایــن مقال
تفســیر ذهنــی]57[ مبتنــی اســت، مراعــات اصــول و قواعــد روش هــای مذکــور 
ضــروری نیســت؛ بلکــه هــدف، ارائــه شــواهدی دال بــه ســوی پیــش بینــی بــا 

اســتناد بــه تلفیقــی از فنــون مذکــور اســت. 

رویکرد درون دینی 
بــا نــگاه درون دینــی، در اکثــر ادیــان، بــه ویــژه ادیــان بــزرگ، آینــده نگــری وجود 
دارد. الگــوی غالــب بــر پیشــگویی ادیــان بــزرگ، پیــش بینــی جهانــی شــدن و 
غلبــه بــر ســایر ادیــان اســت؛ پــس جمــع بنــدی پیــش بینی هــای درون دینی یــا 
بــه تعبیــر حــوزوی، اجمــاع مرکب ایــن گونــه پیــش بینی هــا، اجمــاع بــر ســر »دینــی 
شــدن« جهــان در آینــده اســت. کارکرد ایــن گونــه پیــش بینی هــا در میــان پیروان، 
امیــد بخشــی و تقویت ایمــان دینــی اســت کــه در نهایــت بــه تــداوم ادیــان کمــک 
می کند. یواکیــم دو فیــوره]58[ راهــب بزرگ ایتالیایــی در قــرن دوازدهــم )1145-
1202 م( ایــن آمــوزه را مطــرح ســاخت کــه در تاریــخ ســه مرحلــه وجــود داشــته 
ــتگاه  ــخ دس ــزاره تاری ــن ه ــن )آخری ــه اب ــق، مرحل ــد عتی ــه اب در عه ــت: مرحل اس
دینــی مســیح( و مرحلــه آینده یــا مرحلــه ســوم روح القــدس]59[ کــه در آن، هیــچ 
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دســتگاه دینــی دیگــری وجــود نخواهــد داشــت و همــه تحــت تعلیــم روح القــدس 
قــرار خواهــد گرفــت.]60[

در اندیشــه اســالمی نیز، بــه ویــژه بــه صــورت آشــکار تــر در مکتــب تشــیع، پیــش 
بینــی جهانــی شــدن دیــن وجــود دارد. طبــق آموزه هــای شــیعی، دیــن اســالم 
سراســر گیتــی را فــرا گرفتــه و غلبــه جهانــی خواهــد داشــت. شــهید مطهــری 
با اشــاره بــه اســتعاره قرآنــی کــف و آب کــه در آیــه هفــده ســوره روم، حــق و باطــل 
بــه آن هــا تشــبیه شــده معتقــد اســت باطــل به مثابــه کــف روی آب، از بیــن رفتنی 

اســت و آنچــه باقــی می مانــد دیــن حــق اســت: 
کــف، از بیــن مــی رود و نابــود می شــود و آب باقــی می مانــد. چــون نافــع اســت، 
وجــودش در عالــم خیــر اســت، باقــی می ماند؛ یعنــی بقــا از آِن نافــع بــودن و ســود 
منــدی اســت؛ پــس در واقــع مســأله »آینــده دیــن« و چگونگــی پیــروزی آن، 
مربــوط می شــود بــه نقشــی کــه دیــن، در تکامــل معنویــت انســان و انســانیت 

ــور خــدا چــون حــق اســت، باقــی می مانــد.]61[ دارد. پــس ن
ــهولت  ــد؛ یعنی س ــف ش ــی تعری ــد ارتباط ــا بع ــدن، ب ــی ش ــه، جهان ــن مقال در ای
ــًا مکتــب تشــیع، آینــده  ــم. اتفاق ــی شــدن تلقــی کردی ــی را جهان ارتباطــات جهان
امــام  نویــد داده اســت.  را  بــا آن، رشــد دینــداری  ارتباطــی جهــان و همــگام 

رئیــس مکتــب جعفــری می فرمایــد:  صــادق)ع( 
زمانــی کــه قائــم مــا ظهــور نمایــد، خداونــد گوش هــا و چشــمان شــیعیان مــا را بــه 
گونــه ای تقویــت می کنــد کــه میــان آنــان و قائــم، بــه پیــک نیــاز نیســت. او[= حضرت 
قائــم عجــل اهلل تعالــی فرجــه الشــریف ]بــا آنــان ســخن می گویــد و آنــان ســخن او را 
می شــنوند. و در حالــی کــه وی در جایــگاه خویــش قــرار دارد، او را می بیننــد.]62[ 

در ایــن جامعــه جهانــی، شــرق و غــرب عالــم بــه هــم وصــل شــده و بعــد ارتبــاط 
جهانــی تســهیل می شــود. بــه تعبیــر امــام صــادق)ع(: 

مؤمــن کــه در شــرق اســت، بــرادر خــود را کــه در مغــرب وجــود دارد خواهــد دیــد 
و نیــز مؤمنــی کــه در مغــرب اســت، بــرادر خویــش را در مشــرق می  بینــد.]63[ 

بــر اســاس آموزه هــای تشــیع، در آخــر الزمــان دولــت جهانــی دیــن مــدار ظهــور 
پیــدا می کنــد.]64[
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رویکرد برون دینی 
پــس از بطــالن پیــش بینی هــای قــرن نوزدهــم  مبنــی بــر زوال دیــن، در نیمــه 
دوم قــرن بیســتم بــه ویــژه از دهــه هفتــاد رویکــرد جدیــدی مبنــی بــر تجدیــد نظــر 
در نگرش هــای قدیــم شــکل گرفتــه اســت. در ایــن نگرش هــا کــه بــر اســاس روش 
اســتدالل، دســته بنــدی می شــوند، اصــواًل پیــش بینــی زوال دیــن جایگاهــی 
ــه  ــر گون ــاوری دیــن ب ــوع دیــن، غلبــه جنبــه ب ــدارد. هــر چنــد تغییــر شــکل در ن ن
رفتاری یــا دامــن کشــیدن دیــن از عرصــه سیاســی بــه صــورت مبهــم مــورد بحــث 
قــرار گرفتــه اســت، اکثریــت متفکــران بــه تاثیــر غیــر مســتقیم دیــن بــر جنبه هــای 
اجتماعــی زندگــی حتــی در عرصه هــای سیاســی، اذعــان دارنــد. بــر حســب گونــه 

شناســی روش شــناختی بــه برخی اندیشــه های متداول اشــاره می کنیــم. 

الف: روش فرافکنی روند
یکــی از روش هــای اساســی بــرای درک گذشــته و پیــش بینــی آینــده، فرافکنــی 
ــا  ــه طــور خــاص ب ــه کربی نیــز در مقاله«آینــده مذهب»ب ــد]65[ اســت.]66[ ک رون
به ایــن روش اشــاره می کنــد. در ایــن روش،  بــرون فکنــی روندهــا]67[  عنــوان 
بــا مطالعــه فراینــد تغییرات یــا ثبات یــک پدیــده در گذشــته، جهــت حرکــت و 
مســیر آینــده را پیــش بینــی می کننــد. البتــه پیــش بینــی در ایــن روش احتمالــی 
در  جدیــد  مذاهــب  مطالعــات  مرکــز  مدیــر  انتروریــن]68[  ماســیمو  اســت. 
مذاهــب  آینــده  و  مذهــب  عنوان«آینــده  بــا  مقالــه ای  در  و  تورین ایتالیــا]69[ 
جدید»بــه پیــش بینــی مذهــب در جامعــه رســانه ای می پــردازد. مقالــه وی از دو 
جنبــه اهمیــت دارد: اول ایــن کــه تحلیل هــای وی دربــاره ســمینار ســالیانه«بنیاد 
جانســون»)ژوئن 2001( در اوســتا واقــع در انگلیــس می باشــد کــه عــده زیــادی از 
محققــان مذهبــی، دیپلمات هــا، دســت اندرکاران امــور بیــن الملــل و روزنامــه 
نــگاران در آن ســمینار حضــور داشــتند. دوم ایــن کــه وی با ایجــاد ســه مقطــع 
زمانی، یعنــی قــرن 19 )دوره بدبینــی بــه مذهــب( دهــه 1970 و ســال 2001 بــه 
بررســی فراینــد مذهــب پرداختــه، و آینــده را پیــش بینــی می کنــد. البتــه وی 
نیــز هماننــد سایر اندیشــمندان، رشــد فزاینــده ارتباطــات را بــه طــور ضمنــی 
ــد: مــن )فکــر می کنــم بیشــتر همــکاران مــن  مفــروض می گیــرد. ماســیمو می گوی
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در مطالعــات مذهبــی( آینــده مذهــب بــه ویــژه مذهــب جدیــد را در بیســت ســال 
آینــده چــه بــه صــورت ســازمان یافته و چــه بــه صــورت غیــر ســازمان یافته پیــش 
رونــده می بینــم. مذهــب، در رســانه ها قــوی تــر ازآنچــه اکنــون هســت حضــور 
کنــد.  را پرتوافکنــی  ثابــت  خواهد یافــت. دســتگاه رســانه ممکــن اســت رشــد 
در مذاهــب بنیادگــرا و محافظــه کار، بــا توجــه بــه تنــوع آن هــا، برخــی مذاهــب 
ــد  ــد کنن ــان رش ــااًل چن ــوه، احتم ــا گواهان یه ــل مورمون ها ی ــال مث ــا کهنس جدید ی
کــه جــزء جریــان اصلــی قــرار بگیرند.گرچــه ممکــن اســت برخــی مذاهــب پیرامــون 
خــود را از دســت بدهند، ایــن عــده درصــد کوچکــی از کل جمعیــت خواهنــد بــود و 

مذاهــب دیگــری ظاهــر خواهــد شــد.
پنتــی کاســتالیزم،]70[ اصــول مذهــب کاتولیــک و اســالم جهانــی شــده ممکــن 

اســت فاتــح نهایــی]71[ باشــند.]72[ 
انتروریــن می گویــد در دهــه 1970 محققــان، ســه پیــش بینــی انجــام دادنــد کــه 

هیــچ کــدام کامالً اشــتباه نبــود: 
1.جامعــه شناســان )بیشــتر در اروپــا نــه در آمریــکای شــمالی( دنیــا گرایــی]73[ 
آن هــا  می کردنــد.  تعبیــر  قــرن  پایــان  مذهبی مناســبی برای  ســناریوی  را 
تــداوم  اســت،  شــده  شــروع  روشن اندیشــی  عصــر  در  کــه  فراینــدی  می گفتنــد 
خواهــد داشــت. عــده ای )هماننــد متفکــران قــرن 19( بــا جــرأت افــول سرنوشــت 
تکاملــی مذهــب را پیــش بینــی می کردنــد. در دهــه 1990 توافــق جامعــه شناســی 
بر ایــن قــرار گرفــت کــه تئــوری دنیاگرایی اشــتباه بــوده اســت. جامعــه شناســان 
آمریکایــی، بــه ویــژه طرفــداران تئــوری انتخــاب عقالنــی، نتیجــه گرفتنــد کــه 
ــاروای وضعیــت بخشــی  سکوالریزاســیون، صرفاً یک اشــتباه اروپایــی و تعمیــم ن
از اروپــا )بــه ویــژه فرانســه و آلمــان( بــه کل جوامــع می باشــد.]74[ آزمون هــای 
کســانی  تعــداد   2000 ســال  در  ارتباطــات،  رشــد  برخــالف  داد  نشــان  آمــاری 
افزایش یافتــه   70 دهــه  بــا  مقایســه  در  مذهبی می دانســتند  را  خودشــان  کــه 
بنیادگرایــی  تــا  گرفتــه  پــاپ  رســانه ای پدیده هــای مذهبــی از  اســت. پوشــش 

بــود. اســالمی افزایش یافته 
2. پیــش بینــی دوم در دهــه 1970 ایــن بــود کــه مذهــب ســازمان یافته کاهــش 
پیــدا می کند. ایــن پیــش بینــی در مقایســه بــا پیــش بینــی نخســت، بــه ویــژه در 
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اروپــا از اشــتباه کمتــری برخــوردار بــود؛ زیــرا گرچــه منتقــدان بــه مذهــب زیــاد شــده 
بودنــد، تعــداد کســانی کــه مذهــب در تصمیمــات هفتگــی آن هــا تاثیــر داشــت 

ــت. ــش می یاف کاه
3. ســومین پیــش بینــی در دهــه 70 کــه در دهــه 80 بــا جســارت بیشــتری 
مــورد تاکیــد قــرار گرفت، ایــن بــود کــه کلیســای اصلــی بــا کاهــش روبــرو خواهــد 
مواجــه  فرقــه]76[  و یــا  کیش هــا]75[  انفجــار  بــا  کشــورها  اغلــب  لیکــن  شــد؛ 
خواهنــد شــد. این پیــش بینــی از یــک ســو درســت بــود؛ زیــرا بیــش از هــزار جنبــش 
مذهبــی در آمریــکای شــمالی، اروپــا و آســیا شــکل گرفــت. از ســوی دیگــر غلــط بود؛ 
زیــرا گرچــه جنبش هــا زیــاد می شــد، فزونــی جنبش هــا دلیــل افزایــش پیــروان 
نبــود. وانگهــی جنبش هــای جدیــد، کمتــر از دو درصــد جمعیــت کشــورهای 

جهــان را در بــر می گرفــت.
اثبات ایــن  کــه،  به ایــن  اذعــان  بــا  گذشــته،  بــه  توجــه  عطــف  بــا  ماســیمو 
بــا داده هــای آمــاری مشــکل اســت، معتقــد اســت مذهــب ممکــن  مطالــب 
اســت در دهــه 2010 در جامعــه و رســانه مهــم باقــی بماننــد؛ امــا تصمیمــات 
اساســی سیاســی-فرهنگی بــه وســیله آن تعییــن نشــود. وی دربــاره جوامــع 

می گویــد: و  اســت  اسالمی اســتثنا قائل 
نــدارد.  وجــود  کمی نیــز[  ]البتــه  کیفــی  اســالمی دنیاگرایی  کشــورهای  در 
بنیادگرایــی پدیــده پیچیــده ای اســت، موضوعــات سیاســی و مذهبــی را ترکیــب 
می کنــد و ممکــن اســت فــی نفســه بــه پارســایی فزاینــده منجــر نشــود.]77[

ب. نظر سنجی و مشاوره 
نظــر خواهــی و مشــاوره]78[ و روش طوفــان فکــری و هم اندیشــی]79[ بر یــک 
اســاس مبتنــی اســت. روش نظــر خواهی، ایســتار های ذهنــی افــراد جامعــه را 
دربــاره آینــده دیــن، پرس ــوجو کــرده و بــر اســاس آن بــه پیــش بینــی می پــردازد. در 
روش طوفــان فکــری، بــه جــای تــوده مــردم، دیــدگاه نخبــگان و متفکــران جامعه 
مــورد توجــه قــرار می گیرد. ایــن رویکــرد در ادبیــات اســالمی، از تأییــد دینــی بــر 
خــوردار اســت کــه می تــوان از آن، بــا قاعــده »ارجــاف« نــام بــرد. حضــرت علــی)ع( 

می فرمایــد:
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جنبــش و آمادگــی مــردم برابــر چیــزی پیــش در آمــد بــه وجــود آمــدن آن چیــز 
اســت. بــه تعبیــر قــرآن کریــم: »ان اهلل ال یغیــر مــا بقــوم حتی یغیــروا مــا بانفســهم«. 
ــه تفســیر شــهید صــدر، تغییــر در نگرش هــای ذهنــی مــردم، مقدمــه تغییــر  بناب
در وضعیــت عینــی جامعــه اســت.]81[ نگارنــده در حاشــیه پژوهشــی بــا عنــوان 
»مفهــوم شناســی جامعــه دینــی« در راســتای پیــش بینــی وضعیــت آینــده دیــن، 
دیــدگاه تعــدادی از اندیشــمندان علــوم اجتماعــی را پــرس وجــو نمــوده و بــه 

نتایــج ذیــل دســت یافت.]82[ 
دین، یکــی از نیازهــای اساســی انســان ها بــوده و هیــچ گاه از بیــن نمــی رود. 
ــای زوال دیــن در فراینــد تاریخــی، بــدون تعبیــر اســت. از آن جــا کــه جهانــی  رؤی
شــدن، هویت هــای قومــی، ســرزمینی، ملــی و زبانــی را تضعیــف می کنــد، نیــاز 
بــه هویــت، انســان ها را بــه ســوی دیــن جــذب می نمایــد؛ لــذا در آینــده، »دیــن 
در  دیــن  بــاوری  جنبه هــای  اســت  ممکــن  گرفــت.  خواهــد  شــکل  هویتــی« 
مقایســه بــا جنبه هــای رفتــاری تقویــت شــود؛ امــا دســتیابی به باورهــای مشــترک 
جهانــی، ادیــان را بــه لحــاظ اســمی به هــم نزدیــک نمی کنــد. مفهــوم »دیــن 

هویتــی« نشــان دهنــده تــداوم تمایــزات اســمی ادیان اســت. 
فراینــد جهانــی شــدن، ادیــان را از ســلطه دولت هــا رهــا ســاخته و جنبه هــای 
نــاب و رهایــی بخــش آن تجلــی خواهد یافــت. نظرســنجی  های اخیــر، نشــان 
می دهــد بیشــتر مــردم جهــان خودشــان را مذهبی ارزیابی کــرده و بــه باورهــای 
و  مذهبی دانســته  را  خودشــان  مردم ایــران،   %  90 از  بیــش  پایبندنــد.  دینــی 
فقط یــک در صــد خودشــان را اصــاًل مذهبی نمی داننــد. 96/6 درصد ایرانیــان 

ــود.]83[  ــبه می ش ــزا محاس ــان در روز ج ــد انس ــوب و ب ــال خ ــد اعم معتقدن
اســتارک رادنــی]84[ طــی مقالــه  ای بــا عنــوان »جامعــه شناســی ادیــان« به یک 
ســری مــدارک جهانــی اســتناد می جویــد کــه بــر اســاس آن هــا در ســال های اخیــر، 
گرایــش دینــی، بــه ویــژه میــان تحصیــل کرده هــای دانشــگاهی، نــه تنهــا تضعیــف 
بــه افزایــش  ارتبــاط جهانــی رو  بــا رشــد تحصیــالت و  نشــده، بلکــه همزمــان 
اســت. وی می گویــد: تحقیقــات نشــان می دهــد بیشــتر دانشــمندان، ال مذهــب 
نیســتند. حتــی کســانی کــه بــه صــورت تصنعــی در راســتای بی اعتبــاری دیــن 
کتــاب می نویســند، در واقــع، خــدا شــناس هســتند. در 1914م روان شــناس 
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آمریکایــی، جیمــز لوبــا]85[ پرسشــنامه ای تدویــن و بــرای دانشــمندان فرســتاد، 
تــا خــدا بــاوری آن هــا را بســنجد. تنهــا 8/41 درصــد به خــدا باور نداشــتند و بر این 
اســاس، بــه پیــش بینــی آینده ایمــان پرداختــه و اذعــان داشــت بــا رشــد معرفــت، 
گســترش جهــت دار ایمــان نیــز رخ خواهــد داد.]86[ در ســال 1996م ادوارد و 
الری، مطالعــه پیشــین جیمــز را تکــرار نمــوده، دریافتنــد تنهــا 3/39 در صــد 
ــد را انتخــاب می کننــد.  ــه خداون دانشــمندان ســر شــناس گزینــه بی اعتقــادی ب
آنــان نتیجــه گرفتنــد از ســال 1914م تــا 1996م در ایمــان مذهبی دانشــمندان ]کــه 
در هســته مرکــزی ارتباطــات هســتند[ تفــاوت معنــا داری حاصــل نشــده اســت. 
هســتیم.  مواجــه  دینــی  حیــات  تجدیــد  پدیــده  بــا  نیــز  زمیــن  مشــرق  در 
ــای شــرقی و  ــکار خــدا در اروپ ــرای تلقیــن ان چندیــن نســل تــالش صــرف شــده ب
اتحــاد جماهیــر شــوروی بــا شکســت مواجــه شــد. بی دینــی در اروپــای غربــی رواج 
چندانــی نــدارد. در 1990م میــزان حضــور در کلیســا، در امریــکا نیــز بهبود یافتــه و 
ــور در  ــتان، حض ــید. در مجارس ــای غربی رس ــا اروپ ــه ای ب ــل مقایس ــطح قاب ــه س ب
کلیســا از 16 درصــد در 1981م، بــه 25 درصــد در ســال 1991م ارتقا یافتــه، و درصــد 
کســانی کــه در یــک ســال، کمتــر از یــک بــار بــه کلیســا می رونــد در تاریخ هــای پیــش 
ــه نشــان دهنــده رشــد میــزان  ــه 44 درصــد کاهش یافــت ک گفتــه، از 62 درصــد ب

دینــداری در مجارســتان اســت. 
بــر اســاس یک پژوهــش در روســیه در ســال 1991م، 53 درصــد پاســخگویان، 
ــای  ــه 37 درصــد کاهش یافــت. آق دینــی نداشــته اند. این رقــم، پــس از 5 ســال، ب
جــوزف]87[ در یــک پژوهــش نشــان داد تعهــد دینــی بــا آمــوزش و موقعیــت شــغلی 
ــرده  ــل ک ــراد تحصی ــب، اف ــن ترتی ــت دارد. بدی ــتگی مثب ــاوه همبس ــلمانان ج مس
کــه دارای موقعیــت شــغلی باالیــی بودنــد، نمــاز می خواندنــد. وی نتیجــه گرفــت 
مذهــب، قابــل انعطــاف بــوده و بــا تحــوالت اجتماعــی و محیطــی ســازگار می شــود. 
ــا افزایــش چشــمگیر شــمار  ــا 1991م هــم زمــان ب ــز از ســال 1978 ت در ترکیــه نی
دانشــجویان، حفــظ عقایــد اسالمی ســّنتی افزایش یافتــه اســت. در ســال 1978م 
ــاور داشــتند که ایــن رقــم در  تنهــا 36 درصــد دانشــجویان بــه بهشــت و جهنــم ب

ــه 75 درصــد ارتقا یافــت. ســال 1991م ب
رادنــی نتیجــه می گیــرد کــه تــداوم همیشــگی مذهــب و ایــن کــه مذهــب، هیــچ 
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گاه از بیــن نخواهــد رفــت، قابــل اثبــات نیســت؛ امــا بــا توجــه بــه شــواهد مذکــور، 
مذهــب، در مواجهــه بــا مدرنیتــه از بیــن نخواهــد رفــت.]88[

ج. میزان انعکاس دین در رسانه ها 
اعتبار ایــن روش به ایــن اســت کــه رســانه های جمعــی مقــوم اصلــی جهانــی 
پیدایــش  مرهــون  ارتباطــی،  شــدن  جهانــی  اســت؛ یعنی  ارتباطــی  شــدن 
رســانه های جدیــد اســت. تحلیــل تاریخــی]89[ از تأثیــر دوجانبــه رســانه ها و 
دیــن که یکــی از شــاخصه های آن، میــزان انعــکاس دینــی در رســانه ها اســت، 
جامعــه  زیــرا  باشــد؛  جهانــی  جامعــه  در  دیــن  بقــای  بــر  شــاهدی  می توانــد 
اطالعاتــی، در ســایه رشــد و شــکوفایی فــن آوری اطالعاتــی و رســانه ها شــکل 
گرفتــه اســت. یکی از راه هــای مهــم بــرای کشــف میــزان تحمــل دیــن در جامعــه 
اطالعاتــی، فراینــد انعــکاس مطالــب دینــی در مطبوعــات و رســانه ها اســت. ترنــر، 

آمریــکا می نویســد: ســال 1994م در 
امــروزه، مــرور ســریع صفحــه اول یــک روزنامــه، مــا را آگاه می کنــد کــه دین، یــک 
نیــروی بســیار عمــده و پــر جنــب و جــوش اســت؛ نیرویــی کــه بســیاری، از جملــه 
خــود مــن، در همیــن چنــد دهــه قبــل، پیــش بینــی کردنــد از بیــن نمــی رود.]90[

جهــان،  رســانه های  در  دینــی  برنامه هــای  انعــکاس  میــزان  کامــل  گــزارش 
در تاریــخ 78/6/22 در مجلــه آفرینــش درج شــده اســت کــه بخش هایــی از 
آن را بــه تناســب موضــوع ذکــر می کنیم:«بیشــترین میــزان پخــش برنامه هــای 
کشــور  دو  آفریقــا،  در  دارد.  اســالمی تعلق  کشــورهای  بــه  تلویزیــون  در  دینــی 
مســلمان مصــر و ســودان، بیشــترین میــزان برنامه هــای دینــی را دارا هســتند. 
نســبت برنامه هــای دینــی بــه کل برنامه هــا در مصــر9/6% )1348ســاعت(و در 
ســودان 20% )509 ســاعت( در تانزانیــا 9/7% )120ســاعت( اســت. در آســیا نیــز 
کشــورهای اســالمی، بیشــترین درصــد برنامه هــای دینــی را دارا هســتند. نســبت 
مذکــور در برونئــی 8/1% در بنــگالدش 6/9% در ایــران 11% در کویــت10/3% در 
امــارات  پاکســتان 8/5% در قطــر10/1% در  مالــزی8/4% در عمــان 12/9% در 

متحــده عربــی 12/7% و در یمــن 13/9% اســت.
درصــد  بیشــترین  آفریقــا  و  آســیا  اســالمی در  کشــورهای  ترتیــب،  به ایــن 
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برنامه هــای دینــی را نســبت بــه کل برنامه هــای تلویزیونی خود دارا هســتند. این 
نســبت میــان 6/9 تــا 20 درصــد تغییــر می کنــد. در میــان کشــورهای اســالمی نیز، 

کشــورهای عربی بیشــترین درصــد دینــی را دارا هســتند.»
ایــن نســبت، در دنیــای مســیحی، بســیار پاییــن تــر اســت. نســبت برنامه هــای 
دینــی بــه کل برنامه هــای تلویزیونــی در قــاره اروپــا میــان 6% تــا 3/2 درصــد تغییــر 
اســت.  غربــی %1/5  اروپــای  کشــورهای  بــرای  نســبت  میانگین ایــن  می کنــد. 
آلبانی یــک اســتثنا در اروپــا اســت؛ چــرا کــه بعــد از فروپاشــی بلــوک غرب، ایــن 
کشــور کــه 70 درصــد جمعیــت آن، مســلمان هســتند، بــه دیــن توجــه بیشــتری 
داشــته اســت. نســبت برنامه هــای دینــی رادیویــی بــه کل برنامه هــا در آلبانــی 

ــت. ــد اس 30/6 درص
ــا و  ــود. باهام ــه می ش ــتر توج ــی بیش ــای دین ــه برنامه ه ــمالی ب ــکای ش در آمری
الســالوادور در حــد کشــورهای اســالمی و شــاید بیــش از بســیاری از آن هــا برنامــه 
دینــی پخــش می کننــد. در ایالــت متحــده نیــز برنامه هــای دینــی رونــق نســبتا 

ــد.]91[ ــته و دارن ــادی داش زی
جالب ایــن اســت کــه »پخــش برنامه هــای دینــی در ایــن کشــورها ]آســیا و اروپــا[ 
ــاد باشــد.  ــا و فــی نفســه هنگامی قــوت دارد کــه تأثیــر غــرب نیــز در جامعــه زی ذات
توجــه بــه دیــن در ایســتگاه های دولتــی، بــا میــزان حضــور تکنولــوژی و فرهنــگ 

دارد.«]92[ غربی ارتبــاط 
بــر فــرض اعتبــار روش، آیــا بــا مالحظــه و تحلیــل آمــار مذکــور نمی تــوان هــم 
صــدا بــا تامپســون نتیجــه گرفــت سکوالریزاســیون صرفا یــک پدیــده غربی بــوده و 
تعمیــم آن بــه کل جهــان نــاروا اســت؟ روف در 1993م بــا مالحظــه انعــکاس دیــن 

ــد: در رســانه های عمومــی، چنیــن می گوی
بــه نظــر می رســد در حــوزه فرهنــگ بــه معنــای وســیع آن، مســائل مربــوط 
ــی، رمان هــا،  به ایمــان و معنویــت، عمومیت یافتــه اســت. برنامه هــای تلویزیون
داســتان های منــدرج در مجــالت و مقــاالت روزنامه هــا اکنــون بــه پژوهش هــای 
دینــی و معنــوی نســلی توجــه نشــان می دهنــد کــه به ایمــان اخالقــی کــه از بــزرگ 

ترهایشــان بــه ارث رســیده اســت، بی اعتمــاد و بی اعتنا شــده اند.]93[ 
آن  چهــره  بلکــه  نمی شــود،  زدوده  نفی یــا  متأخــر  مدرنیتــه  در  دیــن  پــس 
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دگرگــون می شــود. دیــن هنــوز هــم جزئــی از »معانــی« و»تعلقــات« رســانه ای در 
اســت.]94[ جامعــه 

د. استدالل مفهومی  ذاتی 
ایــن روش، بــر داده هــای آمــاری مبتنــی نیســت. موضــوع مــورد مطالعــه کلــی 
بــوده و شــیوه اســتدالل، تفهمــی]95[ اســت. افــرادی که به لحاظ روش اســتدالل 
در ایــن حــوزه قــرار می گیرنــد، بــه دو گونــه اســتدالل استشــهاد کرده انــد: اســتدالل 
ذات گرایانــه و اســتدالل کارکردگرایانــه کــه اغلــب بــه صــورت مقــارن بیــان می شــود. 
نقطــه ثقــل در اولــی، تأکیــد بــر نیــاز اساســی بشــر بــه پاســخگویی به ســؤاالتی اســت 
کــه تنهــا »دیــن« پاســخگوی آن هــا اســت. در دومی تأکیــد بــر کارکردهــای مثبتــی 

اســت کــه دیــن در حیــات فــردی و اجتماعــی انســان ها ایفا می کنــد.
گیدنز در توجیه تداوم دین در عصر ارتباطات می نویسد: 

کــه هرگــز تحــت تأثیــر احساســات  شــاید کمتــر کســی در ایــن جهــان باشــد 
مذهبی قــرار نگرفتــه باشــد. علــم و تفکــر عقــل گرایانــه برابــر ســؤاالتی اساســی 
ماننــد معنــا و هــدف زندگی،موضوعاتــی کــه همیشــه اســاس دیــن بــوده اســت، 

می مانــد.]96[ ســاکت 
 42 تحلیــل  فــرا  اســاس  بــر  دیگــر،  پژوهشــگران  از  عــده ای  همــراه  مکالــخ، 
ــده، بیــن  ــدود 126000 شــرکت کنن ــتقل، مرکــب از ح ــای مس ــه از پژوهش ه نمون
ــزام  ــد: الت ــه و معتقدن ــتگی مثبتی یافت ــی همبس ــزام دین ــن و الت ــر پایی ــرگ و می م
ــر پاییــن )نســبت شــانس:1.29: 95 %  ــا مــرگ و می ــا داری ب ــه شــکل معن دینــی ب
فاصلــه اطمینــان: 1.39،1.20( مرتبــط اســت.]97[ ترنــر بــا مالحظــه ســر بــر آوردن 
کلیســاهای مســتقر، چنیــن  قبــال  انجیلــی در ایــاالت متحــده در  کلیســاهای 
تحلیــل می کنــد کــه: پایــداری دیــن، برای یــک کارکردگــرا، بدیــن معنا اســت کــه 
دیــن، نیازهــای اساســی معیــن افــراد و جامعــه را بــر آورده می ســازد. یکی از آن 
نیازهــا، تقلیــل نگرانــی و تنــش اســت. نیــاز دیگــر، تحکیــم هنجارهــا و ارزش هــای 

اساســی اســت.]98[
ــان  ــه در جه ــت ک ــی اس ــن، دارای کارکردهای ــد دی ــه می کنی ــه مالحظ ــان ک چن
آتــی کــه عمــده تریــن مشــکل انســان ها ســالمت و بهداشــت روان خواهــد بــود، از 
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اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت.
برخالف ایده هــای حاکــم در قــرن 19 کــه دیــن را مخلــوق بشــری می پنداشــت، 
در ایــن رویکــرد، دین یــک نیــاز فطــری اســت. بــه تعبیر یونــگ »فــرد، محکوم ایــن 
نــه آفریننــده آن« و اســتیالی عقــل در دنیــای معاصــر »بــزرگ  تجربــه اســت، 
تریــن و غــم بارتریــن خطــای بشــر« اســت. بدیــن ترتیــب، کوبیــدن در طبــل 

زودگــذر می باشــد.]99[ مــد  سکوالریزاســیون، یک 
ــد  ــمارت، معتق ــان اس ــد نینی ــن از دی ــه دی ــاد هفتگان ــه ابع ــاره ب ــان با اش ملکی
اســت فراینــد جهانی شــدن کــه به زعم وی، در صورت تعمیــم آن، جهان نگری یا 
شــیوه زندگــی واحــد در جهــان تحقــق می یابــد، بــر دیــن تأثیر یکنواختــی نخواهــد 
داشــت. بــه نظــر وی، بعــد تجربــه دینــی، در همــه ســاحات از شــدیدترین آن هــا 
ــا خفیــف تریــن آن هــا، تقویــت می شــود. بعــد عقیدتــی و فلســفی دیــن  گرفتــه ت
هــم ممکــن اســت تقویــت شــود. فراینــد جهانــی شــدن بــر بعــد اخالقــی، حقوقــی 
و مــادی تأثیــر خنثــی دارد. امــا ســه بعــد دیگر، یعنــی بعــد اجتماعــی و نهــادی، 
بعــد نقلــی و اســطوره ای و بعــد شــعائری و عبــادی دیــن، امــکان تضعیــف آن هــا 
در رونــد جهانــی شــدن شــدید اســت. نتیجه ایــن کــه در رونــد جهانــی شــدن در 
صــورت تحقــق آن جنبه هــای معنــوی دیــن تقویــت، و جنبه هــای شــعائری و 

رفتــاری، تضعیــف می شــود.]100[
البتــه تضعیــف جنبه هــای رفتــاری دیــن، بــه مفهــوم ســّنت زدایــی نیســت. 
رشــد کلیســاهای انجیلــی در آمریــکا، افزایــش مناســک عــزاداری میــان شــیعیان 
ــک  ــداوم مناس ــده ت ــان دهن ــان، نش ــر جه ــد در سراس ــان جدی ــربرآوردن ادی و س
دینــی اســت. در مــوارد ویــژه ای کــه بــه نظــر می رســد افــراد، در مناســک مشــارکت 
و  نمــوده  ارضــا  را  آن هــا  رســانه ها  در  مناســک  اجرای ایــن  ندارنــد،  مســتقیم 

احســاس همــزاد پنــداری دارنــد. بــه تعبیــر تامپســون:
تثبیــت محتــوای نمادیــن در محصــوالت رســانه ای )کتــاب، فیلــم و غیــره( 
شــکلی از تــداوم زمانــی فراهــم می ســازد کــه نیــاز بــه تکرار یــا اجــرای مجــدد را از 
بیــن می بــرد. بدیــن ترتیــب، زوال برخــی جنبه هــای آیینــی ســّنت، لزومــًا نبایــد 
بــه زوال ســّنت تعبیــر شــود. بلکــه می توانــد تنهــا بیــان کننده ایــن حقیقــت باشــد 
کــه حفــظ ســّنت در طــول زمــان، بــه تکــرار و اجــرای مجــدد کمتــر وابســته اســت. 
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ــرد.]101[ ــرار می گی ــی ق ــک زدای ــد مناس ــش در رون ــش از پی ــّنت بی ــع، س درواق

نتیجه
ــا توجــه بــه مطالعاتــی کــه برخــی مطالــب آن، بــرای  در جمــع بنــدی نهایــی ب

ــرد: ــاره ک ــوارد ذیل اش ــه م ــوان ب ــده می ت ــذف ش ــار ح ــت اختص رعای
تئوریکــی  پایه هــای  از  بــه ویــژه در ســطح کالن، هــر چنــد  بینــی،  پیــش   .1
اکثریــت دانشــمندان،  و  بــوده  انگیــز  بــر  نیســت، شــوق  مســتحکمی برخوردار 

ســوق یافته اند. ســو  و  ســمت  بــدان  آگاه  ناخــود 
2. پیــش بینــی بــا پیشــگویی کــه در ادوار تاریخی گذشــته ســابقه دیرینــه دارد، 
متفــاوت اســت. پیــش بینــی بــر پایه هــای علمی اســتوار اســت و پیشــگویی بــر 

شــهود مبتنــی اســت. 
3. پیــش بینــی بــه دو صــورت »درون دینــی« و»بــرون دینــی« صــورت می گیــرد 

کــه در ایــن مقالــه، رویکــرد دوم بیشــتر مــورد توجــه قــرار گرفت.
4. پیــش بینــی »زوال دیــن« میان اندیشــمندان قــرن 19 غلبــه داشــت؛ امــا 

پیــش بینــی آن هــا، بــه ویــژه در نیمــه دوم قــرن بیســتم ابطــال شــد.
5. در نیمــه دوم قــرن بیســتم؛ یعنی دوره رشــد جبنش هــای دینــی جدیــد، 
تمایــل دو بــاره ای بــه پیــش بینــی وضعیــت دیــن در ابتــدای هــزاره ســوم و تعامل 

آن بــا پدیــده »جهانــی شــدن« پیــدا شــد.
6. میــان دانشــمندانی کــه در نیمــه دوم قــرن بیســتم، بــا مالحظــه فروپاشــی 
اردوگاه کمونیســم و وقــوع انقــالب اســالمی ایران، بــه پیــش بینــی دیــن اقــدام 

ــورد. ــم می خ ــه چش ــر ب ــی زوال، کمت ــش بین ــد، پی کرده ان
7. پیــش بینــی تــداوم دیــن، در فراینــد »جهانــی شــدن«، نزدیکــی محتــوای 
ادیــان بــا توجــه بــه تعامــل میــان فرهنگــی، تقویــت بعــد معنایــی و بــاوری دیــن 
بــه قیمــت فروکاهــی بعــد رفتــاری و مناســکی آن، میان اندیشــمندان غلبــه دارد.

8. بــه نظــر نگارنــده، ممکــن اســت بــر اثــر تعامــل فرهنگــی ادیــان بــه هــم 
نزدیــک تــر شــده و بــه لحــاظ محتوایــی بــه دلیــل اصطــکاک، جنبه هــای غیــر 
معتبــر را حــذف و الیه هــای زیریــن و مبتنــی بــر حقیقــت را حفــظ کننــد؛ اما ایــن 

تقــارب، بــه مفهــوم وحــدت نیســت.
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9. از آن جــا کــه دیــن، پاســخگوی نیــاز اساســی بشــر بــه هویــت فلســفی و 
اجتماعــی اســت، ممکــن اســت در قلمــرو هویــت فلســفی »دیــن واحــد« پاســخگو 
باشــد؛ امــا اقتضــای هویــت اجتماعــی »غیریــت ســازی« و تمایز اســت؛ از ایــن روی، 

ــود. ــکارتر می ش ــمی نیز آش ــای اس ــان، تمایزه ــوای ادی ــی محت ــا نزدیک ــان ب همزم
در  را  ملیــت  و  زبــان  قومیــت،  مــکان،  نقــش  شــدن،  جهانــی  فراینــد   .10
کــه  تریــن جایگزیــن  نظــر می رســد مناســب  بــه  هویت یابی تضعیــف می کنــد. 
بتوانــد »هویــت اجتماعــی« انســان ها را ارضــا کــرده و الگــوی »غیریــت ســازی« را 
ترســیم نمایــد، دیــن می باشــد؛ پــس الگــوی »مــا« و »دیگــران« در جهــان آینــده 
بــر اســاس دیــن خواهــد بــود. ظهــور اجتماعــی دیــن بر اســاس نیاز هویتــی، پیش 
درآمــد تحقــق جامعــه موعــود اســت کــه در آن، بــه دلیــل بــرآورده شــدن نیازهــای 
اساســی آحــاد مــردم، کارکــرد اجتماعــی دیــن بــه کارکــرد فلســفی ارتقا یافتــه و عصــر 

ــد. ــرا می رس ــور، ف ظه

مـقــاالت
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ــرای چیســت؟ ترســیم دوران  ســؤال اساســی این اســت که ایــن همــه اخبــار ب
و...  اقتصــادی  اجتماعــی،  سیاســی،  مختلــف  جنبه هــای  از  ظهــور  از  پیــش 
از ظهــور  پــس  و مختصــات  باطــل در هنــگام ظهــور  و  موقعیــت جبهــه حــق 
ــا  ــرای »دادن امید« ی ــر فقــط ب با ایــن بســط و گســترش بــه چــه منظــور اســت؟ اگ
»باورانــدن قطعیــت آن« و مانند این هــا بــود بــا جمالتــی کوتــاه امــا مکــرر مثــل 
»یمــأ األرض قســطًا و عــداًل« »کمــا ملئــت ظلمــا و جــورا« نیــز بــه دســت آمــده و...

1. استراتژی برای ظهور
در روایــات اســالمی مربوط بــه آخرالزمــان از جملــه از »ممّهــدون« و زمینــه 

ســازان ســخن رفتــه اســت. پیامبــر اعظــم)ص( فرمــود: 
ــام  ــت ام ــرای حکوم ــازی ب ــه س ــد و زمین ــام می کنن ــن مردمی قی ــرق زمی از مش

مهدی)عــج( خواهنــد نمــود.1
تهیــه مقدمــات بــرای ســیطره حاکمیــت و ظهــور حضــرت صاحــب)ع(، الجــرم 
دارای برنامــه و اســتراتژی خواهــد بــود کــه از قضــا حکمــت روایــات بســیاری 

پیرامــون آخرالزمــان حــوادث قبــل ظهــور را روشــن می نمایــد.

رویکرد استراتژیک
به اخبار آخرالزمان
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1-1. جهت صدور اخبار آخرالزمان
زبــان  از  آخرالزمــان  و  مهدویــت  پیرامــون  روایــت  هــزار  شــش  بــه  قریــب 
معصومیــن)ع( در موســوعه ها جمــع آوری شــده اســت.2 بــا توّرقــی ســاده، ســهم 
بزرگــی از ایــن مجموعــه را دربــاره مشــخصات و مختصــات آخرالزمــان، ظهــور و 

از ظهــور می یابیــم. پــس 
ــیم دوران  ــت؟ ترس ــرای چیس ــار ب ــه اخب ــن هم ــت که ای ــی این اس ــؤال اساس س
و...  اقتصــادی  اجتماعــی،  سیاســی،  مختلــف  جنبه هــای  از  ظهــور  از  پیــش 
ظهــور  از  پــس  مختصــات  و  ظهــور  هنــگام  در  باطــل  و  حــق  جبهــه  موقعیــت 
ــا  ــرای »دادن امید« ی ــط ب ــر فق ــت؟ اگ ــور اس ــه منظ ــه چ ــترش ب ــط و گس ــن بس با ای
»باورانــدن قطعیــت آن« و مانند این هــا بــود بــا جمالتــی کوتــاه امــا مکــرر مثــل 
»یمــأ األرض قســطًا و عــداًل« »کمــا ملئــت ظلمــا و جــورا« نیــز بــه دســت آمــده 
اســت و ایــن همــه بــازکاوی در زوایــای زندگــی بشــر را نمی خواســت. بــه عــالوه 
چــه بســا این همــه تنــوع در عبــارات و حــوادث متفــاوت و... مخــل بــه آن جلــوه 
نمایــد! ســؤال وقتــی جــدی تــر می شــود کــه می بینیــم نحــوی دیگــر از اســتفاده از 
روایــات بــه نــام »توقیــت« را خــود معصومیــن)ع( در ضمــن همیــن روایــات بــه طــور 
حتمــی و قطعــی محکــم ســد کرده انــد. دســته ای از روایــات بــا مضمــون مشــترک 
»وقــت گــذاران دروغ می گوینــد« در ایــن مجموعــه بــزرگ روایــی قــرار گرفتــه اســت. 
ــت  ــور« را بدس ــت ظه ــوان »وق ــاف نمی ت ــار و اوص ــا و اخب ــش گوئی ه ــن پی ــر از ای اگ
آورد و صرفــًا هــم بــرای امیــد و قطعیــت صــادر نشــده اند،به خصــوص کــه بــه ادلــه 
متفــاوت، معتقدیــم کــه از ناحیــه معصــوم)ع( فعــل لغــو ســرنمی زند. ایــن ســؤال 

بیشــتر آشــکار می شــود کــه، جهــت صدور ایــن روایــات چیســت؟
در یــک نــگاه اولی ایــن بخــش از روایــات مهدویــت )یعنــی اخبــار آخرالزمــان( را 

می تــوان بــه دو بخــش تقســیم کــرد: اخبــار نشــانه گــذار و اخبــار اســتراتژیک.
الف،اخبــار نشــانه گــذار: اخبــار نشــانه گــذار کــه اغلــب ســیاق پیــش گویــی دارنــد 

روایاتــی هســتند کــه بــرای نشــانه گــذاری مســیر حــق و باطــل صــادر شــده اســت.
ایــن مطلــب از گذشــته ســابقه داشــته اســت، مثــاًل وقتــی عمــار در ســاخت 
ســنگ  او  بــر  طلبــان  راحــت  برخــی  و  می ورزیــد  جهــد  و  جــّد  نبــوی  مســجد 
بیشــتر بــار می کردنــد. در جــواب کســی کــه گفت: ایــن گونــه عمــار را می کشــید! 

مـقــاالت
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پیامبــر)ص( فرمــود: »عمــار را قــوم طاغــی می کشــند!«؛ و از آن پــس عمــار پرچــم 
شــد و نشــانه. هــر جــا عمــار شمشــیر مــی زد مقابــل او طاغــی قلمــداد می شــد  یــا 
وقتــی پیامبــر)ص( عایشــه را از ســگ های حــوأب بیــم داد، ســگ ها نشــانه ای 
شــدند بــرای جریــان باطلــی کــه عایشــه در آن بــود. در اخبــار آخرالزمــان نیــز  ایــن 
اخبــار نشــانه گــزار را می شــود یافت. از بــاب نمونــه برخــی از اخبــار کــه نشــانه های 
حتمی ظهــور را می شــمارد دارای ایــن کاربری انــد. بــرای مثــال ادعــای مهدویــت 
قبــل از صیحــه آســمانی محکــوم بــه کــذب اســت چــون موعــود واقعــی نشــانه 

گــذاری شــده اســت.
باالتــری  کاربــری  اخبــار  از ایــن  توجهــی  قابــل  بخــش  اســترتژیک:  ب،اخبــار 
دارنــد و آن اســتراتژی ســازی اســت. اســتراتژی به ایــن معنا کــه همــه امکانــات، 
دارایی هــا و اســتعدادها در مســیری خــاص بــرای هدفــی خــاص مدیریــت شــود. 
منظــور از اســتراتژی در اینجا ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه هدفــی خــاص کــه از ســوی 
خبــر غیبی بــه دســت آمــده امکانــات را بســیج نماییــم چنــان که یوســف صدیــق 
ــزد او صــادق جلــوه می کنــد و می فهمــد هفــت  ــای شــاه وقتــی ن ــرد. رؤی چنیــن ک
ســال پــس از ایــن، قحطــی در پیــش اســت از ایــن خبــر اســتراتژی می ســازد و از 
شــاه می خواهــد او را خزانــه دار کنــد و هفــت ســال بکارنــد و ســیلو کننــد.3  ایــن 
مطلــب در ُخــرد و کالن مطــرح اســت؛ بــرای نمونــه بــه حســب روایــات پــس از 
ــل  ــاجد را مث ــرده، مس ــران ک ــاجد را وی ــاره مس ــد و من ــج( گنب ــام عصر)ع ــور، ام ظه
زمــان نبــوی بنا می نمایــد.4 بــه فــرض صحــت صــدور و داللت ایــن روایــات، انســان 
خّیــری را فــرض کنیــد کــه می خواهــد بــرای مســلمین وقــف نمــوده و علــی القاعــده 
ــا  ــا قیامــت مســجد او برپ ــا ظهــور امــام عصر)عــج( بلکــه ت ــه ت آرزویش ایــن اســت ک
باشــد و یــاران حضــرت در آن نمــاز بگذارنــد. آیــا اگر ایــن خبــر را شــنید، هزینــه خــود 
را خــرج چیــزی می کنــد کــه بــه دســت امــام عصر)عــج( ویــران شــود؟ آیا ایــن خبــر از 
زخــارف مســاجد و معمــاری اضافــی آن هــا نکاســته و بــر طرحــی بــرای اداره و رونــق 

ــت. ــده اس ــار آین ــتراتژیک از اخب ــری اس ــه ای از کارب ــن نمون آن نمی افزاید؟! ای

2-1. سیره استراتژی سازی از اخبار غیبی
ــر  ــی دارد. غی ــرده برم ــز پ ــا، از ایــن واقعیــت نی ــیره انبی ــان س ــرآن در ضمــن بی ق
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ــی آب  ــان ب ــوح در بیاب ــاره حضرت یوســف گذشــت از کشــتی ســازی ن از آنچــه درب
از اعمــال چندگانــه خضــر نبــی در ســوره  بــر خبــر غیبی بــود و هــم  کــه مبتنــی 
کهــف و... می تــوان مثــال آورد کــه چگونــه داشــتن معلومــی از غیــب منجــر بــه 

برنامه ریــزی ای خــاص بــرای آتــی شــده اســت.
ــک  ــه خضر ی ــرد ک ــورت گی ــط ص ــت این خل ــن اس ــر ممک ــال آوردن از خض ــا مث ب
اســتثنا بوده و حتــی ســایر اولیــا مکلــف نبوده انــد بــر اســاس علــم غیــب خــود 

ــاًل قصــاص قبــل از جــرم کننــد! عمــل نماینــد و مث
امــا بین ایــن مطلــب و برنامــه ریــزی و اخــذ تصمیــم و اســتراتژی ســازی مبتنــی 
ــه آینــده  ــم غیــب نســبت ب ــرق جــّدی وجــود دارد. عل ــار غیبــی از آینــده ف ــر اخب ب
تکلیــف انســان بــه ظاهــر در اکنــون را تغییــر نمی دهــد، لــذا مثــاًل سیدالشــهدا)ع( 
علــی رغــم علــم ســابق بــر بیعــت شــکنی کوفیــان بــه حســب ظاهــر حجــت برایــش 
تمــام اســت و بایــد بــه آن بیعــت ظاهــری توجــه نمایــد و بــه ســمت کوفــه بــرود. 
اما ایــن منافاتــی نــدارد کــه بــرای آینــده ای کــه در راه اســت، بــا توجــه بــه آن علــم 
غیبی برنامــه ای بریــزد. از ایــن رو صلــح امــام مجتبــی)ع( در روایــت، بــه عمــل 
ــه  ــی ک ــر تشــبیه شــده اســت، در حال ــواده فقی خضــر در شکســتن کشــتی آن خان
می دانیــم امــام حســن)ع( مثــل خضــر مأمــور بــه عمــل بــه باطــل نبــوده اســت، 
لکــن وظیفــه او در »حــال« و »ظاهر« یــک چیــز اســت و وظیفــه او در قبــال »فــردا« 
و »باطــن« چیــز دیگــر. لــذا بــه حســب ظاهــر حجــت کافــی بــرای صلــح وجــود دارد 
و می پذیــرد. در حالــی کــه بــا چشــم دیگــر فــردا را می  بینــد و ایــن صلــح را مقدمــه 

قیــام حســینی قــرار می دهــد.
بــرای  داشــتن  اســتراتژی  و  ســازی  زمینــه  بــرای  عالــی  مثال هــای  از  یکــی 
پدیــده ای در آینــده، تمهیــدات الهــی و اســتراتژی ابراهیــم جهــت بعثــت خاتــم 
االنبیــا در مکــه اســت. ابراهیــم)ع( پــدر ادیــان توحیــدی اســت. بنا بــه وعــده الهــی 
ــحاق و  ــد )اس ــد. از او دو فرزن ــه او باش ــل و ذری ــت در نس ــوت و امام ــت نب ــرار اس ق
اســماعیل( پدیــد می  آیــد امــا نبــوت در شــاخه اســحاقی دنبــال می شــود. یعقوب 
داود،  اسرائیل: یوســف،  بنــی  پیامبــران  ســپس  و  اســحاق  فرزنــد  )اســرائیل( 

ســلیمان، موســی، عیســی)ع(.5
ابراهیــم در یــک برنامــه عجیب، هاجــر و اســماعیل را بــه ســرزمین مکه،کــه 

مـقــاالت
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بــی آب و علــف اســت،می  آورد.
آنجــا کعبــه را بنا می کنــد، در حالــی کــه قبــل و بعــد از ایــن عمــل تــا قــرون بعــدی 
همچنــان بیــت المقــدس قبلــه اســت. آنجــا دســت بــه دعــا بلنــد و »لســان 
اســت:  رازی  و  رمــز  پــر  دعــای  می خواهد. ایــن  خــدا  از  اآلخریــن«  فــی  صــدٍق 
»لســان صــدق« در »آخرالزمــان!« خداونــد کــه وعــده اســتخالف بنــدگان صالــح 
ــه  ــود ب ــیده ب ــا بخش ــا را فضیلت ه ــرد و آن ه ــال می ک ــرائیل دنب ــی اس ــط بن را توس
علــت نافرمانی هــا و عهدشــکنی، عهــد خویــش را از آن هــا برمــی دارد. آخریــن 
پیامبــر خــدا در ایــن قوم،عیسی)ع(،احســاس کفــر در آن هــا می نمایــد و خداونــد 
از جملــه بــه او وعــده می دهــد کــه کافــران از بنــی اســرائیل تــا قیامــت زبــون و زیــر 

دســت قــرار گیرنــد.6
اگــر فــردای تاریــخ را نمی دیدیــم کار خلیــل الرحمــان در چنــد قــرن قبــل عبــث 
و لغــو جلــوه می کــرد، اما اینجــا آن اســتراتژی،عمارت کعبــه و قــرار دادن نســل 
اســماعیل در آنجا،کارکــرد خــود را نشــان می دهــد. نبــوت از شــاخه اســحاقی اش 
بــه شــاخه اســماعیلی منتقــل می شــود. پــس از مدتــی طوالنــی، آخریــن پیامبــر 
الهــی از نســل او در مکــه ظهــور می کنــد کــه لســان صــدق توحیــد ابراهیمــی در 
ــم  ــای ابراهی ــه بن ــه ای ک ــرده، کعب ــا ک ــی را برپ ــن اله ــتقل دی ــت مس ــن و هوی آخری
اســت را قبلــه قــرار می دهد. ایــن نمونــه ای از برنامــه ریــزی اخــذ اســتراتژی بــا 
ــرای آینــده اســت. جالب اینکــه  توجــه بــه علــم ســابق الهــی و ســروش غیبــی او ب
غیــر از خلیــل خــدا و اوصیائــش برخــی دشــمنان نیــز بــا اطــالع از اخبــار غیبــی در 
انتظار ایــن بعثــت بــه آنجــا کــوچ کــرده و حــوادث بعثــت آن نبــی را رصــد می کننــد، 
بــه طــوری کــه قــرآن در چنــد جــا می فرمایــد: »پیامبــر را می شناســند همانگونــه 

کــه بچه هاشــان را«7. 
چنیــن چیــزی را در ســیره ائمــه معصومیــن)ع( بــرای تمهیــد مقدمــات و اخــذ 
اســتراتژی بــرای ظهــور خاتــم االوصیــا می یابیم. یــک نمونــه از آن زمینــه ســازی، 
تأســیس شــهر قــم اســت. شــهر قــم کــه هنــگام فتوحــات خلفــا ویــران شــده بــود 
در ســال 94 هجــری بــه دســت اعــراب قبیله اشــعری کــه مجبــور شــده بودنــد بــه 
علــت عقایــد شــیعی خــود کوفــه را تــرک کننــد بازســازی شــد. بنابرایــن شــعبه ای از 
جامعــه شــیعی اولیــه کوفــه و قدیمی تریــن پایــگاه شــیعه در ایــران شــد کــه مــدت 
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زمانــی طوالنــی بــه عنوان یــک کــوچ نشــین عربی ماهیــت خــود را حفــظ کــرد. 
بــا دقــت در روایــات و دســتورات اهل بیــت)ع( می بینیــم تأســیس این چنینــی 
بــرای ظهــور حضــرت  بــرای حفــظ تشــیع و زمینــه ســازی  قم یــک اســتراتژی 

حّجــت)ع( اســت.
ایــن کــوچ بــه دســتور امامــان بــوده و عالمانــی بــزرگ مثــل زکریــا بــن آدم بــدان 
جــا گمــارده شــده، فاطمــه معصومــه)س( بــه هنــگام بیمــاری در ســاوه دســتور 
ــا در آنجــا دفــن شــود. این شــهر از  ــه قــم می دهــد )ســال 201 هجــری( ت انتقــال ب
عصــر صادقیــن به ایــن ســو مــورد تمجیــد واقــع می شــود »آشــیانه اهل بیــت« 

ــر  ایــن چنینــی. ــاران« و ده هــا تعابی ــد جب »حــرم اهل بیــت« »مصــون از گزن
از بخــش دیگــر اخبار، ایــن اســتراتژی کشــف می شــود آنجــا کــه در وجــه تســمیه 
ــام  ــج( قی ــرت قائم)ع ــا حض ــل آن ب ــد: اه ــام کن.می فرمای ــی: قی ــه عربی یعن قم،ب

کــرده، او را یــاری می کننــد.
قــم ســر در  نــام  بــه  و در شــهری  کــوچ می کنــد  کوفــه  از  علــم  آخرالزمــان  در 
مــی آورد و معــدن علــم و فضــل می شــود بــه طــوری کــه مســتضعفی در دیــن در 
تمــام زمیــن باقــی نمی مانــد و ایــن نزدیــک ظهــور قائــم ماســت.8 و پــس از احیــای 
قــم بــا ترکیــب شــیعی و گمــاردن عالمــان برجســته و تشــویق خاصــان شــیعه بــه 
ســکونت در آن بــرای ســاختن پایگاهــی مهــم در آخرالزمــان اســت کــه اگــر از نــگاه 
متجــّزی و بریــده بــه روایــات بــه نــگاه جامــع و مرتبــط روی آوریــم بــه خوبی خــود 

را هویــدا می نمایــد.
وقتــی  گویی هــا ســابقه درازی دارد.  پیــش  اخبــار غیبــی و  بــه  توجــه  اصــل 
خلیفــه دوم، شــام را فتــح کــرد از جملــه بــه تفحــص دربــاره دجــال پرداخــت. 
آیــت اهلل العظمی حکیــم هــم از امــام موســی صــدر خواســت تــا در ســوریه دربــاره 
ســفیانی تحقیــق نمایــد... امــا عجیب اینکه ایــن گونــه کارهــا در چشــم می  آیــد امــا 
مواجهــه اســتراتژیک برخــی از بــزرگان دیــن بــا اخبــار آخرالزمــان بــه چشــم نیامــده 

و هرگــز تئوریــزه نشــده اند.
حکــم میــرزای شــیرازی دربــاره تحریــم تنباکو یــک مواجهــه کامــاًل اســتراتژیک 
ــه جــای واژگان فقهــی واجــب و حــرام  ــه ریشــه در فردانگــری دارد. اواًل ب اســت ک
ــه  ــر ســر اعتقــاد ب ــًا مســتقیمًا ب از واژگان کالمــی  اعتقــادی اســتفاده می کنــد. ثانی
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مهدویــت دســت می نهــد. نــه تنهــا نفرمــود: الیــوم اســتعمال توتــون و تنباکــو 
حــرام و گنــاه نابخشــودنی اســت. بلکــه حتــی نفرمــود: اســتعمال آن در حکــم 
جنــگ بــا اســالم و رســول اهلل اســت. بلکــه فرمــود: »در حکــم محاربــه بــا امــام 
زمان)عــج( اســت«. این حکم یــک پیــش فــرض کالمی تاریخــی معلــوم دارد. چــه 
نســبتی اســت میــان تســلط اجنبی هــا بــر اقتصاد ایــران شــیعی بــا محاربــه بــا امــام 
عصر)عــج(؟! پاســخ به ایــن پرســش فراتــر از »تطبیــق قاعــده نفــی ســبیل« بــر مورد 
اســت و الجــرم موقعیت ایــران شــیعی در قبــال نصــرت حضــرت ولــی عصر)عــج( 
جمهــوری  مســئوالن  خمینــی)ره(  امــام  وقتــی  همچنیــن  مــی  آورد.  پیــش  را 
انقــالب  کــه »انقــالب مــا محــدود به ایــران نیســت  اســالمی را توجــه می دهــد 
ــه پرچمــداری حضــرت  ــزرگ جهــان اســالم ب ــران نقطــه شــروع انقــالب ب مردم ای
می دهد. ایشــان  ارائــه  اســتراتژیک  تبییــن  حجت،ارواحنا فداه،اســت«،9 یک 
اگــر  را تکلیــف می فرمایــد: »مســائل اقتصــادی و مــادی  در دنبالــه مســئوالن 
لحظــه ای مســئوالن را از ایــن وظیفــه ای کــه بــر عهــده دارنــد منصرف کنــد خطری 
بــزرگ و خیانتــی ســهمگین را بــه دنبــال دارد بایــد دولــت اســالمی تمام ســعی و 
تــوان خــود را در اداره هــر چــه بهتــر مــردم بنمایــد و ایــن بــدان معنا نیســت کــه 
اسالمی اســت  جهانــی  حکومــت  که ایجــاد  انقــالب  عظیــم  اهــداف  از  را  آن هــا 
منصــرف کنــد«.10 خطــر بــزرگ و خیانــت ســهمگین چیســت؟ آیــا در حــّد تخلــف 
ــه  ــه زمین ــتراتژیک این وظیف ــگام اس ــت؟ یا آن هن ــرام اس ــی ح ــن راهنمای از قوانی
ــه آرمــان الهــی و آرزوی اولیــای  ــت ب ســازی را موجــب شــده و تخلــف از آن خیان
امروز یــک ضــرورت حیاتــی  نــگاه  کردن ایــن  تئوریــزه  اســت  تلقــی شــده  الهــی 

اســت.

3-1. دو بایسته مهّم استراتژیک برای ظهور
برای یافتــن اســتراتژی کارآمــد جهــت مواجهــه بــا ظهــور حضــرت حجت)عــج( 
دو گام اصلــی را بایــد برداشــت: اول، یافتــن مختصــات همــه جانبــه ظهــور بــا 
توجــه بــه اخبــار معتبــر معصومــان. دوم، اســتراتژی مؤثــر بــا نظریه ایــن مختصات 
از یــک ســو و نظــر بــه امکانــات بالفعــل و بالقــوه جهــان اســالم،به ویــژه تشــیع،از 

ســوی دیگــر.
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گام برداشــتن در چنیــن طریقــی اگــر به یــک گفتمــان تبدیــل شــود و مــورد 
توّجــه خبــرگان و نخبــگان جامعــه اســالمی قرار گیــرد بــرکات فراوانــی را بــرای حــال 

و آینــده جامعــه خواهــد داشــت.
مختصــات ظهــور و پــس از ظهــور، کشــف ســیمای جهــان پیــش روســت از ایــن 
رو مترقــی و پیشــرفته بــودن هــر فکــر، جریــان و ایــده ای متناســب بــا نســبت 
گــذاری  ارزش  نظــام  بود. ایــن  خواهــد  رو  پیــش  جهــان  بــا  جریــان  و  فکــر  آن 
منفعــت  اقــّل  کــرد.  خواهــد  عرضــه  عمومــی را  ادبار هــای  و  اقبــال  اجتماعــی، 
ــی ارزش  ــالم و ب ــان اس ــن جه ــی مزم ــرب زدگ ــروج از غ ــذاری ای خ ــن ارزش گ چنی
ــود،  ــن خ ــد، که ای ــنفکری می باش ــون زده روش ــا اکن ــای ارتجاعی ی ــدن آرمان ه ش
هویــت و اســتقالل ملی،مذهبــی را در پــی خواهــد داشــت. ازبــاب »تعرف األشــیاء 
از  بیــش  تاریــخ معاصــر توجــه نماییــد.  بــأ ضدادهــا« به یــک مثــال عینــی در 
200 ســال اســت که ایرانیــان بــا تمــدن غــرب آشــنایند. در تمام ایــن 200 ســال، 
تمــدن  از ایــن  و تمســک  اخــذ  پــی  جریــان و جنبشــی اجتماعی،سیاســی در 
ــه حســاب آمــده، بنابرایــن  ــان تاریخی یــک طیــف ب ــوده اســت. گرچه ایــن جری ب
شــدت و ضعــف غــرب زدگــی در آن هــا به یــک میــزان نبــوده و بالتبــع قرائت هــا 
و مدل هــای اعتصــام و تمســک بــه غــرب نیــز در ایــن دو قــرن متفــاوت بــوده 
نوبت هایی، ایــن  در  معاصــر،  دهه هــای  در  کــه  اســت  واضــح  اما ایــن  اســت، 
جریــان بــه مطالبــه ای اجتماعی،سیاســی بــدل شــده اســت و در هــر دوره ای 
در  اســت،چه  نمــوده  مشــغول  خــود  بــه  را  ملی،معنــوی  ســرمایه های  همــه 
جانــب اثبــات چــه در جانــب نفی،وقتــی تنهــا راه پیشــرفت و ترقــی رســیدن بــه 
اتوپیــای غــرب قلمــداد و ایــن تصــّور از الیه هــای فکری،فرهنگــی بــه الیه هــای 
اجتماعی،سیاســی جامعــه کشــیده شــود، تبدیــل به یــک مطالبــه اجتماعــی 
می شــود و هزینه هــای بســیار می گیــرد. ادبیــات و هنــر از آن تأثیــر می گیــرد بــه 
طــوری کــه از آن پــس فیلم هــا، رمان هــا و تصنیف هــا، آرمــان دمکراســی لیبــرال 
و لوازمــش گوهــر مقصودشــان می شــود. در ســاختار قــدرت و نهادهــای مدنــی، 
ده هــا  رغــم  علــی  نمونــه،  عنــوان  بــه  و  می شــود  شــعار  سیاســی  اصطالحــات 
مشــکل معیشــتی مــردم، اســتاندارد هــر 10 نفر یــک روزنامــه، دنبــال می شــود. 
ــردد.  ــد و یــک برنامــه ملــی می گ ــه مــدارس راه می یاب حتــی تمریــن دموکراســی ب
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همــه لــوازم دموکراســی لیبــرال در اقتصــاد، حقــوق و سیاســت تئوریــزه می شــود 
و از همــه بدتــر بــا معیــار قــرار گرفتــن مدرنیــزم و آرمــان جدیــد دســت پــه پیرایــش 
دیــن مــی رود و قرائاتــی متناســب بــا مدرنیــزم از دیــن عرضــه می شــود. متدهــا و 
مدل هایــی مثــل قبــض و بســط تئوریــک شــریعت، هرمنوتیــک، وحــدت متعالــی 
ادیــان، اجتهــاد مــدرن و … بــرای آشــنایان به ایــن جریــان شــناخته شــده اســت. 
حــال اگــر گفتمــان مهدویــت بــه عنوان یــک رویکــرد اجتماعی،فرهنگــی، نــه صرفــًا 
کالمــی  تاریخی یــا فردی،معنــوی بــر جامعــه ســایه اندازد و در پرتــو آن مختصــات 
جهــان پیــش رو یافتــه شــود آیــا چنیــن تزهایــی مترقــی و رو بــه جلــو و پیشــرفته 
ــود را  ــالل خ ــطح کالن دارد دوران اضمح ــه در س ــی ک ــا تمدن ــوند؟ آی ــی می ش تلق
طــی می کنــد اتوپیــا و آرمــان بخشــی از جامعــه شــیعی قــرار می گیــرد و بهتریــن 

اســتعدادها و امکانــات را صــرف خــود می نمایــد؟
درگفتمــان مهدویــت بــه جــای تمریــن دموکراســی ،  ایــن شــرک مشــاع و ظلــم 
بالســویه، عدالــت خواهــی بــه دانــش آمــوزان می باورانیــم. بــه جــای حقــوق 
اومانیســتی بشــر، تکالیــف الهــی و اخالقــی اســالمی مطالبه مردمــان می گــردد و 
هنــر و ادبیــات، آمــوزش و پــرورش و حقــوق و سیاســت و اقتصــاد همــه از جهــان 
ــی  ــه دین ــن« ب ــردن دی ــری ک ــای »عص ــه ج ــک کالم ب ــرد و در ی ــر می گی ــرو تأثی پیش

کــردن عصــر کــه در آینــه فــردا هویداســت کمــر می بندیــم.

2. پیش نیازهای فکری،فرهنگی
شــایع شــدن گفتمــان مهدویــت در میــان ســطوح فکــری جامعــه و توجــه 
اســتراتژیک بــه اخبــار غیبی آخرالزمان یــک بســتره فرهنگــی مناســب می خواهــد. 
ــد  ــد می توان برخــی رســوبات غلــط فرهنگــی، تلقی های اشــتباه دینی یاعــادات ب
موانعــی بــرای جلوگیــری از پیدایش ایــن بســتره فرهنگــی باشــد. در اینجــا بــه 

ــم. ــاره می پردازی ــر در ایــن ب چنــد پیــش نیــاز فکری،فرهنگــی مهــم ت

1-2. جمع بین اعتقاد به تقدیر علمی و عینی خداوند با زمینه سازی
و  انســانی  اختیــار  و  الهــی  تــاّم  فاعلّیــت  بیــن  وفــاق  از دیرزمــان،  بی تردیــد 
هــم جمــع بیــن تقدیــر و قضــای الهــی بــا برنامــه ریــزی و تدبیــر انســانی دغدغــه 
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دینــداران بــوده اســت. حتــی بــرای عمــوم مــردم، گاه ایــن مســئله بــه شــکل 
ســئوال و گاه شــبهه در آمــده و ذهــن متکلمــان و فیلســوفان بســیاری را بــه خــود 
مشــغول کــرده اســت. از طرفــی درک تفصیلی مطلق حق،امٌر بیــن االمرین،درکی 
آســان و زودرس نیســت. از ســوی دیگــر اهل ایمــان معمــواًل تفکــر تفویضــی را 
الیق ایمــان نمی یابنــد، پــس الجــرم قاطبــه مــردم بــه تفکــر جبــری نزدیک ترنــد؛ 
ــتر از  ــه بیش ــرد جبرگرایان ــا رویک ــعری ب ــالم تفکر اش ــان اس ــه در جه ــوص ک ــه خص ب

ــی بیــن عامــه مــردم شــایع و در ســطوح فرهنــگ راه یافتــه اســت. معتزل
در زندگــی معمولی،هــم در ســاحت فــردی و هــم اجتماعــی و هــم کالن،که افراد 
و سیاســت مــداران از جنبــه فاعلّیــت تــاّم الهــی و تقدیــر علمــی و عینــی جهــان 
توســط خداونــد، غفلــت دارنــد بــه راحتــی برنامــه ریــزی و تدابیــر کوچــک و بــزرگ 
بــرای فــرد و جامعــه شــکل می گیــرد. امــا مشــکل پــروژه اســتراتژی بــرای ظهور ایــن 
اســت کــه لنگــه دیگــرش بــر همــان بعــد مغفــول تکیــه دارد و می خواهــد بــه تقدیــر 
علمــی و عینــی جهــان و فاعلّیــت تــاّم الهــی توجــه داده، مبتنــی بــر آن کــه در اخبــار 
غیبی انعکاس یافتــه، دســت بــه برنامــه ریــزی بــرای فــردا و خلــق اســتراتژی بــرای 
ظهــور برنــد. اگــر بگوییــم همیــن نقــش عمــده ای در عــدم اســتفاده اســتراتژیک از 
اخبــار آخرالزمــان داشــته اســت اغــراق نکرده ایــم. چــون چنیــن جایگاهــی بــرای 
ــار از  ــدر و اختی ــا و ق ــث از قض ــود بح ــب می ش ــور موج ــرای ظه ــازی ب ــتراتژی س اس
ــد. صــورت کالمــی  فلســفی  ــران را وارد چالــش نمای ــد و کارب ــه متــن بیای حاشــیه ب
دادن به ایــن چالــش بــه طــور خالصه ایــن چنیــن اســت: در خلــق اســتراتژی ها 

بــرای فــردا بــر اســاس اخبــار غیبی بــه دنبــال چــه هســتیم؟
البــد دنبــال آمــاده شــدن برای یــاری حــق و جلوگیــری از دشــمنان در دشــمنی 
می شــویم یا  موفــق  نیســت: یا  خــارج  حــال  دو  از  هســتیم.  ایــن  آن  ماننــد  و 
بــه عقــب  بیــان، جلــوه موفقیــت،  باطــل اســت. بدیــن  نمی شــویم و هــر دو 
افتــادن ظهــور اســت چــون اتفــاق دجــال و فتنــه اش بایــد بیفتــد… بــه عقــب 
ــه  ــتراتژی ها و زمین ــور از اس ــون منظ ــت چ ــرض ماس ــض غ ــم نق ــور ه ــادن ظه افت
ســازی ها، جلو انداختــن ظهــور بــود نــه تأخیــر آن امــا اگــر موفــق نشــویم یعنی 
و  بیایــد  فتنــه  آن  و  بشــود  نتیجــه همــان  تــالش،  و  ریــزی  برنامــه  رغــم  علــی 
تخریب هایــش را بــه بــار نهــد، در ایــن صــورت کار عبــث انجــام داده ایــم. فکــر و 

مـقــاالت



102

کتــاب مــاه

عمــل و ســرمایه های بســیاری را بــدون نتیجــه هزینــه کرده ایــم پــس اســتراتژی 
ســازی مبتنــی بــر اخبــار غیبــی  کــه حاکــی از تقدیــر الهــی اســت ـ یــا بــه نقــض 
غرض، یــا بــه لغــو و عبــث می انجامد. ایــن برداشــتی غلــط از ســّنت تقدیــر الهــی و 
زمینــه ســازی انســانی اســت واقعــًا می تــوان موفــق شــد و هیــچ نقــض غرضــی هــم 

رخ ندهــد، بلکــه ظهور،کمــًا و کیفًا،جلــو افتــد. بدیــن بیــان: 
الــف. برنامــه ریــزی و تدابیــر انســانی از ســوی دوســت و دشــمن بــه مثابــه مــاده 
)بــه معنــای فلســفی( بــرای پذیرش صــورت )قضای الهــی( از جانب خداوند اســت.

صــورت، همــان ظهــور و مواجهــه نهایــی حــق و باطــل و فرجــام خــاّص آن 
اســت کــه انشــاء الهــی اســت. ماده یعنــی برآینــده همــه تالش هــای خوبــان و 
بــدان کــه ظــرف و محــّل پذیرش ایــن صــورت و موضــوع فاعلّیــت تــاّم الهــی اســت.

ب. اعتقاد به بداء الهی، یعنی امکان تغییر در کّم و کیف ظهور
بدیــن معنــا، وقــت و زمانــی کــه در لــوح محــو و اثبــات بــرای ظهــور مقــّرر شــده 
ــق  ــاح ح ــت جن ــت، موقعی ــر از وق ــت. غی ــادن اس ــو افت ــب و جل ــر و عق ــل تغیی قاب
ــاری و دشــمنی نیــز الیتغیــر نیســت و قابلیــت و ضعــف  و باطــل، میــزان قدرت ی

ــد. ــه دســت می  آی دارد. از ایــن رو دو نتیجــه مهــم در فرازهــای بعــد ب
ــاری امــام)ع( اســت. در ایــن ســویه،  ج.  یــک ســویه زمینــه ســازی، پیرامون ی
ــه تعجیــل  ــد منجــر ب ــه مــاده ظهــور اســت،الاقل می توان ــه مثاب ــه ب فعالیــت ما،ک
ظهور، یعنــی بــداء در کــّم ظهــور گــردد. افاضــه صــورت ظهــور از ســوی خداونــد 
نیازمنــد پیدایــش نصابی از یــاری و محافظــت در خوبــان اســت. اگــر آن نصــاب 
زودتــر حاصــل شــود، از ایــن حیــث ظهــور تســریع می شــود و اگــر نــه بــه تأخیــر 
بــرای  عمــران  بــن  موســی  ظهــور  می دانیــم  نیــز  عینــی  واقعیــت  در  می افتــد. 
ــرج آل  ــد و ف ــل ش ــال تعجی ــا 400 س ــالش آن ه ــر ت ــه خاط ــراییل ب ــی اس ــات بن نج

ــت.  ــاده اس ــر افت ــه تأخی ــار ب ــد ب ــون چن ــد)ص( تاکن محم
اســحاق بــن عمــار از امــام صــادق)ع( روایــت می کنــد کــه: »ایــن امــر وقــت 
معینــی داشــت و آن ســال 140 بــود امــا شــما افشــا کردیــد و خداونــد آن را بــه 
چــه  )هــر  نصــاب  تأمیــن  بــرای  اســتراتژی  خلــق  رو  از ایــن  تأخیر انداخــت«.11 
و  ترتیــب عمومی شــیعه  بــه  آنچــه  پــس  اســت.  تکلیــف منتظــران  باشــد( یک 
درنتیجــه زودتــر حاضــر شــدن افــراد اصلــی و کلیدی،کــه بــه عدد لشــکریان بدرند، 



103

و هــم کارهایــی کــه بــه تســریع تشــکیل پرچم هــای هدایــت و یــاری در یمــن و … 
شــود )اگــر نصــاب ظهــور باشــد( می توانــد باعــث تعجیــل ظهــور گــردد.

د. ســویه دیگر زمینه ســازی، شناســایی و آمادگی در مقابله با فتنه دشــمنان 
امــام عصر)عــج( اســت که ایــن هــم بــا الزمــه دیگــر بــداء جفــت می شــود. از دیگــر 
ــوازم بداء ایــن بــود کــه قــدرت بالفعــل دشــمن در حیــن ظهــور نیــز قابــل تغییــر  ل
ــا  اســت. مثــاًل ســفیانی، یک قــدر معیــن و غیــر قابــل تغییــر از قــدرت مخاصمــه ب

حضــرت حجت)عــج( نــدارد.
آمادگــی قبلــی و تهّیأ یــاران می توانــد از ایــن قــدرت بکاهــد و کمی تهّیــأ آن هــا 
مشــتق های  می توانــد  ظهــور(  دادن  رخ  بالتبــع  و  نصــاب  تأمیــن  رغــم  )علــی 

بیشــتری بــرای جنــود حــق در حیــن ظهــور و پــس از آن داشــته باشــد.
فــرق بین ایــن مطلــب بــا فــراز قبل ایــن اســت کــه حــدی خــاص از دشــمنی 
الهــی  و جحــود، و هــم دوســتی و خلــوص نصــاب رخ دادن ظهــور در تقدیــر 
اســت. اینجا بــداء در وقــت ظهــور )کــّم ظهــور( قابــل تصــور اســت. علــم تفصیلــی 
بــه میــزان و بــه ویــژه بــه مصداق ایــن نصــاب آن قــدر کــه بــه تعییــن وقــت ظهــور 
بینجامــد، در دســت مــا نیســت از ایــن رو، تعییــن وقــت )توقیــت( و برنامــه ریــزی 

بــرای ظهــور در وقــت معیــن صــورت نمی پذیــرد و ممنــوع شــده اســت.
ــرای پذیــرش نشــئه ظهــور،  ــر از نصــاب در مــاده )دوســت و دشــمن( ب امــا غی
ــداء، تغییــر  ــوازم ب ــر از حــّد نصــاب هــم تصــور دارد. از دیگــر ل کمــال و نقصــی باالت
دشــمنی،  از  میزانــی  بــا  ســفیانی  خــروج  مثــال  بــرای  اســت.  کیفیــت  در ایــن 
الزمــه ظهــور اســت. عبدالملــک بــن اعیــن می گویــد، نــزد امــام باقــر)ع( ســخن از 
قائــم)ع( بــه میــان آمــد، مــن گفتــم امیــدوارم کــه ظهــور نزدیــک باشــد و ســفیانی 
درکار نباشــد. امــام)ع( فرمودنــد: »بــه خــدا قســم او حتمی اســت و چــاره ای از 

آمــدن او نیســت«.12
اما اینکــه قــدرت دشــمنی او و ابــراز و امکانــات دشــمنی او چقــدر باشــد؟ چیــز 
ثابــت و غیــر قابــل تغییــری نیســت و همیــن موجــب می شــود دســت یاران بــرای 
برنامــه ریــزی و اســتراتژی جهــت کاهــش قــدرت دشــمنی او و هــم ســایر فتنه هــا 
بــاز گــردد. از ایــن رو اســتراتژی های کارآمــد در کــّم و کیــف ظهــور دخیل انــد، نــه 

لغونــد و ناموفــق و نــه بــه نقــض غــرض می انجامــد.

مـقــاالت
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ه. متناظر بودن کارآمدی استراتژی ها درباره ظهور با تدابیر شخصی
در روایــات بــاب بــداء روایــات زیــادی داریــم کــه تدابیــر و رفتارهایــی خــاص از 
ــده  ــدنش( گردی ــر ش ــم تقدی ــی رغ ــرگ او )عل ــان م ــر زم ــب تغیی ــده موج ــوی بن س
اســت. مثــاًل در روایــت اســت کــه، مــردی کــه ازعمــرش جــز ســه ســال باقــی نمانــده 
بــود بــا صلــه رحــم عمــرش بــه 33 ســال کشــیده شــد و برعکس کســی که 33 ســال 
از عمــرش باقــی مانــده بــود بــا قطــع رحــم بــه 3 ســال یا کمتــر کاهش یافت.13 ایــن 
ــت عمــر اســت امــا تدبیــر و رفتارهــای انســانی در کیفیــت عمــر هــم  ــداء در کمّی ب
تأثیــر می کنــد و مــرگ و حیــات خــوب و بــد را منجــر می شــود. بــرای نمونــه امــام 
باقــر)ع( فرمــود: »هیــچ انســانی نیســت کــه پیــش روی مؤمنــی از او بدگویــی کنــد 
و طعنــه زنــد مگر اینکــه بــه بدتریــن شــکل می میــرد«.14 از ایــن نمونــه در روایــات 
مــا بســیار زیــاد اســت. بــه خوبی می بینیــد رفتــاری کمیــت مــرگ و حیــات را تغییــر 
ــوزه  ــاز ح ــه ب ــطح کالن،ک ــئله در س ــن مس ــت آن را. همی ــاری کیفی ــد و رفت می ده
عمــل بــداء اســت،هم رخ می دهــد. ابوحمــزه ثمالــی می گویــد، بــه امــام باقــر)ع( 
عــرض کــردم: امــام علــی)ع( مکــرر می فرمــوده تــا ســال 70 بــال اســت و پــس از 
70 رخــا و گشــایش، امــا ســال 70 گذشــت و رخایــی دیــده نشــده؟ امــام باقــر)ع( 
ــن  ــال 70 معی ــایش( را س ــا و گش ــر )رخ ــن ام ــد وقت ای ــت! خداون ــود: »ای ثاب فرم
کــرده بــود پــس وقتــی امــام حســین)ع( کشــته شــد، غضــب خداونــد بــر اهــل زمین 
شــدت گرفــت پــس بــه ســال 140 تأخیرش انداخــت. مــا آن را بــرای شــما گفتیــم 
و شــما افشــا کردیــد و کشــف ســّر مــا کردیــد، پــس خداونــد بــاز بــه تأخیر انداخــت 
و دیگــر برایــش وقتــی مشــخص نکــرد. ســپس آیــه »یمحــو اهلل ما یشــاء و یثبــت« 

)آیــه بــداء( را تــالوت فرمــود«.15
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رازهای سه گانه
بــه  را  او  انســان،  کمــال جویــی  و  نگــری  آینــده  ویژگــی  و  کنجــکاوی  حــس 
اعمــاق  در  و  می ســازد،  رهنمــون  خویــش  آینــده  و  حــال  گذشــته،  شــناخت 
ــای  ــودن این رازه ــرای گش ــری را ب ــان ناپذی ــش پای ــوزان و عط ــق س ــش، عش جان

ســه گانــه پدیــد مــی  آورد.
ــا از ســویی بــه مطالعــه تاریــخ پیشــینیان دســت یازد، و از  ــر می انگیــزد ت او را ب
شــرایط معاصــر تــا اعمــاق تاریــخ و تــا ســپیده دم آن، پیــش رود، وقایــع و حــوادث 
ابتــکاری و  بــا شــیوه ها و اســلوبهای  نهفتــه در دل تاریــخ و ماقبــل تاریــخ را، 
تجهیــزات مــدرن، کشــف کنــد و زیــر ذره بیــن تجزیــه و تحلیــل بــرد، تــا ضمــن 
شــناخت گذشــته و کســب آگاهی هــای ســودمند، درســها و تجربه هــای گران بهــا 
و ارزشــمندی را از فــراز و نشــیب، طلــوع و غــروب و پیشــرفت تمدن هــا و فروپاشــی 
جامعه هــا و سلســله های پیشــین، بــرای ســاختن دنیــای نــو و جامعــه مطلــوب 
و آفرینــش تمــدن دلخــواه فــرا گیــرد، و از دگــر ســو همیــن عوامــل بــه عــالوه بیــم و 

امیــد، انســان را بــه تفکــر عمیــق و کاوش پــی گیــر دربــاره آینــده وا مــی دارد.
ــا زشــت؟ بــه هنجــار و متعــادل اســت، یا  ــا آینــده تاریــخ، آینــده ای اســت زیبا ی آی

 فرجام شکوهمند تاریخ
و آینده جهان
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ناهنجــار و کــج و معــوج؟ آیــا آینــده تاریــخ روشــن و تماشــایی اســت؟ یا تیــره و غمبار؟
آیــا سرنوشــت محتــوم جامعه هــای انســانی همیــن اســت کــه حکومــت مــردم 
شایســته و برگزیــده را تجربــه نکنــد و همیشــه در چنــگال زور و فریــب و ســرکوب و 
خشــونت دســت و پــا زنــد؟ آیــا رونــد تاریــخ بــه همیــن صــورت ادامــه خواهد یافــت 
و ســتم و بیــداد همــزاد و همــراه انســان خواهــد بود؟ یــا ســرانجام آرزوهــا و آرمانهــا 
پیــروزی دوســت  و  زیبــا  فــردای  و  انســان تحقــق خواهد یافــت  آلهــای  و ایــده 

داشــتنی طلــوع خواهــد کــرد و روزگاِر بهتــر آزادی و رهایــی رخ خواهــد گشــود؟

پاسخی نویدبخش و امیدآفرین
پاســخ قــرآن به ایــن مســئله، امیدآفریــن و نویدبخــش اســت؛ در نگــرش قــرآن، 
رنــج و انــدوه انســان، ابــدی نیســت. ســتم و بیــداد هــم، همــزاد و همــراه انســان 
نخواهــد بــود، و محکومیــت و بندگــی و اســارت انســان نیــز همیشــگی نیســت. بــر 
طبــق قوانیــن و ُســنن الهــی، آنچــه مایــه رنــج و درد و اســارت انســان و مانــع حرکت 
تکاملــی و اصالحــی و آزادی خواهانــه اوســت، محکــوم بــه فناســت و هــر آنچــه بــه 
ســود بندگان شایســته خداســت، درخشــندگی و شــکوه و پایندگی خواهد یافت.

پیــروزی نهایــی حــق و عدالــت و آزادی و حقــوق بشــر،که امری اســت محتوم و 
تردیدناپذیر،ســرانجام پرتوافکــن خواهــد گشــت و ظلمــت و ســیاهی ظلــم و جــور 
و حــق ناپذیــری و اصــالح ســتیزی را نابــود خواهــد ســاخت. بدیــن ســان قــرآن 
دریچه هــای امیــد و دروازه هــای نویــد و اطمینــان بــه آینــده را بــر روی قلب هــای 
ســرد و یــخ زده محرومــان ملــل می گشــاید و نســیم زندگــی را در جــان فســرده 

ــان می دمــد: آن
ااْلَءْرِض  ِفــی  َفَیْمُکــُث  الّنــاَس  ما َیْنَفــُع  ّمــا 

َ
أ َو  ُجفــاًء  َفَیْذَهــُب  َبــُد  الّزَ ــا  ّمَ

َ
»َفأ

ااْلَءْمثــاَل«)1( اهلُل  َکذِلَک َیْضــِرُب 
»امــا کفهــا و ناخالصیهــای روی آب، بــه کنــاری پرتــاب می گــردد و از میــان 
ــرای  ــد. خــدا ب ــه مــردم ســود می رســاند، در زمیــن می مان مــی رود، و امــا آنچــه ب

می زنــد.« گونــه  را ایــن  مثال هــا  راهیابی مــردم 
از نظــرگاه قرآن ایــن واقعیــت، مســلم و قطعــی اســت کــه حکومــت نهایــی، 
حکومــت حــق و عــدل، خــرد و شــعور، آزادی و حقــوق بشــر و حکومــت مــورد 

مـقــاالت
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رضایــت همــاره مــردم اســت.)2(
از نظــرگاه قــرآن و اهل بیــت، آینــده جهــان و جهانیــان، آینــده نابــود شــدن 
باطــل و بیــداد و ســرانجاِم خــوش پیروزمندانــه از آِن تقــوا و تقواپیشــگان و رعایت 
گــران حقــوق و آزادی و خشــنودی مــردم اســت؛ از آِن شایســتگی و صاحبــان 

شایســتگی و از آِن داد و دادگــران اســت.
مؤلــف »المیــزان« در ایــن بــاره می نویســد: »کاوش عمیــق در احــوال کائنــات 
ــی و  ــده زندگ ــات، در آین ــی از کائن ــوان جزی ــه عن ــز ب ــان نی ــه انس ــد ک ــان می ده نش
تاریــخ خــود بــه نهایــت کمــال خــود خواهــد رســید. آنچــه در قــرآن آمــده اســت،که 
اســتقرار اســالم در جهــان، امــری شــدنی و قطعی اســت،در حقیقــت تعبیر دیگری 

اســت از ایــن مطلــب کــه انســان بــه کمــال تــام و تمــام خــود خواهــد رســید.«)3(

فرجام شکوهمند تاریخ از دیدگاه قرآن
تاریــخ چیــزی جــز بازتــاب درگیــری پایــدار و بی امــان حــق و باطــل، عــدل و 
ســتم، یا آزادی و اســتبداد نیســت. رویارویــی طرفداران ایــن دو، از ســپیده دم 
حیــات تاکنــون بــه طــور مــداوم و در میدانهــای گوناگــون جریــان داشــته و پیروزی 

و شکســت دســت بــه دســت گردیــده اســت.
کــه حــق  اســت  آمــده  پیــش  بســیاری  مقاطــع  و  زمان هــا  تاریــخ،  رونــد  در 
و رهــروان راه عدالــت، در ضعــف و فشــار بــوده و باطــل و ســتم، در فرم هــای 
مختلــف، حتــی در فــرم مذهــب ســاالری مخــوف و خشــونت بــاری در تاخــت و 
تــاز بوده انــد؛ امــا ســرانجاِم تاریــخ و کاروان انســانیت طبــق خواســت تاریخــی خــدا 

و ُســنن او از آِن حــق و حــق طلبــان و آزادی خواهــان اســت.
اینــک بــه مطالعــه و تدبــر در انبــوه آیاتــی کــه بیانگر ایــن ســّنت امیدبخــش خــدا 
و ایــن خواســت تاریخــی آن قــادر توانــای حاکم بر جامعه و تاریخ اســت، می پردازیم:

1ـ قانون پیروزی حق بر باطل
قــرآن، نویدگر ایــن حقیقــت اســت کــه در مبــارزه طوالنــی و پردامنــه حــق و 
باطــل، ســرانجام حــق و عدالــت پیــروز خواهــد شــد و باطــل و بیــداد، محتــوم بــه 
اضمحــالل و انهــدام و فناســت؛ چــرا کــه نظــام تکویــن، نظــام خیــر و مهــر و غلبــه 
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خیــر و مهــر بــر شــر و ظلــم اســت و بر ایــن اســاس، فرجــام نظــام اجتماعــی و آینــده 
زندگــی و تاریــخ جامعه هــا و تمدنهــا نیــز فرجامی اســت کــه نظــام عــدل و توحیــد و 
مــردم ســاالری و مســئولیت پذیــری بــر کفرگرایــی و حــق ســتیزی و نظــارت گریــزی 

و طاغــوت منشــی پیــروز خواهــد گشــت.
1-1. قــرآن ضمــن تأکیــد بــر هدفمنــد بــودن آفرینــش و حرکــت تاریــخ، با یــورش 
بــه پنــدار پوچــی کــه آفرینــش جهــان، انســان و رونــد تاریــخ را بیهــوده و بازیچــه 

ــد: ــکاس می بخش ــورت انع ــن ص ــده را بدی ــّنت یاد ش ــدارد، س می پن
ْرَض َو مــا َبْیَنُهمــا الِعبیــَن... َبــْل َنْقــِذُف ِباْلَحــّقِ َعَلــی 

َ
ــماَء َو األ »َو مــا َخَلْقنا الّسَ

اْلباِطــِل َفَیْدَمُغــُه َفــِاذا ُهــَو زاِهــٌق َو َلُکــُم اْلَوْیــُل ِمّمــا َتِصُفــوَن«)4(
»و مــا آســمان و زمیــن را و آنچــه میــان آن دو پدیــد آمــده اســت، بــه بازیچــه و 
بیهــوده نیافریدیــم. اگــر می خواســتیم بازیچــه ای بگیریــم، بی تردیــد آن را از نــزد 
ــس آن را  ــم، پ ــداد می کوبی ــل و بی ــر باط ــر س ــق را ب ــا ح ــه م ــم؛ بلک ــود می گرفتی خ
درهــم می شــکند و نابــود می ســازد و باطــل و بیــداد نابــود شــدنی اســت؛ امــا وای 

بــر شــما بیدادگــران از آنچــه وصــف می کنیــد!«
2-1.در ســوره »رعــد« در قالــب مثــال زیبایــی، جریــان حــق و باطــل و عدالــت 
و ســتم و سرنوشــت محتــوم آن هــا را بــه آب و کــف روی آب تشــبیه می کنــد. 
همچنــان کــه کــف و ناخالصــی بــر روی آب، چهــره می گشــاید و آب را،کــه مایــه 
ــا  ــد و ب ــان می کن ــا پنه ــت،از دیده ه ــی اس ــور زندگ ــراوت و ش ــاط و ط ــات و نش حی
ــا حرکــت حــق،  ــر دوش حــق ســوار و ب حرکــت آب جــوالن می دهــد، باطــل نیــز ب
ــر روی آب ناپایدارنــد و  ــه کــه کفهــا ب مســیر تاریــخ را طــی می کنــد؛ امــا همــان گون
آنچــه پایــدار می مانــد، آب صــاف و زالل اســت، ســرانجام، باطل هــای کــف گونــه 
نیــز محــو و نابــود می گردنــد و حــق و عــدل و آزادی و آزادگــی بــه ســان آب جــاری، 
ــا کــران هســتی را جلــوه گاه نورافشــانی و  دل هــای تشــنگان را پرنشــاط و کــران ت

چشــم نــوازی خویــش خواهــد ســاخت:
ــداً راِبیــًا َو  ــْیُل َزَب ــٌه ِبَقَدِرهــا َفاْحَتَمــَل الّسَ ْوِدَی

َ
ــماِء مــاًء َفســاَلْت أ ــَن الّسَ ــَزَل ِم ْن

َ
»أ

ــِرُب اهلُل  ــُه َکذِلَک یْض ــٌد ِمْثُل ــاٍع َزَب ْو َمت
َ
ــٍه أ ــاَء ِحْلَی ــاِر اْبِتغ ــی الّن ــِه ِف ــُدوَن َعَلْی ِمّما ُیوِق

ّمــا ما َیْنَفــُع الّنــاَس َفَیْمُکــُث ِفــی 
َ
َبــُد َفَیْذَهــُب ُجفــاًء َو أ ــا الّزَ ّمَ

َ
اْلَحــّقَ َو اْلباِطــَل َفأ

ااْلَءْمثــاَل«)5( اهلُل  َکذِلَک َیْضــِرُب  االرِض 

مـقــاالت
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کتــاب مــاه

گاه  آن  آورد،  فــرود  بــاران  صــورت  بــه  آســمان  آبــی از  کــه  خدایــی  »همــان 
برآمــده  کفــی  به انــدازه کشــش خــود روان شــدند. و ســیالب،  رودخانه هایــی 
کاالیــی در  زیور یــا  آوردن  بــه دســت  بــرای  آنچــه  از  و  برداشــت،  بــر روی خــود 
شــعله های آتــش می گدازنــد نیــز ناخالصــی و کفــی بــه ســان آن بــر می  آیــد. خــدا 
حــق و باطــل را ایــن گونــه مثــال می زنــد؛ امــا کــف روی آب بــه کنــاری پرتــاب 
می گــردد و از میــان مــی رود، و امــا آنچــه بــه مــردم ســود می رســاند، در زمیــن 

می زنــد.« گونــه  را ایــن  مثال هــا  راهیابی مــردم  بــرای  خــدا  می مانــد. 
3-1. بدیــن صــورت پیــروزی حــق و عدالــت و زوال محتــوم باطــل و زورمــداری 

و قیــم مآبــی را اعــالم می کنــد:
»َو ُقْل جاَء اْلَحّقُ َو َزَهَق اْلباِطُل ِإّنَ اْلباِطَل کاَن َزُهوقًا«)6(

»و بگو: حق آمد و باطل نابود شد؛ آری، باطل هماره نابود شدنی است!«
اْلَحــّقَ  ِلُیِحــّقَ  اْلکاِفریــَن  َو َیْقَطــَع داِبــَر  ِبَکِلماِتــِه  اْلَحــّقَ  ْن ُیِحــّقَ 

َ
أ اهلُل  »َو ُیریــُد 

اْلُمْجِرُمــوَن«)7( َکــِرَه  َلــْو  َو  اْلباِطــَل  َو ُیْبِطــَل 
بــا کلمــات خــود تقویــت و اســتوار  »امــا خــدا می خواهــد حــق و عدالــت را 
نمــوده، کفرگرایــان و حــق ناپذیــران را ریشــه کــن ســازد. او می خواهــد تــا حــق 
ــکاران آن را  ــد جنایت ــر چن ــردارد، ه ــان ب ــداد را از می ــل و بی ــازد و باط ــتوار س را اس

خــوش نداشــته باشــند.«

2ـ پیروزی راه و رسم عادالنه و انسانی پیامبران
نهضت هــای توحیــدی در جریــان تاریــخ بــرای نجــات انســان از اســارت شــیطان، 
مظاهــر فریبــای طبیعــت، نفــس ســرکش و آن گاه اوج دادن انســان بــه پرفرازتریــن 
قّلــه توحیــد و تقــوا، مجاهــدات و مبــارزات قهرمانانــه و مخلصانــه و روشــنگری را 
تــدارک دیده انــد، و بــا وجــود مخالفت هــا و جنــگ و ســتیزها، همــاره پیــروز بوده انــد 

و تاکنــون بیشــتر مــردم جهــان را در ســایه هدایــت و نجــات خــود نــگاه داشــته اند.
آینــده نگــری وحــی و بینــش تاریخــی قــرآن نیــز مخالفت هــا و ســنگ اندازی ها 
و اصــالح ســتیزی های مخالفــاِن دعوت هــای توحیــدی را ناپایــدار می شناســد و 
بر این اندیشــه اســت کــه ســنگرهای پوشــالی و دخمه هــای عنکبوتــی آنــان طبــق 
وعــده تخلــف ناپذیــر خــدا فــرو خواهــد ریخــت، و حاکمیــت آزادمنشــانه پیامبــران 
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ــر تمامی قلب هــا و جان هــا تحقــق خواهد یافت؛ این یکــی از ســّنت های تبدیــل  ب
ناپذیــر خداســت کــه در آیــات متعــددی از کتــاب پرشــکوه او نمایــان شــده اســت:

ْشهاُد«)8(
َ
ْنیا َو َیْوَم َیُقوُم األ

ُ
ِذیَن َءاَمُنوا ِفی اْلَحیاِه الّد

َ
ا َلَنْنُصُر ُرُسَلَنا َو اّل

َ
»ِإّن

»مــا به یقیــن پیامبــران خــود و کســانی را که ایمــان آورده انــد، در زندگــی دنیــا و 
روزی کــه گواهــان بــه پــا می خیزند یــاری می دهیــم!«
َنا َو ُرُسِلی ِإّنَ اهلَل َقِوّیُ َعِزیٌز«)9(

َ
ْغِلَبّنَ أ

َ
»َکَتَب اهلُل أل

»خــدا چنیــن مقــرر داشــته اســت کــه: مــن و فرســتادگانم پیــروز خواهیــم شــد؛ 
چــرا کــه خداونــد نیرومنــد و شکســت ناپذیــر اســت!«

ُهــْم َلُهــُم اْلَمْنُصــوُروَن َو ِإّنَ ُجَنَدَنــا 
َ
»َو َلَقــْد َســَبَقْت َکِلَمُتنا ِلِعَباِدَنــا اْلُمْرَســِلیَن ِإّن

َلُهــُم اْلغاِلُبــوَن«)10(
»و به یقیــن فرمــان مــا در مــورد بنــدگان فرســتاده مــا از پیــش چنیــن رفتــه 
بــر دشــمنان خــود پیــروز خواهنــد شــد و  اســت کــه آنان یــاری شــدگان اند، و 

پیروزنــد!« بی تردیــد  مــا  لشــکریان 

3ـ قانون وراثت زمین
ــاره آینــده جهــان و انســان، بر ایــن حقیقــت  ــرآن در نگــرش تاریخــی اش درب ق
گرفتاری هــا و  اســارت ها،  کــه ســرانجام، رنج هــا، مشــقت ها،  گواهــی می دهــد 
حرمان هــای انســان پایــان می پذیــرد؛ چــرا کــه ســّنت تغییرناپذیــر خــدا بر ایــن قرار 
گرفتــه کــه در واپســین حرکــت تاریــخ، تنهــا بنــدگان شایســته و وارســته و اصــالح 
ــی و  ــه مترق ــد، و برنام ــان گردن ــن و زم ــته داران زمی ــر رش ــان و س ــدا وارث ــب خ طل
روش انســانی و آزادمنشــانه آنــان بــر همــه جهــان، مدیریــت و حکومــت عادالنــه 
ــدار و  ــه های زورم ــا و اندیش ــود پنداره ــدی وج ــان از پلی ــران جه ــا ک ــران ت ــد و ک کن
چهره هــای خشــن و اصــالح ناپذیــر و جریانــای ســتمکار و پایمــال کننــده حقــوق 

ــد: ــد می فرمای ــاک و پاکیــزه شــود. قــرآن در بیان ایــن نوی و آزادی بشــر پ
ْکــِر َاّنَ ااْلَءْرَض َیِرُثهــا ِعبــاِدَی الّصاِلُحــوَن ِاّنَ  ُبــوِر ِمــْن َبْعــِد الّذِ »َو َلَقــْد َکَتْبنا ِفــی الّزَ

فــی هــذا َلَبالغــًا ِلَقــْوٍم عاِبدیــَن«)11(
بنــدگان  را  زمیــن  کــه  نوشــتیم  تــورات)12(  از  پــس  زبــور  در  مــا  به یقیــن  »و 
شایســته کــردار مــا بــه ارث خواهنــد بــرد.)13( بــه راســتی کــه در ایــن نویــد شــادی 

مـقــاالت
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و  رســا  پیــام  هســتند،  خــدا  پرستشــگر  مردمی کــه  بــرای  پرشــکوه،  و  بخــش 
اســت.«)14( بســنده ای 

َو  ِئَمــًه 
َ
أ َنْجَعَلُهــْم  َو  ااْلَءْرِض  ِفــی  اْســُتْضِعُفوا  ذیــَن 

َ
اّل َعَلــی  َنُمــّنَ  ْن 

َ
أ ُنریــُد  »َو 

اْلواِرثیــَن«)15( َنْجَعَلُهــْم 
»و می خواهیم بر کســانی که در زمین بر اثر فریب و ســرکوب فرودســت شــده اند، 

منت نهیم و آنان را پیشــوایان مردم گردانیم و وارثان زمین قرارشــان دهیم.«

4ـ مدیریت و رهبری توحیدگرایاِن شایسته کردار
از دیــدگاه بینــش تاریخــی قــرآن، در جریــان کشــاکش و درگیــری توحیدگرایــان 
ــت  ــان و طرفــداران حــق و عدال ــان، گرچــه ممکــن اســت توحیدگرای و شــرک گرای
بارهــا دچــار ناکامی گردنــد، و اشــتباهات، ندانــم کاری هــا و بیگانگی هــای آنــان بــا 
پیــام خــدا پاپیــچ آن هــا شــود، اما ایــن ســّنت محتــوم و وعــده قطعــی خداســت 
کــه در آخریــن برخــورد و پیــکار میان ایــن دو گرایــش و روش، پیــروزی جاودانــه بــا 

خداجویــان و ایمــان داران و آزادی خواهــان اســت.
ُهْم ِفــی ااْلَءْرِض  ذیــَن َءاَمُنــوا ِمْنُکــْم َو َعِمُلــوا الّصاِلحــاِت َلَیْســَتْخِلَفّنَ

َ
»َوَعــَد اهلُل اّل

ــْم َو  ــی َلُه ــِذی اْرَتض
َ
ــُم اّل ــْم ِدیَنُه ــّنَ َلُه َن ــْم َوَلُیَمّکِ ــْن َقْبِلِه ــَن ِم ذی

َ
ــَتْخَلَف اّل ــا اْس َکَم

ــی َشــْیئًا...«)16( ْمناً َیْعُبُدوَننــی ال ُیْشــِرُکوَن ِب
َ
ــْم أ ــِد َخْوِفِه ــْن َبْع ــْم ِم ُه َلّنَ َلُیَبّدِ

»خــدا بــه کســانی از شــما که ایمــان آورده و کارهــای شایســته انجــام داده انــد، 
وعــده فرمــوده اســت کــه آنــان را در روی زمیــن بــه جانشــینی خــود برخواهــد 
گزیــد؛ درســت همــان ســان کــه آن کســانی را کــه پیــش از آنــان بودنــد، جانشــین 
خــود قــرار داد؛ و آن دیــن و آییــن و روش و منشــی را کــه بــرای آنــان پســندیده 
اســت بــه ســود آنــان اســتقرار خواهــد بخشــید؛ و تــرس آنــان را بــه نعمــت امنیــت 
و آرامــش تبدیــل خواهــد ســاخت؛ بــه گونــه ای کــه تنهــا مــرا می پرســتند و چیــزی 

را شــریک و همتــای مــن نمی ســازند...«)17(
بنابرایــن، کســانی کــه به ایمــان و پــروای راســتین مجهــز باشــند و در جامعــه و 
تمــدن خــود شایســته و آزادمنشــانه عمــل کننــد و بــه اصــالح امــور و ســاماندهی 
ــه  ــه رأی و رضایــت مــردم را ب ــار کننــد ک ــه ای رفت ــه گون ــد و ب شــئون مــردم بپردازن
همــراه داشــته باشــند، بی تردیــد در میــدان تنــازع بقــا، گــوی ســبقت را خواهنــد 
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ربــود و مدیریــت زمیــن و زمــان در اختیــار آنــان قــرار خواهــد گرفــت.

5ـ استقرار آیین و روش خداپسندانه در گیتی
در دنیایی که قدرت های ســتمکار، از هر ســو ســلطه ظالمانه و انحصاری خود را 
بــر توده هــای دربنــد تحمیــل نمــوده و بــالی جهــل و خرافــات، مرام ها و مســلک ها و 
مذاهــب شــرک آلــود و تاریک اندیــش، زنجیرهــای گــران خــود را بــر مغزهــا و اندیشــه ها 

پیچیــده بودنــد، قــرآن به رهــروان راه توحیــد، نوید نجات و فــالح داد.
بــه آنــان نویــد فرجــام خــوش و آینــده ســعادتمندانه، نویــد گســترش پیــام 
قــرآن و پیــروزی آزادی بــر دیــو اســتبداد، گرایــش بشــریت بــه دیــن خداپســندانه 
و پیروزی اندیشــه مترقــی قــرآن بر اندیشــه های شــرک و بیــداد را داد و همــگان 
ــا گذشــت زمــان، نویدهــای قرآن یکــی پــس از دیگــری جامــه  شــاهد بودنــد کــه ب
عمــل پوشــید، و نــه تنهــا مکــه و مدینــه و جزیــره العــرب، کــه کاخ هــای ســتم 
غــرب  اســتبدادگران و خشــونت کیشــان در ایــران، روم، مصر، یمــن و شــرق و 
ــا  ــک ب ــه ای که این ــه گون ــت، ب ــرار گرف ــرآن ق ــام ق ــوذ پی ــرض نف ــان آن روز در مع جه
اســتبداد و فســاد حکومت هــای کشــورهای مســلمان نشــین و دیگــر  وجــود 
عوامــل بازدارنــده ای کــه در جامعه هــای مســلمان بــه وجــود آمــده، بــاز هــم پیــام 
قــرآن در پرتــو حقانیــت و جاذبــه و محتــوا و دیگــر ویژگی هایــش زیر ایــن آســمان 
نیلگــون جنبــه جهانی یافتــه اســت. این ها همــه تــازه بخشــی از نویــد قــرآن اســت 
و بخــش دیگــرش در راه اســت. بی تردیــد هــر پژوهشــگر منصفــی بــا تعمــق در 
بخــش گذشــته، بــه آینــده اطمینــان خواهد یافــت و نویــد قــرآن را جــدی و قطعــی 
ــه  ــاور خواهــد نمــود کــه بشــریت، ســرانجام از ســلطه اهریمنان خواهــد گرفــت و ب
مکتب هــا و فلســفه ها و ایســم ها و کیش هــای شــخصیت و بافته هــای میــان 
تهــی و اســارت آور و مذهــب ســاالری های هــراس انگیــز و ابــزار فریــب و ســرکوب 
و حقــوق  اخــالق  و  معنویــت  و  و ســعادت  می شــود  آزاد  خــدا  دیــن  ســاختن 
بشــر،آن گونــه کــه بایســته و شایســته اســت،بر جهــان ســایه می افکند. ایــن وعــده 

محتــوم خداســت کــه بدیــن صــورت ترســیم شــده اســت:
ِذی اْرَتضی َلُهْم...«)18(

َ
َنّنَ َلُهْم ِدیَنُهُم اّل »َو َلُیَمّکِ

»و دیــن و آییــن مترقــی و منــش عادالنــه و انســانی را،کــه بــرای آنــان پســندیده 

مـقــاالت
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اســت،به ســود آنــان اســتقرار بخشــیده و پابرجــا و ریشــه دار خواهــد ســاخت.«

6ـ صلح و امنیت جهانی
از بالهــای اجتماعــی دنیــای معاصــر، فاجعــه عــدم امنیت اســت؛ عــدم امنیت 
فــردی، خانوادگــی، اجتماعــی، اقتصــادی، سیاســی، شــغلی، و عــدم امنیــت در 

دیگــر ابعــاد و جلوه هــای حیــات بشــر.
انحصــاری  رســانه های  و  مصاحبه هــا  در  تنهــا  معاصــر  جهــان  در  امنیــت 
حکومت هــا و قدرت هــا جلــوه گــر اســت و نــه در عینیــت جامعه هــا، و جهــان 
در کام شــعله های هســتی ســوز و امیدکــش ناامنی هــا و شــرارت هایی اســت کــه 
ــد و بی تردیــد خــود  ــد و هیــزم کــش آن ان زورمنــدان خودکامــه آن را برافروخته ان
آن هــا نیــز قربانی ایــن آتــش افروزیهــا خواهنــد گشــت؛ چــرا کــه »َمــْن َزَرَع اْلُعــدواَن 
ــی جــز  ــاند، حاصل ــی بیفش ــاوز و ناامن ــذر تج ــه ب ــی ک ــراَن«؛ »آن کس ــَد اْلُخْس َحَص

ــرد.« ــان درو نخواهــد ک زی
امــا قــرآن نویــد دهنــده بهــروزی و نجــات اســت؛ نجــات از ناامنی هــا، و بــال 
گشــودن و رســیدن بــه امنیــت و آرامــش؛ بــه امنیــت جانــی، امنیــت اقتصــادی، 
امنیــت شــغلی، امنیــت عرضــی و آبرویــی، امنیــت مســکن و وطــن و ســرزمین.

قــرآن بر ایــن روش و ســّنت خــدا رهنمــون اســت کــه شــرارتها و ناامنی هــا و 
اســتبداد و انحصــار و اختنــاق و ســرکوب عریــان و شــبه قانونــی را پایانــی اســت، 
ــه مفهــوم حقیقــی اش خواهــد رســید: ــه امنیــت ب و ســرانجام جامعــه انســانی ب

ْمناً َیْعُبُدوَنِنــی ال ُیْشــِرُکوَن ِبــی َشــْیئًا َو َمــْن 
َ
ُهــْم ِمــْن َبْعــِد َخْوِفِهــْم أ َلّنَ »... َو َلُیَبّدِ

ولِئــَک ُهــُم اْلفاِســُقوَن«)19(
ُ
َکَفــَر َبْعــَد ذِلــَک َفأ

ــد  »خــدا بــه کســانی از شــما که ایمــان آورده و کارهــای شایســته انجــام داده ان
وعــده فرمــوده اســت کــه بی تردیــد آنــان را در روی زمیــن و در اداره امــور آن بــه 
جانشــینی خــود برخواهــد گزیــد؛ درســت همــان ســان کــه کســانی را کــه پیــش 
از آنــان بودنــد، جانشــین خــود قــرار داد؛ و آن دیــن و آیینــی را کــه بــرای آنــان 
پســندیده اســت بــه ســود آنــان اســتقرار خواهــد بخشــید؛ و تــرس و هــراس آنــان 
را بــه نعمــت امنیــت و آرامــش تبدیــل خواهــد ســاخت؛ بــه گونــه ای کــه تنهــا مــرا 
می پرســتند و چیــزی را شــریک و همتــای مــن نمی ســازند.« در ایــن آیــه، ســه 
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ــت: ــده اس ــی و آزادی آم ــخ و روزگار رهای ــت تاری ــین حرک ــرای واپس ــد ب نوی
1ـ مدیریت و جهانداری ایمان داران و شایستگان در بینش، روش و منش؛

و  دوســتانه  بشــر  و  خردمندانــه  منــش  و  روش  و  آییــن  و  دیــن  اســتقرار  2ـ 
خداپســندانه در مزرعــه جان هــا و مغزهــا و از پــی آن در گســتره زمیــن و زمــان؛

3ـ از میــان رفتــن همــه عوامــل خــوف و تــرس و ابزارهــای وحشــت و ناامنــی و 
هیــوالی خشــونت و ســرکوب و اســتقرار آزادی و امنیــت جهانــی.

7ـ گسترش جهانِی اسالم
و  انســان  آفرینــش  بــدو  از  کــه  اســت  آن  نشــانگر  انســان،  پرماجــرای  تاریــخ 
ســلیقه ها،  و  برخورد اندیشــه ها  تاکنــون،  بشــری  جامعــه  نخســتین  تشــکیل 
باورهــا و مذهبهــا جــزء گسســت ناپذیــر زندگــی جامعه هــا و تمدن هــا بــوده اســت.

در ایــن برخــورد و گاه نبــرد ســهمگین، بــا وجــود مخالفت هــا و کارشــکنی ها و 
خصومت ها و جنگ و ســتیزهای ســردمداران اســتبداد و ارتجاع، گرچه پیوســته 
دیــن خــدا و دعوت هــای آســمانی پیامبــران پیــروز بــوده و در برابــر، مذاهــب و 
مکاتــب شــرک آلــود و خرافــه ســاز و اســتبدادپرداز، تنهــا در مقاطعــی از تاریــخ، آن 
هــم بــه ضــرب زور عریــان و نیمــه عریــان جوالنــی داشــته اند، امــا قــرآن در نگــرش 
تاریخــی خــود نویدگــر آن اســت کــه در فرجــام تاریــخ و آینــده جهــان، در گفتمــان 

باورهــا و مکتب هــا و گفــت و شــنود تمدن هــا، دیــن اســالم پیــروز خواهــد شــد.
ایــن ســّنتی از ســّنت های خداســت، گرچــه انحصارگــران و تبهــکاران آن را 
ــاب و  ــم ت ــوار طالیــی خورشــید عال ــره از درخشــش ان نخواهنــد، و بســان شــب پ
ــد: ــل آورن ــه عم ــت ب ــام آن ممانع ــا ن ــی ب ــت، حت ــن آزادی و عدال ــان آرای دی جه

َکــِرَه  َلــْو  ُنــوَرُه َو  َبــی اهلُل ِااّل َاْن ُیِتــّمَ 
ْ
ِبَاْفواِهِهــْم َو َیأ ُنــوَر اهلِل  »ُیریــُدوَن َاْن ُیْطِفــُؤا 

ــِن  ــی الّدی ــَرُه َعَل ــّقِ ِلُیْظِه ــِن اْلَح ــوَلُه ِباْلُهــدی َو دی ــَل َرُس ــذی َاْرَس
َ
ــَو اّل ــُروَن ُه اْلکاِف

ــه َو َلــْو َکــِرَه اْلُمْشــِرُکوَن«)20( ُکّلِ
»آنــان می خواهنــد نــور خــدا را بــا ســخنان و دهان هــای خویــش خامــوش 
ســازند، امــا خــدا جز ایــن نمی خواهــد کــه نــور خــود را بــه کمــال رســاند، گرچــه 
کفرگرایــان و حــق ســتیزان را خــوش نیایــد. او کســی اســت کــه پیامبــرش را همــراه 
ــر  ــا آن دیــن توحیــدی و آزادی بخــش را ب ــا هدایــت و دیــن درســت فرســتاد، ت ب
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هــر چــه دیــن و آییــن و مــرام ســاختگی اســت پیــروز ســازد، گرچــه شــرک گرایــان و 
بیدادگران ایــن حقیقــت را خــوش نداشــته باشــند.«

8ـ جایگزینی شایستگان
قــرآن در آیــات متعــددی، نویدگــر آن اســت کــه در جریــان رونــد تاریــخ و حرکــت 
و  مصلحــان  و  صالحــان  و  شایســتگان  بــزرگ،  خــدای  تمدن هــا،  و  جامعه هــا 
تالشــگران آگاه و پراخــالص را جایگزیــن جامعه هــا و اقــوام بی تعهــد و مســؤولیت 
ناشــناس،که رســالت دینــی و انســانی خــود را بــه انجــام نمی رســانند و مقــررات خــدا 
و حقــوق مــردم را پــاس نمی دارند،خواهــد ســاخت و ایــن هشــداری اســت جــدی 
بــه توحیدگرایان یــا مدعیــان مذهــب و باورهــای دینــی که بیدار گردنــد و خردمندانه 

ــاره می فرمایــد: بیندیشــند و عادالنــه و مردمی رفتــار کننــد. قــرآن در ایــن ب
ُهــْم  ِتی اهلُل ِبَقْوٍم ُیِحّبُ

ْ
 ِمْنُکــْم َعــْن ِدیِنــِه َفَســْوَف َیأ

َ
ذیــَن آَمُنــوا َمْن َیْرَتــّد

َ
َهــا اّل ّیُ

َ
»یــا أ

ٍه َعلــی الکافریَن ُیجاِهــُدوَن فــی ســبیِل اهلل َو  ــٍه َعَلــی اْلمؤمنیــَن أعــّزَ
َ
ِذّل

َ
ــُه أ وَن َو ُیِحّبُ

ال َیخاُفــوَن َلْوَمــَه الِئــِم...«)21(
آییــن  و  روش  از  شــما،  از  کــس  هــر  آورده ایــد!  که ایمــان  کســانی  »هــان ای 
زودی  بــه  خــدا  نمی رســاند؛  زیانــی  خــدا  بــه  برگــردد،  خــود  خداپســندانه 
گروهــی دیگــر را مــی  آورد کــه آنــان را دوســت مــی دارد و آنــان نیــز او را دوســت 
برابــر  در  و  هســتند،  فروتــن  طلــب  حــق  و  باایمــان  مــردم  بــا  می دارند. اینــان 
جهــاد  خــدا  راه  در  ناپذیــر،  شکســت  و  ســرفراز  ناپذیــران،  حــق  و  کفرگرایــان 
می فرمایــد: نیــز  نمی هراســند.«  مالمتگــری  هیــچ  ســرزنش  از  و  می کننــد، 

ْمثاَلُکْم...«)22(
َ
وا َیْسَتْبِدْل قومًا َغْیَرُکْم ُثّمَ ال َیُکوُنوا أ

َ
»َو ِإْن َتَتَوّل

»و اگــر از حــق و عدالــت روی برتابیــد، خــدا جــای شــما را بــه مردمی دیگــر 
خواهــد داد، آن گاه آنــان دیگــر بــه ســان شــما نخواهنــد بــود.«

9ـ آینده، در قلمرو رعایت کنندگان حقوق خدا و مردم
قــرآن نویدگــر بهــروزی و نجــات و ســرانجامی خوش بــرای جهــان و مــردم آن در 

واپســین حرکــت تاریخ اســت.
این فرجام خوش، از جمله در این آیات جلوه گر است:
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ْقوی«)23( »عاقبت نیک و فرجام خوش برای تقواست.« »َو اْلعاِقَبُه ِللّتَ
ِقیــَن«)24( »عاقبــت نیــک و فرجــام خــوش بــرای پرواپیشــگان  ــُه ِلْلُمّتَ »َو اْلعاِقَب

اســت.«
ْرَض هلِلِّ ُیوِرُثهــا َمْن َیشــاُء ِمــْن ِعبــاِدِه َو اْلعاِقَبــُه 

َ
»ِاْســَتعیُنوا ِبــاهلِل َو اْصِبــُروا ِإّنَ األ

ِقیــَن«)25( ِلْلُمّتَ
»از خدا یــاری جوییــد و پایــداری ورزیــد، کــه زمیــن از آن خداســت، و آن را بــه 
ــه بخواهــد می دهــد؛ و ســرانجام نیــک و فرجــام خــوش  هــر کــس از بندگانــش ک

بــرای پرواپیشــگان اســت.«
»ِتْلــَک ِمــْن َاْنبــاِء اْلَغْیــِب ُنوحیهــا ِاَلْیــَک مــا ُکْنــَت َتْعَلُمهــا َاْنــَت َو ال َقْوُمــَک ِمــْن 

قیــَن«)26( َقْبــِل هــذا َفاْصِبــْر ِاّنَ اْلعاِقَبــَه ِلْلُمّتَ
ــر! وحــی می کنیــم. پیــش  ــو ای پیامب ــه ت ــه ب »ایــن از خبرهــای غیــب اســت ک
شــکیبایی  پــس  تــو،  مــردم  و  جامعــه  نــه  و  می دانســتی  را  آن  تــو  نــه  از ایــن، 
اســت.« پرواپیشــگان  بــرای  فرجــام خــوش  و  نیــک  کــه ســرانجام  پیشه ســاز 

10ـ پیروزی همه جانبه رهروان راه عادالنه و آزادمنشانه خدا
بــا نگرشــی دقیــق بــر کــران تــا کــران قــرآن و دیگــر منابــع اصیــل دینــی، به یــک 
رویارویــی همــه جانبــه میــان دو جبهــه و دو تشــکل بــزرگ و فراگیــر در گــذر زمــان 
بــر می خوریــم کــه در چهره هــای گوناگــون، از ســپیده دم تاریــخ تاکنــون ادامــه 
داشــته، بی تردیــد هــم چنــان بــا مبادلــه پیــروزی و ناکامی تــا واپســین حرکــت 

تاریــخ ادامــه خواهد یافــت.
در جبهــه و حــزب نخســت، پیامبــران و پیشــوایان نــور و پیــروان حقیقــی 
آنــان، قــرار دارنــد، کــه در قــرآن شــریف از ایــن جبهــه خردمنــد و کمــال جــو و ترقــی 
خــواه و ســرفراز، بــه گــروه رهــروان راه خدا یــا »حــزب خــدا« تعبیــر شــده، و برایشــان 
شــرایط، نشــانه ها، ویژگی هــا و اهــداف بلنــدی ترســیم گشــته اســت، و گــروه دوم 
شــیطان ها و زورمــداران اســتبدادگر و انحصارطلــب و عامــل اختنــاق و خشــونت 
و دژخیمــان و جــالدان و سرســپردگان بدان هــا و واپســگرایان هســتند کــه در 

منطــق وحــی، »حــزب شــیطان« نــام گرفته انــد.
فرجــام آنــان پیــروزی و ســرفرازی و ســرانجام اینان شکســت و بدنامی همــه 
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ــْیطاِن ُهُم اْلخاِســُروَن«)27(
َ

ال ِاّنَ ِحْزَب الّش
َ
جانبه و خســران و رســوایی اســت: »ا

از اساســی تریــن شــرایط عضویــت در ایــن گــروه فراگیــر )حــزب خــدا( آگاهــی 
ژرف و مســئولیت شناســی دقیــق و رعایــت شــفاف و روشــن مقــررات خــدا و 
حقــوق مــردم می باشــد، کــه حقــوق بشــر،با همــه زیبایــی و جاذبــه اش در روزگار 

ما،بخــش کوچکــی از آن اســت.
فــرد و گروهــی کــه می خواهــد در ایــن راه گام ســپارد، بایــد بــاوری خردمندانــه، 
در  شایســته  عملــی  و  ژرف  خالص، ایمانــی  عقیــده ای  مترقــی،  بینشــی 
عرصه هــای زندگــی فراهــم آورد، نــه آنکــه بــه شــعر و شــعار نــا آ گاهانــه و احساســی 

کنــد. بســنده  ساده اندیشــانه  و 
چنین ایمــان و بــاوری اســت کــه انســان را دگرگــون می ســازد و در کــران تــا 
کــران جانــش تحــول مطلوب ایجــاد می کنــد. جامعــه را بــه ســوی حــق و عدالــت 
ــد  ــا را متح ــی  آورد و صف ه ــت م ــه حرک ــت ب ــت و معنوی ــی و فضیل و آزادی و آزادگ
می نمایــد و اندیشــه ها و نیت هــا و گفتــار و عملکردهــا را خالصانــه و مســئوالنه 
می ســازد و بــه انســان نیــرو و تــوان و قدرتــی شــگرف و بــاور نکردنــی می بخشــد.

روشــن اســت کــه چنیــن جامعــه و تمــدن و تشــکلی هنگامی کــه دارای این ایمان 
و آراســته به این فکر و فرهنگ و تقوا و تعهد باشــد، نواندیش و کمال جو و پیشــرو 
ــر در مقاطعــی از تاریــخ، جبهــه توحیــد و  و پیــروز و ســرفراز و آزادمنــش اســت؛ و اگ
تقــوا در برابــر حــزب شــیطان دچــار صدمــات و لطمــات و ضعــف و شکســت گشــت، 
بایــد هــر عضــو آن، ایــن شــهامت و ابتــکار و آزاداندیشــی را در خــود بیابــد کــه علــت 
عــدم موفقیــت و ضعــف و شکســت تشــکیالت خــود را، در ضعــف شــناخت خــود و 
دشــمن، در ضعف ایمــان و تقــوا، در وانهــادن وظایــف و مســؤولیت ها، در چگونگی 
رابطــه بــا هــم دیــن و هــم نــوع و در یــک کالم، در از دســت دادن شــرایط پیوســتگی 
خــود و تشــکیالت و مدیریــت و روش و منــش خــود بــه حــزب خــدا جســت و جــو 

کنــد، نــه در تخلــف پذیــری وعــده قطعــی و حتمی خــدا.
ْرِض َفاْنُظــروا َکْیــَف کاَن عاِقَبــُه 

َ
»َقــْد َخَلــْت ِمــْن َقْبِلُکــْم ُســَنٌن َفســیُروا ِفــی ااْل

قیــَن َو ال َتِهُنــوا َو ال َتْحَزُنــوا َو  بیــَن هــذا َبیــاُن ِللّنــاِس َو ُهــَدًی َو َمْوِعَظــٌه ِلْلُمّتَ اْلُمَکّذِ
ْعَلــْوَن ِاْن ُکْنُتــْم ُمْؤِمنیــَن ِاْن َیْمَسْســُکْم َقــْرٌح َفَقــْد َمــّسَ اْلَقــْوَم َقــْرٌح ِمْثُلــُه َو 

َ
ْنُتــُم ااْل اَ

ِخــَذ ِمْنُکــْم ُشــَهداَء  ذیــَن آَمُنــوا َو َیّتَ
َ
ِتْلــَک ااَلّیــاُم ُنداِوُلهــا َبْیــَن الّنــاِس َو ِلَیْعَلــَم اهلُل اّل
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ذیــَن آَمُنــوا َو َیْمَحــَق اْلکاِفریــَن«)28(
َ
ــَص اهلُل اّل َو اهلُل ال ُیِحــّبُ الّظاِلمیــَن َو ِلُیَمّحِ

»به یقیــن پیــش از شــما فــراز و نشــیبهایی براســاس ســّنت هایی کــه خــدا 
ــوده و گذشــته اســت؛ بنابرایــن، در  ــرار داده ب ــرای ظهــور و ســقوط جامعه هــا ق ب
زمیــن و زمــان بگردیــد و بنگریــد کــه فرجــام کار دروغ شــمرندگان حــق و عدالــت 
ــرای مــردم و رهنمــود و انــدرزی  ــوده اســت؟ این قــرآن، بیانــی روشــن ب ــه ب چگون
بــرای پرواپیشــگان اســت. هان ای توحیدگرایــان! در راه عدالــت و آزادی پایــداری 
ورزیــد و سســتی نکنیــد و اندوهگیــن مشــوید کــه اگــر بــه راســتی با ایمــان باشــید، 
شــما برتریــد. اگــر در پیــکار خداپســندانه »ُاُحــد« بــه شــما گزنــد و آسیبی رســیده 
آســیبی همانند  »بــدر«  پیــکار  در  نیــز  تجــاوزکار  گــروه  آن  بــه  بی گمــان  اســت، 
آن رســید؛ و ایــن روزهــای کامیابــی و ناکامی اســت کــه مــا آن را برابــر ســّنتها در 
میــان مــردم می گردانیــم تــا خردمنــدان جامعه هــا بیندیشــند و راز صعودهــا و 
ســقوط ها را بیابنــد و تــا خــدا کســانی را کــه بــه راســتی ایمان آورده انــد، معلــوم 
ســازد و از میــان شــما گواهانــی برگیــرد؛ و خــدا بیدادگــران را دوســت نمــی دارد.«
نشــیب های  و  فــراز  همــه  بــا  راســتین  اهلل«  »حــزب  توحیدگرایان یــا  جبهــه 
حیــات انســان، از طلــوع تاریــخ تاکنــون هرگــز نــاکام و ناموفــق نبــوده اســت، و 
آن،  تجاوزکارانــه  فشــارهای  و  زودگــذر حــزب شــیطان  وجــود جوالن هــای  بــا 
پیوســته پیــروزی را در چهره هــای گوناگــون نصیــب خــود ســاخته و خوشــنامی و 
ســعادت حقیقــی بــه نــام او رقــم خــورده اســت، کــه بــه اهــم آن ها اشــاره مــی رود:

1ـ گاهــی پیــروزی بــه صــورت فــالح و نجــات حــزب خــدا، و در برابــرش نابــودی 
جبهــه مخالــف آنــان بــه وســیله انــواع بــال و عــذاب بــوده اســت، هماننــد طوفــان 
نــوح، صاعقــه عــاد، زلزله هــای منهــدم کننــده ای کــه بــر قــوم لــوط فــرود آمــد؛ غــرق 
شــدن فرعــون و نظــام و ســپاهیان تاریک اندیــش و ســرکوبگرش در نیــل، فــرو 

رفتــن قــارون در زمیــن و درو شــدن اصحــاب فیــل.
2ـ گاهــی پیــروزی در چهــره غلبــه در میدان هــای نبــرد نصیــب آنــان شــده 
بــر  اســتبدادناپذیر »طالــوت«  و  گــروه عدالــت خــواه  پیــروزی  اســت، هماننــد 
توحیدگرایــان در جنــگ  غلبــه  کیــش »جالــوت«؛  تجــاوزکار و خشــونت  ســپاه 
»بــدر«، »ُاُحــد«، »ُحنیــن«، »خنــدق« و ســرانجام فتــح مکــه و فــرو ریختــن آخرین 
ســنگرهای کفــر و ارتجــاع و اســتبداد و خشــونت در ســرزمین وحــی و رســالت.

مـقــاالت
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3ـ منطــق و برهــان و اندیشــه و عقیــده و آرمــان مترقــی و خردمندانــه آنــان بــر 
مســلکها و مرامهــا و مکتبهــا و احــزاب شــیطانی در کــران تــا کــران تاریــخ بی هیــچ 
اســتثنا، حتــی در اوج شــیطنت و جــوالن و رزمایش هــای میــان تهــی جبهــه 
باطــل و بیــداد و مظلومیــت جبهــه حــق و آزادی غلبــه داشــته اســت، و امــروز هــم 
اکثریــت انســان هــا را بــه راه خــود می کشــد و بــه منطــق حــق مجــذوب می ســازد.
ــرای پیــروان حقیقــی قــرآن  4ـ در نگــرش تاریخــی قــرآن، پیــروزی مهــم تــری ب
ــه صورت یــک منشــور  ــات خــدا ب ــه در برخــی از آی ــور در راه اســت ک و پیشــوایان ن
جهانــی بــر تــارک هســتی می درخشــد و ایــن پیــام و نویــد را می ســراید که: هــان ای 
بشــریت و ای توده هــای دربنــد! آگاه باشــید کــه پیــروزی همــه جانبــه ظاهــری نیــز 
در فرجــام شــکوهمند تاریــخ و آینــده جهــان از آن حــزب واقعــی خــدا و بنــدگان 

کمــال جــو و نواندیــش اوســت.
البتــه حــزب بــه معنــی حقیقــی کلمــه بــا همــان شــرایط و ویژگیهــا و آرمانهــا و 
اهــداف خالصانــه و عادالنــه قرآنــی، نــه دروغیــن و بدلــی و بازیچــه زر و زور و تزویــر.

قرآن در این باره می فرماید:
ُهــْم  َو  کــوَه  الّزَ َو ُیؤُتــوَن  لــوَه  الّصَ ذیَن ُیِقیُمــوَن 

َ
اّل َو  َرُســوُلُه  َو  ُکــُم اهلُل  َوِلّیُ مــا 

َ
»ِاّن

ذیــَن آَمُنــوا َفــِاّنَ ِحْزَب اهلِل ُهــُم اْلغاِلُبوَن«)29(
َ
 اهلَل َو َرُســوَلُه َو اّل

َ
راِکُعــوَن َو َمْن َیَتــَوّل

»سرپرســت و سررشــته دار شــما، تنهــا خداســت و پیامبــر او و آنانــی که ایمــان 
زکات  رکــوع  حــال  در  و  می دارنــد،  برپــا  نمــاز  کــه  کســانی  همــان  آورده انــد: 
می دهنــد. و هــر کــس خــدا و پیامبــرش و کســانی را که ایمــان آورده انــد، دوســت 
و سررشــته دار خــود بدانــد پیــروز اســت؛ چــرا کــه حــزب راســتین خــدا همــان 

می فرمایــد: نیــز  پیروزمندان انــد.« 
 اهلَل َو َرُســوَلُه َو 

َ
وَن َمــْن حــاّد

ُ
»ال َتِجــُد َقْوماً ُیؤِمُنــوَن ِبــاهلِل َو اْلَیــْوِم اآلِخرِ ُیــواّد

ــُم  ــی ُقُلوِبِه ــَب ِف ــَک َکَت ولِئ
ُ
ــیَرَتُهْم أ ْو َعِش

َ
ــْم أ ْو ِإْخواَنُه

َ
ــْم أ ْبناَءُه

َ
ْو أ

َ
ــْم أ ــوا آباَءُه ــْو کاُن َل

ْنهــاُر 
َ
األ َتْحِتَهــا  ِمــْن  َتْجــِری  َجّنــاٍت  َو ُیْدِخُلُهــْم  ِمْنــُه  ِبــُروٍح  َدُهــْم  ّیَ

َ
أ َو  اإِلیمــاَن 

ال ِإّنَ ِحــْزَب اهلِل 
َ
ــْزُب اهلِل أ ــَک ِح ولِئ

ُ
ــُه أ ــْم َو َرُضــوا َعْن خاِلِدیــَن ِفیهــا َرِضــَی اهلُل َعْنُه

اْلُمْفِلُحــوَن«)30( ُهــُم 
بــا  نمی یابی کــه  دارنــد  رســتاخیز  روز  و  خــدا  بــه  که ایمــان  را  گروهــی  »هیــچ 
فرزندان یــا  پدران یــا  چنــد  هــر  کننــد،  دوســتی  پیامبــرش  و  خــدا  دشــمنان 
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برادران یــا خویشاوندانشــان باشــند؛ آنــان کســانی هســتند کــه خدا ایمــان را بــر 
ــا روحــی از ناحیــه خــود آن هــا را تقویــت فرمــوده،  صفحــه دل هایشــان نوشــته و ب
و آن هــا را در باغ هایــی از بهشــت،که نهرهــا از زیــر درختانــش جــاری اســت،در 
مــی آورد. آنــان همــاره در آنجــا ماندگارنــد؛ خــدا از آن هــا خشــنود اســت، و آنــان نیــز 
از خــدا خشــنودند؛  اینان انــد »حــزب خــدا«؛ آری، حــزب راســتین خداســت کــه 

رســتگاران اند.«
ادامه دارد 

1- سوره رعد )13( آیه 17.
نوید  چنین  ظهور،  عصر  در  عدالت  بهاران  و  رهایی  روزگار  آزادمنشانه  و  عادالنه  مدیریت  وصف  در  پیامبر   -2
ُم  ْرِض، ُیَقّسِ

َ
ماِء َو األ َکما ُمِلَئْت َجورًا و ُظْلمًا؛ َیْرضی َعْنُه ُسّکاُن الّسَ ْرَض ِقسطًا 

َ
ُرُکْم ِباْلَمْهدی، َیْمالُء األ می دهد: »ُاَبّشِ

ٍد ِغنًی َو َیَسَعُهْم َعْدُلُه.«؛  ِه ُمَحّمَ ّمَ
ُ
ِه َبْیَن الّناِس، َو َیْمالُء ُقُلوَب أ ِوّیَ الماَل ِصحاحًا. َفقاَل َرُجٌل: ما ِصحاحًا؟ قاَل: ِبالّسَ

که در آستانه ظهور او  گونه  »شما را به ظهور مهدی بشارت باد. او زمین و زمان را پر از عدل و داد می کند، همان 
گونه ای مردمی و لبریز از مهر و منطق و روشنگری و  از ستم و بیداد لبریز شده است. مدیریت و ساماندهی او به 
که مردم، تشکیالت لبریز از شایسته ساالری روزگار او را از خود و برای خود و در  جاذبه و زیبایی و طراوت است، 
کنان آسمانها و زمین از نظام مترقی و بی نظیر روزگار  دسترس خود و نجات بخش خود می یابند، و آنجاست که سا

او، هماره اعالم رضایت و خشنودی می کنند.« بحار، ج 52، ص 316.
3- ذیل آیه 81، از سوره اسراء.

4- سوره انبیاء )21( آیات 16،18.
5- سوره رعد )13( آیه 17.

6- سوره اسراء )17( آیه 81.
7- سوره انفال )8( آیات 7 و 8.

8- سوره غافر )40( آیه 50.
9- سوره مجادله )58( آیه 21.

10- سوره صافات )37( آیات 171،173.
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11- سوره انبیاء )21( آیات 105 و 106.
12- در این جا به باور برخی، »تورات« مورد نظر است و به باور برخی، قرآن.

گونه آمده است: صالحان وارث زمین خواهند بود. باب 37: 29، سروده های داود یا  13- این نوید در »زبور« این 
»مزامیر«.

جمله  از  الّصاِلُحوَن«،  ِعباِدَی  ْرَض َیِرُثها 
َ
ااْل »َاّنَ  می فرماید:  که  آیه  از  بخش  تفسیر این  در  طبرسی  مرحوم   -14

که حضرت باقر در تفسیر آیه فرمود: »ُهْم َاْصحاب المهدی فی آخر  گویی در اشاره به آینده جهان بود  می نویسد: 
که در واپسین حرکت تاریخ خواهند  الزمان؛ منظور از اینان،که زمین را به ارث می برند ـ یاران مهدی ـ)ع(،هستند 
که فرمود: »لو لم یبق من الدنیا ااّل یوم واحد لطّول  گاه می افزاید: این دیدگاه را بیان پیامبر تأیید می کند  آمد.« آن 
اهلل ذلک الیوم حتی یبعث فیه رجاًل منی او من اهل بیتی... یواطی اسمه اسمی یمأل األرض قسطًا و عداًل کما ُمِلَئْت 
گونه ای طوالنی می سازد تا  گر از عمر این جهان جز یک روز باقی نمانده باشد، خدا آن روز را به  ُظْلمًا َو َجْورًا«؛ »ا
که از  گونه  بزرگ مردی از نسل و خاندان من،که هم نام من خواهد بود،برانگیخته شود و زمین و زمان را همان 
کنده شده است، از عدل و داد لبریز سازد.« ترجمه مجمع البیان، ج 9، ص 190،195 از همین قلم. ستم و بیداد آ

15- سوره قصص )28( آیه 5.
16- سوره نور )24( آیه 55.

که در اشاره به پیام نویدبخش این آیه فرمود: »ال یبقی علی األرض بیت مدٍر و ال وبٍر إاّل  17- از پیامبر آورده اند 
گلین یا چادر مویینی در روی زمین باقی  کلمه االسالم بعّز عزیٍز او ذّل ذلیٍل...«؛ »هیچ خانه  ادخله اهلل تعالی 
عزت  را،با  آن  بخش  آزادی  و  ساز  انسان  مقررات  و  سالم  هستی،ا  توانای  آفریدگار  که  مگر این  ماند،  نخواهد 
بخشیدن به حق طلبان و آزادمنشان و یا با به ذلت کشیدن حق ستیزان و خودکامگان،در آن وارد خواهد ساخت؛ 
گرایش به اسالم و ایمان به حق و  گرد را، یا به وسیله  گرفته تا چادرنشین و بیابان  کاخ نشین  و همه جهانیان، از 
عدالت، به اوج آزادی و عزت می رساند و آنان را پیرو یک راه و رسم آسمانی و یک منش مترقی می سازد، یا به ذلت 

می کشد تا در برابر حق سر تسلیم فرود آورند و دست از شرارت و خودکامگی بردارند.«
کران زمین  نیز فرمود: »زویت لی األرض فأریت مشارقها و مغاربها و سیبلغ ملک امتی ما زوی لی منها«؛ »کران تا 
گردید و خاورها و باخترهای آن به من نشان داده شد؛ به  به قدرت خدا برای من به سان طوماری جمع آوری 
زودی مدیریت و جهانداری امت من به همه آن جاهایی که برای من جمع و ارائه شد، خواهد رسید. از پیشوایان 
که از خاندان محمد،صلی اهلل علیه وآله  که آیه مورد بحث در مورد امام مهدی ـ)ع(،است  معصوم آمده است 
وسلم،و از نسل و تبار اوست؛ و روزی به فرمان خدا خواهد آمد و این نویدهای امیدآفرین تحقق خواهد یافت؛ 

»اّنها فی المهدی من آل محمد،صلی اهلل علیه وآله وسلم.«
که به هنگام تالوت این آیه فرمود: به خدای سوگند، آنان دوستداران و پیروان ما  از چهارمین امام نور آورده اند 
که خدا به دست بزرگ مردی از تبار ما،که مهدی این امت است ـ این نویدهای جان بخش را  خاندان پیامبرند، 
درباره آنان تحقق خواهد بخشید؛ »اّنه قرأ األیه و قال: هم و اهلل شیعتنا اهل البیت یفعل اهلل ذلک بهم علی یدی 
رجل منا و هو مهدی هذه األمه و هو اّلذی قال رسول اهلل،صلی اهلل علیه وآله وسلم،لو لم یبق من الّدنیا ااّل یوم 
واحد لطّول اهلل ذلک الیوم حّتی یلی رجل من عترتی اسمه اسمی یمأل األرض عداًل و قسطًا کما ملئت ظلمًا و جورًا«.

گر از عمر دنیا  که پیامبر درباره او فرمود: ا گر بزرگ تاریخ است  نیز افزود: منظور از امام مهدی ـ)ع(، همان اصالح 
تنها یک روز باقی مانده باشد، خدا آن روز را آن قدر طوالنی می سازد تا بزرگ مردی از خاندان من،که هم نام من 
کنده شده باشد،  گیرد و زمین و زمان را پس از آنکه از ستم و بیداد آ کف  نیز می باشد،مدیریت و هدایت آن را به 

لبریز از عدل و داد سازد.
که این مضمون و پیام  گون اهل سّنت آورده است  گونا که منتخب األثر فراتر از 120 روایت از منابع  گفتنی است 

را به همراه دارند.
گرانمایه اوست، و نویدها  ِذیَن َءاَمُنوا ِمْنُکْم َو َعِمُلوا الّصاِلحاِت« در آیه، پیامبر و خاندان 

َ
با این بیان، منظور از »اّل

که آنان سرانجام فرمانروای زمین و زمان خواهند شد و راه و رسم زندگی سازشان جهان  نیز به آنان داده می شود 
گردید، و هنگامه تحقق این نویدها نیز با قیام امام مهدی ـ)ع(،خواهد بود. منظور از  گستر و جهانشمول خواهد 
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که  که روشنگری می کند  کید بر تحقق یافتن همان نوید است؛ چرا  ِذیَن ِمْن َقْبِلِهْم« نیز تأ
َ
جمله »َکَما اْسَتْخَلَف اّل

کرداران واقعی، همچون: آدم، داود، سلیمان و یوسف اقتدار و  خدا پیش از این نیز به ایمان آوردگان و شایسته 
امکانات و مدیریت شگفتی بخشیده است.

که خدا این وعده و این نوید جان بخش را جامه عمل می پوشاند؛  آری، باید در انتظار آن روز مبارک بود، روزی 
که آفریدگار هستی هرگز  بی گمان آن روز جاودانه و دل انگیز در راه است و سرانجام، جان جهان خواهد آمد؛ چرا 

در وعده اش تخلف نمی ورزد. ترجمه مجمع البیان، ج 9، ص 190،195.
18- سوره نور )24( آیه 55.

19- همان.
20- سوره توبه )9( آیه 32 و 33.

21- سوره مائده )5( آیه 54.
22- سوره محمد )47( آیه 38.

23- سوره طه )20( آیه 133.
24- سوره قصص )28( آیه 83.

25- سوره اعراف )7( آیه 128.
26- سوره هود )11( آیه 49.

27- سوره مجادله )58( آیه 19.
28- سوره آل عمران )3( آیات 137،141.

29- سوره مائده )5( آیه 55 و 56.
30- سوره مجادله )58( آیه 22.

.……………………………………………………………
مجله،/ فرهنگ جهاد / تابستان 1382، شماره 32 /

مـقــاالت
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بشــر بــه مقتضــای ُحــب ذات و طبیعــت جســت وجوگــر خــود همــواره بــه 
ــض و  ــتم، تبعی ــم و س ــاد، ظل ــر و فس ــه فق ــون ک ــد و اکن ــا می اندیش ــرانجام دنی س
و صدهــا  گــر  انحصارطلبی قطــب ســلطه  اســتثمار،  و  اســتعمار  ناجوانمــردی، 
بــه  اجتماعــی  و  اقتصــادی  و  سیاســی  فرهنگــی،  نا میمــون  پدیــده  هــزاران  و 
صــورت وحشــتناکی بــر جوامــع بشــری چنگ انداختــه و عرصــه را بــر انســان های 
آزادی خــواه و طالــب حداقــل حقــوق انســانی تنــگ نموده، ایــن ســؤال کــه آینــده 

ــت. ــوردار اس ــژه برخ ــت وی ــود از اهمی ــد ب ــه خواه ــخ چگون ــان تاری ــان و پای جه
و اهمیــت بیشــتر آن زمانــی روشــن تــر می گــردد کــه به ایــن نکتــه توجــه داشــته 
باشــیم که بشــر در دوران اوج شــکوفایی علمی، صنعتی و تکنولوژی اســت و این 
ــه تنهــا مشــکلی از بشــر خســته از جنگ هــا و خونریزی هــا،  همــه رشــد و ترقــی ن
اضطراب هــا و تشــویش ها، نامردمی هــا و تبعیض هــا برطــرف نســاخته، کــه مایــه 

تــوّرم مشــکالت و تشــدید دردهــای او گردیــده اســت.
اکنــون بایــد بگوییم ایــن حــق آدمی اســت کــه بدانــد بشــر در ســیر قهقرایــی بــه 
ــا آینــده ای روشــن و عصــری  ــرداب فالکــت و بدبختــی افکنــده خواهــد شــد یا ب گ
طالیــی کــه آدمی بــه حقــوق انســانی خــود می رســد و بــه ســعادت و فــالح دســت 

 قرآن و پایان تاریخ
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می یابــد مواجــه می شــود. دانســتن هر یــک از ایــن دو پاســخ فقــط رفع یکــی از 
مشــکالت فکــری او نیســت بلکــه نــوع جهــت گیــری او را در زندگــی معیــن خواهــد 
پریشــانی،  و  اضطــراب  افســردگی،  و  سســتی، یأس  و  خمودگــی  از  را  او  و  کــرد 
انحطــاط و ســقوط خــارج ســاخته بــه انســانی پرتکاپــو و فعــال، امیــدوار بــه 

آینــده، صبــور، مقــاوم و ترقــی خــواه تبدیــل خواهــد کــرد.
ــان تاریــخ، اظهــار نظــر  ــاره پای ــان الهــی و بیشــتر مکاتــب بشــری، درب همــه ادی
کرده انــد. در همــه پیــش گویی هــای مربــوط بــه آخرالزمــان، خبرهــای وحشــتناک 
و نگــران کننــده ای وجــود دارد؛ ولــی اغلــب بر ایــن امــر اّتفــاق نظــر اســت کــه پایــان 
کار بشــر، روشــن و ســعادت آمیــز اســت. در تمــام فرقه هــا و مذاهــب اســالمی، کــم 
و بیــش ســرانجام ســعادت منــد بشــر پیــش بینــی شــده اســت. در متــون زرتشــتی 
)از آیین هــای باســتان( بــه صراحــت از دوره طالیــی بشــر در پایــان جهان یــاد 
شــده کــه بــه آشــوب ها و بالهــای بســیار مســبوق خواهــد بــود و بــا ظهــور واپســین 
منجــی )سوشــیانس ( محّقــق می شــود. در آییــن هنــدوان نیــز هــر دوره انســانی 
بــه چهــار قســمت تقســیم شــده کــه قســمت چهــارم آن، مظهــر غــروب و افــول 
تدریجــی معنویــت اّولیــه اســت و از آن، بــه عصــر ظلمــت )Kali Yuga( تعبیــر 
می شــود؛ ســپس منجــی بشــر ظاهــر شــده و بــا فروپاشــی جوامــع انســانی و ازبیــن 
رفتــن شــرارت ها، دوره ای نــو آغــاز می گــردد. در متــون بودایــی نیــز از ایــن دوره، 
ســخن بــه میــان آمــده اســت. در ادیــان ابراهیمــی، بیــش از آیین هــا و مکاتــب 
ــان تاریــخ، تأکیــد شــده اســت. در عهــد عتیــق،  ــر دوره طالیــی بشــر در پای دیگــر ب
برقــراری ســعادت و عدالــت در سرتاســر جهــان پیــش بینــی شــده کــه بــه وســیله 
»مشــیح« محّقــق می شــود. در عهــد جدیــد نیــز به ایــن مطلــب پرداختــه شــده و 
مکاشــفه یوحنا به طــور کامــل بــه حــوادث ناگــوار آخرالزمــان، اختصاص یافتــه و در 
پایــان آن، بــه برقــراری صلــح و آرامــش جهان تحت حاکمیت مؤمنان اشــاره شــده 
اســت. در میــان مکاتــب بشــری، پیــش بینــی »مارکــس« از مدینــه کمونیســتی 
همــراه بــا کمــون نهایی ایجــاد شــده، تصویــری از جامعــه بی طبقــه و بی نیــاز از 
دولــت را ارائــه می دهــد. پیــش بینی هــای »رنــه گنــون« )عبدالواحد یحیــی ( از 
افــول و فروپاشــی تمــّدن مــاّدی غــرب و ظهــور مجــّدد حــّق و حقیقــت کــه بــا نظــر 
بــه داده هــای آیین هــای باســتان و ادیــان ابراهیمی ارائــه شــده خبــر می دهــد. 

مـقــاالت
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کتــاب مــاه

ــدی  ــت اب ــی و حاکمّی ــام غرب ــی نظ ــروزی نهای ــا« پی ــخ »فوکویام ــان تاری ــه پای نظرّی
آن بــر سرتاســر جهــان را پیــش بینــی کــرده اســت و نظرّیــه »برخــورد تمّدن هــا« از 
»هانتینگتــون«، جنــگ جهانــی تمّدن هــا و نظــم جهانــی نوین براســاس مرزهای 

تمّدنــی را در پایان ایــن دوره از جهــان، پیــش بینــی می کنــد.

ی قرآن درباره پایان تاریخ 
ّ
دیدگاه کل

دیــدگاه قــرآن دربــاره ســرانجام بشــر، دیدگاهــی خــوش بینانــه بــود و پایــان 
دنیا، پایانی روشــن و ســعادت آمیز دانســته شــده اســت. ســرانجاِم ســعادت مند 
جهــان، همــان تحّقــق کامــل غــرض آفرینــش انســان ها اســت کــه چیــزی جــز 

ــود: ــد نخواهــد ب عبــادت خداون
 ِلَیعبدوَن.« )ذاریات )51(، 56(.

َ
»و َما َخَلقُت الِجّنَ واالِءنَس ِإاّل

ــون فــردی و اجتماعــی آن، براســاس برنامــه  ــت الهــی در ســطوح گوناگ عبودّی
ریــزی خداونــد و در چارچــوب اصــل اختیــار واقــع شــده و غالــب انســان ها از 
ـاِلحـــاِت  ذیــَن َءاَمنــوا ِمنُکــم وَعِملــوا الّصَ

َ
آن بهــره منــد می شــوند: »َوعــَد اهلُل اّل

و  ارَتضی،َلُهــم  ــِذی 
َ
اّل ِدیَنُهــم  َلُهــم  نــّنَ  یَمِکّ

ُ
وَل ااَلرِض...  ِفــی  ُهم  َلَیســتخِلفّنَ

مناً َیعُبدوَنِنــی اَلُیشــِرکوَن ِبــی َشــیئًا« )نــور)24(،55(.
َ
ُهــم ِمــن َبعــِد َخوفِهــم أ لّنَ َلُیبِدّ

ــِه.«  ــِن ُکِلّ ی ــی الِدّ ــَرُه َعَل ــّق ِلُیظِه ــِن الَح ــَل َرســوَلُه ِبالُهدی،َوِدی رَس
َ
ــِذی أ

َ
ــو اّل »ُه

)توبــه )9(،33؛ فتــح )48(،28؛ صــف )61(،9( 
آیــات ناظــر بــه آینــده جوامــع انســانی، بــر عنصــر خــوش بینــی در جریــان کّلــی 
ــه  ــده، ب ــد ورزی ــر تأکی ــان کار بش ــاره پای ــی درب ــر بدبین ــرد عنص ــت و ط ــام طبیع نظ
ــگاه  ــاره دارد. از ن ــی آن اش ــودی و تکامل ــیر صع ــاس س ــخ براس ــفه تاری ــی فلس نوع
اســالم، دیــن بــا پشــت ســر گذاشــتن مراحــل مختلــف، در کامــل تریــن شــکل خود 
ــی و  ــم ِنعَمت ــُت َعلیُک تَمم

َ
ــم و أ ــم ِدیَنُک ــُت َلُک کَمل

َ
ــوَم أ ــده: »َالَی ــه ش ــر عرض ــه بش ب

ــده )5(،3(. ــًا« )مائ ــم االِءســالَم ِدین َرضیــُت َلُک
و همواره با انتقال از جامعه ای به جامعه دیگر شکوفاتر می گردد:

هــم و ُیِحّبوَنــه«. )مائــده   ِمنُکــم َعــن ِدیِنــه َفســوَف یأِتی اهلُل ِبَقوٍم ُیِحّبُ
َ

»َمْن َیرتــّد
)5(،54( خداونــد از پیامبــران گذشــته، پیمــان گرفتــه کــه بــه پیامبــر خاتــم )ص 
( ایمــان آورده، بــه او یــاری رســانند )آل عمــران )3(،81( بنابرایــن، تمــام نبوت هــا 
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و شــرایع پیشــین، مقدمــه و پیــش درآمــد شــریعت ختمّیه انــد. از ظاهــر برخــی 
لیــَن  ــٌه ِمــن ااَلّوَ

َ
بــوَن... * ُثّل ولـــاِئَک الُمقّرَ

ُ
ـــابقوَن * أ ـــابقوَن الّسَ آیــات، چــون: »والّسَ

* َو َقلیــٌل ِمــن ااَلِخریــن« )واقعــه )56(،10 - 13 و 14(.
و نیــز بعضــی روایــات برمی  آید که پیشــینیان از مــردم آخرالزمان، فضیلت و مرتبه 
باالتــری داشــته اند؛ اّمــا اهــل تفســیر، ســبقت گرفتــگان را پیامبــران و اصحابشــان 
دانســته و ســبقت را فضیلتــی بــرای اقــوام گذشــته نشــمرده اند؛ زیــرا طبیعــی اســت 
کــه اصحــاب پیامبــر)ص (، نســبت بــه تمــام پیامبــران دیگــر و اصحابشــان بســیار 
کــم تــر باشــند؛ البتــه روایاتــی نیــز حاکــی از نســخ آیــه مزبــور نقــل شــده کــه درســت بــه 
نظــر نمی رســد؛ و بــه دلیــل ســطح بــاالی معرفــت مــردم آخرالزمــان معجــزات حّســی 
اقــوام گذشــته، جــای خــود را در اســالم بــه معجــزه عقلــی و علمی )قــرآن ( داده و 

وحــی قرآنــی، بــا ســخن از قرائــت و علــم و قلــم، آغــاز می شــود:
ــَک ااَلکــَرُم  ــِذی َخَلــَق * َخَلــَق االِءنســاَن ِمــن َعَلــٍق * ِاقــَرأ و َرّبُ

َ
ــَک اّل »ِاقــَرأ ِباســِم َرّبِ

ــَم االِءنســاَن مــا َلم َیعَلــم«. )علــق )96(، 1 - 5(.
َ
ــَم ِبالَقلــِم * َعّل

َ
ــِذی َعّل

َ
* اّل

و قــرآن، از دوره ماقبــل اســالم، بــه عنــوان عصــر جاهلیــت در مقابــل عصــر علــم 
ِه ااُلوَلــی « )احــزاب )33(،33(. و خرد یــاد می کنــد: »الَجـــاِهلّیَ

از ایــن رو، طبــق روایــات، ســوره توحیــد و شــش آیــه آغازیــن ســوره حدیــد، 
بــرای اقوامــی در آخرالزمــان نــازل شــده کــه در کاوش هــای دینــی، از اقــوام پیشــین 
ژرف اندیــش تــر و دقیــق ترنــد. در روایــات متعــدد دیگر نیــز دوره آخرالزمان و مردم 
آن، بــه رغــم وقــوع فتنه هــا و آشــوب های بســیار، بهتریــن زمــان و بهتریــن مــردم 
شناســانده شــده اند؛ بنابرایــن، میــان دیــدگاه خوشــبینانه اســالم دربــاره پایــان 
تاریــخ و ظهــور آفت هــای اجتماعــی بســیار در آن دوره، هیــچ گونــه تنافــی وجــود 
ــد  ــه دلیــل فضیلــت مــردم آخرالزمــان، از خداون ــز ب ــدارد. برخــی از پیامبــران نی ن
خواســته اند کــه نــام و راهشــان در میــان آنــان جاویــد بمانــد. )شــعراء)26(،84( 

قــرآن، امــت پیامبــر را معتــدل تریــن و در نتیجــه کامــل تریــن:
ًه َوَسطًا« )بقره )2(،143(. ّمَ

ُ
»و َکذاِلَک َجعلناُکم أ

اِس« )آل عمران )3(،110(. خِرَجت ِللّنَ ٍه اُ ّمَ
ُ
و بهترین اّمت: »َخیَر أ

معرفــی می کنــد؛ بــر همیــن اســاس، خــوارق عــادت در آخرالزمــان بــه کمتریــن 
میــزان رســیده و خداونــد از طریــق ســّنت های طبیعــی تاریــخ، جوامــع بشــری را 

مـقــاالت
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کتــاب مــاه

بــا آزمایش هــای مختلــف بــه حــدی از بلــوغ، شــعور و تجربــه می رســاند کــه زمینــه 
ــر اســاس ســّنت همیشــگی خویــش،  ــی صالحــان مهیــا شــود و ب حکومــت جهان

مؤمنــان را بــر همــه موانــع چیــره ســاخته، بــه فتــح و پیــروزی پایــدار می رســاند:
ُهم َلهُم الَمنُصوروَن * و ِإّنَ ُجنَدنا َلُهم الَغــاِلبون«. )صافات )37(،172 و 173(

َ
»ِإّن

از مجموعــه مباحــث گذشــته می تــوان نتیجــه گرفــت کــه دوره اســالمی، همــان 
دوره آخرالزمــان اســت کــه تحقــق کامــل دیــدگاه مثبــت اســالم دربــاره پایــان 

تاریــخ، در عصــر ظهــور امــام مهــدی )عــج ( بــه وقــوع خواهــد پیوســت. 

نشانه ها و رخدادهای مهم آخرالزمان 
ختــم نبــوت و نــزول واپســین شــریعت کــه بــا ظهــور پیامبــر اســالم تحقق یافــت، 
مقصــود  مفســران،  لــذا  مــی رود؛  شــمار  بــه  تاریــخ  پایــان  نشــانه  نخســتین 
ازنشــانه های قیامــت رادر آیــه ذیــل، بعثــت پیامبــر)ص ( دانســته اند کــه نســبت 
ن 

َ
ــاَعَه أ  الّسَ

َ
بــه عمــر جهــان، فاصلــه بســیار کمی تــا قیامــت دارد:»َفَهل َینُظــروَن ِإاّل

شــراُطها«. )محمــد)47(،18(
َ
ــاَء أ ــد َج ــًه َفَق ــم َبغَت َتأِتَیُه

در آخرالزمــان وقایــع فــراوان دیگــری نیــز پیــش بینــی شــده کــه بیشــتر بــه دوره 
پایانــی آن )مقــارن بــا ظهــور حضــرت مهــدی ( مربــوط می شــود:

1. بحران معنوّیت:
ــاد  ــاه و فس ــتم، گن ــّو س ــان، ج ــر جه ــم ب ــّو حاک ــج( ج ــان )ع ــام زم ــور ام ــش از ظه پی
ــاِس ِحســاُبُهم و ُهم ِفی َغفَلٍه ُمعِرضــون.« )انبیــاء)21(، 1(. خواهــد بــود: »ِاقَتــرَب ِللّنَ
مّتصــف  خداونــد،  از  اعــراض  و  غفلــت  بــه  آخرالزمــان،  مــردم  آیــه،  در ایــن 
شــده اند. در روایــات نیــز منظــور از اشــراط الســاعه کــه در آیــه 18 ســوره محمد)47( 
بــه آن اشــاره شــده، رواج بیــش از حــّد کفــر، فســق و ظلــم دانســته شــده و مــوارد 

ــر شــمرده شــده اســت.  متعــّددی از آن ب

 2. وقوع اختالف ها و درگیری های بسیار: 
میــان  فــراوان  درگیری هــای  و  اختالف هــا  آخرالزمــان،  نشــانه های  از  یکــی 

اســت: گوناگــون  گروه هــای 
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ذیــَن َکَفــروا ِمــن َمشــَهِد َیوٍم َعِظیــم.« 
َ
»َفاخَتلــَف ااَلحــزاُب ِمــن َبینِهــم َفویــٌل ِلّل

)مریــم )19(، 37( روایات، ایــن آیــه را بــه ظهــور فرقه هــای مختلــف در جهــان 
اســالم مربــوط دانســته اند کــه در آخرالزمــان پدیــد آمــده، موجــب اختالف هــای 
بســیار خواهنــد شــد. آیــه »َیلِبَســُکم ِشــَیًعا و ُیِذیــَق َبعَضُکــم َبــأَس َبعــض« )انعــام 
)6(، 65( نیــز بــه وقــوع اختالف هــا و قتــل و کشــتار در آخرالزمــان تفســیر شــده 
کــم بشــی ٍء ِمــن الَخــوف و الُجــوع و َنقــٍص 

َ
اســت. بــر اســاس روایتــی، آیــه »وَلنبلوّن

و  گرســنگی  ناامنــی،  و  تــرس  بــه   )155،)2( )بقــره  ااَلنُفــس...«  و  ااَلمــواِل  مــن 
قحطــی و فقــر و کشــتار در آخرالزمان اشــاره دارد. 

3. ظهور دّجال:
ظهورفاســدترین  واســالم،  مســیحیت  آســمانی یهود،  دیــن  درهرســه 
ومخّرب تریــن جریــان منحــط در طــول تاریــخ، پیــش بینــی و از خطــر آن پرهیــز 
داده شــده اســت. دّجــال کــه تجّســم کفــر، فریــب و گمراهــی اســت، در آخرالزمــان 
ظاهــر شــده، مــردم را بــه پرســتش خویــش می خوانــد. برخــی از مفّســران، تفســیر 
آیــه »َلخلــُق الّســماواِت واالرض أکبــُر ِمــن َخلِق الّنــاِس« )غافــر)40(،57( را به ظهور 
دّجــال ناظــر دانســته اند کــه دردیــد مــردم، عظیــم تریــن موجــود جلــوه می کنــد؛ 
ــر می شــمارد.  ــد، او را از بســیاری مخلوقــات دیگــر کوچــک ت ــه خداون ــی ک در حال

ســرانجام این پدیــده بــه دســت عیســی )ع ( محــو و نابــود خواهــد شــد. 

4. وقوع مصائب: 
برخــی از آیــات عــذاب بــر کافــران و گنــه کاران آخرالزمــان کــه نــزول عــذاب را انــکار 

می کننــد؛ تطبیــق داده شــده اســت:
و َنهــارًا َمــا َذا َیســَتعِجُل ِمنــُه اُلمجِرمــوَن«. )یونــس 

َ
»إن أتـــاُکم َعذاُبــُه َبَیـــاتًا أ

)10(،50( »َفــِإذا َنــزَل ِبَســاَحتِهم َفســاَء َصبــاُح الُمنذریــن«. )صافــات )37(،177(.
ــا اســتفاده از آیــه 65 انعــام )6(، برخــی از ایــن عذاب هــا بدیــن شــرح گــزارش  ب
شــده اند: صدایــی هراســناک و دود در آســمان و حاکمــان ســتمگر: »ُقــل ُهــو 
ــان ها  ــی انس ــن برخ ــرو رفت ــم«، ف ــن َفوِقُک ــًا ِم ــم َعذاب ــَث َعلیُک ن َیبَع

َ
ــاِدُر َعلی،أ الق

و َیلِبَســُکم 
َ
رُجِلُکــم«، اختالفــات بســیار در دیــن، »أ

َ
أ ِمــن َتحــِت  و 

َ
در زمیــن. »أ

مـقــاالت
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ِشــَیعًا« قتــل و کشــتار »و ُیِذیــَق َبعَضُکــم َبــأَس َبعــض«. در ایــن دوره زمانــی، تــرس 
ــد داد: ــیار رخ خواه ــز بس ــتار نی ــر و کش ــی و فق ــنگی و قحط ــی، گرس و ناامن

ُکم ِبَشی ٍء ِمَن اْلَخوِف واْلُجوِع و َنقٍص ِمن ااَلمواِل َوااَلنُفس...« 
َ
»َو َلنبُلوّن

5. خروج سفیانی:
بیشــتر مفّســران، از ظهــور لشــکری طغیانگــر کــه در »آخرالزمــان در کشــورهای 
مّکــه،  از  بیــرون  تعــّدی پرداختــه، ســرانجام در صحرایــی  و  اســالمی به ســتم 
ــوَت  ــاَل َف ــوا َف ــری،ِإذ َفِزُع ــو َت ــه »وَل ــر داده و آی ــوند«، خب ــی می ش ــذاب اله ــار ع گرفت
ِخــذوا ِمــن َمــکاٍن َقِریــب« )ســبأ)34(،51( را دربــاره آن لشــکر دانســته اند. در 

ُ
و أ

روایــات شــیعه و ســّنی، نــام رهبر ایــن لشــکر، ســفیانی ذکــر شــده اســت. آیــه 
ــل )16(، 45(  ــُم ااَلرَض...« )نح ــَف اهلُل ِبِه ن َیخِس

َ
ــاِت أ ـَ ِیّ ــروا الّسَ ــَن َمَک ذی

َ
ِمَناّل

َ
فأ

َ
»أ

نیــز کــه توطئــه گــران را بــه فــرو رفتــن در زمیــن تهدیــد می کنــد، بــر لشــکر ســفیانی 
ًقــا ِلمــا َمَعُکــم ِمــن َقبــِل  لنا ُمَصِدّ تطبیــق داده شــده اســت. آیــه »...َءاِمنــوا ِبمــا َنّزَ
دباِرَهــا« )نســاء)4(، 47( نیــز دربــاره بازمانــدگان 

َ
هــا َعلی،أ

َ
ن َنطِمــَس ُوجوًهــا َفَنُرّد

َ
أ

لشــکر ســفیانی تأویــل شــده کــه صورت هایشــان معکــوس گشــته، پشــت سرشــان 
قــرار می گیــرد. 

6. ندای آسمانی:
زمــان  امــام  بــا  کــه  اســت  کســی  نخســتین  جبرئیــل  شــیعه،  روایــات  بنابــر 
)عــج ( بیعــت کــرده و بــا صدایــی بلنــد بــه گونــه ای کــه بــه گــوش همــه جهانیــان 
مــُر اهلِل َفــاَل ؛ َتســَتعِجُلوُه؛ فرمــان خــدا 

َ
تی،أ

َ
برســد، این آیــه را تــالوت می کنــد: »أ

رســید؛ پــس دیگــر شــتاب مکنیــد«. )نحــل )16(، 1(.
یَحــَه ِبالَحــِقّ  آیــه »َواســَتِمع َیوَم ُیناِد الُمنــاِد ِمــن َمــکاٍن َقریٍب َیوَم َیســَمعوَن الّصَ

ذاِلَک َیــوُم الُخــروِج« )ق )50(،41و42( نیــز به ایــن حادثــه، تأویــل شــده اســت. 

7. ظهور منجی بزرگ بشر: 
ــرای رهایــی  مهــم تریــن رخــداد آخرالزمــان، ظهــور دوازدهمیــن امــام شــیعیان ب
انسان هاســت: »َجاَءالَحــّقُ و َزهــَق البـــاِطُل ِإّنَ البـــاِطَل کاَن َزهوًقــا.« )اســراء)17(، 81(
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 ایــن آیــه کــه از پیــروزی چشــمگیر حــق بــر باطــل ســخن می گویــد، در روایــات 
یــَن مــا 

َ
بــه ظهــور مهــدی )عــج ( تأویــل شــده اســت. آیــه 148 بقــره )2(. آیــه »أ

ــأِت ِبُکــُم اهلُل َجِمیًعــا« نیــز بر یــاران نخســتین مهــدی )عــج ( کــه خداونــد  َتکوُنوا َی
آیــه  اســت.  شــده  داده  تطبیــق  می ســازد،  حاضــر  حضــرت  گرداگــرد  را  آنــان 
لنا ِبهــا َقوًمــا َلیســوا ِبهــا ِبکـــافرین« )انعــام )6(،89( 

َ
»َفِإن َیکُفرِبها هــاُؤاَلِء َفَقــد َوّک

نیــز چنیــن اســت. 

8. نزول عیسی )ع (: 
یکــی از رخدادهــای آخرالزمــان، فــرود آمــدن عیســی )ع ( از آســمان اســت: »و 
 
َ
هــِل الِکتـــاِب ِإاّل

َ
ــاَعِه َفالَتمَتــُرّنَ ِبهــا« )زخــرف )43(، 61(، »وِإن ِمــن أ ــه َلِعلــٌم ِللّسَ

َ
ِإّن

َلُیؤِمَنــّنَ ِبــه َقبــَل َموِتــِه.« )نســاء)4(، 159( مفّســران بــا اســتفاده از این آیــات، ظهور 
دوبــاره عیســی )ع ( در آخرالزمــان راپیــش بینــی کرده انــد و در روایــات نیــز تصریــح 
ــه نمــاز جماعــت امــام زمــان )عــج ( اقتــدا و در  شــده کــه وی در بیــت المقــّدس ب
جنگ های ایشــان نیــز شــرکت خواهــد کــرد. براســاس این تفســیر، فــرود آمــدن 
و  شــده  شــمرده  قیامــت  نزدیکــی  نشــانه های  از  آســمان، یکی  از   ) )ع  عیســی 
از ایمــان آوردن همــه اهــل کتــاب بــه حضــرت عیســی )ع ( در آخرالزمــان که یکــی از 

فرماندهــان امــام زمــان بــه شــمار مــی رود، خبــر داده شــده اســت.

9. خروج جنبنده ای از زمین:
هنــگام  کــه  می کنــد  حکایــت  جنبــده ای  خــروج  از  ابهــام  و  رمــز  بــا  قــرآن 
ــد.  ــا مــردم ســخن می گوی ــت،از زمیــن خــارج شــده، ب ــی مــردم از معنوّی رویگردان
ــاَس َکانــوا  ّنَ الّنَ

َ
ُمُهــم أ ــًه ِمــَن ااَلرِض ُتَکِلّ خَرجنا َلُهــم داّبَ

َ
»و ِإذا َوقــَع الَقــوُل َعَلیِهــم أ

ایـــاِتنا اَلُیوِقنون«. )نمــل /27، 82( در تفاســیر، مطالــب بســیاری درباره ایــن  ـَ ِب
موجــود شــگفت بیــان شــده کــه تــا حــّد بســیاری غیــر واقعــی و بی اســاس بــه نظــر 

می رســد و در ظاهــر برگرفتــه از منابــع اســرائیلی اســت. 

10. هجوم یأجوج و مأجوج:
قومی وحشــی و فاســد بــا تخریــب ســّد ذوالقرنیــن، در انــدک زمانــی سرتاســر 

مـقــاالت
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جهــان را پــر از ظلــم و فســاد خواهــد کــرد تــا آن کــه بنابــر روایــات، در عصــر ظهــور 
ــی،ِإذا ُفِتَحت َیأجــوُج و َمأجــوُج  مهــدی، بــه طــور کّلــی از بیــن خواهــد رفــت: »َحّتَ
و ُهــم ِمــن ُکِلّ َحَدٍب َینِســلون.« )انبیــاء)21(،96( برخی، یأجــوج و مأجــوج را یکــی 
العــاده  بــا صفــات ظاهــری خاص یــا موجوداتــی خــارق  انســانی،  نژادهــای  از 
دانســته اند کــه از پشــت مانعــی مــاّدی خــارج شــده، بــه کشــتار مــردم و تخریــب 
منابــع طبیعــی خواهنــد پرداخــت. برخــی دیگــر نیــز آنــان را نمــادی از یــک تمــّدن 
مــاّدی مخــّرب شــمرده اند کــه ســّد معنــوِی ســاخته شــده بــه دســت پیامبــران 
را منهــدم و حیــات طبیعــی و معنــوی را بــر کــره زمیــن تهدیــد خواهــد کــرد؛ در 
هــر حــال، بیــش تــر مفّســران بــا اســتناد بــه آیــه »َو َتَرکَنــا َبعَضُهم یوَمِئٍذ َیمــوُج 
ــوِر َفَجَمعناهــم َجمًعــا« )کهــف )18(، 99( کــه بنابــر قــول  ِفــی َبعــٍض و ُنِفــَخ ِفــی الّصُ
مشــهور، بــه هجــوم آنان اشــاره داشــته و بی درنــگ از قیامــت ســخن بــه میــان 
آورده، آن را از نشــانه های مّتصــل بــه قیامــت شــمرده اند و ســخن از بازگشــت 
قیامــت  بــه  مربــوط  مأجــوج  و  خروج یأجــوج  هنــگام  را  گذشــته  اقــوام  برخــی 
ــی،ِإذا  ُهــم اَل&#127؛َیرِجعــوَن * َحّتَ

َ
ّن

َ
هَلکناهــا أ

َ
دانســته اند: »و َحــَرااٌم َعلی،َقرَیــٍه أ

ُفِتَحت َیأجــوُج و...« )انبیــاء)21(، 95 و 96( برخــی دیگر، ایــن حادثــه را به اســتناد 
روایــات بســیار، بــه دوران ظهــور مربــوط دانســته و اشــاره بــه بازگشــت برخــی اقوام 

را بــه مســأله »رجعــت« ارتبــاط داده انــد. 

11. رجعت:
دوبــاره  گذشــته،  زمان هــای  بــدکاران  و  نیکــوکاران  از  برخــی  آخرالزمــان  در 
ــاِتنا.« )نمــل  ایـ ـَ ُب ِب ن ُیَکــِذّ ــٍه َفوجــًا ِمّمَ ّمَ

ُ
زنــده می شــوند. »َو َیــوَم َنحُشــُر ِمــن ُکِلّ أ

ــه  ــه هم ــان و ن ــّده ای از مکّذب ــدن ع ــه ش ــه برانگیخت ــط ب ــه فق ــن آی )27(، 83( ای
آن ها اشــاره کــرده ؛ بدیــن جهــت، روایــات و مفّســران شــیعه، میــان مصداق ایــن 
آیــه و قیامــت، تفــاوت قائــل شــده و آیــه را بــه آخرالزمــان مربــوط دانســته اند کــه 
عــّده ای از نیکــوکاران و بــدکاران اعصــار گذشــته، زنــده شــده، هر یــک نتیجــه 
نا اثَنَتیــِن  َمّتَ

َ
نا أ دنیایــی اعمــال خویــش را خواهــد دیــد. مــرگ و زندگــی دوبــاره: »َرّبَ

ُهــم  حَییَتَنــا اثَنَتیــِن« )غافــر)40(، 11(، عــذاب پیــش از عــذاب بــزرگ: »و َلُنذیَقّنَ
َ
و أ

ِمــَن الَعــذاِب ااَلدَنــی،ُدوَن الَعــذاِب ااَلکَبــر« )ســجده )32(، 21(، ظهــور بنــدگان 
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وِلــی 
ُ
 َلنا أ

ً
ولـــاُهما َبَعثنا َعَلیُکــم ِعبــادا

ُ
پیکارجــو پیــش از قیامــت: »َفــِإذا جــاَء َوعــُد أ

ــد برای ایمــان آوردن  ــا خداون ــأٍس َشــدید« )اســراء)17(،5(، میثــاق پیامبــران ب َب
ِبّییــَن... َلُتؤِمُنــّنَ ِبه و  َخــَذ اهلُل ِمیثـــاَق الّنَ

َ
و یــاری رســاندن بــه پیامبراســالم: »و ِإذ أ

ن 
َ
ــُه« )آل عمــران )3(،81( و مّنــت الهــی بــر مســتضعفان تاریــخ: »و ُنریــُد أ

َ
َلَتنُصرّن

ــًه و َنجَعَلُهــم الواِرثیــن.«  ِئّمَ
َ
ذیــَن اســُتضِعفوا ِفــی ااَلرِض و َنجعَلُهــم أ

َ
َنُمــّنَ َعَلــی اّل

)قصــص )28(،5( همگــی بــه رجعــت، تفســیر و تأویــل شــده اند؛ با ایــن حــال در 
تفســیر آیــات پیشــین، آرای دیگــری نیــز گفتــه شــده اســت. 

12. صلح و آرامش پایدار در سرتاسر جهان:
پــس از پیــروزی حضــرت مهــدی )عــج ( و یارانــش، آرامــش و معنوّیــت بــر جهــان 
ــم  ــن َبعــِد َخوِفِه ــم ِم ُه َلّنَ ــوا... َو َلُیبِدّ ــَن َءاَمن ذی

َ
ــَد اهلُل اّل ــم خواهــد شــد: »َوَع حاک

منــًا...« )نــور)24(، 55(، »ِإّنَ ااَلرَض هلِلِّ ُیوِرُثهــا َمن َیشــاُء ِمــن ِعبــاِدِه و العـــاِقَبُه 
َ
أ

یــُن  ــی،اَل َتکــوَن ِفتنــٌه و َیکــوَن الِدّ ــاِتلوُهم َحّتَ قیــن« )اعــراف )7(،128(، »و قـ ِللُمّتَ
« )انفــال )8(، 39(، »ِلُیِحــّقَ الَحــّقَ و ُیبِطــَل البـــاِطَل.« )انفــال )8(، 8( ایــن  ــُه هلِلّ

ُ
ُکّل

آیــات و آیــات دیگــر کــه از میــراث بــری صالحــان و مســتضعفان و جانشــینی آنــان 
در زمین یــاد می کنــد )انبیــاء)21(،105؛ اعــراف )7(، 137؛ قصــص )28(، 5( همگــی 
بیــان گر ایــن واقعّیتنــد کــه سرنوشــت این جهــان، پــس از جهــادی الهی بــه امامت 
امــام زمــان )عــج (، ســرانجام بــه دســت مؤمنــان افتــاده و جهانیــان همگــی در 
ســایه حکومــت حضــرت در صلــح و معنوّیــت بــه ســرخواهند بــرد. افــزون بر ایــن، 
ــاواِت و ااَلرِض« )آل عمــران )3(،  مـ ســَلَم َمــن ِفــی الّسَ

َ
ــه أ تحّقــق کامــل آیــات »َو َل

ذیــَن َکفــروا 
َ
83( و »ُیحــِی ااَلرَض َبعــَد َموِتهــا« )حدیــد)57(،17( و »الَیوَم َیِئــَس اّل

ِمــن ِدیِنُکــم َفالَتخَشــوُهم َو اخَشــون« )مائــده )5(، 3( و »َیومئٍذ َیفــُرح المؤِمنــوَن 
ِبَنصــِراهلِل...« )روم )30(، 4و 5( نیــز در ایــن دوره زمانــی دانســته شــده اســت. 
ــایش و  ــازل و از آس ــا ن ــر آن ه ــن ب ــمان و زمی ــای آس ــه نعمت ه ــگام، هم در آن هن
ــماِء  ــَن الّسَ ــاٍت ِم ــم َبرکـ ــا َعلیِه ســعادت کامــل بهــره منــد خواهنــد شــد: »َلَفتحَن
حضــرت  حکومــت  ســایه  در  مــردم  چون ایــن   )96  ،)7( )اعــراف  وااَلرِض...« 
مهــدی بــه باالتریــن حــّد رشــد و بلــوغ می رســند، بدیــن ترتیــب، خالفــت انســان 
بــر زمیــن بــه کامــل تریــن حــّد خــود خواهــد رســید؛ در عیــن حــال، وجــود مقــّدس 

مـقــاالت
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امــام معصــوم )امــام مهدی یــا امامــان دیگــر هنــگام رجعــت ( تــا قیامــت در دنیــا 
حضــور داشــته، جامعــه انســانی هیــچ گاه از حضورشــان بی نیــاز نمی شــود. 

برگرفته از دائره المعارف قرآن کریم. با سپاس از مرکز فرهنگ و معارف قرآن که این مقاله را در اختیار مجله قرار دادند
………………………………………………

مجله،/ موعود / بهمن و اسفند 1381، شماره 36 /
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بــه دوره آخرالزمــان و انتظــار منجــی )فتوریســم( عقیــده  ای   اعتقــاد 
ً

اصــوال
اســت کــه در کیش هــای آســمانی؛ یهود، زرتشــت، مســیحیت و مدعیــان نبــوت 
عمومــًا و دیــن مقــدس اســالم خصوصــًا، بــه مثابه یــک اصــل مســّلم، مــورد قبــول 
واقــع شــده اســت. شــور و التهــاب انتظــار موعــود آخرالزمــان، در تاریــخ پرفــراز و 

نشــیب این ادیــان مــوج می زنــد. 
یهودیــان، مســیحیان و زرتشــتیان در سراســر تاریــخ محنت  بــار خــود هرگونــه 
ــد کــه روزی »مســیحا«  ــر خــود همــوار کرده  ان خــواری و شــکنجه را به ایــن امیــد ب
تــا ضمــن  بر ایــن اســت  آمــد. در ایــن مقالــه ســعی  و یــا »سوشــیانت« خواهــد 
بررســی سیر اندیشــه و اعتقــاد بــه ظهــور منجــی در هر یــک از ادیــان فــوق، بــه 
ــان برداریــم.  ــا گامی هرچنــد کوچــک در تقریــب ادی مشــترکات آن اشــاره نمــوده ت

پیشینه بحث منجی  گرایی
در بــاب پیشــینه تاریخــی مهدویــت بیــان شــده کــه علی رغــم تاریــخ بســیار 
ــد زرتشــت را قــرن هفتــم پیــش از میــالد  ــر تاریــخ تول ــی آییــن مزدیســنا، اگ طوالن
بدانیــم، بایــد گفــت کــه دین یهــود پیش ــتر موضــوع موعــود آخرالزمــان را وعــده 

 منجی گرایی در ادیان
)زرتشت، یهود، مسیحیت(
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داده و اخبــار زرتشــت پیرامون ایــن مطلــب تــازه نیســت. امــا در بــاب تاریــخ و 
چگونگــی تولــد زرتشــت اختالفــات بســیاری وجــود دارد و برخــی حتــی دوران 
حیــات وی را تا یــازده هــزار ســال قبــل از میــالد ذکــر کرده  انــد. به ایــن لحــاظ، 
بــر دین یهــود و  آییــن مزدیســنا در طــرح مســئله موعــود آخرالزمــان می توانــد 
البتــه اســالم پیشــی گیــرد. بــه هــر صــورت می تــوان زرتشــت را، حداقــل در ایــران، 
وی  آییــن  موهبــات  از  را  و ایــن  دانســت  آخرالزمــان  موعــود  پیشگام اندیشــه 
قلمــداد نمــود. در برابــر، آییــن اســالم کــه از پیشــینه کم تــری برخــوردار اســت، 
در ایــن زمینــه وارث ســایر ادیــان مطرح  کننــده بحــث مهدویــت قــرار می گیــرد. 
البتــه اســالم در موضــع خــودش، هــم وام  گیرنده ایــن تفکــر، هــم مصلــح و هــم 
تکامل بخــش آن بــوده؛ اما ایــن واقعیــت انکارناپذیــر اســت که اندیشــه منجــی 
آخرالزمــان، زمانــی توســط اســالم مطــرح گردیــد کــه حداقــل ســه آییــن عمــده 
مزدیســنا، یهود و مســیحیت بــه تفصیــل در مــورد آن آگاهــی داده بودنــد. از ایــن 
رو، اســالم بــه نوعــی در ایــن مــورد تصدیــق کننــده محســوب می شــود نــه مبــدع. 
آییــن زرتشت، اندیشــه موعــود آخرالزمــان را در محیطــی عرضــه نمــود که هیچ-
گونــه ذهنیــت قبلــی در ایــن بــاره وجــود نداشــت. امــا دیــن اســالم در فضایی ایــن 
نظریــه را مطــرح کــرد کــه بــه واســطه وجــود پیــروان ســایر ادیــان، تــا حــدودی 
دورنمــای فهــم و پذیــرش آن موجــود بــود و چــه بســا همیــن امــر اســباب حســن 
توجــه غیرمســلمانان به ایــن آییــن را فراهــم آورد. چــرا کــه اخبــار متواتــر اســالمی در 
ادوار بعــد، نــه تنهــا منجیــان آخرالزمــان را تأییــد و تصدیــق کــرد، بلکــه اصــواًل بــر 

لــزوم روشــمند کردن ایــن نظریــه انگشــت تأکیــد نهــاد.]1[ 

نجات بخشی در ادیان )زرتشت، یهود، مسیحیت(
همــه ادیــان جهــان بــه گونه ــای معتقدنــد کــه هــرگاه بشــر بــه لحــاظ معنــوی 
و اخالقــی پــا در انحطــاط و ورطــه هــالک گــذارد و از مبــدأ هســتی فاصلــه گیــرد  و 
ــده  ــخصیتی نجات دهن ــرد، ش ــر گی ــتم در ب ــت و س ــل، غفل ــی جه ــان را تاریک جه
ــا  ــه ب ــه حقایقی اشــاره شــده ک ــه صــورت رمــز ب ــرد. در هــر آییــن ب ظهــور خواهــد ک
معتقــدات آیین هــای دیگــری توافــق و هماهنگــی دارد. در آییــن مزدیســنا هم 
ــت و  ــتوار اس ــج و اس ــد رای ــان از عقای ــی آخرالزم ــی و منج ــود نهای ــه موع ــاد ب اعتق
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در متــون مقــدس زرتشــتی )اوســتا و کتــاب روایــی پهلــوی( افــزون بــر بشــارت 
او  و...  ظهور، یــاران  تولــد،  از  گســتر،  عدالــت  رهاننــده  ظهــور  بــه  و اشــارت 
ــود  ــوان موع ــه عن ــتی، ب ــن زرتش ــی در آیی ــت. نجات  بخش ــده اس ــه ش ــخن گفت س
مطابــق  کــه  عقیده انــد  بر ایــن  زرتشــتیان  بیشــتر  می شــود.  مزدیســنا مطالعه 
متــون مقــدس اوســتا ، فرد یــا افــرادی در آخرالزمــان ظهــور می کنــد و آییــن گرفتــار 

در رنــج و محنــت فــراوان مزدیســنا را دوبــاره احیــا خواهــد کــرد.]2[
نجات  دهنــده پایانــی، بــر مبنــای معتقدات یهودیــان، مســیح )ماشــیح( اســت 
که جهان درخشــان و باشــکوه آینده را می ســازد و اعتقاد بیش ــتر دانشــمندان یهود 
بر ایــن اســت کــه ظهــور مســیح و فعالیــت او بــرای بهبــود وضــع جهــان و تأمیــن 
خواســت ها و نیازهــای مردمــان بخشــی از نقشــه های خداونــد در آغــاز آفرینــش 
بــوده اســت و لــزوم وجــود نجات  بخشــی کــه کســی جــز مســیح نیســت، پیــش از 
آفرینــش کائنــات بــه ذهــن خداونــد خطــور کــرده اســت.]3[ مســیح نیــز بــه اعتقــاد 
مســیحیان آخریــن نجات  بخــش اســت و در مــورد آفرینــش او بــه چنین اندیشــه -
ــرًا  ــد، ظاه ــو می کن ــت وگ ــان گف ــی)ع( با یهودی ــه عیس ــا ک ــم. آنج ــورد می  کنی ای برخ
بــه وجــود خویــش در آغــاز آفرینش اشــاره می کنــد. »یهودیــان بــدو )عیســی( گفتنــد: 
هنــوز پنجــاه ســال نــداری و ابراهیــم را دیــده  ای؟ عیســی بدیشــان گفــت: آمیــن 

آمیــن بــه شــما می گویــم کــه پیــش از آنکــه ابراهیــم پیــدا شــود مــن هســتم.«]4[
اســت هماننــد دیگــران. انســانی  اعتقــاد همه یهودیــان نجات دهنــده  بــه 

ــور خــودش،  ــا ن ]5[ امــا برخــوردار از جلــوه و جبــروت خدایــی اســت و جهــان را ب
ــار دیگــر آفتــاب در روز نــور  کــه جلوه ــای از نــور خداســت، روشــن خواهــد کــرد: »ب
تــو نخواهــد بــود و مــاه بــا درخشــندگی بــرای تــو نخواهــد تابیــد زیــرا که یهــود نــور 

ــود.«]6[ ــو خواهــد ب ــو و خدایــت زیبایــی ت ــی ت جاودان
برخی ایــن ماشــیح، یعنی نجات دهنــده آخریــن را همــان داوود و یــا از خانــواده 
ــا داوود دیگــری می شــمارند.]7[ بــه اعتقــاد مســیحیان و به اشــاره های  داوود و ی
آشــکار مطالــب عهــد جدیــد، نجات  بخــش پایانــی همــان عیســی مســیح اســت 
کــه بــار دیگــر زنــده خواهــد شــد و جهــان را از نابســامانی خواهــد رهانیــد: »... و بــه 
شــما می  گویــم کــه مــرا دیگــر نخواهیــد دیــد، تــا وقتــی آیــد کــه گوییــد مبــارک اســت 
کــه بــه نــام خداونــدی آیــد.«]8[ دربــاره قیامــت مســیح پیــش دیــده گفــت: »کــه 
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نفــس او در عالــم امــوات گذاشــته نشــود و جســد او فســاد را نبینــد، پــس همــان 
عیســی را خــدا برخیزانــد و همــه مــا شــاهد بــر آن هســتیم«]9[همچنین مســیح 
نیــز چون یــک بــار قربانــی شــد تــا گناهــان را رفــع نمایــد، بــار دیگــر بــدون گنــاه بــرای 

کســانی کــه منتظــر او می  باشــند، بــه جهــت نجــات ظاهــر خواهــد شــد.]10[
در اینکــه منجــی موعــود چــه کســی اســت اختــالف نظــر وجــود دارد. برخــی 
منجــی آخریــن را داوود می  شــمارند و گروهــی او را از خانــواده داوود و گروهــی 
می گوینــد کــه خداونــد در پایــان جهــان داوود دیگــری را بــرای نجــات مــردم 
می  فرســتد. هرچنــد در ایــن مــورد اختــالف نظــر وجــود دارد، ولــی نکتــه حایــز 
اهمیت ایــن اســت کــه هــر دو گــروه مســیحیت و یهــود در انتظــار نجات  بخشــی 
جهــان توســط انســانی کــه از قــدرت الهــی بهره  منــد شــده باشــد بــه ســر می  برنــد. 
ــرا  ــاش؛ زی ــر ب ــش منتظ ــد ، برای ــر نمای ــه تأخی ــد: »اگرچ ــی« می  گوی ــوق نب در »حبق
کــه البتــه خواهــد آمــد و درنــگ نخواهــد نمــود.«]11[ در »اشــعیاء نبــی« می  گویــد: 
»امــا آنانــی کــه منتظــر خداونــد می  باشــند قــّوت تــازه خواهند یافــت و مثــل عقــاب 
پــرواز خواهنــد کــرد، خواهنــد دویــد و خســته نخواهنــد شــد.«]12[ در جــای دیگــر 

می گویــد: »خوشــا بــه حــال کســانی کــه منتظــر او باشــند.«]13[
با یــک جمع  بنــدی به ایــن نتیجــه می  رســیم کــه: 1. نجــات بشــریت به یــاری 
خداونــد بــه دســت انســانی الهــی صــورت می گیــرد؛ 2. همــه انســان ها بایــد در 
نــزد خداونــد مقامی بــاال دارنــد.  انتظــار منجــی بشــریت باشــند؛ 3. منتظــران 
بنابرایــن، مذهــب انتظــار کــه در تمــام ادیــان آســمانی مشــاهده می شــود، خــاص 
خوبی نشــان دهنده  بــه  و ایــن  اســت  مثبــت  فلســفه  و یــک  نیســت  مســلمانان 
هدفــداری افعــال الهــی اســت. امــا تفــاوت ادیــان گذشــته بــا اســالم در ایــن اســت 
کــه انتظــار مســلمانان یک عامــل روحــی و فکــری و حرکــت آفریــن اســت. از منظــر 
اســالم، هــدف از خلقــت کــه شــناخت و بندگــی خــدای متعــال اســت در مقام عمل 
و تحقــق در یــک کلمــه خالصــه می شــود و آن معرفــت امــام عصــر می باشــد؛ و تنهــا 
کســی بــه هــدف از آفرینــش خــود رســیده اســت کــه به ایــن مرتبــه نائــل شــده باشــد.

منجی در آیین زرتشت
از نــگاه زرتشــتیان، موعــود مزدیسنا »سوشــیانس« نامیــده می شــود.  اینــان 
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منتظــر ســه موعــود هســتند و میــان هر یــک از آن هــا هــزار ســال فاصلــه قــرار داده 
شــده اســت. آنان طول جهان را دوازده هزار ســال تقســیم کرده  اند، که مجموعًا 
بــه چهــار مقطــع ســه هــزار ســاله تقســیم می  گــردد. در چهارمیــن دوره ســه هــزار 
»زردتشــت«،  پیغمبر ایــران،  روحانــی  ســلطنت  عهــد  هــزاره  دهمیــن  ســاله، 
تــن  از هزاره یازدهمیــن و دوازدهمیــن، دو  آغــاز هر یــک  شــمرده می شــود. در 
از پســران زردتشــت ظهــور خواهنــد نمــود. در انجــام دوازدهمیــن هــزاره، پســر 
ســوم یعنی »سوشــیانس« پدیــدار گشــته، جهــان را نــو خواهــد نمــود، مــردگان را 
برمی  انگیــزد و قیامــت و جهــان معنــوی خواهــد آراســت]14[ و]15[ )بــه ســه پســر 
زردتشــت کــه در آخرالزمــان تولد یابنــد، »سوشــیانس« نــام داده  انــد، گرچــه بــه 
ــت(. ــه اس ــود تخصیص یافت ــن موع ــن آخری ــرای تعیی ــم ب ــن اس ــورت خاص ای ص

سوشیانت
منجــی )هــای( موعــود اوســتا، کــه سوشــیانس نــام دارد، اغلــب بــه معنــای 
صــورت  بــه  پهلــوی  زبــان  در  واژه  اســت.]16[ این  شــده  تعریــف  »رهاننــده« 
سوشــیانت، وسیوســوش آمــده و از ریشــه »ســود« بــه معنــای بهــره و منفعــت 

گرفتــه شــده اســت.
واژه فارســی ســود نیــز از همیــن ریشــه اســت.]17[ سوشــیانت، صفــت بــه 
ــه دو صــورت مفــرد و  معنــای ســودمند و ســوددان اســت. این واژه در »گاتهــا« ب
ــار خــود را در صیغــه مفــرد،  جمــع آمــده اســت. زرتشــت در گاتهــا]18[ چندیــن ب
از جملــه می تــوان  اســت.  نامیــده  سوشــیانت یعنی رهاننده یــا نجات دهنــده 
ــاکه  ــزدا و ای اش ــد( ای م ــت )فهمی ــم دریاف ــی خواهی ــرد: ک ــاره ک ــوارد ذیل اش ــه م ب
شــما نســبت بــه کســی کــه در پــی تبــاه کــردن مــن اســت، توانــا و زبردســتید؛ آنچــه 
پــاداش نیــک نهــاد اســت، بایــد بــه خوبــی از آن اطالع یابــم؛ از ایــن روی رهاننــده 

ــد.]19[ ــر باش ــش باخب ــمت خوی ــه از قس ــت ک ــیانت( را آرزوی آن اس )سوش
ایــن واژه در ســه مــورد نیــز بــه صــورت جمــع آمــده اســت، یکی از آن ها اینکــه: 
»ای اهــورا مــزدا! آن راه منــش نیــک کــه بــه مــن نمــودی، همــان راه آمــوزش 

رهاننــدگان )سوشــیانتها( اســت.«]20[
از ایــن قطعــات بــه خوبی دریافــت می شــود کــه عقیــده بــه موعــود آخرالزمــان 
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و اینکــه کســی خواهــد آمــد، و جهــان را از چنــگال اهریمــن خواهــد رهانیــد و 
آدمیــان را از یــک زندگــی بی  گزنــد بهره  منــد خواهــد ســاخت، نزد ایرانیــان بســیار 

ــه خــود مؤســس دیــن مزدیسناســت.]21[ ــم و شــاید منســوب ب قدی
آنجــا کــه در قســمتهای دیگــر اوســتا هماننــد گاتها، سوشــیانت بــه صیغه جمع 
آمــده، از آنان یــاوران دیــن اراده شــده اســت. بــه عبــارت دیگــر، پیشــوایان کیــش 
و جانشــینان زردتشــت و نیــکان و پارســایانی کــه از آنــان ســودی آیــد و مــردم را بــه 
راه راســت راهنمایــی کننــد و مایــه رســتگاری باشــند و دیــن مزدیســنا را بیاراینــد، 

سوشــیانت ها نامیــده شــده  اند.]22[
در مــواردی هــم سوشــیانت بــه صیغــه جمــع آمــده و مقصــود از آن ســه موعــود 
مزدیســنا یا ســه پســران آینــده زرتشــت اســت کــه ســرانجام هر یــک ظهــور خواهنــد 
کــرد و بــار دیگــر آییــن زرتشــت را تــازه می کننــد و جهــان فرســوده و ویــران را آبــاد، 

تــازه و خــرم خواهــد ســاخت.]23[
در کتاب »زند« که از کتب مقدس زرتشــتیان اســت، پس از آنکه مقداری پیرامون 
شــیوع فســاد در آخرالزمــان گفت  وگــو می  نمایــد و گوشــزد می کنــد کــه غالبــًا قــّوت و 
شــکوه بــا اهریمنــان خواهــد بــود، می  گویــد: آن ــگاه از طــرف اهــورا مــزدا به ایزدان یــاری 
می رســد، پیــروزی بــزرگ از آن ایــزدان می شــود و اهریمنــان را منقــرض می ســازند... 
بعــد از پیروزی ایــزدان و برانداختــن تبــار اهریمنــان عالــم کیهــان بــه ســعادت اصلــی 

خــود رســیده، نبــی آدم بــر تخــت نیک بختــی خواهــد نشســت...]24[
»جاماســب« در کتــاب معــروف خــود »جاماســب نامه« از زرتشــت نقــل می کنــد 
کــه »از فرزنــدان دختــر پیغمبــر کــه »خورشــید جهــان« و شــاه زمــان نام دارد، کســی 
پادشــاه شــود در دنیــا بــه حکم یــزدان کــه جانشــین آخــر آن پیغمبــر باشــد.« ]25[

همچنیــن در جــای دیگر ایــن کتــاب می  خوانیــم کــه: »مــردی بیــرون آیــد از 
زمیــن تازیــان، از فرزندان هاشــم مــردی بزرگ ــرو، بزرگ تــن و بزرگ ســاق، و بــر دیــن 
جــد خویــش باشــد، بــا ســپاه بســیار، روی به ایــران نهــد و آبادانــی کنــد و زمیــن را 
پــرداد کنــد.« ]26[ وی در تعالیــم خــود می افزایــد: پیامبــر عــرب آخریــن فرســتاده 
اســت کــه از میــان کوه هــای مکــه ظاهــر شــود... از فرزنــدان پیامبــر شــخصی در 
مکــه پدیــدار خواهــد شــد کــه جانشــین آن پیامبــر اســت و پیــرو دیــن جــد خــود 
ــن  ــه آیی ــان را ب ــه جه ــورد و هم ــش آب می  خ ــا می ــرگ ب ــدل او گ ــد... از ع می باش
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ــد.]27[ ــد گروی ــای« خواهن »مهرآزم
البتــه قســمتی از پیــش گویی هــای دیگــر زردتشــت دربــاره ظهــور و عالئــم آن در 
»بهمن یشــت« آمــده اســت. ]28[ در آخریــن بخــش از کتــاب »زندبهمن یَ ســن« 
کــه شــرح و تفســیر »اوســتا« می باشــد، از ظهــور مصلــح جهانــی و منتهــی شــدن 
حکومــت آن حضــرت بــه رســتاخیز ســخن گفتــه اســت: »پــس »سوشــیانس« 
آفرینــش را دوبــاره پــاک بســازد و رســتاخیز و تــن پســین باشــد.« ]29[ و می  گویــد 
منظــور از سوشــیانس در اینجــا آخریــن نجات  بخــش دیــن زرتشــتی اســت. ]30[
ــی اداره  ــیانس و چگونگ ــور سوش ــت ظه ــورد کیفی ــب در م ــه گشتاس هنگامی ک
کــه:  می دهــد  توضیــح  زرتشــت  شــاگرد  حکیــم،  جاماســب  می پرســد،  جهــان 
ریشــه  کن  را  تنگدســتی  و  فقــر  دهــد،  رواج  جهــان  بــه  را  دیــن  »سوشــیانس« 
ســازد، ایزدان را از دســت اهریمــن نجــات داده، مــردم جهــان را هــم فکــر و هــم 

گفتــار و هــم کــردار گردانــد.« ]31[
از جملــه مــواردی کــه در اوســتا، واژه سوشــیانت مفــرد آمــده و از آن بــه ویــژه 
واپســین موعــود مزدیســنا اراده شــده، از ایــن قــرار است: یســنا 26 قطعــه 10؛ یســنا 59 
قطعــه 28؛ ویســبرد، کــرده 2، قطعــه 5؛ فروردین یشــت، قطعه هــای 129 و 145؛ 
زامیادیشــت، قطعــه 89؛ گشتاسب یشــت، قطعــه 30؛ وندیــداد، فرگــرد 19، قطعه 5.

بــه هرحــال تفســیر دقیق تــر سوشــیانس را بایــد از بخش هــای دیگــر اوســتا بــه 
دســت آورد. در اوســتای فعلــی، رهاننــدگان در ســه نفــر خالصــه شــده اند: 1. 
اوخشــیت ارتــه، کســی کــه قانــون مقــدس را می پرورانــد؛ 2. اوخشــیت نمنگــه، 
کســی کــه نمــاز را برپــای مــی  دارد؛ 3. اســتوت ارتــه، کســی کــه همــه از پرتــو او بــه 
زندگــی فناناپذیــر می  رســند. ]32[ البتــه در کتــب روایــی پهلــوی بــرای نخســتین 

موعــود و دومیــن و ســومین نام هــای دیگــری ثبــت کرده  انــد. ]33[
بزرگ تریــن  کمــال،  و  خیــر  و  نیکــی  تجســم  زرتشــت  اوســتا]34[  تصریــح  بــه 
بــه تصریــح همیــن  بلکــه  اســت و واپســین نجات بخــش نیســت،  سوشــیانس 
بخــش، واپســین نجــات بخشــان، کســانی هســتند کــه جهــان را نــو کننــد و خالیق 
را پیرنشــدنی و نامیــرا، جاویــدان و بالنــده ســازند. در آن هنــگام مــردگان دگربــار 
برخیزنــد و بی  مرگــی بــه زنــدگان روی آورد؛ سوشــیانت پدیــدار شــود و جهــان را بــه 

ــو کنــد. ]35[ خواســت خویــش ن
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واژه  کــه  می گیــرد  نتیجــه  گذشــت،  بــاره  در ایــن  آنچــه  از  پــورداود  ابراهیــم 
سوشــیانس در کاربردهــای جمــع خــود در اوســتای نــو، شــامل زرتشــت و حامیــان 
و یــاوران و مبلغــان و نوســازان و آراینــدگان جهــان پایانــی اســت. بــر اســاس این 
مطلــب به ایــن نکتــه می رســد کــه: ویژگــی عمده آنــان عبــارت اســت از خردمندی، 
نیکــوکاری، سودرســانی بــه همــه موجــودات، غلبــه بــر خصومــت دیوها و مــردم، و 

پــاک کــردن جهــان از دروغ، ســتایش پــروردگار و آراســتن معنــوی. ]36[
از توضیحــات کتاب هــای روایــی پهلــوی پیرامــون منجیــان ســه  گانه آییــن 
مزدیســنا  بــه دســت می  آیــد کــه نبــرد خیــر و شــر، نیکــی و بــدی بــه نوعــی تقدیــر 
خــود اهــورا مزداســت و در ایــن میــان ســه موعــود آخرالزمــان، ســه نقطــه اوج و در 
عیــن حــال ســه نقطــه عطــف دیــن زرتشــتی شــمرده می شــوند. آن هــا طبــق خیر و 
نیکــی رفتــار می کننــد و در عمــل آن را آمــوزش می  دهنــد. آن هــا هســتند کــه نمــاز و 
تحیــات بــه آســتان اهــورا مــزدا را بــه جــای می  آوردنــد. آنــان از دریاچــه کیانســیه پــا 
بــه عرصــه زندگــی نهــاده و ضــد اهریمــن قیــام می کننــد، آفرینــش او را در هــم مــی-
 شــکنند و مــردم را بــه راه راســت می  آورنــد و دیــن را گســترش می  دهنــد؛ چنــان کــه 

بــه آدمیــان نیــز راســتی می  بخشــند.]37[

موعودباوری در آیین یهود
اشتیاق به مسیح موعود

تعالیــم انبیــا در برافروختــن آتــش شــوق و قیــام مســیح در دل هــای قــوم عهــد 
عتیــق تأثیــر بســزایی داشــت: »خــدا قــوم خــود را در حالــت نکبــت و ذلــت باقــی 
نخواهــد گذاشــت؛ بلکــه خــود او کســی را مســح کــرده، بــرای نجــات مــردم خواهــد 
فرســتاد.« از کتاب هــای نبــوت معلــوم می شــود کــه آرزوی آمــدن مســیح بــر گــرد 
ســه محــور اساســی می  چرخیــد کــه البته ایــن محورهــای ســه  گانه بــه گونــه  ای 

مشــخص از یکدیگــر جــدا نشــده  اند.

مسیح پسر داوود
برخــی از انبیــا ماننــد ِحزقیــال و مالکــی، اعــالم داشــتند کــه خــدا بــه زودی یــک 
مســیح را از نســل داود بــرای بازگردانــدن شــکوه بنی اســرائیل خواهــد فرســتاد. 
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رهایــی  مشــرک  حاکمــان  دســت  از  را  قــوم  مسیح یادشــده  کــه  می ــرود  انتظــار 
بخشــد و قــدرت شــریعت خــدا را بــرای گــروه کوچکــی کــه در زمــان تنگــی، وفــادار 
و مطیــع فرمــان خــدا باقــی خواهــد مانــد، بســط و اعتــال ارزانــی کنــد. در ایــن 
ســلطنت )یــا ملکــوت( جدیــد، عدالــت، نیکی به مســتمندان و پرســتش درســت 
و خالصانــه خــدا حکم فرمــا خواهــد بــود. خــدا نیــز از طریــق مســیح خویــش، بــر 
ــد که ایــن ســلطنت  ــرد. برخــی از انبیــا مــژده دادن قــوم خــود حکومــت خواهــد ک
تنهــا برای یهــود نیســت، بلکــه همــه ملت هــای جهــان از آن برخــوردار خواهنــد 

شــد. یک نویســنده یهودی دربــاره آمــدن داوود می گویــد:
»یــک عقیــده همگانــی وجودداشــت کــه حالــت رفــاه و آسایشــی کــه به دســت داود 
ــر  ــان نبــی در پیشــگویی خــود مبنــی ب ــد و نات ــدار خواهــد مان ــد پای ــا اب ــد آمــده، ت پدی
جاودانگــی تخــت داوود ایــن نظــر را تأییــد کرد.]38[ ایــن بــاور بدان انــدازه قطعــی بــود 
کــه گفتــه می شــود خــود داوود نیــز آن را بــه پســرش ســلیمان مــژده داده اســت. ]39[

بنده خدا
اشــعیای نبــی از »بنــده خــدا« کــه خواهــد آمــد، ســخن گفتــه اســت: وی بــه دور 
ــد.  ــد آم ــه خواه ــوذ کلم ــری و نف ــکوه ظاه ــر ش ــادی و ه ــی و اقتص ــدرت نظام از ق
همچنیــن او از روی ایمــان و تســلیم بــه اراده خــدا، مخالــف هرگونه شــدت عمل، 
دارای صبــر و بردبــاری بــرای تحمــل دردهــا و ســتم ها خواهــد بــود و تحمــل بــار 

گناهــان قــوم خــود، همچــون وســیله  ای بــرای نجــات عمــل خواهــد کــرد.

پسر انسان
ایــن شــخصیت پیچیــده در کتــاب دانیــال آمــده اســت. این کتــاب بــه شــیوه 
ادبی مکاشــفات نوشــته شــده و فهــم شــیوه مذکــور بســیار دشــوار اســت؛ زیــرا 
َاشــکال و رمــوز پیچیــده و ناآشــنایی در آن وجــود دارد. ادبیــات مکاشــفه بــه 
دوره  ای از تاریخ یهــود تعلــق دارد کــه قــوم زیــر ســتم بــود و بــه همیــن دلیــل، آمــال 
و آرزوهــای خــود را در قالب اشــارات و رمــوز بیــان می  کــرد. نوشــته های مکاشــفه 
اصــالح مفاســد و محکــوم  بــرای  و اینکــه خــدا  از »روز خــدا« ســخن می  گویــد 
کردن اشــرار و رهایــی بخشــیدن بــه کســانی کــه بر ایمــان خــود اســتوار مانده  انــد در 
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جهــان وارد عمــل می شــود. بــه گفتــه ادبیــات مکاشــفه، بــه نشــانه فرارســیدن روز 
خداونــد پســر انســان از آســمان فــرود خواهــد آمــد و ملکــوت الهــی را برپــا خواهــد 

ســاخت.]40[و]41[ در »ســفر پیرایــش« چنیــن آمــده اســت:
خداونــد بــر ابراهیــم ظاهــر گشــته و گفــت: بــه ذریــه تو ایــن زمیــن را می بخشــم، 
تمام ایــن زمیــن را کــه می  بینــی بــه تــو و ذریــه تــو تــا بــه ابــد خواهــم بخشــید... بــه 
ســوی آســمان بنگــر و ســتارگان را بشــمار، هــرگاه توانــی آن هــا را شــمرد... ذریــت 
ــو را از کلدانیــان بیــرون آوردم  ــه ت ــود من یهــوه هســتم ک ــو نیــز چنیــن خواهــد ب ت

تا ایــن زمیــن را بــه ارثیــت تــو بخشــم.]42[
و نــام تــو بعــد از ایــن »َابــرام« خوانــده نشــود بلکــه نــام تــو »ابراهیــم« خواهد بود 
زیــرا کــه تــو را پــدر امت هــای بســیار گردانیــدم تــو را بســیار بــارور نمایــم، و امت هــا 
از تــو پدیــد آورم و پادشــاهان از تــو بــه وجــود آینــد و عهــد خویــش را در میــان 
خــود و تــو، و ذریــه بعــد از تــو اســتوار گردانــم کــه نســاًل بعــد نســل عهــد جاودانــی 
باشــد... امــا در خصــوص اســماعیل تــو را اجابــت فرمودم، اینــک او را برکــت داده 
بــارور گردانــم، و او را بســیار کثیــر گردانــم، دوازده رئیــس از وی پدیــد آینــد و امتــی 
عظیــم از وی بــه وجــود آورم... از ابراهیــم امتــی بــزرگ و زورآور پدیــد خواهــد آمــد 

ــان از او برکــت خواهند یافــت.]43[ ــای جه ــع امت ه و جمی
بیــرون  تنه یســی]44[  از  نهالــی  و  می خوانیــم:...  نبــی«  »اشــعیاء  کتــاب  در 
ــرار خواهــد  ــر او ق آمــده، شــاخه  ای از ریشــه هایش خواهــد شــکفت و روح خــدا ب
ــه عدالــت، داوری خواهــد کــرد، و بــه جهــت مظلومــان  گرفــت... مســکینان را ب
و  مــن، ضــرر  مقــدس  تمامی کــوه  کــرد... در  راســتی حکــم خواهــد  بــه  زمیــن 
فســادی نخواهــد بــود، زیــرا کــه جهــان از معرفــت خداونــد پــر خواهــد شــد.]45[ 
بلکــه نســلی از یعقــوب و وارثــی بــرای کوه هــای خویــش از یهــود بــه ظهــور خواهــم 
امــا  و  شــد.  خواهنــد  آن  ســاکن  بندگانــم  و  آن  ورثــه  برگزیدگانــم  و  رســانید. 
شــما )خطــاب به یهــود( کــه خداونــد را تــرک کــرده و کــوه مقــدس را فرامــوش 
ــه جهــت  ــا ســاخته و شــراب خــروج ب ــه جهــت بخــت مهی ــده ب ــد. و مائ نموده ای
اتفــاق ریخته ایــد، پــس شــما را بــه جهــت شمشــیر مقــدر ســاختم. و جمیــع شــما 
بــرای قتــل خــم خواهیــد شــد... و اورشــلیم را محــل وجــد خواهــم و از قــوم خــود 
شــادی خواهــم کــرد و آواز گریــه و نالــه بــار دیگــر در او شــنیده نخواهــد شــد.]46[
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میکائیلــی  بــزرِگ  ســروِر  زمــان  آن  در  نبی می خوانیــم:  دانیــال  کتــاب  در 
اســت  قائــم  دانیــال(  حضــرت  بــه  )خطــاب  قومــت  پســراِن  جانــب  از  کــه 
خواهد ایســتاد... و بســیاری از آنانــی کــه در خــاک زمیــن خوابیده  انــد، بیــدار 
خواهنــد شــد... و آنــان کــه بســیاری را بــه راه عدالــت رهبــری می  نماینــد ماننــد 
ســتارگان خواهنــد بــود تــا ابداآلبــاد. امــا تــو ای دانیــال کالم را مخفــی دار و کتــاب 
ــا آن زمــان مهــر کــن بســیاری بــه ســرعت تــردد خواهنــد نمــود... خوشــا بــه  را ت

حــال آنــان کــه انتظــار کشــند.]47[
و در کتــاب »حبقــوق نبــی« آمــده اســت: »گرچــه تأخیــر نمایــد، برایــش منتظــر 
بــاش، زیراکــه البتــه خواهــد آمــد و درنــگ نخواهــد کــرد... بلکــه جمیــع امت هــا 
را نــزد خــود جمــع می کنــد و تمامی قوم هــا را بــرای خویشــتن فراهــم مــی  آورد.« 

]48[ و]49[
در زبــور داودA کــه تحــت عنــوان »مزامیــر« در البــه  الی عهــد عتیــق آمــده، 
نویدهایــی دربــاره ظهــور منجــی موعــود داده شــده اســت. و می تــوان گفــت: در 
هــر بخشــی از زبور اشــاره ای بــه ظهــور آن حضــرت و نویــدی از پیــروزی صالحــان 
جالــب  اســت.  موجــود  و...  جهانــی  واحــد  حکومــت  تشــکیل  و  شــریران  بــر 
ــرده،  ــل ک ــور نق ــی از زب ــور منج ــون ظه ــم، پیرام ــرآن کری ــه ق ــه مطالبی ک توجه اینک
در زبــور فعلــی عینــًا موجــود اســت و از تحریــف مصــون مانــده اســت. قــرآن کریــم 
چنیــن می فرمایــد: ولقــد کتبنا فــی الّزبــور مــن بعــد الّذکــر َاّن االرَض یرُئهــا عبــادی 
ــح  ــز نوشــتیم، بنــدگان صال ــور« نی ــورات( در »زب ــر )ت ــر ذک الّصالحوَن]50[؛،عــالوه ب

ــد. ــد ش مــن وارث زمیــن خواهن
طبــق روایــت متواتــر اســالمی، از طریــق شــیعه و ســنی]51[، این آیــه مربــوط 
بــه ظهــور حضــرت مهدی)عــج( می باشــد. قــرآن کریم ایــن مطلــب را از زبــور نقــل 
می کنــد و عیــن همیــن عبــارت در زبــور موجــود اســت. در متــن »زبــور« آمده اســت:
زیــرا کــه شــریران منقطــع خواهنــد شــد، و امــا منتظــران خداونــد، وارث زمیــن 
خواهنــد شــد، هان بعــد از انــدک زمانــی شــریر نخواهــد بــود، در مکانــش تامــل 
خواهــی کــرد و نخواهــد بــود و امــا حلیمــان وارث زمیــن خواهنــد شــد... زیــرا کــه 
بــازوان شــریر شکســته خواهــد شــد و امــا صالحــان را خداونــد تأییــد می کنــد. 
خداونــد روزهــای کامــالن را می  دانــد و میــراث آن هــا خواهــد بــود تــا ابداآلبــاد.]52[

مـقــاالت
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کتــاب مــاه

در جــای دیگــری می فرمایــد:... قوم هــا را بــه انصــاف داوری خواهــد کــرد. 
آســمان شــادی کنــد و زمیــن مســرور گــردد. دریــا و پــری آن غــرش نماینــد. صحــرا و 
هرچــه در آن اســت بــه وجــد آیــد. آن ــگاه تمــام درختــان جنــگل ترنــم خواهند نمود 
ــع  ــد. رب ــان می  آی ــرای داوری جه ــه ب ــرا ک ــد، زی ــه می  آی ــرا ک ــد. زی ــور خداون ــه حض ب
مســکون را بــه انصــاف داوری خواهــد کــرد، قوم هــا را بــه امانــِت خــود.]53[ و]54[

منجی گرایی در آیین مسیحیت
نویدهــای موجــود در اناجیــل معتبــر بدیــن صــورت آمــده اســت: همچنــان کــه 
بــرق از مشــرق ســاطع شــده تــا بــه مغــرب ظاهــر می شــود ظهــور پســر انســان نیــز 
ــردد. و در  ــد گ ــگاه عالمــت پســر انســان در آســمان پدی چنیــن خواهــد شــد... آن 
ــر  ــه ب آن وقــت جمیــع طوایــف زمیــن ســینه  زنی کننــد و پســر انســان را ببیننــد ک
ابرهــای آســمان بــا قــّوت و جــالل می  آیــد... آســمان و زمیــن زایــل خواهــد شــد، 
امــا ســخن مــن هرگــز زایــل نخواهــد شــد، امــا از آن روز و ســاعت هیــچ کــس اطــالع 
نــدارد، حتــی مالئکــه آســمان، جــز پــدر مــن و بــس. لهــذا شــما نیــز حاضــر باشــید، 

زیــرا در ســاعتی کــه گمــان نبریــد پســر انســان می  آیــد.]55[
ــد،  ــا جمیــع مالئکــه مقــدس خــود آی امــا چــون پســر انســان در جــالل خــود ب
آن ــگاه بــر کرســی جــالل خــود خواهــد نشســت و جمیــع امت هــا در حضــور او جمــع 
شــوند و آن هــا را از همدیگــر جــدا می کننــد، بــه قســمتی کــه شــبان میش هــا را از 

بزهــا جــدا می کنــد.]56[
آن ــگاه پســر انســان را ببیننــد کــه بــا قــوت و جــالل عظیــم بــر َابرهــا می  آیــد، 
در آن وقــت فرشــتگان خــود را از جهــات اربعــه از انتهــای زمیــن تــا بــه اقصــای 
فلــک فراهــم خواهــد آورد... ولــی از آن روز و ســاعت، غیــر از پــدر هیچ  کــس اطــالع 
نــدارد، نــه فرشــتگان در آســمان و نــه پســر هــم، پــس بــر حــذر و بیــدار شــده، دعــا 

کنیــد، زیــرا نمی  دانیــد کــه آن وقــت کــی می شــود.]57[
کمرهــای خــود را بســته، چراغ هــای خــود را افروختــه بداریــد و شــما ماننــد 
کســانی باشــید کــه انتظــار آقــای خــود را می  کشــند، کــه چــه وقــت مراجعــت کنــد، 
تــا هــر وقــت آیــد و در را بکوبــد بی درنــگ بــرای او بــاز کننــد. خوشــا بــه حــال آن 
غالمــان کــه آقای ایشــان چــون آیــد  ایشــان را بیــدار  یابــد... پــس شــما نیــز مســتعد 
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ــد.]58[ ــد پســر انســان می  آی ــه گمــان نمی  بری ــرا در ســاعتی ک باشــید، زی
در انجیل یوحّنــا )بندهــای 12ـ17( نویدهــای جالــب و جامعــی دربــاره منجــی 
و موعــود آخرالزمــان دارد.]59[ توضیح اینکــه کلمــه »پســر انســان« مطابــق نوشــته 
مســترهاکس آمریکایــی در کتــاب خــود بــه نام قاموس کتاب مقدس، هشــتاد بــار در 
انجیــل و ملحقــات آن )عهــد جدیــد( تکــرار شــده کــه فقــط ســی مــورد آن بــر حضــرت 
عیســی)ع( قابــل تطبیــق می باشــد]60[ و پنجــاه مــورد دیگــر از نجــات دهنده ــای 
ســخن می  گویــد کــه در آخرالزمــان ظهــور خواهــد کــرد، عیســی نیــز بــا او خواهــد آمــد و 

او را جــالل خواهــد کــرد و از ســاعت و روز ظهــور او جــز خــدا کســی اطــالع نــدارد.
از کتــب مقدس ایــن چنیــن برداشــت می شــود کــه: شــخصی برای اصــالح جامعه 
بشــری و تشــکیل حکومــت جهانــی بــه عنــوان نجات  بخــش و منجــی خواهــد آمــد 
کــه همــه انتظــار او را دارنــد، چنان کــه از تمامی عبــارات کتــب مقــدس اســتفاده 
می گــردد. دیگر اینکــه همــه ملت هــای جهــان و تمامی مــردم دنیــا از او پیــروی 
می کننــد و زیــر نفــوذ او خواهنــد رفــت و او بــر جهــان حکومــت خواهــد کــرد و رئیــس 

جهــان خواهــد بــود و ســلطنت او در ربــع مســکون مســتقر خواهــد شــد. ]61[
او از خــود تکلــم نمی کنــد و روی هــوای نفــس خــود حــرف نمی  زنــد و بلکــه 
طبــق آنچــه از خــدای تعالــی و پیامبــران شــنیده اســت ســخن خواهــد گفــت.

]62[ او وقتــی بیایــد مــردم را بــه جمیــع راســتی ها هدایــت خواهــد نمــود.]63[ 
او مــردم را بــه عدالــت ملــزم می کنــد و خــودش بــه عدالــت داوری می کنــد.]64[ 
ــن و  ــان را ظالمی ــر جه ــود و سراس ــور می ش ــم و ج ــر از ظل ــا پ ــدن او دنی ــل از آم قب

ســتمگران احاطــه می کننــد.]65[
ــا صلــح و صفــا زندگــی می کننــد  ــد همــه اضــداد در کنار یکدیگــر ب وقتــی او بیای
و حتــی درنــدگان و حیوانــات مــوذی کوچک تریــن آســیبی به حیوانــات اهلــی 
به  طــور  و  می کنــد  ســرکوب  را  ابرقدرت هــا  قدرتمندتریــن  او  نمی زننــد.]66[ 
ــری از آن هــا باقــی نمی  گــذارد.]67[ بعــد از ظهــور  ــرد و اث کلی اشــرار را از بیــن می  ب
او صالحــان و صدیقــان و حلیمــان وارث زمیــن می شــوند و جهــان و آنچــه در 

ــت.]68[ ــد گرف ــق خواه ــان تعل ــه آن ــت ب اوس
ــی  ــت و حت ــخص نیس ــورش مش ــت ظه ــرا وق ــند، زی ــر او باش ــد منتظ ــه بای هم
مالئکــه آســمان هــم نمی  داننــد و باالخــره جــز خــدای تعالــی کســی از آمدنــش 

مـقــاالت
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اطــالع نــدارد. بنابرایــن بایــد همــه بیــدار باشــند و آمدنــش را انتظــار داشــته 
باشــند.]69[ همــه چیــز در اختیــار او قــرار خواهــد گرفــت و او بــر ابرهــای آســمان بــا 
قــّوت و جــالل خواهــد آمــد.]70[ او جهــان را از معرفــت خــدای تعالــی پــر خواهــد 

ــرد و مــردم دنیــا همــه خداشــناس خواهنــد شــد.]71[  ک
و خالصــه وظیفــه مــردم در زمــان غیبــت او  ایــن اســت کــه بــرای ظهــورش دعــا 

کننــد و همیشــه منتظــر او باشــند، زیــر او ناگهانــی خواهــد آمــد.]72[ 
از آنجــا که یاوران ایــن موعــود جهانــی در حکومت ایشــان را همراهــی می کننــد، 

بررســی کوتاهــی از ویژگی های این یــاران خالــی از لطــف نیســت.

ویژگی یاران سوشیانت
ــار بــرای موعــود )هــای( آخرالزمــان نــام بــرده  در متــون مزدیســنایی از دو نوع ی
شــده اســت: یارانی کــه در عصــر ظهــور زندگــی می کننــد و یاورانــی کــه در زمان هــای 
ســابق رحلــت کرده  انــد، و هنــگام ظهور منجی زنده شــده، او را یــاری خواهند کرد. 
در متــون پهلــوی، دســته دوم را »جاودانی هــا« خوانــده و از شــماری افراد، یــالن 
و پهلوانــان تاریخــی در جایگاه یــاوران سوشــیانس یاد کرده  انــد. شــمار این افــراد 
را پانــزده مــرد و پانــزده زن دانســته و بــا احتســاب زرتشــت، از چهــارده مرد یــاد 
کرده  انــد. در حالــی که یــک مــرد و پانــزده زن بــه نــام خوانــده نشــده  اند.]73[ این 
جاودانی هــا در هــزاره سوشــیانس پدیــد آینــد و رســتاخیز برانگیزاننــد و جهــان 
جاودانــی را بیاراینــد. بــه تصریــح اوســتای نــو و متــون پهلــوی، ابــدان گنهــکاران و 
مجرمــان همچــون منافقــان دوبــاره زنــده نخواهــد شــد؛ امــا پرهیــزگاران بــه زمیــن 
ــه پیــش ســاخته  ــه از آن آمیــزه ک ــه در گذشــته  اند و ن ــه آن چهــره ک ــه ب ــاز آینــد، ن ب
ــر،  ــدون زه ــی، آب ب ــدون تاریک ــن و ب ــادی از گل روش ــودات م ــه موج ــدند؛ بلک ش

آتــش بــدون دود، و بــاد خوشــبوی ســاخته شــده باشــند.]74[

خصوصیات یاران منجی موعود چنین است:
زبــان  بــر  دروغ  ســخن  هرگــز  کــردار،  نیــک  گفتــار،  نیــک  »نیک اندیــش، 
نیاورنــد؛ قــول خــود را نمی  شــکنند و عفریــت خشــم از آنــان می  گریــزد.«]75[ 
ــاوران  افــزون بر ایــن فرشــتگان مقــرب الهــی، هفــت امشاســپند نیــز در جایگاه ی
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شــده  اند.]76[ مطــرح  سوشــیانس 

خصوصیات یاوران منجی در آیین یهود و مسیحیت
در عهدین برای یاران حضرت ویژگی خاصی بیان شده است:

در اشــعیای نبی می  گویــد: علمی بــه جهــت امت هــای بعــد برپــا خواهــد کــرد 
و از اقصــای زمیــن برای ایشــان صفیــر خواهــد زد و ایشــان تعجیــل نمــوده، بــه 
زودی خواهنــد آمــد و در میان ایشــان احــدی خســته و لغــزش خورنــده نخواهــد 
بــود و احــدی نــه پلکــی خواهــد زد و نــه خواهــد خوابیــد و کمربند احدی از ایشــان 
بــاز نشــده، دوال نعلیــن احــدی گســیخته نخواهــد شــد کــه تیرهای ایشــان تیــز و 
کمان های ایشــان زده شــده است، ایشــان مثــل شــیر مــاده و ماننــد شــیران ژیــان 

غــرش خواهنــد کــرد.]77[
در دانیــال نبی می  گویــد: »در ایام ایــن پادشــاهان خــدای آســمان ها ســلطنتی 
می  گویــد:  مزمــور  در  نمــود.«]78[  خواهــد  برپــا  نشــود  زایــل  ابــد  بــه  تــا  کــه  را 
ــد،  ــاد برآورن ــه ســوی صالحــان اســت. چــون صالحــان فری ــد ب »چشــمان خداون
ــد.«]79[   ــی بخش ــان رهای ــان را از تنگی های ایش ــنیده و ایش ــا را ش ــد آن ه خداون
در اشــعیای نبی آمــده اســت: »ای رســوالن تیــزرو برویــد نــزد امــت بلنــد قامــت و 
بــراق، نــزد قومی کــه از ابتدایــش تاکنــون مهیــب بوده  اند، یعنــی امــت زورآورنــده 
و پایمــال  کننــده.«]80[ در جــای دیگــر می  گویــد: »دروازه را بگشــایید تــا امــت 
عــادل کــه امانــت را نگــه می  دارنــد داخــل شــوند، طریــق راســتان اســتقامت 
اســت.«]81[ همچنیــن در بخشــی دیگــر بیــان شــده اســت: »اینــک بعضــی از 
جــای دور خواهنــد آمــد و بعضــی از شــمال و از مغــرب؛ ای آســمان ها ترنــم کنیــد 
و ای زمیــن وجــد نمــا و ای کوه هــا آواز شــادمانی دهیــد؛ زیــرا خداونــد قــوم خــود را 

می دهــد.«]82[ تســلی 

جمع  بندی و نتیجه  گیری
هــدف از مقایســه سیر اندیشــه و اعتقــاد نجات  بخشــی و تطــور آن در هر یــک 
ــان در اعتقــاد بــه ظهــور منجــی، بیان ایــن نکتــه  ــان و همچنیــن برابــری ادی از ادی
نیســت کــه دینــی از دیــن دیگــر در ایــن مســئله خــاص متأثــر گردیــده و یــا بــر آن تأثیــر 

مـقــاالت
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ــوارد  ــه م ــت ک ــد این اس ــر می باش ــورد نظ ــش م ــن پژوه ــه در ای ــت. آنچ ــته اس گذاش
ــد  ــه دســت آی ــد و ایــن نتیجــه کلــی ب ــرار گیرن ــان کنــار هــم ق ــا مشــترک ادی همانند ی
ــان جهــان خواهــد آمــد  ــه در پای ــه موعــودی ک که اندیشــه نجات  بخشــی و اشــاره ب
و نظامی همســان بــا دســتورهای خداونــد خواهــد ســاخت، در همــه ادیــان وجــود 
دارد. امــا  اینکه ایــن موعــود کیســت، چــه موقــع و کجــا ظهــور خواهــد کــرد، از جملــه 
مســائل مــورد اختــالف می باشــد. آنچه مشــترک اســت این اســت کــه نجات دهنده 
آخرالزمــان از خانــدان نبــوت و دارای همــه صفات پســندیده اســت. در همه ادیان 
نوعــی اعجــاز در مســائل مربــوط بــه موعــود دیــده می شــود. وصف جهان انتظــار در 
ادیــان گوناگــون الگــوی واحــدی دارد؛ جامعــه  ای اســت کــه در زمینه هــای فــردی، 
اجتماعــی، سیاســی اقتصــادی، علمــی و فرهنگــی بــه ابتــذال کشــیده شــده، فســاد 

و تباهــی بــه اوج خــود رســیده؛ آن ــگاه اســت کــه فــرج نزدیــک اســت.
ــاد  ــا عبــارات و شــیوه های واحــدی از ویژگی هــای عصــر انتظار ی ــان ب همــه ادی
کرده  انــد. ســبب این همســانی این اســت کــه در همــه دوران هــا و بــرای همــه 
مــردم، ســتم، کینــه و جنایــت ناپســند بــوده اســت. از ایــن رو، انتظــار جامعــه ای 
بــدون ظلــم و تصــور جامعــه آرمانــی از گذشــته های دور تاکنون اندیشــه بســیاری 
ــان طرحــی  ــه هر یــک از آن ــه  ای ک ــه گون ــوده اســت. ب از دانشــمندان و محققــان ب
گونــه  طرح ایــن  اســت.  نمــوده  تدویــن  آرمانــی  جامعــه  برای ایجــاد  جداگانــه 
مســائل از ســوی دانشــمندان گوناگــون و ریشــه  یابی آن در ادیــان مختلــف ماننــد 
بــودا  و  برهمــا  همچــون  مســلک هایی  حتــی  و  زرتشــت  و  مســیحیت   یهــود، 
نشــانه این اســت کــه زندگــی در یــک جامعــه آرمانــی خالــی از ظلــم و ســتم ریشــه در 
نهــاد بشــریت دارد. امــا آنچــه تمام ایــن طرح هــا را غیرعملــی نموده، ایــن اســت 
کــه آن هــا واقــع بینانــه و همــراه بــا ارائــه روشــن نیســتند، بلکــه فقط یــک جامعــه 
را. همچنیــن  بــه آن  راه و روش رســیدن  نــه  بــه تصویــر کشــیده  اند  را  آرمانــی 
هدف هایــی برای ایــن طرح هــا تعییــن نشــده اســت تــا بــدان وســیله اراده و شــور 
ــه تغییــر اوضــاع و احــوال موجــود مایــل  ــان را ب و خواســت مــردم را برانگیــزد و آن

ــه دارای ایــن خصایــص می باشــد، اســالم اســت.  ــد. تنهــا طرحــی ک گردان
تحقق ایــن جامعــه آرمانــی در متــون دینــی ما پیشــگویی شــده و هــدف نهایی 
جامعــه آرمانی ایــن اســت کــه انســان ها بــه کمــال حقیقــی برســند؛ کمالــی کــه جــز 
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بــر اثــر خداشناســی، خداپرســتی، اطاعــت کامــل و دقیــق از اوامــر و نواهــی الهــی 
و کســب رضــای خداونــد و تقــرب بــه درگاه او حاصــل شــدنی نیســت. جامعــه-

 ای کــه خداونــد وعــده فرمــوده اســت، جامعــه  ای اســت کــه افــرادش عقایــد، 
اخــالق و اعمــال موافــق بــا تعالیــم و احــکام اســالمی دارند. البتــه همــان گونــه کــه 
در متــن مقالــه ذکــر شد، اندیشــه مهدویــت و وجــود موعــود بــرای اصــالح جهــان 
ــه  ــال ب ــدای متع ــه خ ــت ک ــارتی اس ــه بش ــده، بلک ــرح نش ــالم ط ــن اس ــا در آیی تنه
ــان توحیــدی منادی این اندیشــه بوده انــد و  همــه انبیــا داده اســت و تمامی ادی
آینــده جهــان را از آِن صالحــان خوانده  انــد و حاکمیــت عدالــت را بــر سراســر گیتــی 
حتمی قلمــداد کرده  اند. این اندیشــه آن قــدر در ادیــان توحیــدی پررونــق و آشــکار 
بــوده اســت کــه بــه ادیــان غیرتوحیــدی نیــز رنــگ داده و ادیانــی کــه بــه ظاهــر 

منشــأ الهــی نداشــته  اند نیــز اعتــراف بــه وجــود مصلــح جهانــی کرده  انــد.
گفتنــی اســت کــه همــه بشــارت ها، وعده هــا و اشــاره ها کــه در همــه آیین هــا 
ــری،الهی  ــت بش ــان و حرک ــی آخرالزم ــام اله ــه قی ــر ب ــت، نظ ــده اس ــا آم و دیانت ه
از  نبــوت و در امتــداد جریــان دیــن اســالم،  پایــان ادوار  کــه در  مصلحــی دارد 
ــه هــرگاه موعــود گفتــه می شــود،  داخــل اســالم ظهــور خواهــد کرد. ایــن اســت ک
منظــور موعــود و منجــی نهایــی و منتَظــر آخریــن اســت. بــه بیــان دیگــر منظــور از 
ــه  ــان، همــان منجی  گرایــی در آیین هــای مختلــف اســت ک نجات بخشــی در ادی
منطبــق بــا نظریــه مهدویــت می باشــد. و چــه باشــکوه اســت تصــور  ایامی کــه تنهــا 
حاکــم عالــم، دادگســتری چــون قائــم آل  محمــد)ع( باشــد و چــه زیباســت زندگــی 
در ایامی کــه پرچمی جــز پرچــم توحیــد در اهتــزار نباشــد و ندایــی جــز نــدای حــق 
بــه گــوش جهانیــان نرســد؛ دورانــی سرشــار از عطوفــت و مهربانــی کــه عدالــت، 

آزادگــی و کرامــت انســانی سرتاســر گیتــی را پــر کنــد.

مـقــاالت
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تأکید  و  پافشاری  موضوع،  بر یک  اهل بیت»سالم اهلل علیهم«  روایات  در 
فراوان و عجیبی شده است. آن بزرگواران در روایات متّعددی با الفاظ مختلف 

می فرمایند: »ُتِحّبَ َلُه َماُتِحّبُ ِلَنْفِسَك َو َتْکَرَه َلُه َماَتْکَرُه ِلَنْفِسك «]1[.
مسلمان آن است که هرچه برای خود می پسندد، برای دیگران هم بپسندد و 

آنچه برای خود نمی خواهد، برای دیگران نیز نخواهد. 
و  مترّقی  قانون  که یک  دارد  نام  انصاف«  و  عدل  »قانون  دستورالعمل،  این 
راهگشا، در احکام اسالمی است و در تعالیم دینی، به ویژه در علم اخالق، جایگاه 
برجسته و بسیار مهمی دارد. در روایات فراوانی نیز بر رعایت آن تأکید و پافشاری 

شده است.]2[
در برخی روایات نیز با صراحت، در تعریف انصاف همین قانون را ذکر کرده اند. 
راوی می گوید: برخی از اصحاب در نامه ای به من نوشتند که از امام صادق)ع( 
سؤال کنم: مسلمان بر مسلمان چه حّقی دارد؟ من از امام)ع( پرسیدم و ایشان 
پاسخ  من  پرسش  به  گفتم:  به ایشان  وداع،  هنگام  ندادند.  پاسخی  من  به 
ندادید؟ فرمودند: من می ترسم شما کافر شوید؛ کنایه ازاینکه رعایت حّق مردم 
سخت است، ازطرفی شرط مسلمانی هم رعایت همین حقوق است و ممکن 

درس اخالق
با بیان آیت اهلل مظاهری
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ســوژه ســخن

است شما بفهمید مسلمان واقعی نیستید و ناامید شوید.
واجب  خلقش  بر  خدا  که  واجبات  سخت ترین  از  به راستی  فرمودند:  سپس 
َنْفِسِه   ِمْن   ِخیِه  

َ
أِل  َیْرَضی  

َ
ال ی   َحّتَ َنْفِسِه   ِمْن   اْلَمْرِء  »ِإْنَصاَف   امر است:  کرده، سه 

ِخ  ِفی  اْلَماِل  َو ِذْکَر اهلِل  َعَلی  ُکِل  َحاٍل  َلْیَس  
َ ْ
 ِبَما َیْرَضی  ِلَنْفِسِه  ِمْنُه  َو ُمَواَساَه األ

َّ
ِإال

َم اهلُل َعَلْیِه َفَیَدُعُه«]3[ ِ  َو َلِکْن  ِعْنَد َما َحّرَ
ُسْبَحاَن  اهلِل  َو اْلَحْمُد هلِلَّ

اّول،  وظیفۀ  برشمرده اند؛  مسلمان ها  برای  اساسی  وظیفۀ  سه  حضرت  آن 
رعایت انصاف است. در معرفی شخص با انصاف هم فرموده اند: کسی است که 

هرچه برای خود می پسندد، برای دیگران نیز بپسندد.
وظیفۀ دّوم، عمل به قانون مواسات و دستگیری از هم نوعان است. وظیفۀ 
سّوم، مداومت بر ذکر، آن هم ذکر عملی است؛ بدین معنا که انسان از گناهان 

اجتناب ورزد و فرمان خداوند تعالی را اطاعت نماید.
در صورت توجه و عمل به قانون عدل و انصاف، بسیاری از مشکالت و معضالت 
فردی و اجتماعی حل خواهد شد. این قانون، از یک سو مسلمان ها را در کمک 
و خیرخواهی به یکدیگر ترغیب و تشویق می نماید؛ چنان که می فرماید: »آنچه 
برای خود می پسندی، برای دیگران هم بپسند«؛ و از سوی دیگر، مسلمان ها را 
از آزار و اذّیت و ظلم به یکدیگر بر حذر می دارد. از این رو می فرماید: »هرچه برای 

خود نمی خواهی، برای کسی نخواه«.
به  بیان رساتر، قانون عدل و انصاف، دو مرتبۀ کلی دارد؛ یک مرتبه، خواستن 
می شود. یک  گفته  نیز  مواسات  قانون  آن  به  که  است  همدیگر  برای  خوبی ها 

مرتبه نیز نخواستن بدی ها برای دیگران است. 
به یکدیگر  طرف،  از یک  باید  مؤمنین  انصاف،  و  عدل  قانون  براساس  پس، 
کمک  با  و  بمانند  همدیگر  کنار  در  شادی،  و  غم  در  و  باشند  داشته  محبت 
آرامش  و  امنّیت  سالمتی،  همدیگر  برای  و  برسند  هم  فریاد  به  رسیدگی،  و 
نداشته  ناراحتی  و  کینه  و  به یکدیگر، بغض  از طرف دیگر، نسبت  و  بخواهند. 
و  برای همدیگر بدی  و  نرسانند  به هم آسیب  نکنند،  به یکدیگر ظلم  باشند، 

سختی نخواهند؛ چنان که برای خود نمی خواهند.
این طرز رفتار سبب ایجاد جاذبه و الفت بین مسلمان ها می شود و این جاذبه، 

منجر به اّتحاد و یکپارچگی آن ها خواهد شد.
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امام صادق)ع( در روایتی، خطبۀ پیامبر اکرم)ص( در مسجد خیف، در سرزمین 
منا را بازگو کرده اند. رسول خدا)ص( در آن خطبه، راجع به مؤمنین می فرمایند: 
»َو ُهْم َیٌد َعَلی َمْن ِسَواُهْم« ]4[؛ یعنی همه آن ها یک دست، واحد و یکپارچه در 

برابر بیگانگان هستند.
جاری شدن محّبت بین اّمت اسالمی، مثل کهرباست و نظیر یک آهنربا آن ها 
را به گرد خود جمع می کند. در اثر این محّبت راستین و واقعی، توجه و عمل به 

قانون مواسات، به یک فرهنگ عمومی بین مسلمان ها مّبدل می گردد.
اساسًا معنای »سالٌم علیکم« همین است. قبل از اسالم، در دوران جاهلّیت، 
ْنِعْم َصَباحا-صبح به خیر« و اگر بعد 

َ
مردم هنگام مالقات با همدیگر، می گفتند: »أ

ْنِعْم َمَساًء-عصر به خیر«؛ با ظهور اسالم، فرهنگ های 
َ
از ظهر بود، می گفتند: »أ

جاهلّیت یکی پس از دیگری کنار زده شد و فرهنگ ناب اسالمی جایگزین آن ها 
گردید. یکی از آن فرهنگ ها، »سالٌم علیکم« بود. پیامبر اکرم)ص( به مسلمان ها 
آموختند که هنگام مالقات، به یکدیگر بگویند: »سالٌم علیکم« و فرمودند: تحّیت 

اهل بهشت، به این صورت است.]5[
به طرف مقابل می گوید: من  واقع  گفتن »سالٌم علیکم«، در  با  هر مسلمان 
آرامش و خیر و نیکی می خواهم. من بغض و  برای تو سالمتی، امنّیت، رفاه، 
کینه و ناراحتی نسبت به تو ندارم، من آنچه را برای خود می پسندم، برای تو نیز 
می پسندم و آنچه برای خودم دوست ندارم، برای تو نیز دوست نخواهم داشت.

در ادامه، قدری راجع به دو مرتبۀ قانون عدل و انصاف صحبت می کنیم.
مرتبۀ اّول، همان طور که بیان شد، عمل به قانون مواسات است. قرآن کریم 
مؤمنین  توصیف  در  بقره،  سورۀ  ابتدای  همان  در  مواسات،  قانون  به  راجع 
ا َرَزْقناُهْم ُیْنِفُقوَن«]6[؛ یعنی عالمت و نشانۀ مؤمنین آن است  می فرماید: »َو ِمّمَ
که از هرچه روزی آن ها شده، انفاق می کنند. با مال، با قدم، با قلم، با علم، با آبرو 

و باألخره به هر صورتی که بتوانند به یاری همدیگر می شتابند.
قرآن کریم در آیۀ دیگر می فرماید: »ِلُیْنِفْق ُذو َسَعٍه ِمْن َسَعِتِه َو َمْن ُقِدَر َعَلْیِه 
ا آتاُه اهلُل«]7[؛ یعنی آنکه ثروتند نیست هم باید از آنچه می تواند  ِرْزُقُه َفْلُیْنِفْق ِمّمَ

انفاق کند و در حّد توان، به فکر یاری دیگران باشد.
ذیَن َیْکِنُزوَن 

َ
در آیۀ دیگر، با لحنی تهدیدآمیز، هشدار می دهد و می فرماید: »َو اّل
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لیٍم«]8[؛ آنان که 
َ
ْرُهْم ِبَعذاٍب أ َه َو ال ُیْنِفُقوَنها فی  َسبیِل اهلِل َفَبّشِ

َ
َهَب َو اْلِفّض

َ
الّذ

اموال خود را جمع کرده، در راه خدا انفاق نمی کنند، به عبارت دیگر کسانی که 
فقط به فکر خود هستند و دیگرخواهی در زندگی آن ها نیست، به این افراد وعدۀ 
عذاب دردناک داده شده است. در آیۀ بعد از آن می فرماید: چنین افرادی را در 

جهّنم، نقره  داغ و پول  داغ می کنند.
قانون مواسات، در روایات اهل بیت»سالم اهلل علیهم« نیز ظهور و بروز فراوانی 
دارد. تنها در اصول کافی، روایات متعّددی در باب های مختلف و با محتوای قانون 

مواسات نقل شده، که در صورت گردآوری، خود یک کتاب مسقل می شود. 
ُخو اْلُمْؤِمِن َکاْلَجَسِد 

َ
در یکی از آن روایات، امام صادق)ع( می فرمایند: »اْلُمْؤِمُن أ

َلَم َذِلَك ِفی َساِئِر َجَسِده «]9[؛ یعنی مؤمنین 
َ
أ اْلَواِحِد ِإِن اْشَتَکی َشْیئًا ِمْنُه،َوَجَد 

آنان، سبب رنج همۀ  از  ناراحتی هر یک  مانند یک بدن واحدند و درد و غم و 
آن هاست؛ چنان که درد یک عضو بدن، همۀ بدن را دردمند می کند.

شاید سعدی، با توجه به این روایت شریف می گوید: 
که در آفرینش ز یک گوهرند بنی آدم اعضای یکدیگرند  

دگر عضوها را نماند قرار چو عضوی به درد آورد روزگار 
نشاید که نامت نهند آدمی تو کز محنت دیگران بی غمی 

اهمّیت قانون مواسات در اسالم به قدری است که در برخی روایات برای عمل 
به قانون مواسات، ثواب های شگفت انگیزی وضع شده است. گاهی ثواب آن، 
،ِإَلی  َحّبُ

َ
معادل ثواب بیست حج دانسته شده است: »َلَقَضاُء َحاَجِه اْمِرٍئ ُمْؤِمٍن أ

ًه«]10[. حتی در بعضی روایات، رفع حاجت از مؤمن، افضل از  اهلِل ِمْن ِعْشِریَن َحّجَ
َلٍه ِبَمَناِسِکَها«]11[. ٍه ُمَتَقّبَ ْلِف ِحّجَ

َ
ْفَضُل ِمْن أ

َ
هزار حّج مقبول شمرده شده است: »أ

در دسته ای از روایات نیز کوتاهی از عمل به قانون مواسات، با تهدید و هشدار، 
مذّمت و مؤاخذه شده است، مثاًل ابان بن تغلب از قول امام صادق)ع( روایت 
می کند: اگر کسی در حالی که قدرت نجات برادر مؤمن خویش را از گرفتاری دارد، 
درخواست او را اجابت نکند و دست رد به سینه اش بزند، خداوند سبحان در 

قبر ماری را بر او مسّلط می کند تا همواره او را نیش بزند.]12[
از مجموع این آیات و روایات و صدها روایت دیگر، به خوبی نتیجه گرفته می شود 
که عمل به قانون مواسات و رسیدگی به مردم و نجات آن ها از گرفتاری، در وقت 

ســوژه ســخن
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احتیاج، واجب است. عجیب آن است که برخی فقها، این گونه آیات و احادیث 
را حمل بر استحباب کرده و می گویند: واجبات مالی، منحصر به خمس، زکات 

و کّفارات است.
پیامبر اکرم)ص( می فرمایند: »َما آَمَن ِبی َمْن َباَت َشْبَعاَن َو َجاُرُه َجاِئٌع«]13[؛ در 
ُموِر اْلُمْسِلِمیَن َفَلْیَس ِبُمْسِلٍم«]14[؛ 

ُ
 َیْهَتُم  ِبأ

َ
ْصَبَح  ال

َ
روایت دیگری فرموده اند: »َمْن  أ

کسی که به احتیاجات مسلمان ها اهمّیت ندهد، مسلمان نیست.
مؤمن، کسی است که طبق قانون عدل و انصاف، هرچه برای خود می خواهد، 
برای دیگران نیز بخواهد و هرچه برای خویش دوست ندارد، برای دیگران نیز 
و  خودش  وقتی  مثل  می  بیند،  گرسنه ای  وقتی  باشد. یعنی  نداشته  دوست 
خانواده، گرسنه هستند، به گرسنگی او اهمّیت بدهد. همان طور که هنگام ازدواج 
پسرش، به فکر خانه  خریدن است، در فکر خانه دار شدن دامادهای بی بضاعت 
هم باشد. به اندازۀ اهتمامی که نسبت به جهیزّیۀ دخترش دارد، راجع به تهیۀ 
جهیزّیه برای دختران مستمند اقدام کند. همان  وقتی که دغدغۀ خرید لباس و 

تهّیۀ خوراک برای فرزندانش دارد، کودکان فقرا و نیازمندان را از یاد نبرد. 
حضرت امام خمینی»قّدس سّره« می فرمودند: اگر من بدانم کسی شام ندارد، 
باید عبای خود را بفروشم و برای او شام تهیه کنم. مرحوم کلینی»رحمت اهلل علیه« 
در کتاب کافی، روایتی صحیح الّسند و ظاهر الّدالله از امام صادق)ع(، نقل می کند 
ا َیْحَتاُج ِإَلْیِه َو ُهَو َیْقِدُر َعَلْیِه ِمْن  َما ُمْؤِمٍن َمَنَع ُمْؤِمنًا َشْیئًا ِمّمَ ّیُ

َ
که می فرمایند: »أ

ًه َعْیَناُه َمْغُلوَلًه َیَداُه 
َ
َقاَمُه اهلُل  َیْوَم اْلِقَیاَمِه ُمْسَوّدًا َوْجُهُه ُمْزَرّق

َ
ْو ِمْن ِعْنِد َغْیِرِه أ

َ
ِعْنِدِه أ

اِر«]15[؛  الّنَ ِإَلی  ِبِه  ُثّمَ ُیْؤَمُر  َو َرُسوَلُه  ِذی َخاَن اهلَل 
َ
اّل اْلَخاِئُن  َفُیَقاُل َهَذا  ُعُنِقِه  ِإَلی 

کسی که بتواند گره از کار دیگران بگشاید و قدرت داشته باشد احتیاج مردم را 
به دست خودش یا توسط دیگران رفع کند، ولی در این زمینه کوتاهی نماید، در 
قیامت در حالی او را به صف محشر می  آورند که رویش سیاه است، چشم های او 
به گودی فرو رفته و دستانش را به گردن آویخته اند. سپس خطاب می شود، او 

خائن به خدا و رسول خداست و امر می شود که وی را به جهّنم بیندازند.
سورۀ ماعون، مفاهیم آموزنده و عجیبی در این زمینه دارد. می فرماید: »ِبْسِم  
َو  اْلَیتیَم،   

ُ
ذی َیُدّع

َ
اّل َفذلِلَك  یِن،  ِبالّدِ ُب  ذی ُیَکّذِ

َ
اّل ْیَت 

َ
َرأ  

َ
أ حیم  الّرَ ْحمِن  الّرَ اهلِل 

ذیَن ُهْم َعْن َصالِتِهْم ساُهوَن، 
َ
یَن، اّل  َعلی  َطعاِم اْلِمْسکیِن، َفَوْیٌل ِلْلُمَصّلِ

ُ
ال َیُحّض
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ذیَن ُهْم ُیراُؤَن، َو َیْمَنُعوَن اْلماُعوَن«]16[.
َ
اّل

ابتدا می فرماید: آیا می خواهی یک نفر که دین ندارد را به تو نشان بدهم؟ بعد 
می فرماید: او کسی است که یتیم را از خود می راند. یعنی کسی که بتواند دختر یتیم 
او  به  و  بفرستد  مدرسه  به  را  کودک یتیم  و  دهد  زن  را  پسر یتیم  دهد،  شوهر  را 

رسیدگی کند و در حالی که قدرت دارد، بی اعتنایی کند، چنین کسی دین ندارد.
همچنین کسی که نه تنها خود در تأمین خوراک مستمندان کوشا نیست، بلکه 
دیگران را نسبت به این کار خیر تشویق نمی کند، طبق فرهنگ قرآن کریم مسلمان 
نیست. بعد از آن، افراد کاهل نماز و کسانی که در اقامۀ نماز سستی می ورزند را 
سرزنش کرده، می فرماید: وای بر آن نامسلمانی که در وقت نماز، غافل از نماز است! 
در آخر کار نیز دوباره به سراغ قانون مواسات رفته، می فرماید: وای بر افراد متظاهر، 
ریاکار و حّقه باز که اگر هم از دیگران دستگیری کنند، برای خدا نیست، بلکه برای 

دیدن مردم و تحسین آن ها، به قانون مواسات عمل می کنند.
مرتبۀ دّوم قانون عدل و انصاف، آن است که مسلمان ها همان طور که دوست 
آزار و  از  ندارند به خودشان ظلم شود، به دیگران ظلم نکنند. همان گونه که 
اذّیت بدشان می  آید، مراقب باشند، آزارشان به کسی نرسد و سبب زیان دیدن 
مردم نشوند. هرکس نمی پسندد که او را فریب دهند و اموالش را به یغما ببرند، 
خودش باید در رعایت حّق مردم کوشا باشد و اموال مردم را به ناحق نخورد. 
کار دیگران مانع تراشی  باید خودش در  بیزار است،  از کارشکنی در کارش  آنکه 
نکند و گره در امور دیگران نیندازد. امیرالمؤمنین)ع( کسی که گره در کار مؤمنین 
َعاَن  

َ
بیندازد و علیه آنان اقدام کند را خارج از اسالم و مسلمانی می دانند: »َمْن  أ

ْساَلِم«]17[. در روایتی از امام صادق)ع( نقل شده  ِ
ْ

َبِرَئ ِمَن اإل َفَقْد  َعَلی  ُمْؤِمٍن  
است که: هرکس در کار مردم کارشکنی کند، در حالی خداوند را در قیامت مالقات 
از  َرْحَمِتی «]18[؛ یعنی  ِمْن  »آِیٌس  است:  شده  نوشته  او  پیشانی  در  که  می کند 
رحمت خداوند سبحان ناامید است. آن حضرت در روایت دیگری می فرمایند: 
کسی که ضّد مؤمن و به ضرر او حرفی بزند، در قیامت عذابش از همه شدیدتر 
َعاَن  َعَلی  ُمْؤِمٍن  ِبَشْطِر َکِلَمٍه«]19[.

َ
اِس َعَذاباً یْوَم اْلِقیاَمِه َمْن  أ  الّنَ

ُ
َشّد

َ
خواهد بود: »أ

سبب  تنها  نه  که  هستند،  بزرگی  گناهان  از  شایعه پراکنی،  و  تهمت  غیبت، 
آبروریزی افراد می شوند، بلکه امنّیت اخالقی و روانی اجتماع را بر هم می زنند. 

ســوژه ســخن
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همه باید توجه داشته باشند و مراقب باشند که در مجالس و در دید و بازدیدها، 
غیبت و تهمت و شایعه نباشد. اهل دلی به من می گفت: در یک جلسه، غیبت 
شد. او می گفت: من غیبت نکردم، بلکه دیگران غیبت کردند. شب خواب دیدم 
کسانی که پشت سر آن ها غیبت شد را کشتند و من در دیگ می گذارم تا بپزیم و با 

هم بخوریم. از خواب بیدار شدم و فهمیدم غیبت یعنی کشتن دیگران. 
قرآن کریم، غیبت را خوردن گوشت مردار و متعّفن دیگران می داند: »َو ال َیْغَتْب 
خیِه َمْیتًا َفَکِرْهُتُموُه«]20[. کسانی که 

َ
ُکَل َلْحَم أ

ْ
ْن َیأ

َ
َحُدُکْم أ

َ
 ُیِحُبّ أ

َ
َبْعُضُکْم َبْعضًا أ

چشم بصیرت دارند، می بینند که غیبت، گوشت گندیده است.
بنابراین در این مجالس باید غیبت نباشد. البته تقریبًا تمام حرف هایی که 
شایع است، تهمت است، نه غیبت. اّما با کمال تأسف تهمت می زنند و افرادی 
هم آن تهمت ها را منتشر می کنند، یعنی شایعه پراکنی می کنند. متأسفانه بسیار 
شایعه  می زنند،  تهمت  می کنند،  غیبت  سیاست،  به عنوان  که  می شود  دیده 

می سازند و شایعه را در بین مردم پخش می کنند.
قرآن کریم در ابتدای سورۀ نور، در چندین آیه، به مذّمت شایعه پرداخته و 
فرموده است که چرا حرف ها را نفهمیده و ندانسته، به همدیگر می گویید؟ یک 
منتقل  دیگران  به  آن،  صّحت  از  اطمینان  بدون  و  می شنود  انسان  حرفی 
از  می گویند. یکی  شایعه پراکنی  ناپسند،  و  زشت  کار  به این  می نماید، 
که  هست  و  بوده  اکنون، این  و  همیشه  اسالم،  دشمنان  خوشحالی های 

مسلمان ها شایعه پراکنی کنند. 
آن  همسران  از  علیه یکی  تهمتی  دشمن،  سوی  از  اکرم)ص(  پیامبر  زمان  در 
حضرت اختراع شد. اّما مهم تر آن است که دوستان، یعنی خود مسلمان ها، آن 
تهمت و آن شایعه را گرفتند و در بین خود پخش کردند. ناگهان یک آبروریزی 
اگر لطف خداوند  تا جایی که خانه نشین شدند.  برای پیغمبر)ص( پیدا شد 
نبود، اسالم نابود شده بود، زیرا خطر عجیبی برای اسالم جلو آمد. خدا پیامبرش 
که  کسانی  همچنین  کرد.  رفع  را  تهمت  و  شد  نازل  »افک«  آیات  کرد،و  را یاری 
ْلِسَنِتُکْم َو 

َ
ْوَنُه ِبأ

ّ
شایعه پراکنی کرده بودند را به شّدت سرزنش کرد و فرمود: »ِإْذ َتَلَق

ِ َعِظیٌم«]21[.
نًا َو ُهَو ِعْنَد اهلَلّ ْفواِهُکْم ما َلْیَس َلُکْم ِبِه ِعْلٌم َو َتْحَسُبوَنُه َهِیّ

َ
َتُقوُلوَن ِبأ
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در وضع فعلی، با تهمت و شایعه، همه را به همدیگر بدبین می کنند. با این 
گناهان، مردم را به مسئولین و به نظام بدبین می کنند. ایجاد بدبینی، خودبخود 
حالت یأس و ناامیدی برای مردم به همراه دارد که خطرناک است. این گناهان، 

از اختالف سرچشمه می گیرد و اختالف، عامل نابودی است. 
این تهمت ها و شایعه پراکنی ها، تضعیف اسالم و تضعیف نظام است و دشمن 
می خواهد که مردم به نظام و، به مسئولین بدبین شوند. همه باید بدانند که 
اگر شایعه جلو آمد، دشمن به افراد معمولی راضی نیست و،حتی می رسد به 
آنجا که راجع به پیغمبر اکرم)ص( شایعه سازی و شایعه پراکنی می کند. این یک 
زنگ خطر است که اگر با شایعات و اّتهام های ناروا، مقابله نشود، کم کم افراد 
شایعه ساز و آنان که به دیگران نسبت ناروا می دهند، راجع به همۀ بزرگان و حتی 

راجع به اصل نظام، شایعه می سازند و پخش می کنند. 
این گناهان بسیار بزرگ است و بحث آن نیز مفّصل است، اّما آنچه موضوع بحث 
ماست، اینکه، طبق قانون عدل و انصاف، اگر کسی دوست ندارد، از او غیبت کنند، 
باید خودش غیبت نکند، آنکه نمی خواهد به او تهمت بزنند و آن تهمت را شایع 

کنند، باید از تهمت و شایعه پراکنی خودداری کند و آبروی مردم را نریزد. 
ِخیَك ُحْفَرًه 

َ
 َتْحِفْر أِل

َ
 َتْغَتْب  َفُتْغَتْب  َو ال

َ
امام صادق)ع( در روایتی می فرمایند: »ال

َك َکَما َتِدیُن ُتَداُن«]22[؛ غیبت نکن که دیگران هم غیبت تو را 
َ
َفِإّن َفَتَقَع ِفیَها 

می کنند و برای برادرت چاه نکن، که خودت در آن چاه خواهی افتاد.

ســوژه ســخن
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ْنَیــا ُدَوٌل َفَمــا َکاَن َلــَك 
ُ

رِوَی َعــن رســوِل اهلل صّلــی اهلل علیــه و آلــه و ســّلم: الّد
ِتــَك َو َمــِن اْنَقَطــَع َرَجــاُؤُه  َتــاَك َعَلــی َضْعِفــَك َو َمــا َکاَن ِمْنَهــا َعَلْیــَك َلــْم َتْدَفْعــُه ِبُقّوَ

َ
أ

ــُه. ْت َعْیُن ــّرَ ــُه َو َمــْن َرِضــَی ِبَمــا َقَســَمُه اهلُل َق ــاَت اْســَتَراَح َبَدُن ــا َف ِمّمَ
)بحاراالنوار، جلد 74، صفحه 145(

ترجمــه حدیــث: از رســول خــدا)ص( منقــول اســت کــه فرمــود: دنیــا متحــول 
اســت و ثبــات و قــرار نــدارد. آنچــه کــه بــراى تــو مقــّرر شــده اســت بــه تــو خواهــد 
رســید، گرچــه در نهایــت ضعــف و ناتوانــی باشــی؛ و آنچــه کــه بــه ضــرر و زیــان تــو 
باشــد بــاز هــم بــه تــو خواهــد رســید، گرچــه در کمــال قــدرت و نیرومنــدى باشــی و 
هرگــز جلــوی آن را نتوانــی گرفــت. و هــر کــس کــه امیــد خــود را از آنچــه کــه از دســت 
رفتــه قطــع کنــد، بدنــش آســایش خواهــد داشــت و آن کــس کــه راضــی باشــد بــه 

آنچــه کــه خــدا روزى او نمــوده دل و چشــمش روشــن خواهــد شــد.
ْنَیــا ُدَوٌل«. حضــرت در ابتــدا وضــع دنیا را بیــان می فرمایند. 

ُ
شــرح حدیــث: »الّد

دنیــا در گــردش اســت. یعنی دنیــا هیچ ــگاه بــرای هیچ کــس ثابــت نیســت. دنیــا 
هیــچ ثبــوت و قــراری بــرای هیچ کــس ندارد. ایــن وضــع دنیــا اســت.

َتــاَك َعَلــی َضْعِفــَك«. آنچــه کــه خــدا تقدیــر کــرده بــه تــو خواهــد 
َ
»َفَمــا َکاَن َلــَك أ

دنیا متحول است
و ثبات و قرار ندارد

شرح حدیث در بیان مرحوم آیت اهلل حاج آقا مجتبی تهرانی
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رســید گرچــه در نهایــت ضعــف و ناتوانــی باشــی. چــه بســا انســان فکــر می کنــد کــه 
از نظــر امــور دنیایــی تــوان بــه دســت آوردن فــالن منفعــت را نــدارد، ولــی چــون 

مقــّدر شــده اســت بــه او خواهــد رســید.
ِتــَك« در جایــی هــم کــه مــواردی بــه ضرر و  »َو َمــا َکاَن ِمْنَهــا َعَلْیــَك َلــْم َتْدَفْعــُه ِبُقّوَ
زیــان تــو باشــد بــاز بــه تــو خواهــد رســید هــر چنــد تــو در کمــال قــدرت و نیرومنــدى 
باشــی؛ هرگــز نمی توانــی آن هــا را از خــودت دفــع کنــی. بنابر ایــن، تــو نــه می توانــی 

بــرای خــودت  جلــب منفعــت کنــی و نــه می توانــی از خــودت دفــع ضــرر کنــی.
ــر انســان از چیزهایــی کــه  ــُه«. اگ ــاَت اْســَتَراَح َبَدُن ــا َف ــِن اْنَقَطــَع َرَجــاُؤُه ِمّمَ »َو َم
دلــش می خواســته بــه دســت بیــاورد اّمــا  بــه دســت نیــاورده قطــع امیــد کنــد، 
نمی گیرد! یعنــی  اعصــاب  ســاده  ضعــف  عبــارت  بــه  می شــود.  راحــت  بدنــش 
در فکر ایــن نبــاش کــه ای کاش بــه دســت مــی  آوردم!  ای وای کــه فــالن چیــز از 
دســتم رفت!... ایــن افــکار و خیــاالت، باعــث فشــار عصبــی و  روحــی بــرای تــو 
می شــود. این بــه نفــع تــو اســت کــه بــه چیزهایــی کــه بــه آن دســت پیــدا نکــردی 

ــه نشــد! ــه نیامــده! نشــد ک ــه دســت نیامــده ک امیــد نبنــدی. ب
ْت َعْیُنــُه«. اگــر کســی بــه آنچــه کــه خــدا داده  ــّرَ »َو َمــْن َرِضــَی ِبَمــا َقَســَمُه اهلُل َق
اســت  داده  خــدا  چــون  می شــود.  روشــن  چشــمش  باشــد،  اســت  خشــنود 

می شــود. هــم  خوشــحال 
تــو  کــه  نکــن  خیــال  کــه  اســت  چیســت؟ این  جمــالت  مرکزی ایــن  هســته 
می توانــی کاری انجــام بدهــی. نافــع خــدا اســت،  ضــارّ  هــم خــدا اســت. او اســت 
کــه امــور را بــرای تــو تقدیــر می کنــد. بی جهــت خــودت نقشــه نکــش. اگــر نقشــه 
بکشــی،  خــدا بــه نقشــه ات ضربــه می زنــد. بنابر ایــن،  تــو  بــرو بــه وظیفــه ات عمــل 
کن. ایــن چیزهــا را بــه او واگــذار کــن. بــرو ســراغ خــودش کــه ســرنخ منافــع و مضــاّر 
بــه دســت او اســت. این را بــدان کــه تــو هیــچ کاره ای. او گفتــه در محــدوده شــرع 
بلنــد شــو و بــه دنبــال روزی بــرو، تــو هــم بگــو چشــم! بقیــه اش را بــه او واگــذار کــن. 
نفــع مــال او اســت، دفــع ضــرر هــم از او اســت. منافــع را از او بخــواه،  از او ایــن را هــم 

بخــواه کــه ضررهــا را از تــو دفــع کنــد.
روی خــودت،  توانــت و  فکــرت هیچ وقــت تکیــه نکــن. هنگامی هــم کــه  او بــرای 
تــو تدبیــر کــرد و  بــه دســتت رســید، آن را کــه بــه تــو داده قبــول کــن،  خوشــحال شــو 
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و راضــی شــو. اگر ایــن رضایــت باشــد، آن وقت یــك زندگــی شــیرین پیــدا می کنــی؛ 
نــه ضعــف اعصــاب مــی  گیــری،  نــه بــی  جهــت دنبــال دنیــا مــی  دوی، بــی  جهــت 
خــودت را، فکــرت را و بدنــت را هــم ناراحــت نمــی  کنــی. هــم روحــت راحــت اســت 
هــم بدنــت. در آخــر هــم خوشــحال و راضــی هســتی و چشــمت روشــن می شــود.

این هــا همــه در صورتــی اســت کــه بــه او اتــکا کــرده باشــی. از او خواســتی، 
 او هــم بــه تــو عطــا کــرده اســت. و  آنچــه را هــم کــه بــه تــو نــداده صالحــت نبــوده 
اســت. اگر ایــن حالــت در تــو باشــد زندگــی تــو در همیــن نشــئه دنیایــت،  همــراه 
بــا خوشــی درونــی و حتــی خوشــی بیرونــی خواهــد بــود و ناخوشــی بیرونــی هــم 

ــد. ــو نمی  آی ــه ســراغ ت ب

ســوژه ســخن
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پرسش
امام  ظهور  درباره  حدیثی  مسلم،  صحیح  مانند  سّنت؛  اهل  منابع  در  آیا 

مهدی)عج( وجود دارد؟

 پاسخ 
بــاور بــه مهدوّیــت از مســائلی اســت کــه همــه مذاهــب اســالمی بــر آن اتفــاق نظــر 
دارنــد و مختــص بــه پیــروان مکتــب اهل بیــت)ع( نیســت. شــمار فــراوان احادیــث 
بــا مهدوّیــت در منابــع مــورد اعتمــاد اهل ســّنت، و نقــل و تأیید ایــن  مرتبــط 
موضــوع توســط دانشــمندان بــزرگ آنــان، بــه مــا اطمینــان می دهــد کــه بــاور بــه 

ظهــور مهــدى موعــود)ع( بــه هیــچ روى منحصــر بــه شــیعیان نیســت.
روایات مهدوى در منابع حدیثی اهل سّنت 

1. اگرچــه بخــارى در صحیــح خــود حدیثــی کــه در آن هــا نــام امــام مهــدى)ع( 
بــا صراحــت ذکــر شــده را نیــاورده اســت، امــا روایــات دیگــرى را نقــل کــرده کــه بــه 
ــرت  ــزول حض ــه ن ــی را ب ــال؛ باب ــراى مث ــت. ب ــوع اس ــن  موض ــد با ای ــوى در پیون نح
عیســی)ع( اختصــاص داده و در آنجــا حدیثــی را روایــت کــرده اســت کــه می گویــد: 
در آخرالزمــان هنگامــی کــه حضــرت مســیح فــرود می  آیــد، امامــی از مســلمانان 
عهــده دار امــور امــت اســالمی خواهــد بــود؛ رســول خــدا)ص( فرمــود: »چگونــه 
خواهیــد بــود بــه هنگامــی کــه فرزنــد مریــم در میــان شــما فــرود آیــد و امــام شــما 
از خــود شــما باشــد«.]1[ همان گونــه کــه برخــی از شــارحان صحیــح بخــارى بــه 
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درســتی مفهوم ایــن حدیــث را دریافته انــد، منظــور از ایــن امــام، کســی جــز حضرت 
مهدى)عــج( نیســت. ابــن حجــر در شــرح این حدیــث از ابوالحســن خســعی نقــل 
می کنــد کــه او احادیــث مرتبــط بــا مهــدى کــه می گوینــد وى از ایــن امــت اســت 
و عیســی پشــت ســر او نمــاز خواهــد خوانــد را متواتــر می دانــد. وى در ادامــه 
می گوید: این کــه در آخرالزمــان و نزدیــک قیامــت، حضــرت عیســی پشــت ســر 
ــه  ــت دارد ک ــد، بر ایــن ســخن درســت دالل مــردى از ایــن امــت نمــاز خواهــد خوان

زمیــن هیــچ گاه از حجــت خالــی نمی مانــد.]2[
 2. مســلم نیــز در صحیــح خــود عــالوه بــر حدیــث بــاال،]3[ احادیــث دیگــرى 
دربــاره نــزول حضــرت عیســی و ســایر موضوعــات مرتبــط بــا مهدوّیــت نقــل کــرده 
اســت؛ مانند ایــن حدیــث: رســول خــدا)ص( فرمــود: »در آخــر الزمــان، خلیفــه اى 

ــه بشــمارد«.]4[ ــه مــال را تقســیم می کنــد، بی آن ک ــود ک خواهــد ب
المهــدى«  بــا عنــوان »بــاب خــروج  را  بابــی  ابــن ماجــه در ســنن خــود   .3 
نام گــذارى، و هفــت حدیــث در ایــن رابطــه نقــل کــرده اســت. در ایــن احادیــث بــه 
قیــام حضــرت مهدى)عــج( و این کــه وى از اهل بیــت پیامبــر)ص( اســت، و نیــز بــه 
زمینه ســازان ظهــور آن حضرت اشــاره شــده اســت؛ مانند ایــن حدیــث: پیامبــر 
خــدا)ص( فرمــود: »مهــدى، از مــا اهل بیــت اســت. خــدا ]کار او را[ در یــک شــب، 

می دهــد«.]5[ ســامان 
 4. در ســنن ترمــذى نیــز بابــی بــه »مــا جــاء فــی المهــدى« اختصاص یافتــه 
و احادیثــی صریــح و صحیــح در آن نقــل شــده اســت؛]6[ مانند ایــن حدیــث: 
پیامبــر)ص( فرمــود: »دنیــا از میــان نمــی رود تــا آن کــه مــردى از خاندانــم، و همنــام 

ــود«.]7[ ــرب ش ــان رواى ع ــن، فرم م
ترمــذى دربــاره ســه حدیــث از ایــن مجموعــه تصریــح می کنــد کــه »هــذا حدیــث 
ــا موضوعاتــی  حســن صحیــح«.]8[ بعــد از ایــن بــاب ابــواب مرتبــط دیگــرى نیــز ب

مثــل نــزول حضــرت عیســی)ع( و فتنــه دّجــال آمــده اســت.
اســت.  آورده  داوود  ابــو  را  مهدویــت  احادیــث  صریح تریــن  و  بیشــترین   .5
ــل  ــّددى را نق ــث متع ــدى« احادی ــاب المه ــوان »کت ــل عن ــنن خویــش ذی او در س
ــر  ــا پیامب ــدى ب ــودن مه ــام ب ــان، هم ن ــودن امام ــه ب ــر دوازده گان ــه ب ــت ک ــرده اس ک

اکــرم)ص(، طوالنــی شــدن حیــات و نشــانه هاى ظهــور او داللــت دارد.]9[

تــــأمــــل
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کتــاب مــاه

ــع معتبــر پیــش از صحــاح ســته نیــز  ــت در مناب گفتنــی اســت؛ موضــوع مهدوّی
ذکــر شــده اســت. بــرای نمونــه؛ عبدالــرزاق بــن همــام صنعانــی کــه در ســال 211 ق 
ــرده و  ــذارى ک ــدى« نام گ ــاب المه ــود را »ب ــف خ ــاب المصّن ــی از کت ــته، باب درگذش
احادیثــی زیبــا و صریــح در رابطــه بــا قیــام آن حضــرت و دادگســترى وى در جهــان 

نقــل کــرده اســت.]10[
خالصه این کــه؛ احادیــث بشــارت بــه قیــام و ظهــور امــام مهدى)عــج( در منابــع 
ــه طــور گســترده در دیگــر  ــی اهــل ســّنت، منحصــر به این هــا نیســت؛ بلکــه ب اصل
مصــادر حدیثــی آنــان نیــز نقــل شــده اســت. برخــی از ایــن منابــع، مجموعه هــاى 
عــام حدیثــی اهــل ســّنت اســت کــه بعضــی ابــواب آن بــه موضــوع مهدوّیــت 
اختصاص یافتــه اســت؛ اّمــا برخــی منابــع هــم بــه طــور خــاص بــا موضــوع مهدوّیت 

تدویــن شــده اند.]11[

کتــاب مــاه
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تــــأمــــل

و  سننه  و  اهلل)ص(  رسول  أمور  من  المختصر  الصحیح  المسند  الجامع  إسماعیل،  بن  محمد  بخاری،   .]1[
أیامه)صحیح بخاری(، ج 4، ص 168، بیروت، دار طوق النجاه، چاپ اول، 1422ق؛ قشیری نیشابوری، مسلم 
بن حجاج، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلی رسول اهلل)صحیح مسلم(، ج 1، ص 136، 

بیروت، دار إحیاء التراث العربی، بی تا.
ح صحیح البخاری، ج 6، ص 493 - 494، بیروت، دار  ]2[. ابن حجر عسقالنی، أحمد بن علی، فتح الباری شر

المعرفه، 1379ق.
رسول  إلی  العدل  عن  العدل  بنقل  المختصر  الصحیح  المسند  حجاج،  بن  مسلم  نیشابوری،  قشیری   .]3[

اهلل)صحیح مسلم(، ج 1، ص 136، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، بی تا.
]4[. صحیح مسلم، ج 4، ص 2235؛ نیز ر. ک: صحیح مسلم»باب نزول عیسی«.

]5[.ابن ماجه قزوینی، محمد بن یزید، سنن ابن ماجه، ج 2، ص 1367، دار إحیاء الکتب العربیه، فیصل عیسی 
البابی الحلبی، بی تا.

مصطفی  مطبعه  و  مکتبه  شرکه  مصر،   ،505 ص   ،4 ج  الترمذی،  سنن  عیسی،  بن  محمد  ]6[.ترمذی، 
البابی الحلبی، چاپ دوم، 1395ق.

]7[. همان.

]8[. همان.
]9[. ازدی سجستانی، أبو داود سلیمان بن اشعث، سنن ابی داود، ج 6، ص 335 - 348، دار الرساله العالمیه، 

چاپ اول، 1430ق.
]10[. صنعانی، عبدالرزاق، المصّنف، ج 11، ص 371، هند، المجلس العلمی، چاپ اول، 1390ق.

کبرنژاد، مهدى ، بررسی تطبیقی مهدویت در روایات شیعه و اهل سّنت ، قم، بوستان  ]11[. ر. ک: به این کتاب ها:ا
کتاب ، 1388ش؛ فقیه ایمانی، مهدى ، اإلمام المهدی))ع(( عند أهل السنه، اصفهان، مکتبه اإلمام أمیرالمؤمنین 

علی))ع(( العامه، 1402ق



پرسش
ترجمه و تفسیر دعای »الهی عظم البالء« چیست؟

پاسخ
این دعا از سه بخش تشکیل شده است:

بــه آن مبتــال  کــه مــردم در زمــان غیبــت  بــه آزمایــش بزرگــی  در بخــش اول 
اســت. شــده  گشتند اشــاره 

بــه  بــر پیامبــر و اهل بیــت عصمــت و طهــارت،  در بخــش دوم بعــد از درود 
لــزوم فرمان بــرداری مؤمنــان از آن بزرگــواران بــه ســبب جایــگاه واالیــی کــه دارنــد 

می پــردازد.
در بخــش پایانــی دعــا چنیــن ســفارش شــده اســت کــه؛ از خداونــد بخواهیم، به 
ســبب حقــوق و منزلتــی کــه معصومــان)ع( بــر مــا دارنــد امــور مــا را کفایــت نمــوده و 

مــا را یــاری نمایند. 
)للشــهید  المــزار  األســبوع،]1[  جمــال  کتــاب  در  دعــا  بر این که؛ ایــن  عــالوه 
األول(،]2[ مصبــاح کفعمــی،]3[ المــزار الکبیــر]4[ با اندکــی تفــاوت ذکــر شــده اســت، 
ــزام الناصــب« چنیــن نقــل شــده اســت: شــیخ جلیــل امیــن االســالم  در کتــاب »ال
فضــل بــن حســن طبرســی مؤلــف کتــاب تفســیر »مجمــع البیــان« در کتــاب »کنــوز 
النجــاح« گفتــه اســت: دعایــی کــه حضــرت امــام مهدی)عــج( بــه أباالحســن محمــد 
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بــن أحمــد بــن أبی لیــث -رحمــت خــدای متعــال بــر او بــاد- در شــهر بغــداد در مقابــر 
قریــش بــه او تعلیــم داد و أبــو الحســن از زنــدان از تــرس کشــتن بــه مقابــر قریــش پنــاه 

ــد او را از کشــته شــدن نجــات داد. ــه برکت ایــن دعــا خداون ــود و ب ــرده ب ب
أبــو الحســن گویــد: همانا حضــرت مهدی)عــج( بــه من ایــن دعــا را آمــوزش داد 
ــاُء  َج ــَع الّرَ ــاُء َو اْنَقَط ُهــّمَ َعُظــَم اْلَبــاَلُء َو َبــِرَح اْلَخَف

َ
ــه چنیــن بگویــم: »الّل ــود ک و فرم

ــَماُء َو ِإَلْیَک َیــا َرّبِ اْلُمْشــَتَکی َو  ْرُض َو َمَنَعــِت الّسَ
َ ْ
َو اْنَکَشــَف اْلِغَطــاُء َو َضاَقــِت األ

َخــاِء. ِه َو الّرَ
َ

ــّد ــی الّشِ ُل ِف ــّوَ ــَک اْلُمَع َعَلْی
َعَلْیَنــا  َفَرْضــَت  ِذیــَن 

َ
اّل ْمــِر 

َ ْ
األ وِلــی 

ُ
أ ــٍد  ُمَحّمَ آِل  َو  ــٍد  ُمَحّمَ َعَلــی  َفَصــّلِ  ُهــّمَ 

َ
،الّل

ْو 
َ
ِهــْم َفَرجــًا َعاِجــاًل َکَلْمــِح اْلَبَصــِر أ ــا ِبَحّقِ ْج َعّنَ ْفَتَنــا ِبَذِلــَک َمْنِزَلَتُهــْم َفَفــّرِ َطاَعَتُهــْم َفَعّرَ

ــَرُب. ْق
َ
ــَو أ ُه

َناِصَراَی َیــا  ُکَمــا 
َ
َفِإّن اْنُصَراِنــی  َو  َکاِفَیــاَی  ُکَمــا 

َ
َفِإّن اْکِفَیاِنــی  َعِلــّیُ  ُد َیــا  ُمَحّمَ   َیــا 

ْدِرْکِنــی«.
َ
أ ْدِرْکِنــی 

َ
أ ْدِرْکِنــی 

َ
أ اْلَغــْوَث  اْلَغــْوَث  اْلَغــْوَث  َمــاِن  الّزَ َصاِحــَب  َی َیــا 

َ
َمْوال

خدایــا! بــال و مصایــب مــا بــزرگ شــد و بیچارگــی مــا بســی روشــن و پــرده از روى 
ــر مــا تنــگ  ــا همــه پهنــاورى[ ب کار برداشــته شــد و امیــدم ناامیــد شــد و زمیــن ]ب
آمــد و آســمان، رحمتــش را از مــا منــع کــرد و تنهــا تویی یــاور و معیــن مــا و مرجــع 

شــکایت مــا و یگانــه اعتمــاد مــا در هــر ســختی و آســانی بــر لطــف توســت.
ــام  ــی ]و مق ــر اله ــب ام ــه صاح ــد ک ــد و آل محم ــر محم ــت ب ــا! درود فرس ،خدای
خالفــت[ هســتند و بــر مــا اطاعتشــان را واجــب کــردى و بــه واســطه این مطــاع 
بــودن مقامشــان را بــه مــا شناســاندى، پــس بــه حــق منزلــت و قــدر آن هــا کــه بــه 

ــا زودتــر عطــا فرمــا! مــا گشایشــی نزدیــک چــون چشــم بهــم زدن ی
،اى محمــد و اى علــی شــما مــرا کفایــت کنیــد کــه شــما کافــی هســتید و مرا یــارى 
فریــادرس  الزمــان!  مــن! اى صاحــب  مــوالى  کــه شــما یاران منیــد. اى  کنیــد 

ــاب.]5[ ــاب مــرا دری ــاب مــرا دری ــادرس، مــرا دری ــادرس فری فری
راوی گویــد: همانــا آن  حضــرت وقتــی به ایــن فــراز،از دعــا »یــا صاحــب الزمــان« 

کــه رســید بــه ســینه شــریف خود اشــاره کــرد.

 

تــــأمــــل
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پرسش
دالیل عقلی و نقلی زنده بودن امام زمان)عج( چیست؟

 پاسخ اجمالی
وجــود امــام زمان)عــج( و امامــت آن حضــرت از مباحــث امامــت خاصــه اســت 
کــه بــرای اثبــات آن مســتقیمًا نمی تــوان از دلیــل عقلــی بهــره گرفــت، بلکــه بــا 
اســتخدام دلیــل عقلــی در امامــت عامــه و ضــرورت وجــود امــام در همــه زمان هــا و 
اســتناد بــه روایــات و نقل هــای تاریخــی کــه در ایــن زمــان، امــام را منحصــر در وجود 

حضــرت مهدی)عــج( می کنــد، می تــوان بــه مقصــود نائــل آمــد.
ــا اســتناد  ضــرورت وجــود انســان معصــوم و حجــت الهــی در همــه زمــان هــا ب
بــه دالیــل متعــدد عقلــی در امامــت عامــه اســت مثــاًل نبــوت و امامت یــک فیــض 
ــی  ــن لطف ــد چنی ــف بای ــده لط ــاس قاع ــر اس ــت و ب ــد اس ــب خداون ــوی از جان معن

همیشــگی باشــد.
روایاتــی هــم کــه داللــت می کننــد آن انســان معصــوم و کامــل در وجــود امــام 
زمــان )عــج( منحصــر گشــته اســت بــه حــدی زیــاد اســت کــه قابــل انــکار نیســت تــا 
جایی که بســیاری از دانشــمندان نامدار اهل ســّنت پذیرفته و در کتاب هایشــان 
ــد امــام حســن عســکری)ع( اســت و در  ــر شــده اند کــه: مهــدی موعــود فرزن متذک
ســامراء در ســال 255 هجــری متولــد شــده اســت و در پــس پــرده غیبــت زندگــی 
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می کنــد و روزی بــه امــر خداونــد ظهــور خواهــد کــرد.
پذیــرش طــول عمــر حضــرت مهدی)عــج( نیــز هیــچ گونــه اســتبعادی نــدارد. 
از روش هــای طبیعــی و  بــا اســتفاده  و  بــا دانــش خــدادادی  زیــرا آن حضــرت 
علمی می توانــد بــرای مدتــی بســیار طوالنــی و بدون اینکــه آثــار فرســودگی و پیــری 
در او پدیــدار گــردد، در ایــن دنیــا زندگــی کنــد. عــالوه بر اینکــه اســتبعادی نــدارد کــه 
در عالــم انســانی خداونــد حجــت خــود را بــه عنــوان ذخیــره و پشــتوانه اجــرای 
عدالــت و نفــی و طــرد ظلــم و ظالمــان، بــه صــورت اســتثناء و فراتــر از عوامــل 

ــد. ــرار ده ــری ق ــی و ظاه طبیع

پاسخ تفصیلی
امامــت امــام زمان)عــج( و وجــود حضــرت از مباحــث امامــت خاصــه اســت. در 
امامــت خاصــه مســتقیمًا نمی تــوان از دلیــل عقلی بهــره گرفــت ]1[ بلکه دلیل عقلی 

امامــت عامــه و ضــرورت وجــود امــام)ع( در تمــام زمان هــا را اثبــات می کنــد. 
در امامــت عامــه برهــان عقلــی بــر ضــرورت وجــود انســان معصــوم و حجت الهی 

روی زمیــن اقامــه می شــود. 
حــال اگــر ادلــه تاریخــی و روائــی دال بــر والدت و حیــات حضــرت مهدی)عــج( 
آن  تنهــا  زمــان  در ایــن  کــه  می شــود  اثبــات  گــردد،  ضمیمــه  اول  مقدمــه  بــه 

زنــده هــم می باشــد ]2[.  الهــی اســت و  حضرت)عــج( واســطه فیــض 

بررسی دو رکن استدالل: 
1(برهان عقلی بر ضرورت وجود امام در همه زمان ها: 

الــف: برهــان لطــف: نبــوت و امامت یــک فیــض معنــوی از جانــب خداونــد 
اســت کــه بــر اســاس قاعــده لطــف بایــد همیشــه وجود داشــته باشــد. قاعــده لطف 
اقتضــا می کنــد کــه در میــان جامعــه اســالمی باید امامی باشــد کــه محــور حــق بــوده 

و جامعــه را از خطــای مطلــق بــاز دارد. 
ــر  ــر و عظیــم ت ــد عزوجــل جلیــل ت ایــن جملــه امــام صــادق)ع( کــه »مانا خداون
از آن اســت کــه زمیــن را بــدون امــام رهــا کنــد« ]3[ ممکــن است اشــاره بــه همیــن 

برهــان باشــد. 

کتــاب مــاه
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الطاف وجود امام غائب را می توان در موارد ذیل برشمرد: 
1.حراست از دین خداوند در سطح کلی. ]4[

2. تربیت نفوس مستعد. 
3. بقای مذهب. 

4. وجود الگویی زنده که می تواند مقتدای مردم قرار گیرد ]5[، . 
ــود  ــال خ ــد از افع ــه خداون ــود ک ــت می ش ــم کالم ثاب ــی: در عل ــت غائ ــان عل ب: بره
هــدف و غرضــی دارد و چــون خداونــد کمال مطلق اســت و نقــص در او راه ندارد غایت 
افعــال الهــی بــه مخلوقات برمی گردد و غایت وجود انســان، انســان کامل اســت یعنی 

انســان ماننــد درختــی اســت کــه میــوه آن وجــود انســان کامــل اســت ]6[. 
ج: برهان امکان اشرف: 

در فلســفه قاعــده ای مطــرح می شــود بــه نــام قاعــده امکان اشــرف و معنــای 
آن اینســت کــه ممکن اشــرف بایــد در مراتــب وجود اقدم از ممکــن اخس باشــد... ]7[

کــه وجــود،  در عالــم وجــود انسان اشــرف مخلوقــات اســت و محــال اســت 
از آنکه ایــن  افــراد انســان برســد قبــل  بــه  حیــات، علــم، قــدرت و جمــال و... 
کمــاالت بــه انســان کاملــی کــه حجــت روی کــره زمیــن اســت، رســیده باشــد. 
د: برهــان مظهــر جامــع: هویــت مطلقــه خداونــد در مقــام ظهــور، احــکام 
وحــدت بــر او غلبــه دارد و در وحــدت ذاتــی مجالــی بــرای اســمای تفصیلی نیســت 
و از طــرف دیگــر در مظاهــر تفصیلــی کــه در عالــم خــارج ظاهــر می شــوند، احــکام 
کثــرت، غالــب بــر وحــدت است. اینجاســت کــه فرمــان الهــی مقتضــی صورتــی 
اعتدالــی اســت کــه در آن وحــدت ذاتــی و یــا کثــرت امکانــی بر یکدیگــر غلبــه نداشــته 
باشــد تــا بتوانــد مظهــری بــرای حق از جهت اســمای تفصیلیــه و وحدت حقیقیه 

باشــد و آن صــورت اعتــدال همــان انســان کامــل اســت. ]8[
مــا در اینجــا بــه همیــن مقــدار بســنده می کنیــم و خواننــده را بــه مطالعــه کتــب 

مفصــل ارجــاع می دهیــم. ]9[
2(- ادلــه تاریخــی و روائــی والدت و حیــات حضــرت مهدی)عــج( زیــاد اســت؛ 

مــا بــرای نمونــه بــه چنــد ســند تاریخی اشــاره می کنیــم:
1.بســیاری از دانشــمندان نامــدار اهــل ســّنت پذیرفتــه ]10[  و در کتاب هایشــان 
ــد امــام حســن عســکری)ع( اســت و در  ــر شــده اند کــه: مهــدی موعــود فرزن متذک
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ســامراء در ســال 255 هجــری متولــد شــده اســت و در پــس پــرده غیبــت زندگــی 
می کنــد و روزی بــه امــر خداونــد ظهــور خواهــد کــرد. ]11[

2- امــام عســکری)ع( قبــل از والدت فرزنــدش امــام مهدی)عــج( از والدت 
حضــرت خبــر داده بــود،  از جملــه بــه عمــه اش »حکیمــه خاتــون« فرمــود: »در 
شــب پانزدهــم شــعبان فرزنــدم مهــدی از نرگــس خاتــون متولــد می شــود«. ]12[

احمــد بــن اســحاق می گویــد: از امــام ابــو محمــد حســن عســکری)ع( شــنیدم 
کــه فرمــود: »حمــد و ســپاس خــدای را کــه مــرا از دنیــا نبــرد تا ایــن کــه جانشــین مــن 
و مهــدی موعــود را بــه مــن نشــان داد. او از حیــث ویژگی هــای جســمانی و اخالقی 
و رفتــاری شــبیه تریــن انســان ها بــه پیامبــر خــدا)ص( اســت. خــدا مدتــی وی را در 
ــدل و  ــان را از ع ــود و جه ــر می ش ــپس ظاه ــد و س ــداری می کن ــت نگه ــت غیب حال

داد پــر می کنــد«. ]13[
نیــز حضــرت عســکری)ع( بعــد از والدت فرزنــدش، خــواص و نزدیــکان را از تولــد 

امــام مهدی)عــج( آگاه نمود. 
محمــد بــن علــی بــن حمــزه گویــد: از امــام عســکری)ع( شــنیدم:«حجت خدا بر 
بنــدگان و امــام و جانشــین مــن در پانزدهــم شــعبان ســال 255 در هنگامــه طلــوع 

فجــر متولــد شــد«. ]14[
احمــد بــن حســن بــن اســحاق قمی می گویــد: وقتــی کــه امــام مهدی)عــج( 
متولــد شــد، نامــه ای از امــام عســکری)ع( بــه مــن رســید کــه حضــرت مرقــوم 
فرمــوده بــود: فرزنــدی برایــم متولــد شــده اســت. این موضــوع را مخفــی بــدار، زیــرا 

جــز بــرای دوســتان و نزدیــکان مــا آن را اظهــار نخواهــم کــرد«. ]15[
ابراهیــم بــن ادریــس می گویــد: امــام ابــو محمــد عســکری)ع( گوســفندی را برای 
مــن فرســتاد و فرمــود: »ایــن را بــه جهــت والدت فرزنــدم »مهــدی« عقیقــه کــن و 

بــه خــود و خانــواده ات بخــوران«. ]16[
3امــام عســکری)ع( افــزون بر ایــن کــه قبــل از والدت امــام مهــدی بشــارت داد 
و بعــد از تولــد بــه خــواص خبــر داد کــه مهــدی موعــود والدت یافتــه اســت، گام 
ــرای افزایش ایمــان و اطمینــان شــیعیان،  ــه ب ــود ک دیگــری برداشــت، و آن ایــن ب

ــه تعــدادی نشــان داد.  فرزنــدش امــام مهــدی را ب
احمــد بــن اســحاق می گویــد: امــام عســکری)ع( کــودک ســه ســاله ای را بــه مــن 
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نشــان داد و فرمــود: ای احمــد، اگــر تــو نــزد خــدا و امامــان گرامی نبــودی، فرزنــدم 
را بــه تــو نشــان نمــی دادم. بــدان که ایــن کــودک هــم نــام و هــم کنیــه رســول خــدا 

اســت و همــان کســی اســت کــه زمیــن را پــر از عــدل و داد خواهــد کــرد. ]17[
معاویــه بــن حکیــم،  محمــد بن ایــوب و محمــد بــن عثمــان بــن ســعید عمــری 
می گوینــد: ما یــک گــروه چهــل نفــره در خانــه  امــام حســن عســکری)ع( جمع شــده 
بودیــم، حضــرت فرزنــدش امــام مهــدی را بــه مــا نشــان داد و فرمــود: »ایــن امــام 

شــما و جانشــین مــن اســت«. ]18[
علــی بــن بــالل، احمــد بــن هــالل، محمــد بــن معاویــه بــن حکیــم و حســن 
بن ایــوب می گوینــد: مــا تعــدادی از شــیعیان در خانــه ی امــام حســن عســکری)ع( 
از  پــس  از حضــرت دربــاره جانشــین وی پرســش نمودیــم،  تجمــع نمودیــم و 
ســاعتی حضــرت کودکــی را بــه مــا نشــان داد و گفــت: »بعــد از من ایــن امــام شــما 

اســت«. ]19[
عمــر اهــوازی می گویــد: امــام حســن عســکری)ع( فرزنــدش را بــه مــن نشــان داد 

و فرمــود: »بعــد از من ایــن فرزنــدم امــام شــما اســت«. ]20[
ابراهیــم بــن محمــد گویــد: در خانه عســکری کــودک زیبایی را دیــدم، از حضرت 
پرســیدم: یابن رســول اهلل، ایــن کــودک کیســت؟ حضــرت فرمــود: »ایــن کــودک مــن 

اســت. این جانشــین من اســت«. ]21[
یعقــوب بــن منفــوس می گویــد: خدمــت امــام عســکری)ع( رســیدم و از حضــرت 
دربــاره امــام بعــدی و صاحــب االمــر جویــا شــدم. حضــرت فرمــود: پــرده را کنــار 
بــزن؛ کنــار زدم، در ایــن هنــگام کــودک پنــج ســاله ای را دیــدم کــه بــه ســوی مــا مــی-

 آیــد، آمــد و روی زانــوی حضــرت عســکری)ع( نشســت. حضــرت فرمــود: »ایــن 
امــام شــما اســت«. ]22[

4-،بعــد از بشــارت های امــام عســکری)ع( و نشــان دادن فرزنــد بزرگوارشــان 
مهــدی، بــه خــواص و افــراد مــورد اطمینان، اینــک نوبــت خــواص اســت کــه اقــدام 
ــان را از  ــا آن ــانند ت ــیعیان برس ــر ش ــالع دیگ ــه اط ــدی را ب ــام مه ــود ام ــد و وج نماین

شــک و حیــرت نجــات دهنــد.
افــرادی هماننــد حکیمــه خاتــون، دختــر محمــد بن علــی بن موســی الرضا)ع(، 
عثمــان بــن ســعید عمــری، حســن بن حســین علــوی، عبــداهلل بن عبــاس علوی، 

تــــأمــــل
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حســن بــن منــذر، حمــزه بــن ابی الفتــح، محمــد بــن عثمــان بــن ســعید عمــری،  
معاویــه بــن حکیــم، محمــد بــن معاویــه بــن حکیــم، محمــد بن ایــوب بــن نــوح، 
حســن بن ایــوب بــن نــوح، علــی بــن بــالل، احمــد بــن هــالل، محمد بن اســماعیل 
بــن موســی بــن جعفر، یعقــوب بــن منفــوس، عمــر اهــوازی، خــادم فارســی،  ابوعلی 
بــن مطهــر، ابی نصــر طریــف   خــادم، کامــل بــن ابراهیــم، احمــد بــن اســحاق، 
ــار، ابوغانــم  عبــداهلل مســتوری، عبــداهلل جعفــر حمیــری، علــی بــن ابراهیــم مهزی

خــادم، کوشــیدند و والدت امــام مهدی)عــج( را بــه اطــالع شــیعیان رســاندند.
بــه روایتــی از حکیمــه خاتــون توجــه فرمائیــد: امــام حســن عســکری)ع( کســی 
را دنبــال مــن فرســتاد کــه امشــب )شــب نیمــه شــعبان( بــرای افطــار نــزد مــن بیــا، 
چــون خداونــد امشــب حجــت خــود را آشــکار می کنــد. پرســیدم: این مولــود از چــه 
کســی اســت؟ فرمــود: از نرجــس. گفتــم: در نرجــس اثــر حمــل مشــاهده نمی شــود. 
فرمــود: موضــوع همیــن اســت کــه گفتــم. مــن در حالــی کــه نشســته بــودم، نرجــس 
آمــد و کفــش مــرا از پایــم در آورد و فرمــود: بانــوی مــن، حالــت چطــور اســت؟ گفتــم: 
تــو بانــوی مــن و خانــواده ام هســتی. او از ســخن مــن تعجــب کــرد و ناراحــت شــد 
ــدی  ــو فرزن ــه ت ــب ب ــن ش ــد در ای ــم: خداون ــت؟ گفت ــخنی اس ــه س ــن چ و فرمود: ای
عنایــت می کنــد کــه ســرور دنیــا و آخــرت اســت. نرجــس از ســخن مــن خجالــت 
کشــید. ســپس بعــد از افطــار ، نمــاز عشــا را بــه جــا آوردم و بــه بســتر رفتــم. بعــد از 
نیمــه شــب برخاســتم و نمــاز شــب خوانــدم. بعــد از تعقیــب نمــاز بــه خــواب رفتــم 
ــه جــا آورد. از  ــاره بیــدار شــدم، دیــدم نرجــس نیــز بیــدار شــد و نمــاز شــب ب و دوب
ــا از طلــوع فجــر بــا خبــر شــوم، دیــدم فجــر اّول طلــوع کــرده و  اتــاق بیــرون رفتــم ت
نرجــس در خــواب اســت. در ایــن هنگام ایــن ســؤال بــه ذهنــم خطــور کــرد کــه چــرا 
حجــت خــدا متولــد نشــد. ناگهــان امــام عســکری)ع( از اطــاق مجــاور صــدا زد: 
عّمــه جــان، شــتاب مکــن کــه موعــد نزدیــک اســت. مــن نشســتم و قــرآن خوانــدم. 
در هنگامی کــه مشــغول خوانــدن قــرآن بــودم، ناگهــان نرجــس خاتــون بــا ناراحتــی 
ــه او رســاندم و پرســیدم: چیــزی  ــا شــتاب خــودم را ب از خــواب بیــدار شــد. مــن ب
احســاس می کنــی؟ گفــت: آری. گفتــم: نــام خــدا را بــر زبــان جــاری کن، ایــن همــان 
اســت کــه در آغــاز شــب بــه تــو خبــر دادم، مضطــرب نبــاش، دلــت را آرام کــن. در این 
هنــگام پــرده نــوری میــان مــن و او حائــل شــد، ناگهــان متوجــه شــدم کــه کــودک 



183

والدت یافتــه اســت. چــون جامــه را از روی نرجــس برداشــتم، دیــدم کــه آن مولــود 
ســر بــه ســجده گذاشــته و بــه ذکــر خــدا مشــغول اســت.در این هنــگام امــام حســن 
عســکری)ع( صــدا زد: »عمــه! فرزنــدم را نــزد مــن بیــاور!« نــوزاد را خدمــت حضــرت 
بــردم، حضــرت او را در آغــوش گرفــت و بــر دســت و چشــم و مفاصــل کــودک دســت 
کشــید و در گــوش راســت اذان و در گــوش چــپ اقامــه گفــت: و فرمــود: »فرزنــدم، 
ســخن بگــو«. نــوزاد لــب بــه ســخن گشــود و شــهادتین بــر زبــان جــاری کرد و ســپس 
بــه امــام علــی)ع( و دیگــر امامــان)ع( بــه ترتیــب درود فرســتاد تــا رســید بــه نــام 
پــدرش و بــر او هــم درود فرســتاد. ســپس امــام عســکری)ع( بــه مــن فرمــود: عمــه، 
فرزنــد را نــزد مــادر ببــر تــا بــه او ســالم کنــد و بعــد نــزد مــن بیــاور. نــوزاد را نــزد مــادر 
بــردم و بــه مــادر ســالم گفــت، و ســپس نــزد حضــرت برگردانــدم. حضــرت فرمــود: 
ــدم را  ــزد مــا بیــا، روز هفتــم آمــدم. حضــرت فرمــود: عمــه جــان، فرزن روز هفتــم ن
بیــاور، آوردم. هماننــد روز اّول شــهادتین و ســالم بــر امامــان را بــر زبــان جــاری 
کــرد. ســپس این آیــه را تــالوت نمــود: »و نریــد أن نمــّن علــی اّلذیــن اســتضعفوا فــی 

االرض و نجعلهــم ائمــه و نجعلهــم الوارثیــن«.
حکیمــه خاتــون می گویــد: بعــد از ایــن، روزی خدمــت رســیدم، پــرده را کنــار زدم 
و امــام مهدی)عــج( را ندیــدم، گفتــم: فدایــت شــوم،  امــام مهــدی چــه شــد؟ فرمود: 

عمــه جــان، او هماننــد حضــرت موســی)ع( در خفــا نگهــداری می شــود. ]23[
5-بعــد از شــهادت امــام عســکری)ع(، امــام مهــدی )عــج( از طریــق نشــان 
امامــت  و  وجــود  معجــزه(  شــبه  )معجزه یــا  صــدق  شــواهد  و  کرامت هــا  دادن 
خویــش را بــرای شــیعیان امــام عســکری)ع( نمایانــد و حجــت را بــر آنــان تمــام کرد.

ــادق)ع(  ــام ص ــان ام ــه از زم ــت ک ــی وکال ــازمان مخف ــری، س ــت صغ ــاز غیب در آغ
بــرای چنیــن دوره ای پایــه ریــزی شــده بــود، از مهــم تریــن وظایفش ایــن بــود کــه 
شــک و حیــرت شــیعیان را بزدایــد و آنــان را بــه امــام غایــب و نیابــت نــواب اربعــه 
مطمئــن نمایــد. نائبــان و وکیــالن حضــرت بــا ارائــه ی شــواهد صــدق، کرامت هــا و 

علــوم برتــر اعطایــی از ناحیــه مقدســه به ایــن امــر اقــدام نمودنــد.
کرامت هــا و شــواهد صــدق در برخــی موارد مســتقیمًا توســط امــام مهدی)عج( 
و در برخــی مــوارد بــا واســطه ی ســفیران بــه شــیعیان بیــان می شــد؛ تــا شــیعیان 
ــت  ــه نیاب ــند، ب ــته باش ــان داش ــام مهدی)عج( ایم ــود ام ــه وج ــه ب ــزون بر ایــن ک اف
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نــواب اربعــه نیــز مطمئــن شــوند. نشــان دادن کرامت هــا و شــواهد صــدق عمدتــًا 
در زمــان ســفارت اولیــن ســفیر ناحیــه ی مقدســه، عثمــان بــن ســعید عمــری 
صــورت گرفــت، چــون کــه در ایــن دوره هنــوز شــیعیان در حیــرت بودنــد و بــه وجــود 

امــام مهــدی )عــج( پــی نبــرده بودنــد.
ســید بــن طــاووس می نویســد: »امــام زمان)عــج( را بســیاری از اصحــاب پــدرش 
ــد.  ــده و از وی اخبــار واحــکام شــرعی روایــت کرده ان امــام حســن عســکری)ع( دی
از ایــن گذشــته حضــرت وکیل هایــی داشــت کــه اســم، نســب و وطــن آنــان معلــوم 
بــود و آنــان معجــزات، کرامــات، پاســخ مســائل مشــکل و بســیاری از اخبــار غیبــی را 

کــه حضــرت از جــدش پیامبــر)ص( روایــت کــرده بــود، نقــل کرده انــد. ]24[

نمونه ها 
در این جا به ذکر چند نمونه اکتفا می کنیم:

1ـ روایــت ســعد بــن عبداهلل اشــعری قمــی: وی می گویــد: »حســن بــن نضــر« کــه 
در میــان شــیعیان قــم جایــگاه ویــژه ای داشــت، بعــد از رحلــت امــام عســکری)ع( 
در حیــرت بــود. او و »ابــو صــدام« و عــده ای دیگــر تصمیــم گرفتنــد کــه از امام بعدی 
جویــا شــوند. حســن بــن نضــر نــزد ابــو صــدام رفــت و گفــت: امســال می خواهــم بــه 
حــج بــروم. ابــو صــدام از او خواســت که ایــن ســفر را بــه تعویق انــدازد، ولــی حســن 
بــن نضــر گفــت: نــه، مــن خوابی دیــده ام و بیمناکــم، بنابرایــن بایــد بــروم. قبــل از 
حرکــت بــه احمــد بن یعلــی بــن حمــاد دربــاره امــوال متعلــق بــه )امــام( وصیــت کــرد 
که ایــن امــوال را نگــه دارد تا ایــن کــه جانشــین امــام عســکری)ع( مشــخص شــود. 
بــه بغــداد رفــت و در آن جــا از ســوی ناحیــه مقدســه توقیعــی بــه دســتش رســید 
و بــه امامــت امــام مهدی)عــج( و نیــز بــه وکالــت خاصــه عثمــان بــن ســعید عمــری 

مطمئــن شــد. 
2- روایــت محمــد بــن ابراهیــم بــن مهزیــار: او می گویــد پــس از وفــات امــام 
حســن عســکری)ع( در مــورد جانشــین آن حضــرت بــه شــک افتــادم. پــدرم وکیــل 
حضــرت بــود و امــوال زیــادی نــزدش بــود. پــدرم امــوال را برداشــت و مــن را بــه 
همراهــی طلبیــد و بــه راه افتادیــم، پــدرم بیــن راه مریــض شــد و بــه مــن در مــورد 
امــوال وصیــت نمــود و گفــت: از خــدا بتــرس و ایــن امــوال را بــه صاحبــش برگــردان. 



185

هــر که ایــن نشــانه را گفــت، امــوال را بــه او بســپار. ســپس وفــات کــرد.
ــه  چنــد روزی در عــراق مانــدم، ســپس نامــه ای از ســوی عثمــان بــن ســعید ب
مــن رســید کــه در آن نامــه همــه عالئــم و نشــانه های امــوال بیــان شــده بــود، 

نشــانه هایی کــه جــز مــن و پــدرم کســی آن را نمی دانســت. ]25[
محمــد بــن ابراهیــم بــن مهزیــار با ایــن کرامــت و شــاهد صــدق هــم بــه امامــت 

امــام مهــدی و هــم بــه نیابــت عثمــان بــن ســعید مطمئــن شــد.
ــت  ــد از درگذش ــال بع ــی دو س ــراج: او می گوید: یک ــوری س ــد دین ــت احم 3ـ روای
امــام حســن عســکری)ع( بــه قصــد حــج از اردبیــل حرکــت کــردم و بــه دینــور 
رســیدم، مــردم در خصــوص جانشــین امــام عســکری)ع( متحیــر بودنــد، اهــل 
ــار ســهم  دینــور از آمــدن مــن خشــنود شــدند. شــیعیان آن جــا ســیزده هــزار دین
امــام، بــه مــن دادنــد کــه بــه ســامرا ببــرم و بــه جانشــین حضــرت بســپارم. گفتــم: 
هنــوز جانشــین حضــرت حتــی بــرای خــودم روشــن نیســت. گفتنــد: تــو مــورد 
اعتمــاد مــا هســتی. هــر وقــت جانشــین حضــرت را پیــدا کــردی، بــه او بده. ســیزده 
هــزار دینــار را گرفتــم و بــا خــود بــردم. در کرمانشــاه بــا احمــد بــن حســن بــن حســن 
مالقــات کــردم، او هــم هــزار دینــار و چنــد بقچــه پارچــه بــه مــن داد تــا بــه »ناحیــه 
مقدســه« برســانم. در بغــداد در پــی نایــب حضــرت می گشــتم. بــه مــن گفتنــد کــه 
ســه نفــر مدعــی نیابــت هســتند. یکی باقطانــی اســت. رفتــم نــزدش و امتحانــش 
کــردم و از او شــاهد صــدق خواســتم، چیــزی نداشــت کــه مــرا قانــع کنــد. ســپس 
رفتــم نــزد دومی بــه نــام اســحاق احمــر، او را هــم بــه حــق نیافتــم. رفتــم نــزد 
ســومی، ابوجعفر یــا عثمــان بــن ســعید عمــری، بعــد از احــوال پرســی بــه او گفتــم: 
اموالــی از مــردم نــزد مــن اســت و بایــد بــه جانشــین امــام عســکری)ع( تحویــل 
دهــم، در حیرتــم و نمی دانــم چــه کنــم. او گفــت: بــرو در ســامرا بــه خانــه ابــن الرضــا 
)امــام حســن عســکری)ع(( در آن جــا وکیــل امــام را خواهی یافــت. بــه ســامرا رفتــم 
و در خانــه حضــرت ســراغ وکیــل امــام را گرفتــم. دربــان گفــت: منتظــر بــاش، اآلن 
بیــرون می  آیــد. لحظــه ای بعــد فــردی آمــد و دســت مــرا گرفــت و درون خانــه بــرد. 
بعــد از احــوال پرســی بــه او گفتــم: مقــداری امــوال از ناحیــه جبــل آوردم و به دنبال 
دلیــل هســتم. ناچــارم از هــر کــس دلیلــی بــرای اثبــات نیابــت وی یافتــم، امــوال را 
بــه او تســلیم کنــم. در ایــن وقــت بــرای مــن غــذا آوردنــد، گفــت غذایــت را بخــور و 
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کمی اســتراحت کــن، ســپس بــه کار تــو رســیدگی می شــود. بعــد از گذشــت پاســی از 
شــب آن مــرد نامــه ای بــه مــن داد کــه در آن آمــده بــود: احمــد بــن محمــد دینــوری 
آمــده و ایــن مقــدار پــول و کیســه و بقچــه آورده و درون آن کیســه این مقــدار پــول 
اســت،  و تمامی جزئیــات را بیــان داشــت. از جملــه نوشــته بــود: در کیســه پســر 
ــار اســت. از کرمانشــاه نیز یــک کیســه از فــالن  فــالن شــخص زره ســاز شــانزده دین
ــرادرش  ــه ب ــت ک ــی اس ــن مادران ــن حس ــد ب ــه از احم ــالن بقچ ــت، و ف ــخص اس ش
ــخص  ــد و مش ــرف ش ــر ط ــدم ب ــک و تردی ــه ش ــن نام ــت و... با ای ــروش اس ــم ف پش
شــد کــه عثمــان بــن ســعید عمــری نایــب حضــرت اســت. حضــرت در ایــن نامــه بــه 
مــن دســتور داد کــه امــوال را بــه بغــداد ببــرم و نــزد همــان فــردی کــه بــا او مالقــات 

داشــتم، تحویــل دهــم. ]26[
صغــری  غیبــت  آغــاز  در  می گویــد:  وی  اســود:  علــی  بــن  محمــد  4،روایــت 
ــن آن  ــان. م ــه برس ــه مقدس ــه ناحی ــت آن را ب ــن داد و گف ــه م ــه ای ب ــی پارچ پیرزن
را بــا پارچه هــای بســیاری دیگــر همــراه خــود آوردم. چــون بــه بغــداد رســیدم و 
ــن عبــاس  ــه محمــد ب ــن ســعید رفتــم، وی گفــت: همــه امــوال را ب ــزد عثمــان ب ن
قمی بــده. مــن همــه را بــه او ســپردم، جــز پارچــه پیــر زن را. پــس از آن عثمــان 
بــن ســعید از ناحیــه مقدســه این پیغــام را فرســتاد کــه پارچــه پیــرزن را نیــز بــه وی 

تســلیم کــن... ]27[
5ـ روایــت اســحاق بن یعقــوب: می گویــد: از عثمــان بــن ســعید شــنیدم کــه 
می گفــت: مــردی از اهــل عــراق نــزد مــن آمــد و مالــی را بــرای امــام)ع( آورد، حضــرت 
آن را پــس داد و فرمــود:  حــق پســر عمویــت را کــه چهارصــد درهــم اســت، از آن 
ــرد و  بپــرداز! آن مــرد مبهــوت و متعّجــب شــد و حســاب امــوال خــود را بررســی ک
ــد،  ــم از او طلــب دارد. آن را برگردان ــد دره ــش چهارص ــر عموی ــه پس ــد ک ــوم ش معل

ــده را تســلیم حضــرت نمــود و حضــرت پذیرفــت. ]28[ ســپس مبلــغ باقــی مان
6ـ روایــت محمــد بــن علــی بــن شــازان:  می گویــد: اموالــی از مــردم نــزد مــن جمــع 
شــده بــود، برای ایــن کــه بــه ناحیــه مقدســه برســانم، دیــدم بیســت درهــم کمتــر از 
پانصــد درهــم اســت. این مقــدار را افــزودم و بــا نامــه بــرای عثمــان بــن ســعید نائب 
امــام مهدی)عــج( فرســتادم. چیــزی هــم در ایــن نامــه قیــد نکــرده بــودم، وی در 

پاســخ نوشــت: پانصــد درهــم رســید. بیســت درهــم از آن مــال تــو بــود. ]29[
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ــه در آغــاز غیبــت صغــری  ــر، کرامت هــا و شــواهد صدقــی ک با ایــن خبرهــای برت
ارائــه شــد، شــیعیان امــام حســن عســکری)ع( تمامــًا بــه امامــت امــام مهدی)عج( 
و نیابــت عثمــان بــن ســعید پــی بردنــد . شــک و حیــرت شــیعیان در امــر امامت که 
ناشــی از خفــای والدت و غیبــت امــام مهــدی )عــج( بــود،  بــا تالش هــای خالصانــه 
کارگــزاران حضــرت در ســازمان مخفــی وکالــت، در چنــد ســاله آغازیــن دوره  غیبــت 

صغــری کامــاًل برطــرف شــد. 
شــیعیان بــا بهــره منــدی از کرامت هــا و علــوم غیبیــه حضــرت مهدی)عــج( بــه 
دو نکتــه پــی بردند: یکی ایــن کــه دانســتند مســیر اصلــی امامــت ترســیم شــده 
از زمــان پیامبــر)ص( و علــی)ع(، بــه درســتی طــی شــده و امامــت از امــام حســن 
ــه فرزنــدش امــام مهدی)عــج( منتقــل شــده اســت و در ایــن دوره  عســکری)ع( ب
غیبــت صغــری، حضــرت مهدی)عــج( از پشــت پــرده شــیعیان را رهبــری می کنــد. 
دوم ایــن کــه ســازمان مخفــی وکالــت کــه از قبــل بــا رهبــری امامــان)ع( فعالیــت 
می کرد، اینــک در دوره غیبــت صغــری نیــز فعــال اســت و »عثمــان بــن ســعید 
عمــری« از ناحیــه مقدســه، مســئولیت و تولیت ایــن ســازمان را عهــده دار اســت. 
بنابرایــن شــیعیان هــم بــه امامــت امــام مهــدی پــی بردنــد و هــم بــه نیابــت خاصه 

مطمئــن شــدند. 
بعــد از درگذشــت عثمــان بــن ســعید عمــری، بــه دســتور حضــرت مهدی)عــج(، 
پســرش محمــد بــن عثمــان مســئولیت و تولیــت آن را بــر عهــده گرفــت، در ایــن 
هنــگام برخــی از شــیعیان، نــه در وجــود امــام زمان)عــج( بلکــه در نیابــت محمــد 
بــن عثمــان شــک کردنــد، کــه امــام مهدی)عــج( بــا در اختیــار قــرار دادن برخــی از 
کرامت هــا و شــواهد صــدق، موجــب شــد شــیعیان بــه نیابــت محمــد بــن عثمــان 
بــن ســعید عمــری مطمئــن شــدند و تنهــا چنــد نفــر بــه جهــت ریاســت طلبــی و 
هواپرســتی بــا محمــد بــه مخالفــت برخاســتند. این ها بــه دروغ ادعــای نیابــت 
کردنــد، و محمــد بــن عثمــان بــا بهــره گیــری از کرامت هــا و شــواهد صــدق، ادعــای 
آنــان را باطــل کــرد و شــیعیان بیشــتر بــه حقانیــت محمــد بــن عثمــان پــی بردنــد. 
]30[ ســپس در دوره نیابــت حســین بــن روح هــم برخــی از خــواص بــا وی بــه 
مخالفــت برخاســتند، ولــی بــا مشــاهده کرامــت، از مخالفــت دســت برداشــتند و 

عــذر خواهــی نمودنــد. ]31[
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بعــد از حســین بــن روح نیابــت بــه ابوالحســن علــی بــن محمــد ســمری رســید و 
آخریــن توقیــع کــه در دوره غیبــت صغــری صــادر شــد، نیــز کرامتــی دیگــر محســوب 
می شــود. امــام مهدی)عــج( در نهــم شــعبان ســال 329 هجــری توقیعــی صــادر 
می کنــد و بــه ابوالحســن علــی بــن محمــد ســمری متذکــر می شــود کــه: »تو شــش روز 
بعــد می میــری. امــور ســازمان وکالــت را ســر و ســامان بــده و امــوال مــردم را برگــردان 
بعــد از ایــن دیگــر نیابــت خاصــه منتفــی اســت«. راوی می گوید: رفتم نزد ابوالحســن 
علــی بــن محمــد ســمری. او ایــن توقیــع را بــه مــن نشــان داد و در روز موعــود رفتــم و 
دیــدم ابوالحســن علــی بــن محمــد ســمری در حــال جــان دادن اســت. ]32[  ایــن 

نامــه دلیــل دیگــری اســت بــرای حقانیــت شــیعه و وجــود امــام زمان)عــج(. 

طوالنی بودن عمر امام زمان )عج( 
مســئله طــول عمــر، از شــاخه های مســئله »حیــات« اســت. حقیقــت و ماهیت 
حیــات بــر بشــر مجهــول اســت و شــاید بشــر، هیــچ گاه از ایــن راز ســر در نیــاورد. اگــر 
پیــری را عــارض بــر حیــات بدانیــم و یــا آن را قانــون طبیعــی بشناســیم کــه بــر بافــت 
و انــدام موجــود زنــده، عــارض می شــود، و،بــه مــرور زمــان، موجــود زنــده را بــه 
مرحلــه فرســودگی و مــرگ می رســاند، معنایش ایــن نیســت که ایــن پدیــده، قابــل 
انعطــاف پذیــری و در نتیجــه تأخیــر نباشــد. بــر همیــن اســاس دانــش بشــری، 
ــم  ــرن نوزده ــر ق ــت. در اواخ ــته اس ــری برداش ــان پی ــاره درم ــری درب ــای مؤث گام ه
بــر اثــر پیشــرفت های علمــی، امیــد بــه زندگــی طوالنــی تــر رونــق بیشــتری یافت و 
شــاید در آینــده نــه چنــدان دور ایــن رؤیــای شــیرین بــه واقعیــت بپیونــدد. دربــاره 
ــده و امــکان  ــه شــگفتی باقــی نمان ــی مهــدی موعــود )عــج( هیــچ گون عمــر طوالن
علمــی و نظــری آن جــای تردیــد نــدارد. حضــرت حجــت بــا دانــش خــدادادی و بــا 
اســتفاده از روش هــای طبیعــی و علمی می توانــد مدتــی دراز در دنیــا بمانــد و آثــار 

فرســودگی و پیــری در او پدیــدار نگــردد. 
از ســوی دیگــر اگــر مســئله کوتاهــی عمــر را قانــون عمومی یــا غالبی بدانیــم، 
وجــود اســتثناها در هــر امــری، از جملــه امــور طبیعی ایــن عالــم، مســئله ای روشــن 
و انکارناپذیــر اســت. نظیــر گیاهــان، درختــان و جاندارانــی کــه در دامــن طبیعــت 
از ســابقه ای کهــن و عمــری طوالنــی برخــوردار می باشــند. حــال چــه اســتبعادی 
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ــه عنــوان ذخیــره و  ــرای نگهــداری حجــت خــدا ب ــم انســانی هــم ب دارد کــه در عال
پشــتوانه اجــرای عدالــت و نفــی و طــرد ظلــم و ظالمــان، قائــل بــه اســتثناء شــویم 
و او را موجــودی فراتــر از عوامــل طبیعــی و اســباب و علــل ظاهــری بدانیــم کــه 
قوانیــن طبیعــت در برابــرش انعطــاف پذیــری دارنــد و او بــر آن هــا برتــری دارد؟ ایــن 
امــری ممکــن اســت گرچــه عــادی و معمولــی نباشــد. بــه گفتــه عالمــه طباطبائــی 
»نــوع زندگــی امــام غائــب را بــه طریــق خــرق عــادت می تــوان پذیرفــت. البتــه خرق 
عــادت غیــر از محــال اســت و از راه علــم هرگــز نمی تــوان خــرق عــادت را نفــی کــرد، 
زیــرا هرگــز نمی تــوان اثبــات کــرد کــه اســباب و عواملــی کــه در جهــان کار می کننــد، 
تنهــا همان هــا هســتند کــه مــا آن هــا را دیده ایــم و می شناســیم و دیگــر اســبابی که 
مــا از آن هــا خبــر نداریم یــا آثــار و اعمــال آن هــا را ندیده ایم یــا نفهمیده ایــم، وجــود 
نــدارد، از ایــن رو ممکــن اســت در فردی یــا افــرادی از بشــر اســباب و عوامــل بــه 
وجــود آیــد کــه عمــری بســیار طوالنــی، هزار یــا چندیــن هــزار ســاله برای ایشــان 

تأمیــن نمایــد. ]33[
از ســوی دیگــر معمریــن زیــادی در تاریــخ وجــود داشــته اند که مســتندترین آنان، 
ــوده  ــر ب ــط پیامب ــال فق ــه 950 س ــد ک ــح می کن ــرآن تصری ــت. ق ــوح)ع( اس ــرت ن حض
]34[ و حتمــًا عمــر وی بیشــتر از ایــن بــوده اســت. عمــر طوالنــی حضــرت خضــر نیــز 
مصداقــی از آن می باشــد ]35[ ]36[. بر ایــن اســاس می تــوان عمــر طوالنــی حضــرت 

را پذیرفــت و هیــچ گونــه اســتبعادی از نظــر عقلــی در آن راه نــدارد. ]37[،  
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]1[،چــون برهــان و دلیــل عقلــی نمی توانــد معــرف فــرد باشــد و معنای ایــن جملــه کــه: »جزیــی نــه کاســب اســت 
نــه مکتســب« همیــن اســت.

]2[،نک: نهج الوالیه، آیت اهلل حسن زاده ی آملی، صص8و 7.
]3[،بصائر الدرجات ص 485، باب 10، ح3.

]4[،کشف القناع، شریف العلماء، ص148.
]5[،نک: نمایه ی: مبانی کالمی مهدویت، سؤال 1363.

]6[،نک: نمایه ی: مبانی فلسفی مهدویت، سؤال 1362.
]7[،نهایه الحکمه، صص319و 320.

]8[،نک: تمهید القواعد ص 172، تحریر تمهید القواعد، آیت اهلل جوادی، صص 548- 555. 
]9[،مطالعه ی کتاب موعود شناسی، علی اصغر رضوانی، صص267-283سودمند است.

]10[،برخــی از پژوهشــگران بیــش از صــد نفــر از دانشــمندان اهــل ســّنت را نــام برده انــد کــه در تألیفــات شــان 
والدت امــام مهدی)عــج( را متذکــر شــده اند. 

]11[،محمــد بــن طلحــه شــافعی در مطالــب الســؤل؛ ابــن صبــاغ مالکــی در الفصــول المهمــه؛ ابــن حجــر شــافعی در 
الصواعــق المحرقــه؛ و ابــن خلــکان در وفیــات االعیــان. 

]12[،منتخب االثر، ص398 و 399. 
]13[،بحاراالنوار،ج51،ص 161،همان،  ص 397، 

]14[،همان،  ص 397. 
]15[،اثبات الهداه، ج 6، ص 436؛ دادگستر جهان،  ص103.

]16[،بحاراالنوار، ج 52، ص 22. 
]17[،بحاراالنوار، ج 52، ص 23 و 24. 

]18[  ینابیع الموده، ص 460؛ بحاراالنوار، ج 52، ص26، 
]19[،اثبات الهداه، ج 6، ص 311؛ دادگستر جهان، ص107. 

]20[  ینابیع الموده، ص 46
]21[،دادگستر جهان، ص 107. 

، ]22[ بحاراالنوار، ج 52، ص 25. 
]23[  ینابیع الموده، ص 449 و 450، 

]24[،الطرائــف فــی معرفــه مذهــب الطوائــف، ج 1، ص 183ـ 184؛ زندگانــی نــواب خــاص امــام زمان)عــج(، 
ص 93 و 94 . 

]25[،همان، ص 518، ح 5؛ رجال کشی، ج 2، ص813، 
]26[،بحاراالنوار، ج 51، ص 300 - 302. 

]27[،همان، ص 335، 
]28[،همان، ص 326

]29[،کلینی، کافی، ج 1، ص 523 و 524 . 
]30[،ر.ک: بحاراالنوار، ج 51، ص 316 و 336؛کمال الدین، ص 398 . 
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]31[،ر.ک: تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم )عج(،جاسم حسینی، ص 197
]32[،کمال الدین، ص 516، بحاراالنوار، ج 51، ص361. 

]33[،شیعه در اسالم، عالمه طباطبائی، ص 151
]34[، عنکبوت،14. 

]35[،کمال الدین، ج 2، ص 385.
]36[، مجله حوزه، شماره 71 - 70، ویژه بقیه اهلل االعظم)ع(، ص 46 به بعد. 

]37[،اقتباس از سؤال 582 )دالیل عقلی زنده بودن امام زمان»عج«(.
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پرسش
لزوم تشکیل حکومت واحد جهانی چیست؟

پاسخ اجمالی
موضــوع تأســیس حکومــت واحــد جهانی یکــی از دغدغه هــای مهــم ادیــان 
ــر  ــک از منظ ــفه هری ــی از فالس ــت. برخ ــوده اس ــی ب ــوفان سیاس ــی فیلس ــی، حت اله
خــود بــه تبییــن الگویــی بــرای تشــکیل حکومــت واحــد جهانــی پرداخته انــد، امــا 
هیچ یــک از آن ایده هــا منجــر بــه تشــکیل چنیــن ضرورتــی نشــده اســت. اســالم بــر 
پایــه نیــاز فطــری بشــر و اســتدالل حکیمانــه، بر ایــن بــاور اســت کــه تنهــا راه عملــی 
ــی و  ــدار، همچنیــن تعال حــل مشــکل بشــریت و دســت یابی به صلــح و امنیــت پای
رشــد انســانیت در فروپاشــی مرزهــای ســاختگی و اعتبــاری ملــی، نژادی، ایجــاد 
ــون آســمانی اســالم اســت. جهــان  ــی، تحــت حاکمیــت قان حکومــت واحــد جهان
شــمولی  جهــان  نخســت این که  اســت؛  بی نظیــر  جهــت  دو  از  اســالم  شــمولی 
اســالمی از جنبــه نظری،زاییده یــک جهــان بینــی دقیــق و منظــم الهــی اســت، دیگر 
آن کــه اســالم تنهــا مکتبی اســت دســتور العملــی فراگیــر و منســجم در تمامی ابعــاد 
فردی، اجتماعی دنیوی دارد و پیوند اســتواری بین ارکان مختلف حیات بشــری 

برقــرار نمــوده اســت.
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پاسخ تفصیلی
بــه  کــه قدمتــی  از جنبه هــای زندگــی اجتماعــی بشــر اســت  حکومت یکــی 
اهمیــت  و  شــده  پیچیــده  بســیار  حکومت هــا  امــروزه  دارد.  تاریــخ  بلنــدای 
زیادی یافته انــد؛ زیــرا هــر چــه بــر مشــکالت و گرفتــاری بشــر، پیچیدگــی رونــد 
ــود،  ــزوده می ش ــط اف ــعه رواب ــوژی و توس ــا، پیشــرفت تکنول ــوع نیازه ــی، تن زندگ
اهمیــت و ضــرورت روز افــزون حکومــت و برجســتگی نقــش آن در تنظیــم روابــط 
و مناســبات اجتماعــی و سیاســی و فرهنگــی نیــز بیشــتر آشــکار می گــردد. بــا 
وجــود گســتردگی و پیشــرفت تمدن هــا، بشــر جنگ هــای ویرانگــر و خانمــان  
برانــدازی را ســازمان می دهــد و هزینه هــای هنگفتــی را صــرف آن می  نمایــد، 
و بدیــن وســیله ناامنــی، فقــر و نابرابــری و نابــودی را بــرای بشــریت بــه ارمغــان 
ظالمانــه  حرکت هــای  جلوی ایــن  بتوانــد  کــه  قدرتــی  حالی کــه  در  مــی  آورد. 
را بگیــرد و اجــازه ندهــد عــده  ای زورگــو و جنایــت کار بــا قــدرت علمــی و تــوان 
مالــی، ویرانگــری را بــه ارمغــان آورنــد، وجــود ندارد. این جــا اســت کــه بســیاری 
از فیلســوفان سیاســی، ایده های مختلفــی از جملــه حکومــت واحــد جهانــی 
ــگاه اول،  را مطــرح کرده انــد. شــاید طــرح موضــوع حکومــت واحــد جهانــی در ن
ســؤال برانگیــز و غیــر عملــی جلــوه کنــد؛ امــا بــا مطالعــه تاریــخ بشــری درمی یابیــم 
کــه انســان ها در طــول حیــات خــود، بــر اســاس فطــرت آرامــش خواهــی کــه دور 
هــم جمــع شــده اند تــا اولیــن جوامــع را تشــکیل دهنــد، بــه ضــرورت هم بســتگی 
و حاکمیــت قانــون مشــترک و واحــد پــی برده انــد. بــا نگاهــی اجمالــی بــه افــکار 
و اندیشــه های بــزرگ درمی  یابیــم کــه دنیای ایــده آل اندیشــمندان، مصلحــان 
و مکاتــب فکــری، دنیایــی بــوده اســت کــه در آن تمــام انســان ها بتواننــد فــارغ 
از هرگونــه مرزبندی  هــای جعلــی و اعتبــاری، در کنــار هــم و تحــت حکومــت و 
قانونــی واحــد زندگــی تــوأم بــا آرامــش داشــته باشــند. مدینــه فاضلــه )افالطــون( 
شــاید الگــوی چنیــن تفکــری باشــد. همان گونــه کــه )ارســطو(، تعــاون و هــم 
انســان ها  همــه  برابــری  )رواقیــون(  و  می نمایــد  مطــرح  را  وحــدت  و  بســتگی 
و اندیشــه جهــان وطنــی را ابــراز می  دارنــد. در میــان نظریه  پــردازان مســیحی، 
جامعــه  قالب یــک  در  را  جهانــی  حکومــت  مســئله  قدیــس«  »اگوســتین 
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جســت وجو  داده  لقــب  متعالــی  مدینــه  خدا« یــا  »کشــور  آن  بــه  مذهبی کــه 
می کنــد، و با اشــاره بــه آئیــن دو شــهر )یــک شــهر خاکی یــا دولــت روی زمیــن و 
دیگــر شــهر آســمانی یا قلمــرو ســلطنت خــدا( موضــوع تشــکیل جامعــه واحــد 

جهانــی را بــه ذهــن متبــادر می ســازد.]1[
پرفســور »آرنولــد تویــن بــی« فیلســوف و مــورخ بــزرگ انگلیســی، ضمــن نطقــی 
در کنفرانــس نیویــورک می گویــد: »تنهــا راه حفــظ صلــح و نجات بشــر تشــکیل یک 
حکومــت جهانــی و جلوگیــری از گســترش ســالح های اتمی اســت«.]2[ گاســتول 
ــه جنــگ و صلــح در کتــاب جامعــه شناســی جنــگ،  ــول از کارشناســان نظری بوت
می نویســد: جنــگ نتیجــه مســتقیم فرمانروایــی دولت هاســت، تــا زمانــی کــه 
ــا،  ــد، رقابت ه ــته باش ــود داش ــزرگ وج ــا ب ــم کوچک ی ــتقل و حاک ــای مس دولت ه
جــاه طلبی هــا، کینــه توزی هــا و در نتیجــه جنــگ باقــی خواهــد مانــد، بنابر ایــن 
حاکــم واحــد، عدالــت و صلــح را در دنیــا، همچون ایالت های یــک امپراتــوری 

بــزرگ کــه رهبــری اش را بــه عهــده دارد، برقــرار خواهــد کــرد.]3[
پایه هــای  بــر  از اندیشــمندان  عــده  ای  واحــد جهانــی  برای ایجــاد حکومــت 
غربی بــه  دموکراســی  بــه  جهانیــان  التــزام  لــزوم  غربــی از  مبانــی  و  تفکــر 
عنوان یک ایدئولــوژی ســخن می گوینــد »فرانســیس فوکویامــا«در کتــاب  پایــان 
تاریــخ و آخریــن انســان، تصویــری خــوش بینانــه از برابری ایدئولوژیــک لیبــرال 
دموکراســی غــرب بــر نظــام جهانــی ارائــه داده و مدعــی اســت کــه تحــول تاریخــی 
بــه نقطــه اوج خــود رســیده اســت و لــذا ارزش ــهای ارائــه شــده از ســوی لیبــرال 
نســبت  بازیگــران  همــه  تــا  اســت  الزم  و  بوده انــد  شــمول  جهــان  دموکراســی 
کــه  مؤلفه ــای  مهم تریــن  ولــی  کننــد  پیــدا  جهانــی  التــزام  آن هــا،  رعایــت  بــه 
از  کــه می تــوان  اســت  انگاشــته شــود، »ایدئولــوژی«  نادیــده  آن  نقــش  نبایــد 
طریق یکســان ســازی آن و نیــل بــه اجماعــی جهانــی، زمینــه حــل همــه مســائل 
دیگــر و بنــای جهانی ایمــن را فراهــم ســاخت. در ایــن میــان لیبــرال دموکراســی 
تنها ایدئولــوژی اســت کــه می توانــد جهــان را به یــک پارچگــی برســاند و حکومــت 

جهانــی تنهــا بــر پایــه همیــن تفکــر امــکان تحقــق می یابــد.]4[
عــده ای نیــز از نظــر فــوق فراتــر رفتــه و ایــده برخــورد تمدن هــا را بیــان کرده انــد 
بــه  اقــدام  فوکویامــا،  نظریــه  اصــالح  و  نقــد  مقــام  در  »ســاموئل هانتینگتون« 
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ارائــه نظریــه »برخــورد تمدن  هــا« کــرده اســت کــه بــه زعــم وی واقــع بینانه  تــر 
ــد  ــد. او معتق ــر می باش ــی، کارآمدت ــام جهان ــاختار نظ ــیم س ــوده اســت و در ترس ب
»هم گرایــی  بــر  مبتنــی  آن کــه  از  بیــش  الملــل«،  بیــن  نظــام  »ســاختار  اســت 
ارزشــی،فرهنگی« باشــد، شــاهد »واگرایی ارزشــی« اســت؛ و در نتیجه »یکســانی« 
امــری غیــر قابــل تحقــق ارزیابی می شــود و بــه جــای آن بایــد بــه دنبــال کســب 
»برتــری«، در جهانــی با ایدئولوژی هــا و ارزش  هــای متکثــر بــود. بدیــن ترتیــب نظــم 
ــای  ــا تمدن  ه ــورد آن ب ــی و برخ ــدن غرب ــر تم ــش برت ــر از نق ــده متأث ــی در آین جهان
ــه از 1500 میــالدی به ایــن  ــر همــه تمدن  هایــی ک ــه ب پیــش از خــود اســت؛ چــرا ک

ســو می  زیســته  اند، تأثیــر شــگرفی گــذارده اســت.
امــا ابطال ایــن نظریــات در زمــان حیــات نویســندگانش بــه اثبــات رســیده 
اســت. پــر واضــح اســت چنین ایــده ای کــه مبتنــی بــر برتــری کشــوری بــر ملت هــای 
ــرای انســان های دردمنــد کــه در فضائــی ناامــن زندگــی  ــد ب دیگــر اســت نمی توان

می کننــد صلــح، امنیــت و آرامــش را بــه ارمغــان بیــاورد.
اســالم بــا تأکیــد و ترســیم مبانــی نظــری و حتــی تدویــن راهبردهــای حکومــت 
بی نظیــری  خردمنــدی  و  زیبائــی  بــه  بشــر  ضــرورت  به ایــن  جهانــی،  واحــد 
پرداختــه اســت. دســتورات اســالمی در اداره جامعــه بیــش از هــر الگویــی با جهان 
شــمولی آمیختــه و بــر مبنــای حاکمیــت جهانــی پایــه ریــزی شــده اســت، الگویــی 
بــار در تاریــخ  اولیــن  بــرای  از معایــب و کاســتی  ها پیراســته اســت. اســالم  کــه 
بشــریت، چارچــوب و نظریــه جهــان شــمولی را پایه  ریــزی نمــود کــه حاکمیــت 

ــت: ــی آن اس ــت آورد عمل ــت دس ــات و امنی ــح و ثب ــق، صل ــون، ح قان
ْرِض 

َ ْ
ــی األ ُهْم ِف اِلحــاِت َلیْســَتْخِلَفَنّ ــوا الَصّ ــْم َو َعِمُل ــوا ِمْنُک ــَن آَمُن ذی

ّ
ــَد اهلَلُّ اَل »َوَع

ــْم َو  ــِذی اْرَتضــی  َلُه
ّ
ــُم اَل ــْم دیَنُه ــَنّ َلُه َن ــْم َو َلیَمِکّ ــْن َقْبِلِه ــَن ِم ذی

ّ
ــَتْخَلَف اَل ــا اْس َکَم

ْمناً یْعُبُدوَننــی  ال یْشــِرُکوَن بــی  َشــیئًا َو َمــْن َکَفــَر َبْعــَد 
َ
ُهــْم ِمــْن َبْعــِد َخْوِفِهــْم أ َلَنّ َلیَبِدّ

ولِئــَک ُهــُم اْلفاِســُقوَن«؛ خــدا بــه کســانی از شــما که ایمــان آورده و کارهاى 
ُ
ذِلــَک َفأ

شایســته کرده انــد، وعــده داده اســت کــه حتمــًا آنــان را در ایــن ســرزمین جانشــین 
ــد جانشــین  ــان بودن ــه پیــش از آن ــه کســانی را ک ــه ک ــرار دهــد همــان گون ]خــود[ ق
]خــود[ قــرار داد، و آن دینــی را کــه برایشــان پســندیده اســت بــه سودشــان مســتقر 
کنــد، و بیم شــان را به ایمنــی مبــدل گردانــد، ]تــا[ مــرا عبــادت کننــد و چیــزى را بــا 
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کتــاب مــاه

مــن شــریک نگرداننــد، و هــر کــس پــس از آن بــه کفــر گرایــد آناننــد کــه نافرماننــد.
بــه طــور کلــی می تــوان گفــت جهــان شــمولی اســالم از دو جهــت بی  نظیــر 
مکتبــی و  نظــری،  جنبــه  اســالمی از  شــمولی  جهــان  نخســت این که  اســت، 
تئوریــک زاییده یــک جهــان بینــی دقیــق و منظــم الهــی اســت و عدالــت محــوری 
و صلح مــداری ارکان اصلــی آن،در راســتای رســیدن بــه تکامــل و ســعادت بشــر 
باشــد. در حالــی کــه نظریه  پــردازان بشــری، نــه تنهــا کاروان تمــدن بشــری را از 
حرکــت بــه ســوی قله هــای رفیــع انســانیت و کمــال و ســعادت بازداشــته  اند، 
بلکــه جهــان را بــه وضعــی رســانده  اند کــه امــروز کمتــر ملتــی در جهــان احســاس 
رضایــت، امنیــت و آرامــش می کنــد. و ســازمان های جهانــی کــه بــا هــدف حفــظ 
صلــح و امنیــت بیــن المللــی تأســیس شــده در واقــع نتیجــه  ای جــز حضــور برتــر 
ــته اند.  ــژه نداش ــازات وی ــوق و امتی ــا از حق ــورداری آن ه ــزرگ و برخ ــای ب قدرت  ه
رکیــن ســازمان، یعنی  رکــن  بــزرگ در  قــدرت  پنــج  وتــوی  آن حــق  بــارز  نمونــه 
شــورای امنیــت می باشــد؛ دیگــر آن کــه اســالم تنهــا مکتبی اســت کــه بــا فکــری 
فراگیــر و منســجم بــه تمامی ابعــاد فــردی، اجتماعــی دنیــوی خــود نظــر دارد و 
پیونــد اســتواری بیــن ارکان مختلــف حیــات بشــری برقــرار نمــوده اســت، در 
حالی کــه در بعــد علمــی و نظــری، نظریه هــا و دیدگاه هایــی کــه عرضــه شــده اند؛ 
نظیــر ناسیونالیســم، انترناسیونالیســم، سوسیالیســم، کاپیتالیســم، پلورالیســم 
و غیــره، هیچ کــدام از جامعیــت و شــمولیت کافــی برخــوردار نبــوده و از زیــر بنــای 
فکــری و جهان بینــی عادالنــه و عالمانــه  بهــره ای نداشــتند. عــدم توفیــق مکاتــب 
سیاســی مدعی ایجــاد صلــح و نجــات بشــر از جنــگ و تبعیــض حقــوق انســانی، 
دلیــل روشــنی بــر ناتوانــی عقــل محــض در ارائه یــک نظریــه و جهان بینــی صحیــح 
سیاســت  پــرداز  نظریــه  می باشــد. یک  جهانــی  جامعــه  اداره  بــرای  شــامل  و 
بیــن الملــل در آمریــکا می  گویــد: خود ایــن واقعیــت کــه انبوهــی از تئوری  هــای 
متعــارض در یــک زمــان ارائــه می شــود، آشــکارا نشــان می دهــد کــه هیچ یــک 
ــه  ــا، پای ــدل پوی ــم آوردن یــک م ــتند.برای فراه ــه تنهایــی درســت نیس ــا ب از آن ه
تئوریــک اســتواری کــه گذشــته را بــا حــال و آینــده درآمیــزد، وجــود نــدارد، و به رغم 
کوشــش  های عالــی بــرای پرداختــن بــه مدل هــای جهانی، ایــن پایــه تئوریــک از 

ظرفیــت ذهنــی بشــر فراتراســت.]5[
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بــه نظــر می رســد بشــریت بــرای فــرار از جنــگ و کشــمکش روز افــزون و ناامنــی 
امــا  نــدارد.  واحــد جهانــی  تشــکیل حکومــت  راهــی جــز  تعارضــات  کاهــش  و 
الگــوی دانشــمندان بــرای حکومــت واحــد جهانــی نمی توانــد بریــده از مبانــی 
دینــی باشــد؛ زیــرا هــر دانشــمندی از منظــر خود ایــده پــردازی می کنــد و ایــن 
ــای  ــه آموزه ه ــی ب ــاز عمیق ــا نی ــد و در این ج ــش می ده ــمکش ها را افزای ــود کش خ
دینــی حــس می شــود. اســالم بــر پایــه نیازهــای فطــری انســان، موضــوع تأســیس 
حکومــت واحــد جهانــی را پیــش بینــی نمــوده اســت و ایــن مســئله ای نیســت کــه 
بشــر بتوانــد خــود و بــه تنهایــی آن را حــل کنــد، بلکــه بایــد الگــو ســازی آن بــر پایــه 

مبانــی وحیانــی و منبــع بــدون تردیــدی چــون قــرآن اســتوار باشــد.

]1[. باسپرس، کارل، اگوستین، ترجمه، لطفی، محمد حسن، ص ۱۵۷، خوارزمی، تهران، 1363ش.
]2[. والیی، عیسی، مبانی سیاست در اسالم، ص ۹۶، وزرات فرهنگ و ارشاد اسالمی، بی جا، 1377ش.

]3[. گاســتول، بوتــول، جامعــه شناســی جنــگ، ترجمــه، فرخجســته، هوشــنگ، ص ۱۰۲، علمی فرهنگــی، 
تهــران، چــاپ اول، 1368ش.

]4[. فرانســیس فوکویامــا، فرجــام تاریــخ و آخریــن انســان، ترجمــه، طیــب، علــی رضــا، مجلــه سیاســت خارجــی، 
انتشــارات دفتــر مطالعــات سیاســی، ش2و3، تهــران،1372.

دفتــر  6و7،  ص  عبدالرحمــن،  عالــم،  ترجمــه،  متغیــر،  جهــان  در  الملــل  بیــن  روابــط  جــوزف،  فرانــکل   .]5[
مطالعــات سیاســی و بیــن المللــی، تهــران، 1370، بــه نقــل از نجفــی، موســی، تأمــالت سیاســی در تاریــخ تفکــرات 

اســالمی، ج 4، ص 244، پژوهشــگاه علــوم انســانی ومطالعــات فرهنگــی، تهــران، 1374ش.
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پرسش
یاران امام زمان)عج( چه خصوصیات و ویژگی هایی دارند؟

پاسخ
ســربازان و یــاران امــام مهدی)عــج( در مرحلــه نخســت؛ ماننــد دیگــر مؤمنــان 
پارســا، دارای ایمــان و عمــل صالــح می باشــند. آنــان عــالوه بر ایــن خصوصیــت، امــا 
دارای امتیــازات و ویژگی هــای خاصــی هســتند کــه آن ها را از مؤمنان دیگر برجســته 
می ســازد، آن گونــه کــه امــام عـــلی)ع( فرمــود نـــه از نســل های گذشــته کســی از آنــان 
پیشــی گرفتــه و نــه از آینــدگان کســی بــه مقــام واالی آن هــا می رســد: »َلْم َیْســِبْقُهُم 

ــُم اآلِخــُروَن«.]1[ ــوَن َو ال ُیْدِرُکُه ُل ااْلّوَ
کــه  را  کســانی  برنامه هــای  و  کلــی  ویژگی هــای  روایتــی  در  صــادق)ع(  امــام 
می خواهنــد از یــاران امــام زمان)عــج( باشــند، چنیــن بیــان کرده انــد: »ُثــّمَ َقــاَل 
ْصَحــاِب اْلَقاِئــِم َفْلَیْنَتِظــْر َو ْلَیْعَمــْل ِباْلــَوَرِع َو َمَحاِســِن 

َ
ْن َیُکــوَن ِمــْن أ

َ
ُه أ َمــْن َســّرَ

کــه در شــمارِ یاران  دارد  و دوســت  کــس خوشــحال می شــود  هــر  ْخــاَلِق«؛]2[ 
َ ْ
األ

باشــد: داشــته  ویژگــی  باید،ســه  باشــد،  مهدی)عــج(  حضــرت 
1. منتظــر بــودن: انتظــار فــرج ویژگــی نخســت یاران امــام مهدی)عــج( اســت. 

البتــه انتظــار بــه معنــای حقیقــی آن.
و  نفــس  تهذیــب  زمان)عــج(  امــام  ویژگی یــاران  دومیــن  بــودن:  ورع  بــا   .2
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شــبهات.]3[ و  مکروهــات  از  دوری  و  تقــوا  گنــاه،  از  دوری  اســت.  خودســازی 
 3. داشــتن اخــالق نیکــو: اخــالق نیکــو و کریمانــه از دیگــر ویژگی های یــاران 
و ســربازان امــام زمــان اســت. این صفاتــی کــه فطــرت، بــه خوبی آن هــا شــهادت 
می دهــد و امامــان معصــوم)ع( از آن هــا مــدح و تمجیــد کرده  انــد، بایــد در ســربازان 

امــام عصر)عــج( وجــود داشــته باشــد.
ــاران  در روایتــی دیگــر، امــام باقــر و امــام صــادق)ع( از امــام علــی)ع( در توصیف ی
امام مهدی)عج( می فرمایند: مـردانـی کـه خـدا را بـه حّق شناخته اند، آن ها یاوران 
ِه، َو  تـِ ِرفـَ عـْ ّقَ مـَ وا اهلَل حـَ َرفـُ حضرت مهدی)عج( در آخرالزمان هستند: »... ِرجـاٌل عـَ

مــاِن«.]4[ ــْم َاْنصــاُر الَمْهــِدّیِ فی آِخــِر الّزَ هـُ
از روایــات فــوق و مجمــوع دیگــر روایــات، برداشــت می شــود کــه ویژگی هایــی کــه 
ــاران امــام زمان)عــج( بایــد از آن برخــوردار  گفتــه شــد، از اصــول اولیــه ای اســت که ی
باشــند، امــا در روایــات پراکنــده دیگــر، گاه بــه ویژگی هــا ظاهــری و صفــات خاصــی 

برخــورد می کنیــم کــه ممکــن اســت ناظــر بــه برخی یــاران حضرتشــان باشــد:
4. جــوان بــودن: دربــاره خصوصیــات ظاهــری آنــان، روایاتی اســت کــه محدوده 
ــه عنــوان  ــتر آن هــا را جــوان معرفــی می کننــد. ب ــرده و بـیـشـ ــان کـ ســّنی آن هــا را بـیـ
نمونه، امام باقر)ع( می فرماید: یاران قـــائم هـمـــه جـوان انـــد و پیرمرد در میان آنان 
نیست، مگر مانند سرمه در چشم و نمک در غـــذا، و کـم تـریـــن چـیـــز در غـــذا نمک 
ــْحِل ِفی اْلَعْیــِن َو الِمْلِح  اســت: »َاْصحــاُب القاِئــِم َشــباُب ال َکُهــُوَل فیِهــْم، ِااّل ِمْثــَل اْلکـُ

 الــّزاِد الِمْلــُح«.]5[
ُ

ِفــی الــّزاِد، َو َاَقــّل
 5. یــک رنــگ و یــک لبــاس بــودن: بعضــی دیگــر از روایــات بــه رنــگ، قــد و انــدازه، 
زیبایــی و لبــاس آنــان پرداختــه و می فرمایــد: هـمـــه آن ها یــک رنـــگ و هـــم اندازه ، 
ــم  ــر إلیه ــی أنظ ــت: »کأّن ــان اس ــی و لباس هایشان یکس ــر زیبای ــم از نظ ــه ه ــبیه ب ش
اللبــاس  و  واحــد،  الجمــال  و  واحــد،  الحســن  و  واحــد،  القــّد  و  واحــد،  الــزّی  و 

واحــد...«.]6[
 6. نیرومنــد بــودن: پــاره ای دیگــر از روایــات بــه قــدرت بدنــی آنــان پرداختــه، و 
می فرماید: چـــون امـــر ظـهـــور حـضـــرت واقـــع شـد، بـــه هـــر انـســـان ]از یاوران ایشـان[ 
َه  ُجــُل ِمْنُکــْم ُقــّوَ ْعِطــَی الّرَ

ُ
ــُه َلــْو َقــْد َکاَن َذِلــَک أ

َ
نـیـــروی چـهـــل مـــرد داده می شــود: »ِإّن

ــاًل...«.]7[ ْرَبِعیــَن َرُج
َ
أ

تــــأمــــل
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کتــاب مــاه

 7. یکی بــودن شــعارها: شــعار آن ها یــا لثــارات الحســین اســت: »َو ِشــَعاُرُهْم َیا 
ــاَراِت اْلُحَســْین «.]8[ َلَث

بــا تمــام آنچــه گفتــه شــد، نباید این گونــه تصــور کــرد کــه پیــروان حضرتشــان 
منحصــر بــه جوانــان، زیبارویــان، افــرادی بــا بهتریــن ویژگی هــای جســمانی و... 
می باشــند، بلکــه بــه دلیــل طبــع زیبادوســتی بشــر و بــه همــان دلیــل کــه امــروزه در 
رژه هــای نظامــی و مناســبت های اجتماعــی تــالش می شــود تــا بهتریــن نــوع نظــم 
و ترتیــب وجــود داشــته باشــد، افــرادی از یــاران امــام زمان)عــج( کــه در صــف مقــدم 
جبهــه و نیــز در گــروه فعــاالن اجتماعی هســتند، از چنــان نظــم و ترتیبی برخوردارند 

کــه تحســین هــر بیننــده ای را برمی انگیزاننــد.
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