
 زدهمدواگروه منجی  شده توسط نشر باز

 





 دویتمه

 وا ه شپرس

 ها اسخپ
 

 

 

 

 

 معاونت پژوهش مؤسسۀ آینده روشن

 (پژوهشکدۀ مهدویت)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مهدويت

 ها ها و پاسخ پرسش

 :تهیه و تدوین
پژوهشتتکده )پتتژوهش مؤسستتن آینتتده روشتتن معاونتتت 

 (مهدویت

 مؤسسن آينده روشن :ناشر
 مصطفی برجی :طرح جلد

 یقنبر  یعل :آرا صفحه
 سيدحيدر هاشمی :نگار حروف

 (اسوه)بزرگ قرآن کریم چاپخانن  :چاپ

 0931، سوم :نوبت چاپ

 جلد 5111 :شمارگان
 ريال 08111 :بها

 308-369-36601-5-6 :شابک

 :مراكز پخش
: ، تلفتتتتن5 ک، پلتتتت 39صتتتتفايين،  وچتتتتن قتتتتم، ايابتتتتان  ▪

0891313-1350 

 

، 99رزمان، پلتتت ک قتتتم، ااابتتتان ارم، پاستتتا  قتتتد ، زیتتت ▪

: فروشگاه کتاب انتشارات مؤسستن آینتده روشتن، تلفتن

0099900-1350 
تهران، ااابتان حتاف ، نرستاده بتن چهتارراه کتاش ، نتبش  ▪

: ، پختتش کتتتاب پکتتتا، تلفتتن913کوچتتۀ بامشتتاد، شتتماره 

88391919-1350 
فروشگاه 

 :اینترنتی
www.intizar.ir/shop 

قوق برای ناشر محفوظ است  کلاۀ ح

( پژوهشکدده مهکدویت)سسه آینده روشن ؤتهیه و تدوین م/ ها ها و پاسخ پرسش: مهدویت

 .3109؛ آینده روشن، (پژوهشدده مهدویت)سسه آینده روشن ؤم: ک قم. معاونت پژوهش

 .ص 098

  ISBN 978-964-96610-5-6ریال88999

 فهرست نویسی براساس اطالعات فیپا

 کتابنامه به صورت زیرنویس

--. ق 222، امکا  ووازوهکم، (عک )دمحم بکن سسکن . 2. هکا هکا و پاسکخ مهدویت ک پرسش. 3

واسکد پرسکش و (. پژوهشکدده مهکدویت)سسه آینده روشکن ؤم. الف. ها ها و پاسخ پرسش

 پاسخ

 

0  /4/224 BP   402/208 

3109 

 



 

 

 

 

 

 رستهݠف

 05 ...................................................................................................... گفتار پاش

 00 .................................................................................... مقدمۀ ویرایش دوم

 03 ............................................................................................................ مقدمن

 35 ................................................................................................................ کلاات

 35 ......................................................................................... تعریف مهدویت

 36 ............................................................................... ویتتأثار و بازتاب مهد

 38 ..................................................................... دشال گسترش بحث مهدویت

 93 .............................................................................. تروی  فرهنگ مهدویت

 95 ................................................................................................اهبادیان و مذ

 95 .............................................................................................. ادیان و منجی

 01 ...................................................................................................... ادیان هند

 06 ..................................................................................................... ادیان چان

 08 ................................................................................................... ادیان ایران

 39 ..........................................................................................مذاهب و منجی

 010 .................................................................................... ادیان و عل یم ظهور

 019 .............................................................................................................. امامت

 016 ................................................................................................ شناات امام

 018 .............................................................................................. علت شناات

 013 ......................................................................................... چگونگی شناات

 001 ............................................................................................. امامت در قرآن

 093 ........................................................................................................ معرفی

 091 ............................................................................................................... توشد

 099 .................................................................................................... طول عمر

 090 .................................................................................... مشخصات ظاهری

 050 ............................................................................................... دوران امامت

 053 ................................................................................................ محل زندگی

 063 ............................................................................................... پوشش امام



 ها ها و پاسخ ؛ پرسشتیمهدو  ► 6

 

 069 ................................................................................................. اوراک امام

 069 ............................................................................................... اانوادۀ امام

 066 ......................................................................................................علم امام

 006 .............................................................................................. معجزات امام

 000 ................................................................................ های تخصصی پرسش

 003 ....................................................................................................... نام امام

 083 .................................................................................................... شقب امام

 085 ..................................................................................................... کناۀ امام

 080 ............................................................................................ علت برااستن

 083 ........................................................................................ فواید امام غایب

 030 ................................................................................................................. غابت

 030 ................................................................................................ معنای غابت

 039 ....................................................................................... زمان شروع غابت

 039 ...................................................................................... مکان شروع غابت

 035 .................................................................................................. علت غابت

 311 .................................................................................. طول نی شدن غابت

 310 .................................................................................................. مدت غابت

 319.................................................................................................... سفاران امام

 395 .................................................................................................... ها ویژگی

 393 ...................................................................................................... نایبان امام

 393 ....................................................................................... باان حقاقت دین

 390 ................................................................................................ ول یت فقان

  .............................................................................................. 393امام امانی

 350 ......................................................................................... ای ننهللا اام آیت

 359 .............................................................................................. ارتباط نایبان

 355 .......................................................................................... انتظار و منتظران

 355 ........................................................................................... چاستی انتظار

 356 ........................................................... مفهوم انتظار و اهمات و آثار آن

 360 ...................................................... ها های آن وظایف منتظران و ویژگی

  ...................................................................................363رابطن با امام زمان

 305 ....................................................................................................... نماز و دعا

 305 ................................................................................... و نماز امام مهدی

 303 .................................................................................................. دعای امام



 0 ◄ت فهرس

 

 381 ............................................................................................. دعا برای امام

 910 .......................................................................................................دشال دعا

 919 ................................................................................................. شرایط دعا

 915 ....................................................................................................... آثار دعا

 916....................................................................................... اجابت نشدن دعا

 900 ................................................................................................... اماکن مقد 

 900 ....................................................................................... های منسوب محل

 900 ...............................................................................مسجد مقد  جمکران

 905 ............................................................................... سرداب مقد  سامرا

  .........................................................................................931منبر امام زمان

 930 ................................................................................................................. دیدار

 930 ............................................................................................ دیدار یا زیارت

 933 ............................................................................................. احادیث دیدار

 933 ................................................................................................ هدف دیدار

 939 ................................................................................................ انواع دیدار

 936 .............................................................................................. شرایط دیدار

 933 ................................................................................................ شوق دیدار

 933 ..................................................................................................... راه دیدار

 999 ................................................................................. قات نکردندشال مل 

 999 ............................................................................................ دیدارکنندگان

 995 .................................................................................................. نقل دیدار

 996 ............................................................................................... ادعای دیدار

 993 ............................................................................................................. ظهور

 993 ................................................................................................... کل م امام

 993 ............................................................................................. امام و ظهور

 991 ................................................................................................ زمان ظهور

 999 ............................................................................................... مکان ظهور

 999 ........................................................................................... اطل ع از ظهور

 995 ............................................................................................. شناات امام

 990 ................................................................................................ تأثار ظهور

 998 .................................................................................... براک ظهور صغرا و

 993 ......................................................................................... ظهور و قاامت

 951 ........................................................................................... حضور در مکن

 950 ................................................................................................... شرایط ظهور



 ها ها و پاسخ ؛ پرسشتیمهدو  ► 8

 

 950 ................................................................................................. لیک شرایط

 955 ................................................................................. رابطۀ ظلم و ظهور

 961................................................................................................. تأاار ظهور

 969 ........................................................................................... های ظهور نشانن

 969 ........................................................................................ ها تعریف نشانن

 900 ............................................................................................ ها فواید نشانن

 903 ........................................................................... های ظهور تعداد نشانن

 983 ......................................................................................... ها صحت نشانن

 980 ....................................................................................... وقایع هنگام ظهور

 980 ................................................................................ مدت برقراری عداشت

 988 ................................................................................ ابزار تشکال حکومت

 930 ............................................................................. رویدادهای زمان ظهور

 936 ............................................................................................. مخاشفان امام

 910 ..........................................................................................................یاران امام

 910 ................................................................................................... وجود یاران

 910 ................................................................................................... تعداد یاران

 919 ........................................................................................ مشخصات یاران

 915 .............................................................................................. ویژگی یاران

 913.............................................................................................. حضور بانوان

 900 ............................................................................................... سرانجام یاران

 903 .............................................................................................. وظایف یاران

 903 ......................................................................................... جهان بعد از ظهور

 903 ................................................................................. چگونگی وضع جهان

 930 ................................................................. های جهان عصر ظهور ویژگی

 999 .......................................................................................... مقایسۀ دوران

 995 ................................................................................................... محل امام

 995 ................................................................ بعد از ظهور از دیدگاه روایات

 993 ........................................................................................................... حکومت

 993 ............................................................................. امکان تشکال حکومت

 991...........................................................................................اسا  حکومت

 991................................................................................... حکومت های ویژگی

 999 ............................................................................................ حکومتمدت 

 999 ................................................................................................. نقش مردم



 3 ◄ت فهرس

 

 990 ................................................................................... ها مقایسۀ حکومت

 959 ...................................................................................................... سارۀ امام

 959 ............................................................................................... اوشان اقدام

 959 ............................................................................................. مرکز حکومت

 955 ................................................................................... قرآن و سنت جدید

 956 ................................................................................. براورد با مسلمانان

 950 .................................................................................... براورد با شاعاان

 953 ................................................................................... ارگزارانک براورد با

 961.........................................................................................افرانک براورد با

 960 ................................................................................ مندان براورد با ثروت

 960 ........................................................................................................... انتقام

 969 ........................................................................................... جهان بعد از امام

 969 ....................................................................................... رحلت یا شهادت

  ...................................................................................... 969سپاری امام ااک

  ........................................................................................ 965محل دفن امام

  ............................................................................................ 965جانشان امام

 966 ............................................................................................ سرنوشت دناا

 960 ................................................................................................. آارین امام

 963 ............................................................................................................. رجعت

  ....................................................................931ظهور و رجعت امام حسان

 939 ............................................................................................ قرآن و رجعت

 935 ................................................................................................................ ایران

  ...................................................................................... 935کشور امام زمان

  .................................................................................. 936ام زمان رضایت ام

 930 ..................................................................................... سازی ظهور زمانن

 511................................................................................................. مردی از قم

 511................................................................................................. دورۀ ظهور

 510 .................................................................................................... رهبر ایران

 510 ............................................................................................... امام در ایران

 519 ................................................................................................ معنای روایات

 519 ................................................................................... فساد قبل از ظهور

 519 ..................................................................................... قاام قبل از ظهور

 516 ................................................................................................ ول یت فقان



 ها ها و پاسخ ؛ پرسشتیمهدو  ► 01

 

 510 .................................................................................................. دعای عهد

 518 ................................................................................................ اطبۀ غدیر

 513 ................................................................................................ روایات ائمن

  ..................................................................................... 501روایات امام عصر

 500 ..................................................................................................... روز ظهور

 503 ............................................................................................................ دیدار

 509 ......................................................................................... نام بردن از امام

 509 ....................................................................................... اورشاد پشت ابر

 500 .................................................................................................. شناسی آساب

 539 ........................................................................... های مهدوی ابتک معرفی

 539 .........................................................................................سار مطاشعاتی

 539 .................................................................................................. عمومی

 595 ................................................................................................ تخصصی

 593 .......................................................................... های سنان مختلف کتاب

 593 .......................................................................................... ودکانک کتاب

 550 ......................................................................................... ودکانک نشریۀ

 550 ........................................................................................ کتاب نوجوانان

 559 ................................................................................. نشریات نوجوانان

 559 .......................................................................................... کتاب جوانان

 559 ..................................................................................... نشریات جوانان

 559 ............................................................................... های موضوعی کتاب

 559 ............................................................. ضرورت طرح معارف مهدوی

  .................................................... 559ادشۀ عقلی اثبات وجود امام زمان

 559 .......................................................... نااز بن امام و اضطرار بن حجت

 555 .................................................................................. مهدویت در قرآن

 556 ..................................................... مهدویت در روایات شاعن و سنی

 558 ................................................................................ منابع روایی شاعن

 558 ........................................................................ اشبل غن مهدویت در نه 

 558 .................................................................................. مهدویت و ادعان

 553 ...................................................................................... منجی در ادیان

 561 ...................................... (های حضرت مهدی گیویژ)شناسی  مهدی

  ...................................................................... 561مادر امام مهدی( اشف

  ...................................................................... 560ول دت امام مهدی( ب

 560 ................................................................................ ودکیک امامت( ج



 00 ◄ت فهرس

 

 563 ...................................................................... اصوصاات ظاهری( د

 563 ................................................................................. زیستی پنهان( هت

 563 ............................................................................... اسماء و اشقاب( و

 563 ........................................................................................ طول عمر( ز

 569 ........................................................................................ توقاعات( ح

 569 .................................................................................. غراغابت ص( ط

 569 ...................................................................................... براک غابت( ی

  ....................................................................... 569سارۀ امام مهدی( ک

 565 ..................................................................................... غابت و علل آن

 565 ................................................................................... فواید امام غایب

 566 ...................................................................................................... انتظار

 560 .................................................................................. وظایف منتظران

 568 ............................................................ وضعات شاعن در عصر غابت

 568 ............................................................................................. نواب اربعن

 563 ........................................................................................... معرفت امام

 501 ............................................................................................ یاری موعود

 501 ................................................................................ مهدویت در عرفان

 500 ...................................................................................... پاسخ بن شبهات

 500 ..................................................................................... فرهنگ مهدویت

  ..................................................................... 500مهر و محبت امام مهدی

  ...................................................... 503اماکن منسوب بن حضرت مهدی

 503 ............................................................................... نامۀ مهدویت در 

  .................................................................... 509مل قات با حضرت مهدی

 509 ................................................................ های انحرافی مهدویت فرقن

 509 ........................................................................... شرایط و عل یم ظهور

  ............................................................... 505حکومت جهانی امام مهدی

 506 ......................................................................................................... یاران

  ................................................................. 500زنان و حکومت امام زمان

 500 ....................................................................... شدن مهدویت و جهانی

 508 ...................................................................................... ستازی مهدویت

 503 ....................................................................................مهدویت و غرب

 503 ........................................................................ مستشرقان و مهدویت

 503 ........................................................................ شناسی مهدویت آساب

  .................................................................................. 581غربت امام عصر

 581 ............................................................... نقش ایراناان در عصر ظهور



 ها ها و پاسخ ؛ پرسشتیمهدو  ► 03

 

 581 ................................................................................ تربات نسل منتظر

 580 ...................................................................................... عاشورا و انتظار

 580 ......................................................................................غدیر و مهدویت

 583 ......................................................................... شناسی مهدویت کتاب

 585 ............................................. ها و مراکز فعال مهدویت در اینترنت پایگاه

 585 ................................................................................. های فارسی سایت. 0

 586 ................................................................................. ربیهای ع سایت. 3

 586 ............................................................................ های انگلاسی سایت. 9



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :م بنیتقد

 هللا ان موعود رسولیمشرق

 هللا ةیبق نیراستمنتظران 

 هللا روح یفرزندان معنو

 هللا  ی  ب ولیاوران نای





 

 

 

 

 

 

 

 

 گفتار شاپ

 یبسم رب المهد 

 سلام برتنها راه

ت ضتامن ستل مت و ستعادت جامعتن و یق مهدو امعارف عم

امبران گذشتتن و اتپ یها اعتقاد بن بشتارت. هاست فردفرد انسان

توانتتتد  یرا در جامعتتتن م یزه و پرتتتتوانا، افتتتراد بتتتاانگنیتتتد ۀائمتتت

 ۀنتتاظر بتتر اعمتتال، از جنبتت یبتتاور بتتن حضتتور امتتام. پتترورش دهتتد

راستتتتن اعمتتتال از انگتتتاه داشتتتتن روح و پ کموجتتتب پتتتا یفتتترد

مؤمنتتان و  یدشتت باعتتث هم یاجتمتتاع ۀو از جنبتت ،هاستتت یزشت

ق اتتع و عمارد وستتکار کتت .شتتود یدر برابتتر ظاشمتتان م یستتتادگیا

بتن . دیتنما ین موضتوع را میت ااص اا، جذابیمهدو یها آموزه

در  یار ابستت یها مختلتتف جامعتتن پرستتش یل، قشتترهااتتن دشاهمتت

 یاز راهت ها آنح بن اصح ییگو  ن شزوم پاسخک موضوع دارند نیا

  .ستاده ناپوش یسک مطمئن بر

ختگتتتتان و جوانتتتتان جامعتتتتن از ااستتتتتقبال پرشتتتتور فره یدر پتتت

بتتن  0985ن در ستال کتت ها پاسد  و ها پرسد  ،تیمهدددوتتاب ک ش اولیرایتو 

م و ان بتتن هتتدف تعمتتکتت «نتتده روشتتنیآ ۀسستتؤم» ،داچتتار رستت

 یهتتا ل گروهکاد علتتم، بتتا تشتتاتتتوشت و یق فرهنتتگ مهتتدو اتتتعم

و   پرستش»رده، بتن همتت واحتد کت ت اود را آغازافعاش یپژوهش

 ها پاسد  و ها پرسد  ت،یمهددوتتاب ک ش دومیرایو  ،ن مؤسسنیا« پاسخ

 .دینما یم میتقد یمعارف مهدو یر اادگیمندان  را بن عل قن
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 یبتترا کوچتتک هرچنتتد یقتتدم زاتتد نیتتش جدیرایتتو استتت  د اتتام

ب از نظتتر یتتار غایتتشتتدن فتترج آن  یتتکر و نزدظهتتو یستتاز  نتتنازم

 .باشد

 إن شاء هللا

 نده روشنیآ ۀسسؤم

 (تیمهدو  ۀدکپژوهش)



 

 

 

 

 

 ش دومیرایو  ۀمقدم

 

را اگتتتر یتتتز  ؛امتتتام اتتتود را بشتتتنا »: فرمودنتتتد امتتتام صتتتادق

بتتتن تتتتو  یبان امتتتر آستتتیتتتش شتتتدن ااگتتتر پتتت  و پتتتید ،یبشناستتت

  .«رساند ینم

. نتتن و امتحتتان استتت، دوران فتدوران غابتتت امتتام دوازدهتتم

شتتوند تتتا  ها آزمتتوده می ها در ایتتن عصتتر بتتا انتتواع ستتختی انستتان

هتر قتدر بتن . مؤمنان ااشص از افراد دو رو و منتافق جتدا شتوند

شتتتویم، ایتتتن  تر می زمتتتان ظهتتتور منجتتتی عتتتاشم بشتتتریت نزدیتتتک

شود و تشتخاص مترز ماتان  تر می تر و حسا  ها ظریف امتحان

 .گردد تر می دن با حق سختر ک حق و باطل دشوارتر و همراهی

یکی از شوازم مهتم بترای پامتودن ایتن مستار ستخت و سترفراز 

 ها، بن فرمودۀ امام صتادق بارون آمدن از این ابتل ها و امتحان

بتا شتناات امتام . سب معرفت نسبت بن امام هتر زمتان استتک

شتتود؛ از  بتا بستتااری از وظتایف اتتویش آشتنا می  ، انستتانزمتان

ست وی را از تبعات امام اتارج نمایتد آگتاه ن ممکن اک اطراتی

هتتتای  شناستتتد و گام گتتتردد؛ دوستتتت و دشتتتمن را بهتتتتر می می

هراستتد و  دارد؛ از تبلاغتتات ستتوء دشتتمن نمی استتتوارتری برمتتی

شود؛ حضور و حمایت هماشتگی امتام را احستا   سرد نمی دل

 .کند کند و برای ظهور هرچن زودترش تل ش می می

هش مؤسستتتتۀ آینتتتتده روشتتتتن معاونتتتتت پتتتتژو ،از ایتتتتن روی

، همتتتتتت و تلتتتتت ش اتتتتتود را متوجتتتتتن (پژوهشتتتتتکدۀ مهتتتتتدویت)

در ایتتن . بتتن جامعتتن نمتتوده استتت تتتر باشبخشتتی هرچتتن  معرفت

                                              
 .0، ح900، ص0، جیافک.   
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تاب پرسش و پاستخ ک راستا حدود پن  سال پاش اوشان ویرایش

در موضوع مهدویت در ااتاتار مشتتاقان معتارف مهتدوی قترار 

یتتتن استتتتقبال، ا. رو شتتتد ن بتتتا استتتتقبال پرشتتتوری روبتتتنکتتت گرفتتتت

ن بتتا تجدیتتد کتت تر نمتتود و بتتر آن شتتدیم مستتئوشات متتا را ستتنگان

لتتی در مطاشتتب عرضتتن شتتده، تتتا حتتد امکتتان معتتارف ک نظتتری

 تر از گذشتتن ارائتن تر و دقاق را عماق عصر مربوط حضرت وشی

 .نامک

ن حاصل تل ش پژوهشگران عرصۀ ک اماد است ویرایش جدید

ن مؤسستتن استتت، هتتای مختلتتف پژوهشتتی ایتت مهتتدویت در گروه

متتورد پستتند جوینتتدگان معتتارف مهتتدوی واقتتع گتتردد و متتا را از 

 .دعای اار اویش محروم ننمایند

 ن برای بتن ثمتر نشستتن ویترایش جدیتدک سانیک حقار از تمام

تاب پرسش و پاستخ متحمتل زحمتت شتدند، تشتکر و قتدردانی ک

 هتا متورد رضتایت امتام زمتان امادوارم همۀ این تل ش. کنم می

کنم بتن  از اداوند متعال هتم عاجزانتن دراواستت متی. اردقرار گ

 .ناکوترین صورت بپذیرد و ذاارۀ آارت دوستان قرار دهد

همچنان از اعضای محتترم هائتت علمتی، آقایتان حجت  استل م 

پور، مجتبتتتی رضتتتتائی،  هللا آیتتتتتی، محمدمهتتتدی حتتتتائری نصتتترت

گران محترم، آقایان حجت  استل م  و پژوهش آگاه سادمحمد آصف

ویتتژه دوستتت و بتترادر  بتتن مدرضتتا فؤادیتتان، جتتواد قاستتمی ومح

باتری، مستئول واحتد ک ال ستل م آقتای محستن عزیزم جناب حجتت

عهتده  ن مسئوشات اجرا و هماهنگی امور را برک پرسش و پاسخ

 تتتتاب را ناتتتزک هتتتایی از ایتتتن داشتتتتند و زحمتتتت نوشتتتتن بخش

 .کنم اند صمامانن تشکر می شادهک

 جواد جعفری

 ۀمؤسسمعاون پژوهش 

 آینده روشن

 (مهدویت ۀپژوهشکد)

 0931ارداد  ،قم



 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمن

شتتک، شتتناات امتتام، در تتتاریخ فرهنتتگ استتل می جایگتتاه  بی

ن امام ک سانیک ،بنابر فرمودۀ پاامبر اعظم. بساار وال یی دارد

امامتتان . زمانشتتان را نشناستتند، بتتن متترگ جاهلاتتت اواهنتتد متترد

اتامبر، نقتش حاتاتی معرفتت بتن بزرگوار شاعن ناز بن پاتروی از پ

 .اند ردهک امام را گوشزد

در عصتتر غابتتت، اهماتتت و ارزش  اشبتتتن شتتناات امتتام زمتتان

ن در هنگامتتتۀ غابتتتت، امتتتام را کتتت ستتتانیک .بستتتاار بالتتت تری دارد

امتتام . بشناستتند، بالتت ترین مقتتام را نتتزد اداونتتد اواهنتتد داشتتت

 : فرمود سجاد

ن بتن امامتت کت ازدهتممردِم زمان غابت امام دو! ای ابوااشد

او معتقد و منتظر ظهتورش هستتند، از همتۀ متردم برترنتد؛ 

ن کت ردهکت زیرا اداوند بتن آنتان عقتل و فهتم و شتنااتی عطتا

  .سان است غابت و حضور امام، برای آنان یک

های بساار  جامعن در هنگام غابت امام، آماج اطرها و آساب

 :فرماید می باره در این امام صادق. شود جدی و عماقی می
هایی  بتتر اثتتر طولتت نی شتتدن غابتتت، در قلتتب مؤمنتتان شتتک

  .گردند آید و اکثرشان از دین اارج می پدید می

                                              
 .3، ح90، باب908، صنیالد مالک . 

 .51، ح99، باب959همان، ص . 
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کننتد و  کاران، از غابت امام سوءاستتفاده می شاادان و فریب

 کتن کشتند، چنان مؤمنان را آرام و با برنامن بن سوی شتاطان می

 .یابد سی تغاار و اطر را درنمیک

گویی آینتده  ت، گروهی برای جلب توجن، بن پاشدر عصر غاب

اذب و کت پردازند و مردم را گرفتار اماتد و تعاان وقت ظهور می

 .کنند بعد یأ  و سراوردگی می

کننتتد؛  گروهتتی دیگتتر، اتتود را از نزدیکتتان بتتن امتتام معرفتتی می

گاری و دوری از جامعن  گاه مردم و جوانان پرشور را بن گوشن آن

 .اننداو می و امودی فرا

ابتتران دیگتتری، بتتن نتتام عتترم ارادت و محبتتت بتتن حضتترت،  بی

دارنتتد و بتتن  افتتراد را بتتن اعمتتال و ذکرهتتای دراندااتتتۀ اتتود وامی

ن دین و مذهب را اوش نباشد ک کشانند مجاش  و محافلی می

 .و جز ارافن و توهم نپروراند و نافزاید

 شتوند و از دیتدار بتا می« ارتباط با امام» شاادانی هم مدعی

زننتتتد و بتتتا تحریتتتک عواطتتتف پتتتاک  گری دم می امتتتام و واستتتطن

کشتتتند و  ، آنتتتان را بتتتن ستتتلطۀ اتتتود میمشتتتتاقان امتتتام زمتتتان

 .سازند نردبانی برای پاشرفت مادی و اجتماعی اویش می

انتفتاع »بانند، لت ف  ن رنگی در این حنا نمیک بازان دیگری دغل

ن بتا کت کننتد شوند و ادعتا متی زنند؛ منکر ارتباط می می« از امام

های دروغتتان  آنتتان بتترای اتتود قتتدرت. عتتاشم غاتتب رابطتتن دارنتتد

شتتوح را مفتتتون و مطاتتع  ای ستتاده کننتتد و عتتده غریبتتی ادعتتا می

رده و از صتتراط کتت شتتتی اتتودک ستتازند و ستتوار بتتر اتتویش می

 .دارند مستقام بازمی

ن آشتکارا بتن انکتار و مبتارزه بتا کت هتایی هتم هستتند اشبتن گروه

فکری و ادای  پردازنتتد و بتتا  ستتت روشتتن اندیشتتۀ مهتتدویت می

بازی، آشتت دستت دشتمنان  شب گرایی، مانند عروسک اامن عقل

ن ک را بات پایۀ دشمنان اهل لمات بیک شوند و دین و مردم می

بارهتتتا جتتتواب داده شتتتده، بتتتا آب و رنگتتتی جدیتتتد در محافتتتل و 

 .کنند های اود مطرح می سایت
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اندیشۀ ناب مهدوی  ردنک کوشند تا با مربوط گروهی ناز می

ای سااستتی بنماینتتد و  هتتا و احتتزاب سااستتی، آن را حربتتن بتتن گروه

 .کنند چهرۀ واقعی و اثرگذار آن را مخدوش

بازار متدعاان دروغتان از یتک طترف، و  هرگاه انسان بن آشفتن

اوردۀ دیتتن و معتتارف مهتتدویت از طتترف دیگتتر  دشتتمنان قستتم

لتط و اغترام ن چگونتن برداشتت غکت باند افکند و می نظری می

یا عقل و اتردورزی و دفتاع  پلاد اود را بن نام دین و امام زمان

کننتتد و افتتراد ستتاشم و مخلتتص شتتاعن را در  از متتردم، عرضتتن می

 ستتتازند، بتتتن یتتتاد ستتتخنان امتتتام صتتتادق تتتتور اتتتود گرفتتتتار می

  .افتد می

ها،  هتا و گریتز از دیگتر آستاب برای نجات از وسوسۀ ایتن گروه

 ح و مطمتئناسب معرفتت از راه صتحک و تباید بن دنبال شناا

 .اند ردهک یمعرف و ائمن امبران ادا و پک یراهبود؛ 

ن قتتترآن بتتترای شتتتناات حجتتتت اتتتدا بتتتن تمتتتام کتتت هتتتایی از راه

دهد، مراجعن بتن آگاهتان و  طلبان نشان می جویان و حقاقت حق

 .هاست پرسش از آن

 :فرماید باره می قرآن در این

 َِْر إِْن ُ ْنُتْم لَ  َتْعَلُمونَ ُلوا أَْهَل اشذ ِ َفاْسئ ؛   

 .داد از آگاهان بپرسادان یاگر نم

 یتتا فرااتتوانی تتتازه یاه انستتان بتتا مطلبتتبنتتابر حکتتم عقتتل، هرگتت

ی، رواتسپردن و پ دل ی،دار  طرف ،قبول از پاش ،شود یمواجن م

ان گتذارد اتم ن درآگاهان و متخصصتابا  را آن د ویدرنگ نما باید

 .ندک پارویز آن د، ایاو در صورت تأ

  :دیفرما یب ااص اود، میبن نا یا در نامن امام عصر

                                              
اتواب از چشتتمانم ربتتوده و گتتاه آستایش را بتتر متتن تنتتگ  غابتتتت،! مولت ی متتن».  

 (.959، صهمان. )«..گرداناده و آرامش قلبم را برده است

 .99 یۀنحل، آ ۀسور  . 
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وامتتا اشحتتوادو اشواقعتتع فتتارجعوا فاهتتا اشتتی روا  حتتدیثنا 

   ؛م وأنا حجع هللا علاهمكفإنهم حجتی علا

ث متتتا مراجعتتتن یان حتتتدیتتتبتتتن راو  ،راتتتدادهاآمتتتدها و  شادر پ

شما هستند و متن حجتت اتدا  آنان حجت من بر ؛ زیرادیانما

 .هستم ها آنبر 

ند، باید در ک سی بخواهد با دشال و منطق حرکتک بنابراین اگر

 باتت وقایع و مسائل مختلف بن دانشتمندان حتدیث و علتم اهل

ند و بدون اطمانان از چاتزی پاتروی نکنتد و اتود را در ک  مراجعن

 .دام شااطان گرفتار نسازد

 : مورد نقش دانشمندان دین فرموده است در امام عسکری
ن بتتن کتت ، نبودنتتد دانشتتمندانیاگتتر بعتتد از غابتتت امتتام قتتائم

کنند و از دین او با دشال اشهی  سوی او دعوت و هدایت می

نمایند و بندگان ضعاف را از تور ابلا  و شتروران  دفاع می

ستتتی ک دهنتتتد، نجتتتات می باتتتت اباتتتث او و دشتتتمنان اهتتتل

گشتتت، امتتا آنتتان قلتتب  می مانتتد مگتتر از دیتتن اشهتتی بر نمی

 کتن نااتدا ستکان کننتد، همچنان اعاان ضعاف را حف  میش

هتا  چنتان افترادی نتزد اداونتد برترین. دارد شتی را نگتن متیک

  .هستند

پرسش و مراجعن بن عاشمتان و آگاهتان، توصتاۀ اشهتی و روش 

اشبتتن بایتد بستتری ستاشم و مطمتئن . استت پاامبر و معصومان

شتتتاقان و بتترای مراجعتتن و پرستتش در جامعتتن فتتراهم شتتود تتتا م

ننتتد و ک شتتاعاان بتواننتتد ستتریع و آستتان مطاشتتب اتتود را مطتترح

 .امل و مستدشی را دریافت نمایندک های متقن، دقاق، پاسخ

، واحتتد متتک اداونتتد و عنایتتت امتتام عصتترک از همتتان روی، بتتا

 (تیمهتدو  ۀدکپژوهش)نده روشن یآ ۀمؤسس« پرسش و پاسخ»

ر مقتتد  قتتم فعاشاتتت اتتود را در شتته 0989متتاه ستتال از فتتروردین

ایتتن واحتتد بتتا همکتتاری استتتادان و محققتتان معتتارف . ردکتت آغتتاز
                                              

 . 9، ح95، باب989، صنیالد مالک . 

 .335، ح995، صیرکعس امام ریتفس . 
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ها بتتن تحصتتال و پتتژوهش و تتتدری  در ایتتن  ن ستتالکتت مهتتدویت

و  ها دربتتتارۀ امتتتام مهتتتدی انتتتد، بتتتن پرستتتش موضتتتوع پردااتن

های پستتت   برگتتن)ای  آاراشزمتتان از طریتتق ارتبتتاط تلفنتتی، مکاتبتتن

 .گوید ، پاسخ می(ایمال)و اینترنتی ( جواب قبول

ن بسااری از سؤال ت رساده مانند هم بودند، روشن ک جا از آن

شتتذا بتتر آن . مستتائلی بتترای اکثتتر افتتراد جتتای پرستتش دارد شتتد چتتن 

 بندی ها را گترد آوریتم، موضتوع و پاستخ  ها شدیم تتا ایتن پرستش

تتتتاب و شتتتوح فشتتترده در ااتاتتتار عمتتتوم ک نتتتام و بتتتن صتتتورتک

شتتان محصتتول ایتتن واحتتد تتتاب، اوک منتتدان قتترار دهتتام؛ ایتتن عل قن

هتتای پرستتش و پاستتخ متعتتددی در دستتتر   تابک اشبتتتن. استتت

ن در کتت تتتاب حاضتتر امتاتتازاتی داردک افتتراد جامعتتن قتترار دارد، امتتا

 :شود ها اشاره می ذیل بن بعضی از ویژگی

در این مجموعن، پژوهنتدگان مهتدویت بتن : ارشنا ک پاسخ. 0

ارشناستتی ک انها تتتا حتتد امکتت انتتد و پاستتخ ها پاستتخ گفتن پرستتش

 اند و بن روایات و مدارک مستند است؛ شده

های اوشاتتتن را  استتتاتاد معتتتارف مهتتتدویت، پاستتتخ: ارزیتتتابی. 3

 اند؛ اند و در صورت نااز، اصل ح و تکمال نموده ردهک ارزیابی

های نهایی برای روانی، زیبایی و روشن  پاسخ: گویایی متن. 9

بتتتاره قتتترار اند و متتتورد توجتتتن دو بتتتودن مطلتتتب، ویتتترایش شتتتده

 اند؛ گرفتن

های جامعتن و پاستخ  برای انعکتا  دغدغتن: پرسش واقعی. 9

های آنتتان، ستتعی شتتده تتتا از توشاتتد پرستتش دوری  بتتن پرستتش

از همتتان روی، . نتتامک بتتورزیم و عتتان پرستتش مخاطبتتان را نقتتل

 ها بستتاار ستتاده یتتا غارعتتادی بتتن  ممکتتن استتت براتتی پرستتش

 نظر آیند؛

ن محققتتان متعتتدد بتتن ستتؤال ت کتت جتتا از آن: زوایتتای مختلتتف. 5

پاستخ گویتای زاویتن و جهتتی اتاص استت و  انتد، هتر پاسخ داده

قلم و باانی متفاوت دارد؛ شذا برای استفادۀ بهتتر و اقنتاع افتراد 
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ن گتاهی ممکتن استت تکتراری و ک مختلف، چند پاسخ داده شده

 تداالی بنمایند؛

چتتتتتون براتتتتتی از پرسشتتتتتگران : تتتتتتاب و مجلتتتتتنک معرفتتتتتی. 6

تتتاب و منتتابع مفاتتد و مطمتتئن بتترای موضتتوع ک نکتت ندا اواستتتن

ستار )تتاب ک ها معرفتی شتود، ستن نتوع معرفتی مهدویت بن آن

 ایم؛  آورده را در پی( مطاشعاتی، سنان مختلف، موضوعی

رستانی از طریتق  با توجن بن گسترش اطل ع: معرفی سایت. 0

های مفاتتتد مهتتتدویت،  یابی بتتتن ستتتایت اینترنتتتت، بتتترای دستتتت

 .ایم ردهک شی را در این موضوع معرفیهای فعا سایت

اماتتدواریم در آینتتدۀ نزدیتتک، مجموعتتۀ دیگتتری را بتتتوانام گتترد 

 .پاسخ بگوید( شبهات)های تخصصی  ن بن پرسشک آوریم

 ،ان از تمتتام استتتادان، پژوهنتتدگان و دوستتتان از جملتتنیتتدر پا

، محمتد ی، محمتود ابتاذر یتتیهللا آ نصترت ،آقاجتانلو نیاشعابد نیز 

 یمهتتتدی، جتتتوهرچ ، علارضتتتاانان بال دستتتتامحمتتتدامی، استتتل م

ی، نتتب ربتتانیز ناتتک،  یدر اتتد حاتتمج، حستتنلو یرعلتتاام، پور یحتتائر 

ی، درضتتتا ستتتجاداسی، دمحمد روحتتتاناستتت، نژاد یربتتتان یمرتضتتت

استدهللا ی، صتمد یعلت قنبری، ر کهللا شا روحی، سعد یعل ناحس

ی، لتور ک درضتااسی، ر اتبک محستن، انیرضا فؤاد محمدی، عبداشه

، نستب یدجعفر موسواستی، اسدهللا مصطفوی،  محمدرهللاکذ

 یمهدو  یتیابوذر هدای، دحسن واعظاس ی،لارالادجواد ماس
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 اتاکل

 تیف مهدو یتعر 

 شود؟ یم یچه و شامل چه موضوعات یعنیت یمهدو 

و حکومتت  مام زمتانمهدویت نگریستن بن موضوع ظهور ا

جهانی ایشان بن عنوان یک تئوری جامع و فراگاری براواستن از 

 .است( قرآن و سنت)های وحاانی  آموزه

 یامتتتام مهتتتد دربتتتارۀتمتتتام معتتتارف  ،تیمهتتتدو  موضتتتوعات

. رداتتگ یعتتام را در برم طور بتتنموعتتود  یو منجتت ،اتتاص طور بتتن

 بتتنن کتت ی استتتاز علتتوم استتل م مستتائلی موضتتوعات مهتتدوی،

ن یتتتاز ا یبراتتت ،مثتتتال یبتتترا. پتتتردازد می باحتتتث امتتتام زمتتتانم

 :ر استیموضوعات بن شرح ز 

بر وجود امام  کننده دل شتات یآ یبررس: در قرآن یامام مهد. 0

 ؛یحضرت مهد دربارۀمباحث  دیگرا یشان یومت اکام و حاا قی

 ۀدربتتار  شتتده بررستتی روایتتات نقتتل: تایتتدر روا یامتتام مهتتد. 3

 ؛یامام مهد

اثبات وجتود امتام : یاثبات امام مهد یو نقل یل عقلیل د. 9

 ؛های عقلی و آیات و روایات با دشال

 ؛بت امام زماناعلل غ. 9

 ب؛ید امام غایآثار و فوا. 5

 ف منتظران؛یانتظار و وظا. 6

 ط ظهور امام؛یو شرا عل ئم. 0
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 ؛یاران و دوشت مهدوی یها یژگیو . 8

 اوضاع جهان قبل از ظهور؛. 3

 ا؛اا بازگشت مردگان بن دنیجعت ر. 01

 ن منسوب بن امام؛کبحث از دعاها و اما. 00

 ؛یمنف یمدهاآ یپ یا بررسی یشناس باآس. 03

 عن در آن زمان؛ابت صغرا و وضع شاخ عصر غیتار . 09

امام زمتان ( نید فقاهان)ابت عام اا نین ات فقیبحث از ول . 09

 در عصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر 

 برا؛ک بتاغ

 ؛یواحد جهانومت کشدن و ح یجهان. 05

 ؛یل مک دیجد مسائلت و یمهدو . 06

 . گریاز موضوعات د یار او بس

 تیر و بازتاب مهدو اتأث

 تواندد مدر ر و فرهنگ مهددویت چقددر در نمدام فعلدی حیدومتی مدا می

 ارساز باشد؟ک

هتا، هنجارهتا، رستوم و  ها، ارزش ای از نگرش فرهنگ، مجموعن

. پتذیرد هتا را می ن جامعن آنک آداب، شعائر و اعمال ااص است

های اعتقتادی، االت قی،  ای از آیان فرهنگ مهدویت ناز مجموعن

 رفتاری، مدیریتی، معرفتی، اجتمتاعی، فقهتی و ماننتد آن استت

هتتا را بتترای هتتدایت  بتتر پایتتۀ وحتتی اشهتتی آن ن پاتتامبر اکتترمکتت

ایتتن فرهنتتگ را بتتن  امامتتان معصتتوم. ها بتتن ارمغتتان آورد انستتان

ن تباان، تفسار و تشریع آن در ک اند هردک های بعدی منتقل نسل

. استت عصتر نونی بن عهدۀ وجتود مقتد  حضترت وشیک زمان

آن حضتترت ناتتز در دوران هفتتتاد ستتاشۀ غابتتت صتتغرا، از طریتتق 

ن ک این مهم را بن انجام رساند( نایبان ااص)سفاران ااص اود 

مروجتتان دیتتن و مراجتتع بزرگتتوار ( بتتراک غابتتت)نتتونی ک در دوران
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  .گسترانند ها را می آن آموزه( بان عامنای)تقلاد 

بنتتابراین، اشگتتوگاری و تأثارپتتذیری از فرهنتتگ مهتتدویت بتترای 

برای نمونتن، بتن . ارساز استک ارگشا وک ها، تمام عصرها و نسل

 :کنام دو اثر و ویژگی این فرهنگ اشاره می

بتتر اعمتتال و احتتوال متتا باعتتث  احاطتتۀ علمتتی امتتام مهتتدی. 0

و مردم جامعن، امام را شتاهد و نتاظر بتر ن مسئول ن ک شود می

اعمال اود ببانند و از گناهان فتردی و اجتمتاعی بپرهازنتد؛ زیترا 

علت وه بتر آن، ستعی . شتود دانند او از گناهشان ناراحتت می می

کنند تا با اعمال شایستن، زمانۀ اشتنودی حضترت را فتراهم  می

 .شود ار ناک شادمان میک دانند او از سازند؛ زیرا می

توان مایۀ حرکت و عمل  ، فرهنگ مهدویت را میگریان داب بن

 ن تلتت ش وکتت صتتحاح در تمتتام طبقتتات نظتتام و جامعتتن دانستتت

 آورد؛ می وشش صحاح، اصوشی و منطقی را در پیک

ایتن . استت« اماتد»های دیگتر فرهنتگ مهتدویت،  از ویژگی. 3

هتتا، ازجملتتن نظتتام حکتتومتی  ویژگتتی، بتترای تمتتام جوامتتع و نظام

گزاران نظتام  گرمتی اتدمت نماید و موجتب دل روری میایران ض

 .گردد اسل می در ادمت بن الق ادا و دین ادا می

زا و  آفرین، اماتتدآفرین، تلتت ش آری، فرهنتتگ مهتتدویت، حرکتتت

 آور استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت،  نشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاط

این . زداید گرایی را می و یأ ، نومادی، استگی، وازدگی و پوچ

هتتتا  شبتتتتن ویژگیا. ای روشتتتن دارد ای بتتتن آینتتتده فرهنتتتگ، دریچتتتن

 هتتتتتتتتتتتتا  فتتتتتتتتتتتتراوان استتتتتتتتتتتتت، وشتتتتتتتتتتتتی بتتتتتتتتتتتترای باتتتتتتتتتتتتان آن

  .مجاشی ناست

                                              
 ، بتتا چنتتتد تتتتن از استتتادان حتتتوزه و دانشتتتگاه93، ص03و  00، شانتظدددار ۀفصتتلنام . 

ن ستؤال و یتروشتن شتدن ا ین بتراکترده ک ییوگو  ت گفتیفرهنگ مهدو  ۀدربار 
 .دینما ید ماار مفاجواب بس

، انتظدددار یاسدددترات  ی؛متتتکامحمدرضتتتا ح ،مغدددر  دیخورشددد: کنتتت تتتتر باش یآگتتتاه یبتتترا . 

 .یسروستان یعاشفاسماعال 



 ها ها و پاسخ ؛ پرسشتیمهدو  ► 38

 

 مهدویت بحث گسترشل ادش

 ست؟یت و انتمار چیمهدو  دربارۀش بحث یعلت افزا

اول انقلتت ب و  ۀدهتت ستتنبتتا توجتتن بتتن  ی،چتتن فرهنتتگ مهتتدوراگ

براتتوردار شتتده و در  یر اگ از گستتترش چشتتم ،قبتتل از آن یحتتت

 ن متورد توجتن قترار گرفتتنمختلتف و مجتامع گونتاگو یها عرصن

شتتده و حتتق مطلتتب ادا  یوتتتاهک ن امتتریتتدر ا ، امتتا ظتتاهرا  استتت

 .ده استینگرد

عن و رمتز اات شتاتح ۀت، قلتب تپنتدین مهتدو ک ردک د اذعانیبا

ت یمهتتدو . هاستتت ها و گرداب بستتت نجتتات انستتان معاصتتر از بن

رنتتد، ااز آن بهتتره گ ین اگتتر بتتن درستتتکتت استتت یمتتکمترا یانتتر 

ن ید یاات و احیدر متحد سااتن و بسط معنو  یشگرف ییتوانا

 .دارد

 توجن ااصی بن مسئلۀ مهدویت نشده استت؛قبل از انقل ب، 

 یوشتش براتک ن مبحتث بتایر، اااما اوشبختانن در چند سال اا

 ، از انحصتتار منحرفتتان وتلتت ش دانشتتمندان استتل میز و کتتمرااز 

بتتن  هتتم پتت  از انقلتت ب اشبتتتن. باتترون آمتتده استتتقگان استتل  ک

ن مباحتث و موضتوعات پردااتتن یتستن بتن ایشاامل و ک یا گونن

هتم در عصتر  ، آننتدیک نیتجبتران ا بترایجتن، ادر نت ه استت؛نشد

نهادهتتا و مستتئول ن  ۀاز همتت یتلتت ش مضتتاعفهمتتت و ستترعت، 

 .طلبد یم

ش توجتن یافتزاند رشتد و یعوامل فرا وعلل  یبن بررس رو نیا از

بتن  و میپترداز  یر ماتت و انتظار در چنتد ستال اایبن بحث مهدو 

 :مانک یآن اشاره م موردچند 

ن یتتتر  ران، بزرگیتتا یانقلتت ب استتل م :یر انقلتت ب استتل ماتتتأث. 0

ایتن گستتردگی و  با یا دهیپد. ستم استاقرن ب یراداد اجتماع

را متحتول ستااتن و  یملت ین تمتام نهادهتاکت عمق، علت وه بتر آن

 رار دادهقتت یاداتترات بنااتتر تغاآنتتان را در مست یخیسرنوشتت تتتار 

جهتان  یاستاها و احزاب س ها، نهضت استاها، س شنی، انداست
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 .نو فرااوانده است یرا هم بن چاشش

شتد در زمتان ظهتور، تمتام  ین گفتتن مکت ن بودیگر اید ۀمسئل

 شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترق و  یروهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاان

انقلتت ب . شتتوند یم حجتتت اتتدا مامستتلح تستتل یروهتتااغتترب و ن

 ران نشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان داد یتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا

 یهتتتا ن البانکتتت یهمتتتان طتتتور . استتتت یار شتتتدنکتتت نیتتتن اکتتت

  ،ایکتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمر اده در یتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد آمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوزش

بتا متردم ا و شاه شتوند، آمدنتد و یکمر ا ین آمده بودند تا منجک

 یار ابست یها  یفشتان ها و جتان ردند و رشادتک یاعل م همبستگ

 از  یا عتتتتتتتتتتتتتدهحتتتتتتتتتتتتتتی از اتتتتتتتتتتتتتود نشتتتتتتتتتتتتتان دادنتتتتتتتتتتتتتد؛ 

متخصتتص  یروهتتاان نکتت یلتتابتتن همتتان دش. د شتتدنداشتته هتتا آن

ادا  ی  د، طاغوت زمان الع شد و وشوستنابن اسل م پ ییایکمر ا

ز در ستتتتطح اتتتتد؛ در دوران ظهتتتتور حجتتتتت حتتتتق نیتتتتم گردکحتتتتا

مقام ن ک ن مبناستاطبق هم. ن اواهد شداچن نیا یتر  گسترده

انقلت ب  یبترا آغاز راهتیرا ایران  یانقل ب اسل م معظم رهبری،

  .اند ردهک باان ی عاشممنج یجهان

جهتتتان غتترب بتتتن  ر،اتتاا یها در دهتتن :ر تهتتاجم دشتتتمناتتتأث. 3

و در  دادهنشتان  یار ابست ۀعل ق ینگر  ندهیموضوع آاراشزمان و آ

چ اد در هیترد بی. رده استک یشگرف یها یگذار  نین راه سرمایا

امتروز  ۀبتن انتداز  یمداران غربت استاپردازان و س نینظر  یا دوره

 حاح، ضتتد مستتاخ، ظهتتور مستتیان تتتار یتتجهتتان، پا ۀنتتدیآ ۀدربتتار 

انتتدازد،  یآن را بتتن اطتتر م یتمتتدن متتاد چتتن غتترب و هرو ( دجتتال)

ن یو تدو  ید آثار فرهنگاو براسا  آن بن توش اند ردهکوگو ن گفت

هتا  تابک از یا گستترده ۀانتشار مجموع. اند ها نپردااتن یاستراتژ

 ۀع گستتتردیتتد و توز اتتو توش ه،ادشتتدیو مقالتت ت بتتا موضتتوعات 

 محصتتول تتتر باشن کتت ،ن موضتتوعابتتا همتت یینمااستت یهتتا لماف

مانند آرماگتدون،  ،هستند یستاوناو صه ییایکمر ا یها یپانمک

                                              
 . 0980پاام ح  مقام معظم رهبری در سال .  
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و  ،... نتتتاتور، نوستتتترادامو  واروز استتتتقل ل، طتتتاشع نحتتت ، ترم

ار کنترنتت، تنهتا بختِش آشتیدر ا یرستان اطل ع یها تی  سااتأس

ن یتتا. غتترب بتتن موضتتوع آاراشزمتتان استتت یرد عمتتومکتت ین رویتتا

در  یا قشتتنن نکتت انتتدازد یر مکتتن فیتترا بتتن ا ی، آدمتتتلتت ش همتتن

ماننتتتتد  یپردازان نیتتتتن ستتتتخنان نظر کتتتت نیتتتتا. دستتتتت اجراستتتتت

خ و جنتتگ یان تتتار یتتپا ۀدربتتار ... امتتا ویو کنگتون، تتتافلر، فواهتتانت

م بتر کمداران حا استاس ینظام _ی اساس یها بن استراتژ تمدن

 یانیتتتتت از جر یتتتتاک، حاستتتتت ل شتتتتدهی  تبتتتتداا و انگلتتتتیکتتتتمر ا

رهنتتگ و اقتصتتاد استتت، فاس یپنهتتان یها نیتتافتتتن در ل ی ستتازمان

 .بار داردکجهان است

ن جهتتان کتت استتت یر اگ لکدر حتتال شتت یدادتی، چتتن راتتبتتن راستت

ابتا حم یده و بیتت فرهنگ و تمدن اود را در اطر داغرب، تمام

و  یت اتود و انزجتار جهتاناتثامت از دست رفتن حاگرچن بن ق _

بتا سترعت تمتام بتن  _باشد  یجهان یها سازمان یمخاشفت تمام

ن و یاشنهتتر  ناجنتتگ ب کاطرنتتا یبتترد و در واد یعتتراق هجتتوم متت

 نهد؟ یبابل گام م

های امتتام  هتتدایت :یدا و پنهتتان حضتترت مهتتداتتت پیهتتدا. 9

تتتترین عامتتتل در گستتتترش  هتتتای مختلتتتف، مهم در زمان مهتتتدی

اصول   بهره بردن از آن حضرت در دورۀ . فرهنگ مهدویت است

 انتظار، دشال دیگتری بتر حضتور صتاحب عصتر و رشتد و توستعۀ

حضتور ناشتنا  ایشتان در ماتان متردم و . فرهنگ انتظار استت

حضور هماشتگی . دهد در مجاشسشان، بر این مدعا گواهی می

در موستتم حتت  ناتتز دشاتتل آگتتاهی ایشتتان بتتن  عصتتر حضتترت وشی  

احوال مسلمانان و تلت ش مستتمر ایشتان بترای تقویتت فرهنتگ 

 .انتظار است

در تتتتتاریکی  هتتتتای مکتتتترر هتتتتا و راهنمایی ها، مل قات داستتتتتان

را  ن اصوصاات مهدی فاطمنک ها، با مردی شبهات و ضل شت

ام تشنۀ عاشقان را ساراب ک های انتظار را تقویت و دارد، ریشن
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کند؛ شاید در انتظار محبوب، بن اود آیند و با ایجاد آمادگی  می

 مندی از حضرتش را باابند؛ وشش فراوان، شااقت بهرهک و

زدۀ این عصر، بتن دشاتل تشتنگی  انبشر بحر  :تیبحران معنو . 9

یابی بن جایگاهی استوار و جاوید، هر  فراوان روحی، برای دست

رود؛ امتتا چتتون بتتن سرچشتتمۀ حاتتات دستتت  روز بتتن ستتویی متتی

تنهتتتا  ن نتتتنکتتت رستتتد هتتتایی می هتتتا و باتل ق یتتتازد، بتتتن مرداب نمی

هتای روحتی و جستمی  زداید، بلکتن بتن باماری اش را نمی تشنگی

بنابراین، اضطراب و استگی از اوضاع مستلط بتر . افزاید او می

جویی در  تتتوان از عوامتتل توستتعۀ اندیشتتۀ مصتتلح جهتتان را می

. جهان و گسترش فرهنگ مهدویت در جوامتع استل می دانستت

ظلتتم و ستتتم، جهتتل و نتتادانی، فریتتب، رنتت  و فقتتر و در نتاجتتن 

انحطاط اال ق و تحقار انسان در دوران معاصر، بر این اواست 

از طرفتی احستا  غربتت ناشتی از . زنتد دمی دامتن میفطری آ

زنتتدگی صتتنعتی، در مقابتتل معنویتتت و صتتمامت دیتتن، ستتبب 

آوری، بتا متذهب و  ن انسان مجهتز بتن تکناتک و فتنک شده است

محور آن پاونتد اتورد، و تتب و  گرایانن و عداشت های منجی آرمان

 ند؛ک تر تاب این مباحث و ازجملن مهدویت را گرم

جتتاد اصتل ح جوامتتع یا یبترا یآدمتت: ان اصتل حامتتدع ینتاتوان. 5

أ  یتتابو  کتت ، امتتا جتزاستت متتودهارا پ یار ابست یهتتا ، راهیبشتر 

 .بش نشده استانص

ن در آن نتن از ستتم ک ردک آشی را طراحی افل طون، جامعۀ ایده

غایتتت نظتتام سااستتی او، . اثتتری استتت و نتتن از فقتتر و بتتدبختی

شتتتهر »طتتترح  کامپانلتتت  توما . پاتتتدایش مدینتتتۀ فاضتتتلن استتتت

جمهتوری »هوگتو اندیشتۀ  ، ویکتتور«کشتور اورشتاد»و « آفتاب

ای را ترستتام  مور ناتتز جامعتتن کنتتت و تتتام  ، و آگوستتت«جهتتانی

ن همتتۀ متتردم آن، در ستتایۀ قتتانون و عتتداشت یکستتان کتت کننتتد می

آشتتوین تتتافلر بتترای حتتل ایتتن بحتتران و اصتتل ح . کننتتد زنتتدگی می

رده استت، وشتی کت را طترح« متوج ستوم»جامعۀ جهانی، نظریۀ 

وی . بتتتتاره دارد آوری در این در عتتتتان حتتتتال اعترافتتتتات شتتتتگفت
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 :گوید می
رو استت  بتا آن روبتن( غترب)ن جامعۀ ما ک فهرست مشکل تی

بتتتا دیتتتدن فروپاشتتی پاتتتاپی نهادهتتتای تمتتتدن . تمتتامی نتتتدارد

کفتایتی و فستاد،  صنعتی در حال نتزاع، بتن درون غرقتاب بی

در نتاجتتن، . آزارد یبتتوی انحطتتاط االتت قی آن ناتتز مشتتام را متت

متتوج نااشتتنودی و فشتتار بتترای تغااتترات، فضتتا را انباشتتتن 

 شتود در پاسخ بن این فشارها، هزاران طترح ارائتن می. است

انتد، امتا بارهتا و  ن همگی ادعا دارند بناادی و حتی انقل بیک

 های جدیتتد هتتا و دستتتوراشعمل بارهتتا مقتتررات و قتتوانان طرح

مانتتن ک اند، هاتتن شتتدهن همگتتی بتتن منظتتور حتتل مشتتکل ت تکتت

افزاینتتد و ایتن احستتا   کننتد و بتر واامتتت مشتکل ت می می

ای نتدارد و متؤثر  ن هاچ فایدهک زنند عجز و یأ  را دامن می

ایتتن احستتا  بتترای هتتر نظتتام دموکراستتی اطرنتتاک . ناستتت

د امتترد ستتوار بتتر استتب ستتفاستتت و ناتتاز شتتدید بتتن وجتتود 

  .زند دامن می تر باشرا هرچن  ها اشمثل ضرب

ستانی ک نابراین، عامل دیگر توسعۀ فرهنگ مهدوی، نتاتوانیب

هتتا در زمانتتۀ شتتناات آدمتتی و  آن. اند ن متتدعی اصتتل حکتت استتت

رو عجتز و محتدودیت آنتان، نگتاه  از همتان. اند مشکل ت او ناتوان

 .دوزد انسان معاصر را بن آسمان می

 فرهنگ مهدویت  یترو 

 ست؟یت چیج فرهنگ مهدو یترو  یعمل یها وهیش

معارف ( حضوری و غارحضوری)های آموزشی  رگزاری دورهب. 0

 مهدویت برای مقاطع مختلف تحصالی؛

؛ زیتتتارت (صتتتبح جمعتتتن)ندبتتتن  یدعتتتا های جلستتتنتشتتتکال . 3

ل د اام میا)ها  داشت در مناسبت جلسات بزرگ ییبرپا یاسان، آل

 ؛جلسات پرسش و پاسخ بن شبهات یبرگزار  و ،(و وفات ائمن

 ها، انتظار در مساجد، مدار ، دانشتگاههای  انونک تشکال. 9

ن افتراد بتا شترکت در جلستات هفتگتی در ک ها و ادارات، ارااننک

                                              
 (. 59، صانتظار به دوباره ینگاه: بن نقل از)ر، ، آشوین تافلدیجد تمدن یسو به.  
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از طریتتق ) بالتت  بتتردن شتتناات اتتود نستتبت بتتن حضتترت مهتتدی

...( وجوی پاستخ آن و تدوین مجلن، طرح سؤال در جمع و جستت

 نمایند؛ سعی می

بن و های چهارشتتن هتتای جمکتتران در شتتب اروانک انتتدازی راه. 9

 جمعن؛

هتتتای فشتتترده بتتتا موضتتتوع  تابخانتتتن و ارائتتتۀ شوحک تشتتتکال. 5

 مهدویت و انتظار؛

 تتاب دربتارۀ حضترت مهتدیک ها و پخش بروشورها و جزوه. 6

 مندان و بلکن در سطح عموم افراد جامعن؛  بان عل قن

اوانی بتتا موضتتوع مهتتدویت در  تتتابک برگتتزاری مستتابقات. 0

 دای جوایز نفا  بن برندگان؛ها، و اه مساجد، مدار ، دانشگاه

 نمایشتتگاه)هایی بتتا موضتتوع مهتتدویت  برپتتایی نمایشتتگاه. 8

 ؛...(تاب، عک  و پوستر، فالم وک

فتالم، تئتاتر، اناماشتن، ) ارائۀ معارف مهدوی در قاشب هنر . 3

 ؛(اسل ید و سرود

برگزاری مسابقن و فرااوان آثار هنتری در زمانتۀ مهتدویت، . 01

 طوح مختلف؛در س... مثل نقاشی و

تهاۀ تابلوهای تبلاغاتی با موضوع مهتدوی و نصتب آن در . 00

 ... .ها و ارااننک مراکز مهم شهر، ادارات، مدار ،





 

 

 

 

 

 

 

 و مذاهب انیاد

 ادیان و منجی

 ست؟یت چیگر در مورد مهدو یان دینمر اد

کند و جهتان را پتر  ن در پایان دناا ظهور میک اعتقاد بن منجی

 از عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدل و 

رد، اعتقادی جهانی و همگانی است و پاروان همۀ ک واهدداد ا

هتتای دینتتی اتتود، منتظتتر  تابک ادیتتان آستتمانی براستتا  تعتتاشام

 . قاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام آن موعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتود بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتزرگ هستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتند

هتای هنتدوها،  تابک و ناتز لیدانج، تورات، زبورهای مقد   تابک در

 زرتشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاان 

. و برهمایاتتان بتتن ظهتتور منجتتی بتتزرگ جهتتان اشتتاره شتتده استتت

 ملتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی او  اشبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر

زرتشتتتتتتاان او را بتتتتتن نتتتتتام : شناستتتتتد را بتتتتتا شقبتتتتتی اتتتتتاص می

دهنتتدۀ جهتتان، و  ، یعنتتی نجتتات«سوشتتاانت»یتتا « سوشتتاان »

 ، و یهتتتتتتتود بتتتتتتتا «مستتتتتتتاح موعتتتتتتتود»مستتتتتتتاحاان بتتتتتتتن نتتتتتتتام 

 .«ماشاح»شقب 

آیا یهودیان هم به ظهور موعود و منجی اعتقاد دارند؟ ندام منجدی آندان 

 چیست؟

دیتتن یهتتود یکتتی از ادیتتان : در پاستتخ بتتن ایتتن ستتؤال بایتتد گفتتت

ن بتا مستاحات و استل م کت رود آسمانی و ابراهامی بن شمار می

بتاور . ها گتره اتورده استت شحاظ تاریخ و ناز شماری از آموزه بن 
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ای دراشان ناز بتن منزشتۀ  بن ظهور منجی موعود و تصور آینده

ن در همۀ این ادیان ک نقطۀ اشتراک ماان ادیان ابراهامی است

 . دوجود دار 

هنتتی، یهودیتتان معتقدنتتد پادشتتاهی از ک براستتا  بتتاور دینتتی

 نستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل داوود بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن 

ن بتن بتاور کت روزگاری وعدۀ ادا در حق این قتوم را «ماشاح»نام 

اودشتتتان، قتتتوم برگزیتتتدۀ اداینتتتد، عملتتتی اواهتتتد ستتتاات و 

 .ردک پادشاهی ابدی ادا را بر زمان استوار اواهد

طلت یی تتاریخ  ن دورانکت یهودیان برالت ف براتی اقتوام دیگتر

باننتتد، بتتن آینتتده  های تاریتتک و بستتاار دور می اتتود را در گذشتتتن

ن کت «روزهای آار»اسرائال بارها بن  اند و انباای بنی چشم دواتن

هنتتتوز فتتترا نرستتتاده استتتت، بتتتن عنتتتوان دوران اعتلتتت ی نهتتتایی و 

اماتتد بتتن آینتتدۀ نتتورانی و . انتتد ردهک عظمتتت ملتتی یهتتود اشتتاره

تنهتا شتدت  روز نتن بتن امۀ مردم، روزمشحون از سعادت در دل ع

 . انگازی هم دامن زد یافت، بلکن بن رؤیاهای شگفت

شتتده بتتا  تتتدهان»یتتا  «ماشتتاح»نتتام منجتتی موعتتود قتتوم یهتتود 

ن از جانب ادا مأمور آغاز این دوران تازه ک است« روغن مقد 

. و پر از شگفتی است و محور آینتدۀ دراشتان قتوم یهتود استت

بتتار بتتن ماشتتتاح و  هی یهتتتود، صتتدهاتلمتتود، منبتتع ستتنت شتتفا

 .رده استک مأموریت او اشاره

در ماتتان قتتوم   اعتقتتاد بتتن ماشتتاح و آمتتدن او چنتتان جایگتتاهی

داننتتد و  ن آن را نقشتتۀ اتتدا بتترای نجتتات بشتتر میکتت یهتتود دارد

   .معتقدند وقتی هاچ نبود، ماشاح یا مساحا وجود داشت

ماشیح چده فریدی بدا مسیحاباوری در ادیان ابراهیمی به چه معناست و 

 برد؟ مسیحا دارد؟ آیا ماشیح زنده است و در غیبت به سر می

                                              
 .950گرگانی، ص: ، آبراهام کوهن، ترجمنتلمود از یا نهیگنج.  
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از  یا ن ترجمتنکت  «حاامست» ۀاز وا    «یحاباور امست»اصطل ح 

، گرفتتن باشتد یمت شتده ناتتده یبتن معنتا  «حاماش» یعبر  ۀوا  

ن کت شتد یاطلت ق مت یح در اصل بن پادشتاهاناماش. شده است

  .شتدند ین مقد  متاو تده یماش روغن ،بر تخت نشستن یبرا

تتتتوان بتتتا تستتتامح معتتتادل  یزم را متتتااناا مستتتیتتت یحاباور امستتت

ن یتتن اکتتچرا ؛اربردکتت عتتام هتتم بتتن یتتیگرا یا منجتتیتت یموعودبتتاور 

ن کتتت ورط ل گرفتتتتن و همتتتانکت شتتتیتتتهودی یاصتتتطل ح در فضتتتا

ان مختلتتف یتتموعتتود در اد یهتتا مشخصتتات و مؤشفتتن ،مادانتت یمتت

 یتیگرا هتزاره اشمعتارف ر یستندگان داینو از  یکتی. متفاوت است

 : باره معتقد است نیبن حق در ا
نبایتتد در فضتتای غاریهتتودی و « باوری مستتاحا»از اصتتطل ح 

ن بستااری کت زیرا برال ف یهودیان رد؛ک غارمساحی استفاده

ن در کت ها هنوز منتظر ماشاح هستتند و ناتز مستاحاان از آن

، معتتتادل یونتتتانی مستتتاا؛ Christ)انتظتتتار بازگشتتتت مستتتاح 

Messia )برنتتتتد، در ال هاتتتتات استتتتل می هتتتتاچ  بتتتتن ستتتتر متتتتی

در قتترآن بتترای  .گونتتن نتتاجی وجتتود نتتدارد جایگتتاهی بتترای ایتتن

ن کتت رود ار متتیکتت بتتن« اشمستتاح»عاستتای پاتتامبر، گتتاه عنتتوان 

استتتت، امتتتا فقتتتط عنتتتوانی « Messiah» اتتتانوادۀ وا ۀ هتتتم

از نظتر  .محترمانن و عاری از هرگونن مفهوم ال هااتی استت

شتتنااتی مستتاح ناستتت،  رین چهتترۀ فرجامتتت مستتلمانان، مهم

محمتد [ حضترت]احادیث و روایات منسوب بتن  هرچند قرآن،

، گویند، بلکن مهتدی می از بازگشت او سخن( م693 - 501)

بترای . ، محتور اصتلی آاراشزمتان استت«شتده هتدایت»یعنی 

بازگشتتت مستتاح تنهتتا یکتتی از علتت یم فرارستتادن  مستتلمانان،

                                              
1. Messianism.  
2. Messiah.  
3. Mashiah . 

4. See: Einggren, Helmer, "Messianism: An Overview",in: Encyclopedia 
Of  Religion,vol 9, p469. 
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  .مساحاان است ن باورک وج آناشزمان است، نن نقطۀ ا آار

های  اشبتن همان نویسنده در جای دیگری با اشاره بن شتباهت

 :گوید انکار موعودگرایی در ادیان ابراهامی می غارقابل
اعتقتتاد بتتن عصتتر طلتت یی در دیتتدگاه استتل می، از یتتک شحتتاظ 

کتن مهتدی  یهودیتان شتباهت دارد و آن این بن اعتقاد تر باش

ن کت اواهنتد بتود هتای تتاریخی هترهو ماشاح موعود هتردو چ

وظتتتایف اتتتود را در زمتتتان و مکتتتان عتتتادی تحقتتتق اواهنتتتد 

ن در باور مساحاان جایگتاه دوم در ک بخشاد، برال ف مساح

مکاشتفۀ  تتابک تثلاتث بتن او ااتصتاص دارد و آغتاز و انجتام

نقطتۀ اشتتراک دیگتر اعتقتاد . شود یوحنای قدی  تلقی می

ن هتردوی کت ی این استعصر طل ی مسلمانان و یهودیان در

را صتتلح و عتتداشت  ماشتتاح هتتا هتتدف اصتتلی مهتتدی و آن

دانند، نن رستگاری فردی؛ از سوی دیگتر، عقایتد  می همگانی

اشزمتتان و روز  مربتتوط بتتن آار مستتلمانان در اصتتوص علتت یم

لاستتاهای مستتاحی شتتباهت ک قاامتتت، از بستتااری شحتتاظ بتتن

بتتر هتتا علتت وه  تتتاب مقتتد  مستتلمانان و احادیتتث آنک .دارد

یتا ضتد مستاح،  کننتده بازگشت مساح، از دجال یعنتی گمتراه

ن همتۀ ک گویند دباح یعنی دیو، و یأجوج و مأجوج سخن می

تتاب عهتد ک مکاشتفۀ یوحنتای قتدی ، آاترین تتابک ها در آن

 نکتت شتتود پتت  معلتتوم می. انتتد جدیتتد مستتاحاان ذکتتر شتتده

شناستتی یهودیتتان و  شناستتی در استتل م، هتتم بتتن فرجام فرجام

  .ان شباهت داردهم مساحا

شتتخص » یحا در شغتتت بتتن معنتتااا مستتیتتح ان ماشتتکتت ماگفتتت

 یتاح شخصتان ماشتکت ان معتقدندیهودی. است« شده زده روغن

ن اداونتتتد او را در آاراشزمتتتان اواهتتتد کتتت د استتتتواز نستتتل داو

 یبشتر اتدا ۀن در آن همتکت نتدک د را آغتازیتجد یا فرستاد تا دوره

نتتده کن بر ااز زمتت جنتتگ ۀشتتیرد، ر کتت را عبتتادت اواهنتتد یقتتاحق

 یتۀنظر . م اواهتد گشتتکاواهد شد، و صلح بتن تمتام معنتا حتا
                                              

1. "Forms  of  catholic Millenarianism: A Brief Overview" in: Catholic 

Millenarianism, p 2. 
2. Ibid. 
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تاب مقتد ، ک ها در نناشان پیتر  یح، با وجود قواماش یاعتقاد

ر اافتتتن، پردااتتت اتتورده، و تفاستتیهتتود تحتتول یخ یدر طتتول تتتار 

ن یاداتح بنیم صتر کتان آمتده استت، امتا حاآن بن م یبرا یمختلف

بتر  ییدر جتا یِخ بشر یبخِش تار  تین سرانجاِم رضاک ن استیآن ا

 ۀجنبتت ،حاماشتت یتتۀنظر . ن محقتتق اواهتتد شتتدان زمتتاهمتت یرو

 ۀجنبتتت ،نتتتدهیهتتتود استتتت و جهتتتان آی یشناستتت آاتتترت یجهتتتان نیتتتا

ح و ان ظهتتور ماشتتکتت اعتقتتاد عمتتوم بتتر آن استتت. آن یجهتتان آن

ن ستعادت بشتر، ااو در راه بهبود وضع جهان و تأم یها تافعاش

 : نش جهان بوده استیآغاز آفر  اداوند در ۀاز نقش یقسمت
ده یتز آفر اتد، هفتت چیتبتن وجتود آ ین عاشم هستتکش از آناپ

، جهتتنم، اورنتتگ جلتت ل (بهشتتت)شتتد؛ تتتورات، توبتتن، بتتا  عتتدن 

   .حاقداش، نام ماشات هما، بیال ه

تاب تلمود دربارۀ هویت و خصوصدیات ماشدیح چده ک عالمان یهودی در

 گویند؟  می

ردنتد ک یش میااتبن درگاه اداوند ن یل در زمان تنگااسرائ یبن

دشتمن را  ین تتا چنتدکت فرستتاد یرا مت یا منجی« داور» یکو او 

 یزمتتان. گستتترد ین متتارانتتد و بستتاط آرامتتش را بتتر زمتت یپتت  متت

ن کت شد یاپاوستن و پاگانن چنان پااقوام ب یها ورشیگذشت و 

د اتن امیتآمدنتد و ا یا سرداران موقت از پ  آن برنمتی« داوران»

حتد ن آنان تنها با تشتکال یتک ملتت متک وم قوت گرفتدر دل ق

 یروا اواهنتد توانستت در برابتر دشتمنان فرمان یک یتحت رهبر 

  .ننتدک یستتادگیانتد، ا ان گرفتتناتن در مان آنتان را همچتون نگتک

ن ک آن یبن دراواست بزرگان قوم گوش داد، و برا یل نباسموئ

ت، ر موقتتطو راهتتت و بتتنک شفتتت نکنتتد، بتتامخا یعمتتوم ۀبتتا اراد

رد و او را کت ل نصتبااسترائ یبن یرا بن پادشاه( طاشوت)شائول 

کتتن  بتتا آن. باشتتد« حاامستت»  نمتتود تتتا یمستتح و تقتتد ،بتتا روغتتن

                                              
 . اشف 59م، اپساح . 

 .03گرینستون، ص ، جوشاو هودی نییآ در حایمس انتظار.  



 ها ها و پاسخ ؛ پرسشتیمهدو  ► 91

 

 یو  ،اوانده شتده استت« ح اداامس»  تاب مقدک شائول در

از . براتتوردار نبتتود یواقعتت یحاامستت یتتک یاصتتل یهتتا یژگتتیاز و 

ن شتتخص یتتا»: نتتدگفت یبتتر او طعنتتن زده، متت یهمتتان آغتتاز، براتت

   «چگونن ما را برهاند؟

تتاب عهتد، اصتطل ح ک تتاب مقتد  یهودیتان، یعنتیک اشبتن در

ن در آینتتده بتترای نجتتات استترائال کتت ماشتتاح بتتن معنتتای شخصتتی

 اواهتتتتتتتتتتتتتتتد آمتتتتتتتتتتتتتتتد ناستتتتتتتتتتتتتتتت، بلکتتتتتتتتتتتتتتتن منظتتتتتتتتتتتتتتتور 

اهن اعظتم، بترای تصتدی کت ن مانند شاه یاک از آن هرکسی است

 منصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبی عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاشی 

این اصتطل ح حتتی . شده استبا روغن مقد  در واقع تدهان 

ن ادا برای وی هدف ااصی درنظر گرفتتن ناتز اطلت ق ک سیک بر

تاب مقد ، برای از انباای عبرانی ماننتد ک ناز در  .شده است

ننتد، ک کن از نام ماشتاح یتاد اشعاا، ماکاه، ارماا، و زکریا بدون آن

ن بتتن دستتت رهبتتری آرمتتانی و کتت انتتد ستتخن از نجتتات آینتتده آورده

پتذیرد، امتا  الت ت عتاشی روحتی و االت قی صتورت متیمک صاحب

 صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفت منجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی تنهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 

از آِن اداست و مساحا، پادشتاِه ستل شۀ داوود، فقتط رهبتر قتوم 

انباتای دیگتر ماننتد نتاحوم، صتفناا، . آیتد آزادشده بتن حستاب متی

حبقوق، مل کی، یوئال، و داناال حتی ستخن از چنتان رهبتری ناتز 

 ن در ستتتتتخن کتتتتت آورنتتتتتد و تنهتتتتتا اداستتتتتت بتتتتتن ماتتتتتان نمتتتتتی

تتوان گفتت  آنان عنوان منجی را داراست؛ اما از طرفتی ناتز متی

 ن بعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدها کتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتایزی

وجود  ماان نظریۀ ماشاِح شخصی و نظریۀ عصر مستاحایی بتن

 آمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد، ریشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن در 

هتای انباتا، ماننتد  تتابک تاب مقد  دارد؛ زیرا در برای ازک اود

                                              
  .39 :6 سموئال، اول . 

  .01:30 همان، . 

 (.95:0، ایاشع)برای نمونن، بن کوروش، پادشاه فار ، ماشاح اطل ق شده است .  
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 عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتامو ، 

دارد؛ یعنتی  حزقاال و عوبدیا، فقط نوعی ماشاح جمعتی وجتود

  .مفهوم پادشاهی ااندان داوود

 ااتلتت ف استتت؛ ،ا از نستتل اویتتود استتت ودا ،حان ماشتتکتت نیدر ا

 یتۀداننتد و بتا استتناد بتن آ یمت یکتیود پادشتاه واو را با دا یبرا

ود واتود و دا یل برگشتتن و اداونتد اتداااسترائ یبعد از آن بنت»

دشتتاه، ن پایتتا: نتتدیگو  یمتت  ،«داتتش را اواهنتتد طلبیپادشتتاه اتتو 

د استت و واستمش داو ،اگر او جتزو زنتدگان استت. ح استاماش

د و، نتامش داو(زنده اواهد شتد ن بعدا  ک)اگر جزو مردگان است 

   .است

 های دیگری هم ذکر شده است؟ آیا برای ماشیح القاب و نام

هتتتا و اشقتتتاب ماشتتتاح، نظریتتتات گونتتتاگونی در  در متتتورد نام

ن اشاره بن ماشاح دارد، ک یهودیت ارائن شده است؛ چراکن آیاتی

ن حتی برای ک ای بن گونن. های گوناگونی برای اوست حاوی نام

هتتایی  اند بتترای ماشتتاح نام وشتتادهک شتتاگردان دانشتتمندان حتتتی

 :تاب مقد  باابندک مشابن با اسم استاد اود از متن آیات

بتتتن معنتتتای دوام  نتتتونیااو را  ینتتتای یتتتتب ربتتتکشتتتاگردان م

بد باقی اواهد ماند و اسم او پاش آفتاب نام او تا ا»: نامند می

  .«ردک دوام اواهد

، یکتتتی از عاشمتتتان یهتتتودی، او را بتتتا «ینتتتای»شتتتاگردان مکتتتتب 

 حنانا  ،«ردک نخواهد( حنانا)زیراکن بر شما ترحم » :استناد بن آیۀ

 .نامند یم

نامنتد و بتن  یمت یهودا هناسی یتب ربکاو را مبروص م یبرا

                                              
1. See: "Messiah"  ni :The Jewish Religion, the blackwell dictionary of 

judaica, 1992.  

 . 5:9، هوشع . 

 . اشف 5: ، برااوتیروشلمی . 

 . 00:03، ریمزام . 

 . 09:06، ایارم . 
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متا  یهتا یمتار ااو ب مستلما  »: دیگو  ین مک تاب مقد ک ن فرازیا

 یوشت ،ما را بر اتود حمتل نمتوده استت یرده و دردهاک را تحمل

ده از جانتتب اداونتتد یتتد اتتورده و رنتت  ده و ضتترباشتتکمتتا او را بل 

 یده بتتن معنتتااشتتکبل . نتتدینما یاستتتناد متت  ،«میمحستتوب نمتتود

برص  یمار اسال از ب سازده، یهوداهناسی یمبروص است و رب

ح، اماشت  ،دانستت یمت یرحمتت الت ه ۀو آن را نشتان برد یرن  م

واضتتح آن  ۀنمونتت یهتتودا هناستتین کتت دگانیتتد رنتت  ۀهتتم از طبقتت

 .است، اواهد بود

 آیا در بین یهودیان هم منیر وجود ماشیح وجود دارد؟ 

ن کت انتد بلی، برای از عاشمتان یهتودی در گذشتتن معتقتد بوده

یکتتی از ایتتن . ماشتتاح ظهتتور یافتتتن و دیگتتر نبایتتد منتظتتر او بتتود

ن کت (مالت دی 9قترن )عاشمان، شخصتی استت بتن نتام ربتی هلاتل 

بتتاره دارد و  چتتن در تلمتتود آمتتده، شحنتتی شتتکاک در این بنتتابر آن

نتد، نخواهتد ک ن ظهورک ملت اسرائال دیگر ماشاحی»: گوید می

بهرۀ اود را از او ( سلطان یهودا)داشت؛ زیراکن در زمان حازقاا 

   .«اند برده

انتد اگتر قترار بتود از  ر عاشمان در رد  ادعای فوق گفتناشبتن دیگ

ستتی ماشتتاح باشتتد، داوود ستتزاوارتر بتتود؛ چراکتتن آن ک پاشتتاناان

رد کت همن سرود در وصف جل ل ادا تصناف پادشاه اسرائال آن

 و ادا را مدح و ثنا نمود، وشی حازقاا با آن همن معجزات و آیات

درگتتاه اداونتتد ن بتترایش نمایتتان شتتد، حتتتی یتتک ستترود هتتم بتتن کتت

 .نخواند

اسرائال پتا گرفتت  آرمان مساحایی در دوران ابتل  در ماان بنی

و بتتا گذشتتت زمتتان در  رفتتای جتتان قتتوم، رشتتد و تحتتول یافتتت و 

. متناسب با محاط و شرایط داالی، بن اشکال گونتاگونی درآمتد

                                              
 . 9:59، ایاشع . 

 . اشف 85 ،عایمص باوا . 

 . ب 38، نیسنهدر . 
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استرائال بتتن  ن پاتتامبران بنیکت شتکوه ستتلطنت داوود ستبب شتتد

هتتای قتتوم، بتتا یتتادآوری شتتارینی آن  هنگتتام مشتتکل ت و آوارگی

ن روزگاری دوباره آن مجتد و ک نندک روزگار، ملت یهود را امادوار

ودکی از نستتتل او مجتتتد و کتتت عظمتتتت تحقتتتق اواهتتتد یافتتتت و

 .عظمت از دست رفتۀ قوم را بن آنان باز اواهد گرداند

یافتده  هدایی شددت می در تاریخ یوم یهدود توجده بده منجدی در چده زمان

  اند؟ دعیان دروغین ماشیح هم وجود داشتهاست؟ آیا م

های ملتی قتوم یهتود  اعتقاد بن ظهور ماشاح، هنگام بتدبختی

 ن ظلم و تعدی یتک دوشتت فتاتح،ک وقتی. یافتن است شدت می

تحمتل  ن ملت اسرائال را بتن زیتر ستلطۀ اتود داشتت، غارقابتلک

تتاب ک ن درک هایی گویی شد، یهودیان از روی غریزه بن پاش می

کردنتد تتا در  دربارۀ ظهور ماشاح شده استت، توجتن میمقد  

ها تتاب بااورنتد و  روزهای پتر از رنت  در برابتر شتدیدترین ستختی

 .ها چاره شود نگذارند یأ  و حرمان بر آن

خ قتوم ید گفت در تار یح هم باان ماشاان دروغادر مورد مدع

اند و  ردهک ییحاامس یرباز صدها تن برااستن و ادعایهود از دی

اند و  ل را مجذوب اود نمودهااسرائ یدل ن بن ساده ید صباحچن

 .اند ن قوم افزودهیا یبر بل ها یاهکجان یت بل هایدر نها

های  در ستال: گویتد وسفو ، مورخ مشتهور تتاریخ یهتود می

ن همتان کت انتد کرده اشمقد ، افرادی ادعا می قبل از ارابی بات

انتد،  ز پاش ابر دادهن انباا ظهور او را اک ای هستند دهنده نجات

انتتد و رهبتتر  ن بعضتتی او را برکوزیتتوا ناماتتدهکتت مثتتل برکواتتواو

ربتتی عقاتتوا هرگتتاه او را . شتتورش یهودیتتان علاتتن روماتتان بتتود

: گفتتت ایتتن همتتان پادشتتاه ماشتتاح استتت و بتتن آیتتۀ دیتتد، می می

رده کت استناد  ،«ردک از یعقوب طلوع اواهد( کوااو)ای  ستاره»

 وزیتوا از یعقتوب طلتوع اواهتدک :نمود را چنان تفسار می  و آن

اشبتن یکی دیگر از عاشمان یهودی، بن نتام ربتی یوحانتان بتن . ردک

                                              
 . 00:39، اعداد . 
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( در قبر)های تو  عقاوا از گونن: گفت تورتا، در اعترام بن او می

ها اواهند رویاتد؛ چراکتن هنتوز ماشتاح فرزنتد داود ناامتده  علف

  .است

رندد و آیدا زمدانی را بدرای یهودیان چه نمری دربارۀ ویت آمددن ماشدیح دا

 کنند؟ آن تعیین می

ح تتا اخ آمدن ماشتیافتن تار یهود، یمندان دانش تر باشاز نگاه 

ننتدگان متورد شعنتت ک ن محاستبنکت ح شتده استتان تقبتیتبدان پا

 یارهتاک حا بناآمدن مس ،ن دانشمندانیاز نگاه ا  .اند قرار گرفتن

ن، اقتوان ل براستا او اگر ملت اسرائ  مردم مشروط است اکن

، بل فاصتلن (عت ملتتزم باشتندیبتن شتر  یعنی)شنبن را نگاه دارند 

  .افتینجات اواهند 

لتی و گتاه بستاار ک ای از منتابع اشبتتن گتاه با ایتن همتن، در پتاره

بتترای مثتتال، در یتتک . دقاتتق، آمتتدن مستتاحا محاستتبن شتتده استتت

گتتویی و براستتا  یتتک عقاتتدۀ قتتدیمی، جهتتان شتتش هتتزار  پاش

ن بتتا تعتتداد روزهتتای کتت هتتا ایتتن هزاره. یافتتتستتال ادامتتن اواهتتد 

. اند آفتترینش تناستتب دارد، بتتن ستتن دورۀ دوهتتزاره تقستتام شتتده

دوهزارۀ نخست را بتایر، یعنتی دوران فقتدان شتریعت، دوهتزارۀ 

دوم را دوران شتتریعت یتتا تتتورات، و دوهتتزارۀ ستتوم را روزگتتاری 

  .ردک ن در آن روزگار ماشاح ظهور اواهدک دانستند می

ن پستر داوود پت  کت کنتد تر باان می می دقاقک دیگرمحاسبۀ 

ح را پت  اگر ظهتور ماشتید ۀاواهد آمد و محاسب  یوبال 85از 

م اتتتین جهتتان کتت دانتتد ینش میستتال از آغتتاز آفتتر  9330از گذشتتتن 
                                              

 . دال 6، تیتعن یروشلمی . 

 .956همان، ص.  

3. Sanhedrin 98a 
4. Shabbat 118b 

 .00، صهودی نییآ در حایمس انتظار . 

. شتود یوبال نام یکی از اعااد یهودی است کن هتر پنجتاه ستال یکبتار تکترار می.  

 .سال 9351یوبال، یعنی  85بنابراین 
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ش ات پتیتاواهد بتود و در نها ییها جنگ یانااواهد شد و ساش

  .اواهد شد یهفتم جهان بازساز  ۀاز آغاز هزار 

مقصتتود : گویتتد عاشمتتان یهتتودی بتتن نتتام راو آشتتن مییکتتی از 

ن تتا آن کت دانشمندان از ذکر تاریخ برای ظهور ماشاح ایتن بتوده

تتتاریخ نبایتتد منتظتتر آمتتدن ماشتتاح بتتود، وشتتی از آن بتتن بعتتد بایتتد 

همتتواره منتظتتر ظهتتور او بتتاش، »انتظتتار ظهتتور او را داشتتت؛ 

ر انتظتار تتأاار نمایتد، متع ذشتک د( فرا رسادن پایان ذشت)اگرچن 

   .«باش

وشتتش بتترای محاستتبن و یتتافتن تتتاریخ پایتتان ذشتتت ک نکتت گفتتتام

قوم اسرائال و ظهور ماشتاح، از طترف اکثتر دانشتمندان یهتود، 

بن شدت تقباح شده است؛ چراکن در صورت عتدم تحقتق، یتأ  

نهی از توقات آمدن ماشاح . و حرمان را بن دنبال اواهد داشت

 .بوده است گاهی با شعن و نفرین ناز همراه

هدایی ذکدر شدده اسدت؟  در آیین یهود بدرای دوران آخرالزمدان چده وی گی

 علائم ظهور ماشیح چیست؟

بنتتتتتابر متتتتتتون مقتتتتتد  یهودیتتتتتان، دوران آاراشزمتتتتتان دارای 

 :ند ازا ها عبارت ن برای از آنک های ااصی است ویژگی

 دردهای زایمان دورۀ ماشاح سخت و شدید اواهد بود؛ _

ی شتتتب، قبتتتل از دماتتتدن ستتتپاده فزونتتتی تتتتاریکی و ستتتااه _

 یابد؛ می

آشتتفتگی و فستتاد در جهتتان بتتن حتتد اعلتتی اواهتتد رستتاد و  _

 های زندگی، غارقابل تحمل اواهند شد؛ سختی

ها را اجاشت اواهنتد  رده و آنک احترامی جوانان بن پاران بی _

 پا اواهند ایستاد؛ داد و پاران در جلوی جوانان بن

 ؛(حاایی از بی)اواهد بود روی مردم چون روی سگ  _

محل تحصال و مطاشعن بن اماکن فساد مبدل شده، دانتش  _
                                              

 .همان.  

 . 9:3، حبقوق . 
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 دباران فاسد اواهد گشت؛

 ردکتت ای ظهتتور اواهتتد ، فقتتط در دوره(ماشتتاح)فرزنتتد داوود  _

 ن همۀ مردم آن یا معصوم باشند یا مجرم؛ک

ن منجتر بتن کت ها با هم بن نزاع سااسی هر وقت ببانی دوشت _

 .پردازند شود، می میهای سخت  جنگ

بتار از اتدا اواستتن استت تتا  پن  ریدمزامتاب ک در داوود پاامبر

براازد؛ چهاربتار مربتوط بتن چهتار دوشتت یوناناتان، بختت اشنصتر، 

هامتتان صتتدراعظم اشایارشتتاه، روماتتان و پنجمتتی مربتتوط بتتن 

ن در آاراشزمتان کت استت( یأجوج و مأجوج)دوشت گوگ و ماگوگ 

 .اسرائال بن جنگ اواهد آمد نیبا قدرتی عظام علان ب

کنتتد، چنتتان  ن ماشتتاح در آن ظهتتور میکتت ای ستتاشن دوران هفتتت

 :است

   بارانی؛ سال اول، بی

 سال دوم، قحطی؛ 

ودکتتان، ک ستتال ستتوم، قحطتتی شتتدید و متتردن متتردان، زنتتان،

 متقاان و فراموشی تورات؛

 سال چهارم، ساری و وفور نعمت؛ 

 یازگشت تورات بن ستوم، باعظ یو فراوان یر اس ،سال پنجم

 ؛ آموزندگانش

  ؛از آسمان ییصداهادن ابن گوش رسسال ششم، 

ستاشن  سال هفتم، درگترفتن جنتگ و در پایتان ایتن دوران هفتت

 .آید ماشاح می

 خصوصیات دوران ظهور ماشیح در آیین یهود چگونه است؟ 

تتاب مقتد  اتود دوران ظهتور ماشتاح را ک یهودیان براسا 

رفتتاه ذکتتر  عادت و شتتادی و امانتتت وروزگتتاری مشتتحون از ستت

: در توصتتاف دوران ظهتتور آمتتده استتت تلمددودتتتاب ک در. کننتتد می

آستتا  انگاز و معجزه ناتتروی بتتاروری طباعتتت بتتن مازانتتی شتتگفت

 :نادک ها توجن بن این نمونن. فزونی اواهد یافت
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برای حمل یک حبۀ انگور، گاری یا قایق ل زم استت و بایتد آن 

  ... .ترا در گوشۀ اانن گذاش

کننتد و دراتتان ظترف دو  غل ت در متدت یتک متاه رشتد می

 .دهند ماه ماوه می

غلتتت ت ظتتترف پتتتانزده روز بتتتن عمتتتل : گویتتتد ربتتتی یوستتتن می

   .آیند و دراتان در مدت یک ماه ماوه اواهند داد می

ترین آرد و  هتتتتتتایی از عتتتتتتاشی در ستتتتتترزمان استتتتتترائال، گرده

 .د رویادترین پشم در زمان اواه هایی از نفا  پارچن

   .یک دانۀ گندم بن اندازۀ دو قلوۀ یک گاو بزرگ اواهد بود

در جهان آینده، زنان هر روز اواهند زایاتد و دراتتان هتر روز 

  .ماوه اواهند داد

بتتن عقاتتدۀ یهودیتتان، اداونتتد ده چاتتز را در دوران ماشتتاح تتتازه 

 :ردک اواهد

کتن  رد، چنتانکت او اود جهان را بن نور اویش روشتن اواهتد. 0

بار دیگر آفتاب در روز نور تو نخواهد بود و ماه »: مکتوب است

با دراشندگی برای تو نخواهد تاباتد، زیراکتن یهتوه نتور جاودانتۀ 

  ؛«تو و ادایت، زیبایی تو اواهد بود

ن کت از اورشلام آب روان جتاری اواهتد ستاات و هرکستی را. 3

   باماری داشتن باشد، بن واسطۀ آن شفا اواهد داد؛

کند تا هر ماه ماوه بااورند و انستان از  دراتان را وادار می .9

یابتتد و بتتر شتتب آن نهتتر در ایتتن  اتتورد و شتتفا می هتتا می آن ماوه

ن بترگ آن پژمترده کت طرف هر نوع درات اوراکی اواهد رویاتد

   ؛... اش تمام نخواهد گشت نخواهد شد و ماوه

                                              
 . ب000، توبوتک . 

 . اشف3، تیتعن یروشلمی . 

 . ب000، توبوتک . 

 . ب91، شبات . 

 . 03:61، اءیاشع . 

 . 3:90، الیحزق . 

 . 03:90همان،  . 
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در جهتان رد و کت تمام شهرهای ویتران را از نتو آبتاد اواهنتد. 9

  ؛... ویرانن یافت نخواهد شد

بتتود از نتتو بنتتا ک های یتتاقوت اداونتتد اورشتتلام را بتتا ستتنگ. 5

ها همچون اورشاد نتور اواهنتد داد  و آن سنگ  ؛... ردک اواهد

   پرستان آمده و عزت و جل ل اسرائال را اواهند دید؛ و بت

: فرمتتا اواهتتد شتتد مکتتعتتت حاصتتلح جتتاودان در سراستتر طب. 6

بتره ستکونت اواهتد داشتت و پلنتگ بتا بزغاشتن اواهتد گرگ بتا »

ستتت و یر و گتاو پتتروار بتا هتم اواهنتد ز اد و گوستاشن و شتاتاواب

د و یترا اواهند راند و گاو با ار  اواهتد چر  ها ک آنوچک طفل

اه اواهتد کت ر مثل گاواد و شابا هم اواهند اواب ها آن یها بچن

 رد، وکتت اواهتتد یراواره بتتر ستتوراخ متتار بتتاز ااتتورد و طفتتل شتت

 یافعتت ۀر بازداشتتتن شتتده، دستتت اتتود را بتتر ل نتتااز شتتک ودکتت

  ؛«اواهد گذاشت

هتا  اداوند، تمامی حاوانات و ازندگان را فرااوانده و با آن. 0

  و با تمام اسرائال عهد اواهد بست؛

   گرین و شاون و زاری در جهان نخواهد بود؛. 8

   مرگ، دیگر در دناا وجود نخواهد داشت؛. 3

ای بتن گتوش اواهتد رستاد و نتن فریتاد و  گر نن آه و ناشتندی. 01

فغتتانی، نتتن غتتم و انتتدوهی و نتتن حتتزن و متتاتمی وجتتود اواهتتد 

شتدگان  و فدین»: داشت، بلکن همن شادمان و اوشحال هستتند

  .«اداوند بازگشتن و با ترنم صهاون اواهند آمد

                                              
 . 55:06همان،  . 

 . 03و  00:95 ،اءیاشع . 

 . 9:61همان،  . 

 . 8، 0، 6:00، همان . 

 . 31:3، هوشع . 

 . 03:65: اءیاشع . 

 . 8:35: همان . 

 . 30:05، ربا شموت؛ 01:95: ءایاشع . 
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رسدیم یهودیان از ماشیح چه انتمداری دارندد و طدوو دوران او را چگونده ت

 نمایند؟  می

در  یو ارستتند یزوال و شتتادمان یدار و بتتیتتصتتلح پا یبرقتترار  _

 ؛سراسر جهان

 ؛وران و شنگانک شفا دادن _

بندگان تا نام اتدا را بخواننتد ردن همگی ک دوش و متحد هم _

 ؛نندک و او را پرستش

 ان تحملان از جهانک یظلم و جور : لاملت اسرائ یاوشبخت _

 انشتین اداوند براک یافت و بن مقام عاشی ان اواهدیاند پا ردهک

 ؛داد رسنرده است، اواهک مقدر

 اواهتد یل را عملتاو اتحتاد استباط استرائ یآور  ح، جمعاماش _

از  یل ستتهماده ستتبط استترائ»: نتتدیگو  یمتت یهرچنتتد بعضتت ،ردکتت

  ؛«نده ندارندیجهان آ

ن قبل از گردآمدن مجدد ک ماشهر مقد  اورشل ید بنایتجد _

   ؛ل استااسرائ ۀدنکاسباط پرا

رد آن بتا کار کت نکت قداش ستومات همامجدد معبد ب یبرقرار  _

گناهتان بتود،  ۀفتار ک یهتا یقربتان ین براک اول و دوم معبد یبنا

هتتا  یقربتتان ۀدن همتتاتتنتتده، گذرانیدر جهتتان آ»: متفتتاوت استتت

 کن هرگتز تتر کت راننکشت یم قربتانیموقوف اواهد شد بجتز تقتد

  ؛«نخواهد گشت

 ،ل از ستمگران استتاح، نجات اسرائاوران ماشت دیتنها مز  _

گرفتتار آن  ین آدمتکت یگوناگون یها یاز بدبخت ییرها یبرا یوش

 .ن جهان بربنددین رات از اک یند تا زمانک د صبریاست، با

های  دربتتتتارۀ طتتتتول متتتتدت دوران حاکماتتتتت ماشتتتتاح نظریتتتتن

هتا اشتاره  ن در ذیل بتن براتی از آنک گوناگونی ارائن شده است

                                              
 . 09:03ن،ی، سنهدر فتایتوس . 

 . 00:013، ریمزام . 

 .اشف 03، قتایپس  
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 :دشو می

ل در ااستترائ یستترگردان ۀچهتتل ستتال بتتن انتتداز : وااتتعق یربتت _

 ابتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان پتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  از اتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتروج اب

 ؛از مصر

 ؛سال یکصد: وسنی یعزر فرزند ربااش یرب _

 ؛ششصد سال: دوسا یا از قول ربابرا یرب _

متتدت غربتتت  ۀچهارصتتد ستتال بتتن انتتداز : یهتتودا هناستتی یربتت _

 ؛(ا سن نسلی)مصر 

 ؛ار سالهز : عزر فرزند هورقانو ااش یرب _

 ؛هفت هزار سال: اباهو یرب _

 ؛هفتاد سال: ایاشعازار بن عزر  _

 ؛هفت هزار سال: اباهو یفرزند رب  یمیاو  یرب _

نش ین از آفتر کت یمتدت ۀانتداز  نبت: هودا از قتول شتموئلیراو  _

 ؛نون گذشتن استکجهان تا

ن از طوفتتان نتتوح کتت یزمتتان ۀبتتن انتتداز : راو نعمتتان براستتحق _

 ؛ستشده ا ینون سپر کتا

 ا شتش هتزار ستال استت؛ دو هتزار ستالِ ان دنیعمر ا: اهوااش _

ومتت کدو هتزار ستال دوم، دوران ح ؛بود یآشفتگ ۀدور  ،اول آن

 یوشت ،ح باشدادوران ماش یستیدو هزار سال آار با ؛تورات بود

ح ااز دوران ماشتت یار ابستت یهتتا اد متتا، ستتالیتتبتتن اتتاطر گناهتتان ز 

   .شد یهوده سپر اب

را الگددددوی حیومددددت موعددددود  حضددددرت داوود چددددرا یهودیددددان حیومددددت

 دانند؟ آخرالزمان می

 یام منجتتاتتق یهتتود بتتراین قتتوم یر یتتد یبتتا انتختتاب داوود، آرزو

شتائول  ،تاب مقتد ک تین بن رواک پ  از آن. امل   برآورده شدک

د، یش عزل گردیل از منصب او اسموئ ۀلامنحرف شد و بن وس
                                              

1. Avimi.  

 . اشف 30، نیسهندر . 
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 یاز چنتتد او نشستتت و پتت  یارش، بتتر جتتاکداوود، ستترباز فتتدا

 ۀجاودان ین اشگوک رساند یوهکل را بن چنان شااسرائ یشور بنک

  .دیهود گردی یومت آرمانکحا و حاشخص مس

ن براتی از انباتا و حکامتان ناتز او ک این باور چنان قوت گرفت

بتتاکی اتتود، بتتن قهرمتتان نمونتتۀ  او بتتا بی  .را مستتاحا دانستتتند

قتوم اتدا گردیتد؛ گتذار  اسرائال تبدیل شتد و در حقاقتت پاین بنی

وسالۀ  اسرائال بن های رسول ن بنی گویی ن براسا  پاشک چازی

 .امل اواهد یافتک مساحا تحقق

های دینتی هتم داشتت،  ن ریشنک اسرائال عقادۀ همگانی بنی

دستت آمتده در حکومتت داوود تتا  ن رفتاه و آستایش بنکت آن بود

اواهتد ابد پایدار اواهد ماند، اگرچن اود داوود بن نزد پتدرانش 

 :کند گویی می ن ناتان آن را چنان پاشک ای رفت؛ عقاده
روزهای تو تمام اواهد شد و با پتدران اتود اتواهی اواباتد 

یت تو را ن از صتلب تتو باترون آیتد، بعتد از تتو استتوار ک و ذر 

او بترای . اواهم ساات و سلطنت او را پایدار اتواهم نمتود

ت او را تا ابد رسی سلطنک رد وک ای بنا اواهد اسم من اانن

  .پایدار اواهم ساات

ن داوود اتود ناتز آن را بتن کت این باور تا بدان انتدازه قطعتی بتود

 :پسرش سلامان مژده داد

رستی استرائال بنشتاند، مفقتود ک ن بترکت ستیک ن از تتوک یقان

  .نخواهد شد

تتتتوان دوران  بتتتر ایتتتن استتتا ، عصتتتر داوود و ستتتلامان را می

 ان قوم یهود دانست؛ آرمانیشکوفایی آرمان مساحایی در اذه

ن در زمان سموئال بر پایتۀ گترایش متادی شتکل گرفتت؛ یعنتی ک

                                              
 .5 - 0، باب لیسموئ دوم تا ک.  

 .35 - 39:  90، الیحزق؛ 3:  91، ایارم؛ 5:  9، هوشع؛ Sanhednn 98b: نک.  

 .09 - 03: 0، لیسموئ دوم تا ک.  

 .9: 3، پادشاهان اول تا ک.  
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رهایی از دشمنان ستمگر، وشی در زمان این پتدر و پستر بتن آرزو 

 .و اماد برپایی حکومتی مل ی و پابرجا تحول یافت

گویندد موعدودگرایی یهدودی در ا در ارتبداا بدا ایدوام ایراندی  که می آیا این

 ، درست است؟پدید آمد

هتودا در یومتت کح: انتد بتاره گفتتن نیتان در ایتخ ادیمحققان تار 

ومت بابل سرنگون شتد و کح ۀلال د بن وساش از ماپ 586سال 

ل ااستترائ ۀپارچتت یک یِ ت از پادشتتاهکتتن مملال، دومتتکن شتتیبتتد

 یار او نخبگان و بس یومتکسران ح ۀهم ،آن یدر پ. دینابود گرد

ن بن اسارت بن بابل بترده اامابن هودا ویدو سبط  یاز مردم عاد

ران چنتتتدان ستتتخت ان استتتیتتتومتتتت بابتتتل بتتتا اکاگرچتتتن ح. شتتتدند

داده  یفراوان یو حقوق یاساس یها یگرفت و بن آنان آزاد ینم

بودنتتتتد و آرزو  یاز آنتتتتان از درد غربتتتتت ناراضتتتت یار ابتتتتود، بستتتت

ن اتود را اشتاومتت پکش برگردند و حین او اردند بن سرزمک یم

 .گرفتن یک آرمان و تقویت یک آرزو نی جاناین یع  .ابندیباز 

 قبتتل از مالتت د بتتا فتتتح بابتتل توستتط 593ایتتن استتارت در ستتال 

ن اشتتعاا او را مستتاح اتتدا کتت ستتیک باتتر پادشتتاه ایتتران وک ورشکتت

بتا . اتود بازگشتتند یها ناافت و آنان بتن سترزمیان یپا  داند، می

ل ااسترائ یان بناتم یقاعم یو اعتقاد یر کف یها ن همن، علقنیا

عمتده در  یراتتاال، تغاتن دشابتن همت. د آمدیان پداان و بابلارانیا

ن یتتاز ا یشتتمار  یردپتتا. ل گرفتتتکن قتتوم شتتیتتا یمتتانیا یباورهتتا

هتتود ی ینتتیات داتتات و ادباتتهنتتوز هتتم در اشه یوارداتتت یباورهتتا

ستفر ن در ک گونن مثال، داستان طوفان نوح آن یبرا. وجود دارد

ن بتر اشتواحی ماختی حتک کت آمده، بن داستتان ِپرنبشتتام شیدااپ

 .های بسااری دارد شده، همانندی

ن اعتقتتاد بتتن رستتتاااز مردگتتان و کتت همچنتتان براتتی معتقدنتتد

اش، از باورهتتای وارداتتتی  نتتونیک حتتتی بتتاور بتتن منجتتی در شتتکل

                                              
 .533نا ، ص ، جان بیانیاد جامع  یتار.  

 .0: 95، شعیاا.  
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ن کت رود یش متاش چنتان پتین گرایا. ان استارانیاز ا  قوم یهود

 ییاهتت تتتاب مقتتد  را از بخشک ش گفتتتن شتتده ازاپتت یهتتا بخش

تتتب مقتتد  ک بتتر مجموعتتن ین بعتتد از استتارت بتتابلکتت دانتتد یم

اواهتتتد موضتتتع اتتتود را  ینگارنتتتده نم  .افتتتزوده شتتتده استتتت

 یموعودبتتاور  ۀبتتودن آمتتوز  یروارداتتتاا غیتت یدراصتتوص وارداتتت

ت اد وضتتعیتتترد ین بکتت معتقتتد استتت ینتتد، وشتتک ارکهتتود آشتتی

رات او قتترون پتت  از آن تتتأث ید بتتابلاتتآمتتده در دوران تبع شاپتت

ت یتتتهودیدر  ییحاامستتت ۀآمتتتوز  ۀدوبتتتار  یدر بتتتازاوان یوانتتتفرا

 .داشتن است

اتتتتب از ستتتوی ک ن عتتتزرایکتتت گتتتاه پتتت  از استتتارت بتتتابلی و آن

پادشاهان بن زمامت ملت یهود برگزیده شتد، سرنوشتت دوشتت 

 اتبتان شتریعت افتتاد و از شتهریاری آنک نوبنااد یهود بتن دستت

 .استن شدک

د و اعمتتال در یتتاعق ین تمتتامکتت داشتتت یار اعتتزرا تلتت ش بستت

ستن چهتارم  ،عمتل»ن کت ن شتعاریتعت گنجانتده شتوند و بتا ایشر 

 یعملتت یازهتتاان نااتتود را بتتن تتتأم یرواتت، تمتتام ن«استتت یزنتتدگ

و آرمان مساحایی، مثل   ش ااتصاص دادیمردم طبق فهم او 

را  کتن تحقاتق و پژوهشتی آرامتش آن  آن دیگر اعتقتادات یهتود بی

بتدل ستازد، در  رفتای جتان  هم بزند و سکوتش را بن آشفتگی بن

 .مردم جای گرفت

ن عمتتل بتتن شتتریعت بتتن کتت از اتفاقتتات مهتتم ایتتن دوره آن بتتود

: منزشۀ شرط تحقق وعدۀ اشهی، بن آرمان مساحایی افتزوده شتد

ن آن را با فرایض و احکام بتن جهتت ک توراِت بندۀ من موسی را»

  .«یاد آورید تمامی اسرائال در هوریب امر فرمودم، بن

ن در تتأثار کت دیگر در تکون آرمان مساحایی ملتت یهتود اتفاق

                                              
 .339، ص5، جیةونیالصه و یةهودیال ةموسوع.  

 .33، پاورقی03، صهودی نییآ در حایمس انتظار: نک.  

 .96، صهمان.  

 . 9:9، کیمال . 
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ن بتا تأکاتد کت باور وارداتی رستااار مردگان شکل گرفت، آن بتود

 کن افراد جامعن باید بن دقایق تتورات عمتل عزرا و یارانش بر این

داری اتتویش  استترائال در قبتتال دیتتن ننتتد، مستتئوشات فتتردی بنیک

کشادند و با تعهد    میآنان برای اعتل ی معبد رن. افزایش یافت

ن پت  از مترگ کت مردنتد و معتقتد بودنتد هتای قتوم می بن آرمان

گاتترد،  ن بتتا آمتتدن مستتاحا شتتکل میکتت بتترای دیتتدن جلتت ل آینتتده

ن فستاد ک او قدو  اود را نخواهد گذاشت»: براواهند ااست

اتبتتان بتتن ک ز بتتا تلتت شاده بتتن رستتتاااتتوه، عقان شتتیبتتد  .«ببانتتد

  .بدل شد ییحاار آرمان مسیپذنا ییبرجستن و جدا یمااس

آیا مسیحیان موعودباورند؛ یعنی معتقدد بده آمددن منجدی در آخرالزمدان 

هسددتند؟ نددام منجددی آنددان چیسددت؟ آنددان آمدددن منجددی را چگوندده ترسددیم 

 کنند؟ می

معتقدنتد در  یمتاان ابراهیتاز اد یکتیان هم بن عنوان احامس

را بتتن هتتا  آن دهنتتده اواهتتد آمتتد و نجتتات یتتکن عتتاشم یتتان ایتتپا

ستت ان یستک یاشبتن از نظر آنان منجت. رساند یامل مک سعادت

ت احان مستتیتتن دکتت یستتک همتتان یعنتتی ؛میبتتن متتر  یستتاجتتز ع

 یستان عکت گونتن ان معتقدنتد همتاناحامست. منتسب بتن اوستت

گتر در یبتار د یتک ،ردکت هتا از گنتاه ظهتور نجات انسان یبار برا یک

. اواهتد گشتتباز  یحامؤمنان مس یینجات نها یآاراشزمان برا

 : ح معتقدنداآنان در مورد بازگشت مس
 یید رهتتایتتل بتتود و نو ااستترائ یح بنان همتتان ماشتتکتت یستتاع

ن بتتر کتت ن پتت  از آنکتت شتتدک ینمتت یانستتان را داده بتتود طتتوش

ن از آن کت را یوتکتب شد، دوباره بن جهان بتازگردد تتا ملاصل

   .سخن گفتن بود، برقرار سازد

شان  یرند مراد و منجین بپذک ار سخت بوداروان او بساپ یبرا

                                              
 .01: 06، ریمزام . 

 .96، صهودی نییآ در حایمس انتظار.  

3. Encyclopedia Biblica, Vol 3, P 3058. 
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ن یتل آنتان در ااتن دشابتن همت. ب شتودابر صتل ین سادگابن هم

 گرفتنتتتتتتتتتتتتتتتتتد و آن  ینتتتتتتتتتتتتتتتتتن موضتتتتتتتتتتتتتتتتتع روشتتتتتتتتتتتتتتتتتنازم

 .«ان مردگتتتان برااستتتتن استتتتاتتتح از مامستتت یستتتاع»: نکتتت نیتتتا

ب رفتت و دفتن ان بر صلک پ  از آن یسان اعتقاد، عیبراسا  ا

روز بتر ان مردگتان برااستت، متدت چهتل اشد، سن روز بعد از م

بتن   .ردکت ها صتعود د و ستپ  بتن آستمانین اقامت گز ازم یرو

چتن در  آن ۀن اعتقتاد فتار  از همتین اک توان حد  زد یم یراحت

 رامتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتون اپ

ون یتتتحوار  یتوانتتتد بتتترا یتتتتوان گفتتتت، تتتتا چتتتن انتتتدازه م یآن م

توانتتتد  یند باشتتتد و تتتتا چتتتن انتتتدازه میننده و اوشتتتاک سرمستتتت

د اشتکن ین طتوشکت ن بتوداهمت یراب. ندک دور ها آنرا از  یداناام

ن کت یا آموزه. ت بدل شداحامس ۀن آموز یتر  یدالک بن هن آموز یا

تتاب مقتد  ک .سا بر آن استوار استتالک یت و معنااتمام ماه

 ن بتابیو چنتد ،ن موضوع پردااتن استتیصدبار بن ااش از ساب

ن از آن جملتن کت افتتن استتین آموزه ااتصاص ین اااامل بن تبک

 . 30بتتتتتاب ،لوقدددددا ؛09بتتتتتاب  ،مدددددرق  ؛39و  35بتتتتتواب ا ،یمتددددد: استتتتتت

ن یتتتف ااان و توصتتتاتتتصتتترفا  بتتتن ب ییها فراتتتتر از آن، گتتتاه رستتتاشن

ان اول و دوم و اکاتستتاشون: اند، ماننتتد موضتتوع همتتت گماشتتتن

 قتتتتتتتتت ان حقابتتتتتتتتا توجتتتتتتتتن بتتتتتتتتن همتتتتتتتت. وحنتتتتتتتتای ۀاشتتتتتتتتفکم

 مان جتزء تعتاشیتر  ح مهمارجعت مس: ردک توان ادعا ین مک است

م مطتترح ااز مفتتاه یار اعلتت وه بتتر آن بستت  .تتتاب مقتتد  استتتک

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب مقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد  بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدون ک شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتده در

 ماننتد یمامفتاه. ستتنداح قابل فهتم نامفهوم رجعت مس کدر 

از  ینده و شمار فراوانتی، نجات در آیسااهن و پادشاه بودن عک

 ۀن آموز ک شوند یمعنادار م یتاب مقد  تنها زمانک یها آموزه

 د اتتتتتتعم چتتتتتون یماتعتتتتتاش. رفتتتتتتن شتتتتتودیپذ یستتتتتارجعتتتتتت ع
                                              

 . 03-0: 0 ،رسوالن اعمال . 

 .930هنری تاسن، ص ،یحیمس اتیااله.  
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  .اند ق برقتترار ستتااتناتتعم یونتتدان آمتتوزه پیتتبتتا ا یو عشتتاء ربتتان

ن شتخص کت ردهکت اتود بارهتا اعلت م یستان اعتقاد، عیبراسا  ا

بتت ادر جل ل و ه  یو بدون اطل ع قبل یبن صورت ناگهان  لاو

 و فتتتتتح  یروز اتتتتو بتتتتن همتتتتراه فرشتتتتتگان و همتتتتراه بتتتتا پ  پتتتتدر

 ۀقتد  در متورد مستئلتتاب مک پردااتن بن اشارات. اواهد آمد

 یتنهتا فهرستت ۀاست و ارائت یار دشوار ک حامس یسابازگشت ع

 ین موضتتوع پردااتتتن، فهرستتت بلنتتدیتتن بتتن اکتت یاتیتتاز تمتتام آ

بازگشتتتت  ۀاتتتود وعتتتد یستتتاات گتتتاه عیتتتن آیتتتدر ا. اواهتتتد بتتتود

 : مانند ؛دهد یم
گتتر یمتتو د ۀواتتن از میتتن بعتتد از اکتت میگتتو  یامتتا بتتن شتتما م

وت پدر اتود کن آن را با شما در ملک ید تا روز انخواهم نوش

   .تازه آشامم

زنتتتده  یحامستتت ۀد و انتظتتتار را در جامعتتتاتتتو گتتتاه رستتتول ن ام

 : نندک یم

م و هنتتوز ظتتاهر نشتتده ابتتان التترن فرزنتتدان اتتدا هستتتاحب یا

م چتون او ظتاهر شتود ادان ین مکم بود شاچن اواه است آن

  .م بودامانند او اواه

وجددوه اشددتراچ و چدده اختلافدداتی  موعودبدداوری اسددلامی و مسددیحی چدده

 دارد؟

بتتن قرائتتت  یاستتل م یموعودبتتاور  کرجعتتت از وجتتوه مشتتتر 

م یان معتقتتداعامتتا شتت. استتت یحان و ستتنت مستتاتتامام ۀعاشتت

از  یآاراشزمتتان، گروهتت یهتتور منجتتظاداونتتد متعتتال پتت  از »

گردانتد تتا آنتان بتن  یا بتازماتانتد، بتن دن ا رفتتنان از دنک ان رااعاش
                                              

 .938همان، ص.  

 .39 - 33: 30؛ 09: 09، وحنای: نک.  

 .90 - 99: 09، مرق ؛ 09 - 3: 35؛ 50 - 93: 39، یمت: نک.  

 .09: 35و  38: 03؛  30: 06 ،یمت: نک.  

 . 33: 36،یمت . 
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ت و کوجتتتود او و شتتتو کدر  و یو همراهتتت یار یتتت نکتتت شتتتانیآرزو 

از دشمنان استل م و  یز برااعظمت اسل م است، نائل شوند؛ ن

ز اتگردانتد تتا آنتان ن یا بتاز متاتنتد و بتن دنک یرا زنتده م تاتب اهل

ت استتل م و مؤمنتتان را کباطتتل را و شتتو یحتتق و نتتابود یروز اتتپ

  .«ن و متأستف گردنتدااتود انتدوهگ ۀبنگرند و از اعمتال گذشتت

حاان ناتتز معتقتتد بتتن رجعتتت عاستتی مستتاح در آاراشزمتتان و مستتا

 .داران مساحی هستند تکریم ایمان

ن قترآن بتن زنتده کت در سنت اسل می، بازگشت عاستی مستاح

ث یطبق احاد یوش ؛رود یانتظار م  رده است،ک بودن او تصریح

. آاراشزمتان اواهتد بتود یت منجا، پ  از ظهور شخصیاسل م

 امبر استتل ماتتارد و از فرزنتتدان پنتتام د یمهتتد ،تان شخصتتیتتا

لم و جور شده است، پر ظن مملو از ک است و جهان را پ  از آن

ن کتت ث آمتتده استتتیتتاز احاد یدر براتت  .نتتدک یاز عتتدل و داد م

اواهد  ید، تحت امارت مهدیآ یاز آسمان فرود م یساع یوقت

ان یتن طبتق روایبنابرا. شان نماز اواهد اواندیبود و بن امامت ا

  .ا واقتتتع اواهتتتد شتتتداتتتن دناح در همتتتا، رجعتتتت مستتتیماستتتل 

ح و ستلطنت ادوران ظهور مس یان برااحان مسک یاتااصوص

ت و کتتشتتهرها و بر  یننتتد، ماننتتد آبتتادانک یان ماتتاو ب ۀهزارستتاش

طان و امتتتان و دربنتتتد بتتتودن شتتتیت و ااتتتارزاق و امن یفراوانتتت

 یات استتل میتتن در رواکتت هستتتند یاتااصوصتت یظاشمتتان، همگتت

در  ،گتترید یاز ستتو. ان شتتده استتتاتتب یظهتتور منجتت ۀدور  یبتترا

اد یتت« مابت عظتتامصتت ۀدور »بتتن نتتام  یاز دورانتت یحامنتتابع مستت

بن دوران آاراشزمان و وجتود ظلتم و  یادین شباهت ز ک شود یم

 .ار آن داردافساد و گناهان بس
                                              

 .33، باب096، ص59، جبحاراالنوار: نک.  

 .050-056سورۀ نساء، آیات : نک.  
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 شود؟ بازگشت عیسی مسیح در روایات اسلامی چگونه تفسیر می

ح از آستتتتمان، در استتتتمستتتتلمانان در فتتتترود آمتتتتدن حضتتتترت م

و »: نکت ن رایتن آیتمفستران ا تر باشآاراشزمان اتفاق نظر دارند و 

ش از مرگ اود حتمتا  بتن ان پک ست مگر آنان یسک تاب،ک از اهل

بر آنان شاهد اواهتد [ زان یسک]امت اآورد، و روز ق یمان میاو ا

 .اند ردهک رامعنا تفس نابن هم  ،«بود

فتترود آمتتدن  بتتارۀدر یوانتتات فرایتتروا ،یعن و ستتنامنتتابع شتت

 ل استتیتات ذیتروا هتا آن ۀازجملت. انتد ردهک رکح از آسمان ذامس

 : فرمود رمکامبر ااپ. ن امر اشاره داردیبودن ا ین بن حتمک

ان اتتم در میبتتن متتر  یستتان عکتت گتتاه د بتتود آناتتچگونتتن اواه

  .شما از اود شما باشد یشوااد و پیشما فرود آ

« فتترود آمتتدن عاستتی»در بتتاب ایتتن روایتتت را بختتاری و دیگتتران 

  .اند آورده

 فرود عاسی بن مریم»حماد حدود سی روایت ذیل عنوان  ابن

حضتترت بعتتد از فتترود آمتتدن  متتدت زنتتدگانی آن»و  «و روش او

و  صددحاحدر  نکتت هتتا، روایتتتی استتت ن ازجملتتۀ آنکتت آورده «وی

 :است نقل شده رمکامبر اااز پ بحاراالنوار

 یستان عاقتی طور بتنت اوست، ن جانم بن دسک سوگند بن آن

ان اتدادگتر استت، در م ییشوااعادل و پ یداور  نک میمر  بن 

را  کستتتتن، اتتتتوکب را شاشتتتما فتتترود اواهتتتد آمتتتد و صتتتل

قتتدر متتال  نتتد و آنک یوضتتع متت( نیتتجز )ات اتتشتتد و ماشک یمتت

   .ردیپذ ینم یسک گرین دک بخشد یم

و  یکتینشتان یاآ برادرنتد و ییها گر بن ستببیدیکامبران با اپ

 یستاشتان بتن متن عین ایسزاوارتر . ادرانشان مختلف استم

 ن ان بتتتتتتتتتتتتکتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتت؛ چرا میبتتتتتتتتتتتتن متتتتتتتتتتتتر 

ان شما فترود اواهتد آمتد، ااو در م. ستان یامبر امن و او پ
                                              

 .053سورۀ نساء، آیۀ .  

 .989، ص53، جنواربحاراال . 
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انتدام و سترخ  چهارشتانن و درشتت یمرد: دابشناس پ  او را

ند، کشت یب را ماشتد، صتلک یرا مت کدگونن است، اواو سف

 بتتتتتتتن جتتتتتتتز  را ینتتتتتتتیانتتتتتتتد و آک یمتتتتتتت یات را ملغتتتتتتتاتتتتتتتماش

ن منحصتر بتن ک داشتن جهت یکدعوت او . ردیپذ یاسل م نم

  .ان استاپروردگار جهان

پشتت ستر  ن حضرت مساحک در بعضی از روایات آمده است

گتتزارد و هتتر ستتال بتتن اانتتۀ اتتدا مشتترف  نمتتاز می امتتام مهتتدی

شتتود و مستتلمانان بتتن همراهتتی وی بتتا یهتتود، روم و دجتتال  می

 گتاه کنتد و آن ستال زنتدگی می آن حضرت مدت چهل. جنگند می

گاتترد و مستتلمانان وجتتود مقتتد  او را بتتن  اداونتتد جتتان او را می

 ن حضتترت مهتتدیکتت آمتتده استتت در روایتتتی .ستتپارند اتتاک می

دیتدگان متردم برگتزار  طور آشکار و در برابتر مراسم دفن او را بن

های گذشتن را بر زبان نااورند و  ن دیگر مساحاان حرفک کند می

فتن ک استت، باف حضترت متریم ن دستتک ای ا با پارچنپاکر او ر 

بن نظتر  .سپارد نار قبر مادر در قد  بن ااک میک کند و در می

اهش کتت ح،اظهتتور مستت ۀدیتتپد یاستتان اثتتر سارستتد، نخستتت یم

 بتتن استتل م و هتتا آنش یت گتترایتتغتترب و نها یااتتاصتتومت دن

آن حضرت بتن نمتاز  یات، اقتدایبن شهادت روا. مسلمانان باشد

 یستاح حضترت عیتواند اعل ن موضع صتر  ی، میمهدحضرت 

قتتتا  ان حقکتت یستتانک استتل م قتترار دارد و ۀدر جبهتت ین وکتت باشتتد

ش، بتن ینش از موعتود اتو ک نیدن ایاند، با د ح بودهامنتظر مس

 . دیاسل م اواهند گرو 

مراد از رجعت عیسی مسیح چیسدت و ایدن رجعدت در چده زمدانی اتفدا  

 ه خصوصیاتی دارد؟خواهد افتاد و این بازگشت چ

ن هنتوز کت ظهور او در آاراشزمتان استت ،حامراد از رجعت مس

مربتتوط بتتن  ،تتتاب مقتتد ک و یحارخ نتتداده و طبتتق ستتن ت مستت

 یاتاتتال ه ۀشناستتان داد فرجتتامیتترو  یتتکن آمتتوزه یتتا. نتتده استتتیآ
                                              

 .همان.  
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از  .ات استتتاتتال ه یشناستت گتتاه آن در بختتش آاتترتین جاکتت استتت

گردد و در مقابل  یاد میبن آمدن دوباره  ،حامس یسابازگشت ع

ن ک شود ین مطرح ماا ظهور اوشیبن نام آمدن  یگر ید ۀآن آموز 

تتاب ک هرچنتد در. استت یشناس حاآن بخش مس یاتاگاه ال هیجا

 یهتتا ییشتتگو اهتتا و پ ق و نبتتوتامقتتد  و اصوصتتا  در عهتتدعت

 ،ن دو آمتوزهیتن اا، بتیل در متورد ظهتور منجتااسترائ یبنت یااانب

 ،او یانیتتتدر جهتتتان و بازگشتتتت پا حان ظهتتتور مستتتااوشتتت یعنتتتی

ن یتتتتا یبتتتتا دقتتتتت در فحتتتتوا یوشتتتت ،شتتتتده استتتتت ییهتتتتا التتتتط

 مثتال بتا رایبت. بترد یپتهتا  آن تتوان بتن تفتاوت یها مت ییگو  شاپ

 ،الیددان ؛36-35: 03 ،و یدان آنچتن در کت افتتیتوان در  یدقت م یمک

آمتتتتده استتتتت، مربتتتتوط بتتتتن  3و0: 9 ،کددددیمال ؛9: 09 ،ایددددرکز ؛09-09: 0

   .ح استامس ییبازگشت نها

اگر تمام غایت نقشتۀ اداونتد از آفترینش، شخصتاتی بتن نتام 

ن با آمتدن ک بخش او بدانام، باید دانست مساح را در فعل نجات

ها پ  از برداشتن شدن موانع، بشارت ملکتوت  اوشاۀ او، انسان

ال هی را شنادند و با ایمتان آوردن بتن او اتود را آمتادۀ ورود بتن 

با آمدن دوبارۀ مساح در پایان جهتان در  نمایند و آن ملکوت می

بنتتابراین ایتتن دو ظهتتور و آمتتدن . گردنتتد آن ملکتتوت ستتاکن می

افتتد، تمتام ایمتان  عاسی مساح و هرآنچن در این بتان اتفتاق می

 . مساحی است

 های مسیحی دربارۀ بازگشت عیسی چه نمری دارند؟ کاتولیک

توشاتک، اک لاستایک جرج برانتل، نویستنده و ال هاتدان معاصتر

بتتا اذعتتان بتتن دو ظهتتور بتترای عاستتی و بتتا تشتتویق مستتاحاان بتتن 

 :انتظار و فعاشات برای تحقق بازگشت مساح، معتقد است
تنها یک ظهور، بلکن دو ظهور برای مساح قائلام؛ زیترا  ما نن

 اوشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبر 

او را آشکار ساات، اما دومی تاج ملکوت اشهی را بن همراه 

                                              
 .930، هنری تاسن، صیحیمس اتیااله.  
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: چاتز در مستاح دوگونتن استتلتی، همتن ک طور آورد؛ زیرا بن

 یکتتتتتتتتتتتتی از پتتتتتتتتتتتتدر، : توشتتتتتتتتتتتتد او دوگونتتتتتتتتتتتتن استتتتتتتتتتتتت

قبتتل از عتتواشم، دیگتتری از بتتاکره، در پایتتان؛ نتتزول او دوگونتتن 

 یکتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی در : استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

پنهتتانی، ماننتتد شتتبنم بتتر پشتتم گوستتفندان، و دومتتی آمتتدن 

 پرستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر و صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدای او 

او در ظهور اول اود در قنداقن پاچاتده شتده . کن باید باشد

  و در آاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتور بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتود

« اویشتن را بن نور مثل ردا پوشتاناده»و در ظهور دومش 

در اوشتتتان آمتتتدنش متحمتتتل صتتتلاب شتتتد و (. 3: 019، ریدددمزام)

آیتتتد، در  ، امتتتا در دومتتتی می(03:3، انیدددعبران)حرمتتتتی دیتتتد  بی

رده، او را تجلاتتتتل کتتتت ن فرشتتتتتگان او را مشتتتتایعتکتتتت حتتتتاشی

ایتد نگذارید در اوشان ظهور او باقی بمانام، بلکتن ب. کنند می

  .بن دنبال ظهور دومش باشام

ن چرا پاتروان مستاح پت  از صتلاب ک شود بنابراین روشن می

عاسی و قاامش از ماان مردگان ناگاه بن آموزۀ بازگشت او پناه 

بردنتتد؛ وقتتتی پاتتروان عاستتی او را ناباورانتتن بتتر صتتلاب دیدنتتد، 

ن کتت کتتن اتتود را بتوانتتد نجتتات دهتتد، ستتردرگم گردیدنتتد؛ او آن بی

توانستت شتهریار  ت جان اود را نجات بدهد، چگونتن مینتوانس

سن روز پ  از سردرگمی و بهت  باشد؟ پاروان اودبخش  نجات

ن بترای زیتارت قبتر او رفتتن بودنتد، آن را کت پاروان عاستی، زنتانی

ترستان : ای آنتان را متوجتن شتده و گفتت فرشتتن»ااشی دیدنتد و 

جتتا  در این. طلباتتد ن عاستتای مصتتلوب را میکتت دانم متتی. مباشتتاد

وقتتی عاستی   .«کن گفتن بود، برااستتن استت ناست؛ زیرا چنان

نتد، ستایۀ یتأ  و ک ریزی کتن حکتومتی پایتن آن بر صلاب شتد، بی

نومادی بر پاروان او ساین افکند و آنتان همتۀ اعتقتادات اتود را 

استترائال  زیتتر ستتؤال دیدنتتد؛ آیتتا بتتن راستتتی عاستتی مستتاحای بنی

                                              
 .306-305برانتل، ص ، جورجیکاتولک نییآ.  
 . 01 - 5: 38، یمت . 
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بتن همتان دشاتل، تتا . نمود ده میبود؟ این پرسش بساار آزاردهن

کتتن متتریم مجدوشاتتن و زنتتان همتتراهش از تجربتتۀ اتتود در  وقتی

نشانی و اموشی این  یافتن قبر ااشی عاسی سخن نگفتند، اانن

از نگاه آنان قاام مستاح، اثبتات حقاناتت . نوکاشان ادامن داشت

ن عاستی ک قاام عاسی، حواریان او را معتقد ساات  .انجال بود

و بار دیگر سوار بتر ابرهتا بتن زمتان بازاواهتد گشتت و بن زودی 

رو،  از این. ردک اسرائال را عملی اواهد ها در حق بنی همۀ وعده

مال شتجاعت بتن ک جرئت و جسارت جدیدی در آنان پادا شد و با

وعتت  و تبلاتت  در ماتتان متتردم مشتتغول شتتدند، درستتت در ماتتان 

ر شتده ن چندی پاش عاسی در ماانشان دستتگاک همان مردمی

  .و بر صلاب شده بود

تتتتتاب مقتتتتد  ک ان براستتتتا احامستتتت ،بتتتتن صتتتتورت ال صتتتتن

 در  یو بتدون اطلت ع قبلت یبتن صتورت ناگهتان یستاع: معتقدند

و فتتح بتاز  یروز اتفرشتتگان و بتا پ راهجل ل و هابت پدر و بن همت

تتتا »چتتون  یاتیتتگتتاه بتتا استتتناد بتتن آ ،رادر تفاستت  .اواهتتد گشتتت

حضتور او  بن یسابازگشت ع  ،«مانک اداوند را در هوا استقبال

ن اهم»چون  یاتیبن آ کز با تمساو گاه ن ؛در آسمان معنا شده

شتتما بتتن آستتمان بالتت  بتترده شتتد، بتتاز اواهتتد  ین از ستتوکتت یستتاع

اشبتتن . معنتا شتده استت ینتازم یحضتور  ی،سا، بازگشت ع«آمد

 یبترا. ننتدک یان متاتز باترا ن ین حضورها اهدافیاز ا یکهر  یبرا

م و شتما یآ یباز مت» یۀداران با استناد بن آ مانیت با امثال، مل قا

   ،«را برداشتتتتتتتتتتتتتتتتن بتتتتتتتتتتتتتتتا اتتتتتتتتتتتتتتتود اتتتتتتتتتتتتتتتواهم بتتتتتتتتتتتتتتترد

 یبن آسمان شمرده شده و بررس یسااز اهداف مهم بازگشت ع

  یو داور 
                                              

 . 601نا ، ص جان ،انیاد جامع  یتار.  

 .50 - 39: 39، یمت: و ناز 90 - 99: 09، مرق ؛ 39و  33: 30و  9:09، وحنای: نک.  

 
 .90: 35و  38: 03و  30: 06، یمت: نک .
 . 00: 0 ،رسوالن اعمال . 

 . 09: 0 ،همان . 



 69 ◄ اهبادیان و مذ

 

 یهتا و برقترار  ل، آزاد سااتن ملتااسرائ یها، نجات بن ان امتام

 وت، کتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمل

ن در کت وندر  یشمار م ح بنامس یساع ینااز اهداف بازگشت زم

و  یستام عاتعتاش یز کتمر  ۀوت اتدا، هستتکتمل یان، برقرار ان میا

دانتتان  یاز نگتتاه ال ه بنتتابراین  .بازگشتتت اوستتت ۀهتتدف عمتتد

دو نتوع ظهتور اواهتد  ،بن هنگام بازگشت اود یسا، عیحامس

 یدام داراکتن هر کت ی،نتاو بازگشتت زم یبازگشت آسمان: داشت

  .هستند یتیهدف و غا

مسددیحیان چدده دورانددی اسددت؟ نمریددر پایددان دوران و آخرالزمددان از نمددر 

 تاب مقدس دارد؟ک و چه جایگاهی در چه معناست نهایت عالم به

 تتاب مقتد ، معتقدنتدک مساحاان مطابق با تفسار سنتی از

اشبتن این اتفتاق بعتد از . ن این عاشم روزی بن پایان اواهد رسادک

داننتد، رخ  ن آن را جتزء امتور فرجتامان متیکت آمدن پایانی مستاح

 . اواهد داد
شتتتوند وشتتتی ستتتخنان متتتن زایتتتل  آستتتمان و زمتتتان زایتتتل می

  .نخواهند شد

ن آن وقتتت بتتود، در آب غتترق شتتده، هلتت ک گشتتت کتت عتتاشمی

ل م برای آتش ذااتره شتده و ک وشی آسمان و زمان بن همان

. اند دین نگتاه داشتتن شتده تتا روز داوری و هل کتت متردم بتی

ها بتن  ن در آن آسمانک آمد شکن روز اداوند چون دزد اواهد

صدای عظام زایل اواهد شد و عناصر سواتن شده از هتم 

ن در آن استت، ستواتن کت ارهتاییک اواهند پاشتاد و زمتان و

های  وشتتی بتتن حستتب وعتتدۀ او، منتظتتر آستتمان. اواهتتد شتتد

هتتتا عتتتداشت ستتتاکن  ن در آنکتتت جدیتتتد و زمتتتان جدیتتتد هستتتتام

  .اواهد بود

ن موضتتوع پایتتان دوران کتتتاب مقتتد  بتتن گونتتۀ دیگتتری هتتم بتت

                                              
1." King of  God" in: Dictionary of  the Bible, p.216.  

 .515، ص3، ان  ال مارکانی، جالالهوت علم یف میالتعل نظام.  
 . 99:30، لوقا . 

 . 09و  01و  0و  6:91، پطرس دوم . 
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 : گوید کن می پردااتن است، مانند این
کتن  چنان شتوند، آن آسمان و زمان در پایان حقاقتا  منحتل می

شتتود  ن مواجتتن میکتت ستتیک :آیتتد لتت م پطتتر  چنتتان برمیک از

بان نابودی عاشم با طوفان و ویرانی پایانی با آتش؛ نابودی 

ا آتش هم اتفاق با طوفان حقاقتا  اتفاق افتاد، پ  ویرانی ب

   .اواهد افتاد حقاقتا  

 تاب مقد ، دل یل زیادی وجود داردک براسا  تفسار سنتی

ن زمان در اول، شعلۀ آتتش بتود و برگشتت آن بتن حاشتت قبتل، ک

ویرانی در این آیات، متل شی شتدن . اگر ادا بخواهد آسان است

ناستتتت؛ چراکتتتن ستتتواتن جهتتتان مستتتتلزم متل شتتتی شتتتدن عتتتاشم 

ز وضعات عاشم بعد از آن ویرانتی، بتا شفت  تجدیتد ناست، بلکن ا

و آزادی از عبودیتت   و برگشتت همتۀ اشتااء  تعبار شتده استت

 . و آسمان و زمان جدید  فساد

ائنتتات ک افتتتد، در همتتۀ ن در روز پایتتانی اتفتتاق میکتت تغااتتری

ی  متتادی ناستتت، بلکتتن فقتتط در زمتتان و مربتتوط بتتن عناصتتر جتتو 

ائنات باعظمت، هنگتام ک این ن زوال همۀک ماست؛ بن این دشال

ای در دریتای اعمتال  ن قطترهکت داوری جن  بشتری ستاکن زمتان

تتتاب مقتتد  ک آنچتتن در. باشتتد التت هی استتت، قابتتل تصتتدیق نمی

ن زمان بتن واستطۀ گنتاه ک آمده است، ااتصاص بن انسان دارد

انسان ملعون شده و این شعنت هنگام اتمام فدیتۀ انستان زائتل 

ااطر بطاشتت گنتاه انستان ذشاتل شتد، ن بن ک مخلوقی. شود می

ن از قاود فساد آزاد اواهد شد ک زمان بود و آن مخلوقی است

نتتابود شتتد، ( طوفتتان)ن بتتا آب کتت لتت م پطتتر ، جهتتانیک و بنتتابر

                                              
 . 09-6:9، نهما . 

 . 38:03 ،یمت . 

 . 30:9، اعمال . 

 . 30:8، انیروم . 
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  .شود اودش با آتش نابود می

ها و زمتان جدیتد استت، هرچنتد  نتاجۀ این تغاار، ایجاد آستمان

نظر غاشب ایتن  تاب مقد  واضح ناست، وشیک این مطلب در

شتتود؛ و اگتتر ایتتن  ن زمتتاِن جدیتتد، مستتکِن ناکوکتتاران میکتت استتت

زماِن جدید، مسکن پاکتان و تختت پادشتاهی مستاح شتد، نتاجتن 

ن قدیستان در همتان حتتدود زمانتی محصتتور کتت شتود گرفتتن نمی

ن پاکان قادرند بتن عتواشم دیگتر ک توانام بگویام بلکن می  شوند،

  .باشندبروند و محصور در مکان واحدی ن

از نمر مسیحیان، بازگشت و ظهور مسیح چه مراحلدی دارد؟ آیدا عیسدی 

 مسیح حیومت هم خواهد نمود؟

مستتاحاان معتقدنتتد بازگشتتت مستتاح و ظهتتور دوبتتارۀ او در 

بخشی اتود در نقشتۀ اداونتد،  آاراشزمان برای تکمال عمل نجات

 :ند ازا ن عبارتک پذیرد در چندین مرحلن انجام می

  :شان یا آمدن مساح بن آسمانبازگشت او. 0

لاستتا و بتتردن آنتتان بتتن ک شتتامل ربتتودن مؤمنتتان ایتتن مرحلتتن

ناگهتانی و  در یتک چشتم بتر هتم زدن، بتن صتورت. آسمان استت

ن آمتتادۀ بازگشتتت او کتت هتتایی را بتتدون آگتتاهی قبلتتی، عاستتی آن

 :گوید پوش  رسول می. برد رباید و بن آسمان می می هستند،
ن همتتن نختتواهام اواباتتد، کتت یمگتتو  بتتن شتتما ستتر ی می همانتتا

طرفتعاشعانی،  ای و شاکن همن متبد ل اواهام شد، در شحظن

 بتتتتتتتتتتتتتتتتن جهتتتتتتتتتتتتتتتتت نتتتتتتتتتتتتتتتتوااتن صتتتتتتتتتتتتتتتتور اااتتتتتتتتتتتتتتتتر؛ 

براواهنتتد  فستتاد رنتتا صتتدا اواهتتد داد و مردگتتان بیک زیتترا

   .ااست و ما مقبول اواهام شد

دهنده، یعنتی  جا نجات آن ن ازک اما وطن ما در آسمان است

ن شتتکل جستتم کتت کشتتام نتظتتار میعاستتی مستتاح اداونتتد را ا

                                              
 . 09-6:9، پطرس دوم . 
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تبدیل اواهد نمود تتا بتن صتورت جستم مجاتد او  ذشال ما را

   .مصور شود

مؤمنتتان و دادن  یدر آستتمان، دادرستت ن مل قتتاتیتتهتتدف از ا

استتعدادها و  پاداش بن آنان و حساب پ  دادن در استتفاده از

   .داده شده بود ها آنن بن ک است ییها اموال و فرصت

 :عظام دوران مصابت. 3

دوم آن،  ۀش از مرحلتتاو پتت حااول ظهتتور مستت ۀپتت  از مرحلتت

ن یتدر ا. شتده استت ییگتو  شاپ یدیار شتدابت بستادوران مص

  د،اشتک ها هفتت ستال طتول اواهتد اشاره یبنابر برا نک دوره

ش یدااتتاز هنگتتام پ»ن کتت زمتتان چنتتان ستتخت و تنتتگ اواهتتد شتتد

  .«نداشتن است ین روز، همانندیها تا بد امت

تاب مقد ، این دوران ک های استفاده از آموزه سن باهنری تا

 :کند را چنان ترسام می
و نور در جهان نخواهتد  کگر نمیربوده شود، د ساالک یوقت

ن کت یتتا زمتان سا،الک پ  از ربوده شدن یوتاهک مدت. بود

چ ان هازم یاند، بر رو ردهکاداوند بازگشت ن یمردم بن سو

اشقتتد ،  روح. د داشتتتوجتتود نخواهتت یا افتتتنی موجتتود نجات

در آن . برداشتتت اتتود را از جهتتان اواهتتد ۀاتتدمت بازدارنتتد

گنتتاه . اد اواهتتد شتتدیتتزمتتان، فستتاد و ظلمتتت بتتن ستترعت ز 

. ردک ن ظهور اواهدید یگرفت و مرِد ب جا را فرا اواهد همن

 اواهنتد یادیتن قتدرت ز ازمت یطان و فرشتگانش بتر رواش

از  را ینتتید یب ۀاشتتاع عوامتتلح، اآمتتدن مستت یداشتتت، وشتت

   .ان اواهد بردام

  :بازگشت نهایی مساح و پادشاهی هزارساشۀ او. 9

ها بتتتن صتتتراحت بتتتر  تتتتاب مقتتتد ، پاشتتتگوییک طبتتتق تفستتتار
                                              

 . 30-31: 9 ،انیپیلیف . 
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 . 30-39: 3 ،الیدان . 
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ساطرۀ مساحات در همۀ عتاشم و غلبتۀ آن بتر همتۀ دشتمنان و 

کنتد و  ها را تسخار می ن قلوب انسانک موانع دل شت دارد تا آنجا

  .ده شده استاین مدت باشکوه، هزاره سال ناما

 های مصتابت کن سال تاب مقد ، هنگامیک های آموزه بنابر

هایی از دهان ا دها و  سابقن، بن پایان اود نزدیک شود، روح بی

آینتتد و بتتر  اذب باتترون میکتت نبتتی از دهتتان وحتتش و از دهتتان

پادشتتاهان ربتتع مستتکون، یعنتتی منتتاطق مستتکونی زمتتان اتتروج 

فتراهم   «هرمجتدون»ر کنند تا ایشان را بترای جنتگ عظتام د می

   .آورند

نند و ک را تصرف« اورشلام»شوند تا  دشمنان مساح جمع می

 یروز اپ بن یوقت یوش  یهودیان و فلسطان را بن اسارت درآورند

 ان اود از آستمان نتزول اواهتدیر کح با ششااند، مس شده یکنزد

انشان، گرفتتار یشواا، پ  از غلبن بر آنان، پیینها رد و در جنگک

   .شد نده اواهندکآتش اف ۀاچیدر  و بن

ن از دهتتان مستتاح اتتارج کتت ستتپاهاان آنتتان ناتتز بتتا شمشتتاری

اواهند شد و راه برای استقرار حکومت مستاح  شتنک شود، می

  .هموار اواهد گردید

انجامتد و مستاح بتن عنتوان  هزارستال بتن طتول می ایتن دوره،

امتل ک روایی جهانی ظتاهر اواهتد شتد و عتدل و انصتاف فرمان

 شتتتتتتتتتتتتاطان   .ر جهتتتتتتتتتتتتان برپتتتتتتتتتتتتا اواهتتتتتتتتتتتتد گشتتتتتتتتتتتتتد

ستتال در  شتتوند و بتتن متتدت هتتزار هتتای شتتریر بستتتن می و روح

                                              
 . 0-3: 31، اشفهکم . 
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 افکنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتده « هاویتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن»

  .اواهند شد

نبددرد آرماگدددون در مسددیحیت چدده ارتبدداطی بددا جنددگ یرییسددیا در متددون 

 اسلامی دارد؟

تتتاب مکاشتتفۀ ک ن براستتا  پاشتتگوییکتت «آرماگتتدون»واقعتتۀ 

ح و مربتتوط بتتن آاراشزمتتان هتتای عهتتد جدیتتد مطتتر  تابک یوحنتتا از

ها اهماتت  است، نزد برای از مساحاان بتن اصتوص پروتستتان

مستتتتتاحاان صهاوناستتتتتت در دناتتتتتای امتتتتتروز بتتتتتا صتتتتترف . دارد

فترا رستادن پایتان : هتایی چتون های فراوان، با تبلا  آموزه هزینن

دوران، نبرد نهایی، آمدن دوبارۀ مستاح، در قاشتب ستاات فتالم، 

ت فتتراوان ستعی دارنتتد بتن متتردم جهتتان هتتا و مقالت  تابک انتشتار

ن وستعت آن بستاار دهشتتناک کت ن ایتن حادثتۀ بتزرگک بقبول نند

ن گویتا نزدیتتک هتم هستت، بتتن کت زمتان بتا پایتتان جهتان استت، هم

گتردد  عنوان آارین نبرد حق و باطل، باعث پال یش جهاناتان می

و پ  از آن، دوران حکومتت هزارستاشۀ مستاح بتا شتکوه و مجتِد 

 . اواهد اورد فراوان رقم

فریبی آنتتان و  جتتدای از انگاتتزۀ طراحتتان ایتتن فرضتتان و عتتوام

لتت ن جهتتانی اتتود دارنتتد، ک های ن در برنامتتنکتت هایی استتتفاده سوء

ن موج تبلاغات آنان بن حوزۀ ک اهمات این موضوع در آن است

استتتل می هتتتم وارد شتتتده و ذهتتتن بستتتااری از عل قمنتتتدان بتتتن 

کن برای  طوری ه است؛ بنموضوعات آاراشزمانی را درگار نمود

درصددند در ماان اابار، متون و روایات اسل می، بن نحوی ایتن 

 باتت ن در احادیث و روایات اهلک «قرقاساا»واقعن را با واقعۀ 

 .بدان اشاره شده است، منطبق سازند

های طرفان و در یک مقایستۀ اجمتاشی، در  تابک با مراجعن بن

استتاا و واقعتتۀ آرماگتتدون هتتای نبتترد قرق جتتدول ذیتتل بتتن تفاوت
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 :ایم اشاره نموده

  آرماگدون قرقاساا

منطقۀ مرزی عراق، ترکاتن 

 و سورین

متتتایلی جنتتتوب شتتترقی  31
حافتتتتتتتتتتتا در فلستتتتتتتتتتتطان 

 اشغاشی

موقعات 

 جغرافاایی

روایتتتات استتتل می متعتتتدد 
 تب فریقانک وصریح در

مبنا از یتک  تفسارهایی بی

تاب ک عبارت عهد جدید در

 مقد 

منابع 

 گویی پاش

 های روز و درگاری با سل ح

 های بساار شتنک
ای بتتتا  جنتتتگ بتتتزرگ هستتتتن

 باور قابل شتن غارک تعداد
نحوۀ 

 جنگادن

 ،اتیتتتتتتروا یبنتتتتتتابر براتتتتتت

تصتتتتاحب  یبتتتترا یر اتتتتدرگ
ر فترات ین ز ک است یثروت

ن ااستتتتتت و طتتتتترف بتتتتتوده

 .باطل هستند

جنتتتتتتگ ماتتتتتتان دو ستتتتتتپاه 

 !موسوم بن حق و باطل
انگازۀ 

 رویارویی

ایات، پتن  بنابر برای از رو
 ماه قبل از ظهور

در آستتتانۀ ظهتتور حضتترت 

پتتت  از بازستتتازی  مستتتاح
معبتتتتد ستتتتتلامان و توشتتتتتد 

 موی گوساشۀ سرخ

 زمان جنگ

ام کتتتتتتتتاز ح یا مجموعتتتتتتتتن

ماننتد  ،صیطلب و حر  جاه

ات یتتتتتتن رواکتتتتتت یاناستتتتتتف
 یدر براتتتت. دارد یمعتبتتتتر 

هتتتتتتا و  کات از تتتتتتتر یتتتتتتروا

از مصتر  یو سپاه اناروم
 .شده است یاد

هودیتتان و ی)دو ستتپاه ااتتر 

مستتتتتاحاان صهاوناستتتتتت 

فتتتتتتار ک و شتتتتتتر؛( امریکتتتتتتا
های روستان،  کموناستت)=

 و مشتتترکان ( وبتتتاک چتتتان و

اعتتتتتتتتراب و شتتتتتتتتاعاان )= 
 (ایران

طرفان 

 درگار

 سفاانی
یهودیتتتتتان و )ستتتتتپاه ااتتتتتر

مستتتتتاحاان صهاوناستتتتتت 

 (امریکا

پاروز 

 مادان
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هفتتتتاد، صتتتد یتتتا چهارصتتتد 

ااتلتتتتت ف در )نفتتتتتر  هتتتتتزار
 (روایات

 9/3+ چنتتتتد مالاتتتتون نفتتتتر

 مالاون یهودی
 تعداد

 ها شتنک

حملتتتتتتۀ جتتتتتتانوران بتتتتتترای 

 اوردن ل شۀ مردگان
دفتتتتن همتتتتۀ مردگتتتتان بتتتتن 

 ماه 0مدت 
 سرانجام

 ها شتنک

 ل زم ناست

همتتتتتۀ قتتتتتوای مستتتتتاحاان 

صهاوناستتتتتتتتتتت بتتتتتتتتتترای 

سازی مورد استفاده  زمانن

 .گارد قرار می

 سازی زمانن

-------- 
حملتتتتتتتتتن بتتتتتتتتتن عتتتتتتتتتراق، 

افغانستان، شبنتان، ستورین 
 ...ایرانو شاید 

عوارم 

 ...باور بن 

بتتا توجتتن بتتن اعتبتتار براتتی 
 روایات سفاانی

داستتتتتتانی ستتتتتااتگی بتتتتتا 
 احتمال وقوع صفر

مازان 

احتمال 

 وقوع

و ادامۀ  ظهور امام زمان
هتتتتتتتای ستتتتتتتفاانی  فعاشات

اشغال عتراق و عربستتان )

 ...(و

 پایان ماجرا ظهور حضرت مساح

 ادیان هند

 صوصددیاتی دارد و منجددی موعددوددر آیددین هندددو، اندیشددر نجددات چدده خ

 یست؟ک

ترین ادیتتان  ااستتتگاه آیتتان هنتتدو بتتن عنتتوان یکتتی از قتتدیمی

 آیتان هنتدو ستن فرقتن دارد. جهان، در سرزمان هندوستان استت

ی و متذهب  متذهب ویشتنویی، متذهب شتاوه: نتد ازا ن عبارتک

ن در براتتی از اصتتول ماننتتد آمتتوزۀ چراتتۀ سمستتاره، کتت ی شتتاکتن

در بتان ایتن . جات وداها مشترک هستندرمن و اصل حک مفهوم

تری در متتتتورد  ستتتتن متتتتذهب، پاتتتتروان ویشتتتتنو مطاشتتتتب جتتتتدی
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 .کنام ها اشاره می ن در ادامن بن آنک گرایی دارند منجی

ها اتارج  ار اصتل ح جهتان از دستت انستانک هندویان معتقدند

است و روند رو بن تباهی جهان، جز با دااشتت اتدا یتا آستمان یتا 

ایتتن بتاور ممکتتن . آیتد ستامان و صتتل ح بازنمی ماوراءاشطباعتن بتتن

ای ناز همراه باشد یا صرفا  تشخاص یک ضرورت،  است با وعده

بتتا ایتتن . شتتنااتی، یتتا آرزویتتی مؤکتتد و آرمتتانی باشتتد اماتتدی روان

اندیشتتۀ منجتتی موعتتود هنتتدو، در چهتترۀ : توضتتاحات بایتتد گفتتت

 متبلتور استت( kelki)لکتی ک یتا( kalkin)لکتان ک شخصاتی بن نتام

گانتتۀ  ن بنتتابر متتذهب ویشتتنویی آاتترین اََوتتتاره یتتا تنزلتت ت دهکتت

بنتتتابر اعتقتتتاد هنتتتدوهای ویشتتتنویی، . ویشتتتنو در زمتتتان استتتت

اداوند در زمان فترت دین و فضالت و غلبۀ ظلم و رذیلت، بتن 

کند تا ریشتۀ فستاد را  صورت موجودی مادی در زمان تنزل می

 . بَرکند و عداشت و ناکی را احاا نماید

ن کت هتایی دارد ن دهمان و آارین اوتاره است، ویژگیک کلکی

 :تاب مقد  هندوان آمده استک در عباراتی از
ای او را  کتن موجتود زنتده گتردد، بتدون این ل زمتان میک او بر

 بباند؛ 

منتتتتد از فضتتتتایل  بتتتتدیل، بهره اتتتتدای عتتتتاشم دارای جلتتتت ل بی

شتتمار و هشتتت اصتتلت والتت ، ستتوار بتتر استتبی چابتتک و  بی

 بود؛ چال ک اواهد

بشتری و محتاف  فضتایل  ن دارای قتدرت فوقکت لکیک وقتی

 . ...ندک است اود را بر زمان نازل می

اند  در برای متون دیگر مانند مهابهارتن، او را انسان پنداشتتن

 :اند و در توصافش آورده
پاروزمنتتد از ( عتتاشم)او پادشتتاه اواهتتد بتتود، چرااننتتدۀ چتترخ 

بتتتن ستتتوی آرامتتتش طریتتتق قتتتانون، و او جهتتتان پرآشتتتوب را 

شتتوند، آن  ن برهمنتتان گتترد او جمتتع میکتت بتترد؛ در حتتاشی می

جتتا باشتتند، ک هتتای پستتت را هتتر بتترهمن، نستتل تمتتام اجنبی

 .اندازد برمی
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لیی، چده بازتدابی در زنددگی هنددوها ک گرایی و اعتقاد به اندیشر منجی

 داشته است؟

هندوها بن دشال نگرش اتاص اتود بتن جهتان، چنتدان تتوجهی 

دارند و تمام تل ش اود را صرف بهبود وضتع موجتود بن آینده ن

کنند تتا از چراتۀ سمستاره یتا فرآینتد زاد و ماتر مکترر رهتایی  می

هتتا و  لکتتی در مقایستتن بتتا دیگتتر آموزهک کتتن یابنتتد و بتتن تبتتع آن

تتتتری در متتتتون هنتتتدویی دارد، در  مک مفتتتاهام هنتتتدویی ستتتهم

ا در سازی هندویی هم تنهتا چنتد نمتاد ر  نگاری و مجسمن شمایل

بتتان نمادهتتای متعتتدد و متتورد احتتترام بتتن اتتود ااتصتتاص داده 

لکتتی، ارتبتتاط ک اشبتتتن نکتتتۀ قابتتل توجتتن دربتتارۀ نمادنگتتاری. استتت

ن از ایتتن شخصتتات کتت هایی تنتتدی . اتتاص او بتتا استتب استتت

گونن  سازند، یا ترکابی از بدن انسان با ستری استب موعودی می

 ن را مرکتبن آکت ستوار و یتا استبی استت است، یا انستانی اسب

ستوار  لکتی بتن منجتی اسبک بتن همتان دشاتل. پندارند لکی میک

 .معروف شده است

لکتی ک شتمار هنتدوان بتن در هند تنهتا یتک معبتد از معابتد بی

پتتور مرکتتز ایاشتتت راجستتتان در  ااتصتتاص دارد و آن در شتتهر جتتی

در این . لکی استک ن متعلق بن اوتارهک جنوب غربی هند است

ای از یتک استب قترار  ن در آن مجستمنکت معبد اتاقی وجود دارد

دِر . لکتتی استتتک ن متعلتتق بتتنکتت ن اعتقتتاد بتتر ایتتن استتتکتت دارد

نتون بستتن استت و ک سااتمان اصتلی معبتد از زمتان ستاات تتا

 .لکی هستندک برای بازکردن آن در انتظار توشد

گرایتتتتی در تتتتتاریخ پاتتتتروان آیتتتتان هنتتتتدو هتتتتم  اندیشتتتتۀ منجی

توان بن مدعاان دروغتان  ن مین برای نمونک هایی داشتن بازتاب

گرا اشتتاره  گتترا و موعتتود هتتای اصتتل حی هزاره موعتتودی و جنبش

 .نمود

 هایی دارد؟ نام منجی موعود در آیین بودا چیست و چه وی گی

در پاسخ بن این سؤال مقدمتا  باید بن صورت مختصر بتا آیتان 
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ن در حتدود پتن  قترن کت آیتان بتودا. بودا و مؤست  آن آشتنا شتد

مال د در هندوستان پدید آمد، در واقع واکنشی در برابر پاش از 

اگرچتن در بودیستم، . تفکرات انحصارطلبانن برهمنتان هنتدو بتود

وجود شخص بتودا و شتناات زنتدگی او در برابتر اصتل معنتوی 

لی بودیسم، بتن ک بودا شدن، اهمات چندانی ندارد، وشی اصول

 . شود نحوی در مطاشعۀ زندگی شخصی بودا روشن می

بانی است و از  های بودا، اگرچن متکی بر نوعی جهان اندیشن

هتای  آموزه تتر باشای اتاص استت، وشتی  این نظر دارای فلسفن

های بتودا در  مجموعن اندیشتن. بودا، جنبۀ عملی و اال قی دارد

« کتتانون پتتاشی»ن بتتن آن کتت «ستتن ستتبد »یتتا همتتان « تتتری پاتکتتا»

های  همتتۀ فرقتتن .آوری شتتد گوینتتد، چنتتد قتترن پتت  از او جمتتع می

ن بتن چهتار حقاقتت کت بودایی در اعتقاد بن جوهر نظریات بتودا،

ایتتتن چهتتتار حقاقتتتت . مطلتتتق مشتتتهور استتتت، مشتتتترک هستتتتند

 : اند از عبارت

  ؛ن جهان پر از رن  و محنت استیا :قت رن احق _

جستتم  ۀ، شتتوق و عل قتتیستتبب رنتت  آدمتت :قتتت علتتت رنتت احق _

  ؛است یوادن یو هواها کیاا

 ۀن بتترود، همتتال و هتتو  از بتتاتتم یوقتتت :ان رنتت یتتقتتت پااحق _

  ؛ردیپذ یان میها پا رن 

ز اتن رن  در هشتت چیاز ا ییراِه رها :از رن  ییقت راه رهااحق _

 درستت، گفتتار درستت، ۀشتینش درست، انداب: شود یال صن م

معتتاش درستتت، تلتت ش درستتت، حضتتور ذهتتن و  ردار درستتت،کتت

  .درست یدش یکز حوا  و کدرست، تمر  یآگاه

هتای او،  ن تنهتا راه انتقتال آموزهک بعد از مرگ بودا و در حاشی

های او،  ستتتنت شتتتفاهی بتتتود، در اثتتتر تفاستتتار مختلتتتف گفتتتتن

ن در آیتان کت دو فرقتۀ مهتم. های گوناگون بودایی پدید آمد فرقن

 .«مهایانن»و « یانن هانن»: ند ازا بودا وجود دارد، عبارت

ن کت شقبتی)وچتک ک ابتۀبن معنتای چترخ یتا ار « یانن هانن»مکتب 
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ها داده شد و بعدها بن  توسط مهایانن و بن منظور تحقار بن آن

، در حقاقت اود را حاف  سنت اصال (همان نام مشهور شدند

در این مکتب، رستگاری برای همگان ماستر . دانست بودایی می

هتتتای اتتتاص اتتتود را  ناستتتت؛ چتتتون پامتتتودن ایتتتن راه، توانایی

 .اواهد می

عنای چرخ یا ارابۀ بزرگ، در واکنش بتن مکتتب ، بن م«مهایانن»

ن بتتا بتتازنگری در اصتتول آیتتان بتتودا و کتت یانتتن شتتکل گرفتتت، هانتتن

انجتتتام گرفتتتت، دامنتتتۀ « بتتتودی ستتتتوه»ن در مفهتتتوم کتتت تحتتتوشی

تر دانستتتت، و  تر و گستتتترده یابی بتتتن رستتتتگاری را وستتتاع دستتتت

 .همان امر، موجب گسترش این مکتب شد

منجتی در بودیستم، لت زم  شتدن مفهتوم موعتود و برای روشتن

. بهتتر آشتنا شتویم« بتودی ستتوه»و « بتودا»است با دو مفهوم 

هتتتتایی هستتتتتند بتتتترای  بتتتتودا و بتتتتودی ستتتتتوه، در واقتتتتع عنوان

بتتودا، بتتن . ن در رستتتگاری انستتان مؤثرنتتدکتت موجتتوداتی علتتوی،

ن در زمتتان گذشتتتن بتتن دناتتا کتت شتتود دهنتتدگانی گفتتتن می نجات

اند، سپ  بن مرتبتۀ اشتراق  تناند و ابتدا صورت بشری داش آمده

ها را بتتتن راه درستتتت زنتتتدگی  کتتتن انستتتان رستتتاده و پتتت  از این

. اند رستتاده( فنتتای مطلتتق)اند، بتتن مقتتام ناروانتتا  رهنمتتون شتتده

در اعتقاد بودایاان، بتودا . از این نوع است( بودا)سدارتن گوتمن 

هتتای مختلتتف، اتتود را توستتط  ن در زمانکتت یتتک نتتوع اصتتل استتت

 . کند لف متجلی میهای مخت شخصات

ن کتت ها، در حقاقتتت بوداهتتای بتتاشقوه هستتتند امتتا بتتودی ستتتوه

هر فرِد بتودایی، قبتل از رستادن بتن . حاات جسمی فعلی ندارند

مقتتام بتتودایی، یتتک بتتودی ستتتوه استتت، مثلتت   ستتدارتن پتتاش از 

 . باداری، یک بودی ستوه بود

مفهتوم بتتودی ستتتوه، اگرچتتن در متتتن تفکتترات اصتتال بتتودایی 

توسط مهایانن مورد توجن و پردازش  تر باشداشت، وشی وجود 

یانتن، تنهتا دو بتودا از ایتن قباتل ذکتر  در مکتب هانتن. قرار گرفت
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است و دیگتری ( سدارتن؛ بودا)ن یکی همان گوتمن ک شده است

مون ک ن یک بودی ستوه است و بودائات او در حالک «ماترین»

 .است

وجتودات علتوی شتده ی بتن ایتن متتر  باشاما در مهایانن توجن 

چهتتارمان بتتودا از بودایتتان ( بتتودا)در ایتتن مکتتتب، ستتدارتن . استتت

ن اواهتد کت ن بن دناتا آمتده استت و پنجمتان بتوداک زمانی است

 . آمد و اکنون بودی ستوه است، همان ماترین است

ن گفتن شد، مفهتوم ک طور همان :ییموعود بودا ین؛ منجیتر ام

 _ن یتتر ان مفهتوم مادر همتتوان  یو موعود در بودا را م یمنج

 ییبتتودا ۀتتتب عمتتدکرغتتم ااتل فتتات موجتتود، در هتتر دو م  بتتنن کتت

 . دیبن وضوح د _است  کمشتر 

اکنتون  آید، و هم ن در آینده میک ای است ماترین، بودی ستوه

ن زمتان بتروز و ظهتور او کت او منتظر است. مون استک در حال

و اشتراق را در روی زمان آماده شود؛ در آن وقت، مرتبۀ شتهود 

، الت یق را در عصتر اتویش، هماننتد گوتمتن، بتن نتدک حاصل متی

، و بتن همگتان متژدۀ رهتایی دیتنما سرمنزل ستعادت رهبتری متی

هتتتا را از چراتتتۀ برگشتتتت بتتتن دناتتتای سراستتتر رنتتت  نجتتتات  داده آن

و اصوصتتا  در مکتتتب  _مفهتتوم ماتریتتن در بودیستتم . دهتتد می

هتا و  و از او تمثالمورد احترام و بزرگی ااصتی استت،  _مهایانن 

پاکرهتتایی ستتااتن شتتده، و او را در نهایتتت مجتتد و بزرگتتی، بتتن 

 . اند ن آمادۀ برااستن است، نشان دادهک هائت مردی نشستن

اگرچن در متورد جزئاتات اتفاقتات و زنتدگی ماتریتن بتن هنگتام 

زندگی در این دناا، معلومات یکسان و زیادی در متون مقتد  

اعتقتاد بتن آمتدن او در بودیستم، یتک بودایی وجود نتدارد، وشتی 

 . اصل انکارناپذیر است

چکتتن وتتتی ستتاهن »، نتتام ماتریتتن در بختتش «کتتانون پتتاشی»در 

برده شده است و در آثار بودایی غارپاشی ناز چند اثتر بتن « ناده

 . ماترین ااتصاص یافتن است
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، چنان اتفاقاتی را در مورد زمان آمدن ماتریتن «مهاونسن»در 

کتتن شتتاکان متتونی بتتن پتتری ناروانتتن رستتاد،    از آنپتت: اتتوانام می

پتتن  . شتتنااتی نهتتاد اهتتانک جهتتان پتتای بتتن سراشتتابی اجتمتتاعی و

هتای بتودایی افتول  هزار سال پت  از آاترین بتودا، آفتتاِب آموزه

در ایتن . کاهتد کند و طول عمر آدماتان بتن ده ستال فترو می می

 نکتت طوری شتتود؛ بتتن زمتتان، چراتتۀ وارونتتن و زنتتدگی متحتتول می

بتا ایتن عمرهتای . رستد متوسط عمتر متردم بتن هشتتاد ستال می

طول نی و زمانۀ مناسب بترای تعتاشام بتودا، یتک راهنمتا اواهتد 

هتای بتودا را  آورد و آموزه او برای مردم رفتاه و بهتروزی متی. آمد

ای فراهم شد،  گونن ن چنان فضای بهشتک گاه آن. کند تروی  می

متتال ک ایی اتتویش را بتتنکنتتد و بتتود ماتریتتن از آستتمان نتتزول می

  .رساند می

 : تواناد بن این منابع مراجعن نمایاد می تر باشجهت آشنایی 

. 3پاشتایی؛ . ، تأشاف هان  وشفانگ شومان، ترجمۀ عبدودا نییآ. 0

. 9، تتأشاف سادحستن حستانی آصتف؛ «موعود در ادیان»مقاشۀ 

، تتتتأشاف «شناستتتی منجتتتی موعتتتود در آیتتتان بتتتودا گونن»مقاشتتتۀ 

 .5، شمارۀ موعود انتظاریۀ نشر  م جعفری،ابواشقاس

 ادیان چان

اندیشددر نجددات موعودگرایاندده در ادیددان چددین، چدده بازتددابی در فرهنددگ و 

 رسوم مردم داشته است؟

 نفساو  و بتودا استتک منظور از ادیان چانی سن دین تائو،

رده و بتا هتم آماختتن کت ن در اعماق جان مردم چان چنتان نفتوذک

هریتک . انتد ی بن نام تسوجاائو پدیتد آوردهن دین واحدک اند شده

 آیتتتان: دهتتتد هتتتا یکتتتی از ابعتتتاد ایتتتن دیتتتن را پوشتتتش می از آن

نفساو  ُبعد اال قی و شعایر گذرا، و آیان تائو نظام شناات ک

دار  های ستتتتاشاانن، و آیتتتتان بتتتتودا عهتتتتده های جشتتتتن و برنامتتتتن

هتتایی چتتون تقلاتتل رنتت ، نجتتات ااتتروی و مراستتم مردگتتان  آموزه
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های قبلی با اندیشۀ موعودی در بودیستم آشتنا  ر بخشد. است

جتتا بتتا ایتتن اندیشتتن و بازتتتاب ایتتن اندیشتتن در دو  شتتدیم و در این

شحاظ عقاتدتی و از نظتر اعمتال  ن ازک شویم دین دیگر آشنا می

هرچند اصوصاات منجی . و شعائر مربوط دارای اهمات است

طتول  چانی در این دو دیتن بتا هتم متفتاوت استت و افترادی در

رستتد  انتتد، وشتتی بتتن نظتتر می ردهک تتتاریخ ادعتتای منجتتی بتتودن

ن بتن کت ها بن دنبال منجی واحدی هستند های پارو این دین توده

کتن متعلتق بتن  نتد و اینک سوی هماهنگی و صلح بتزرگ هتدایت

چن دین و گرایشی و حتی با چتن نتامی اوانتده شتود، بترای آنتان 

دیتان ناتز گتواه ایتن تعتدد منجتی در ایتن ا. اهمات چندانی ندارد

ها بن دنبال شخص ااصی ناستتند، بلکتن فتردی  ن آنک امر است

هتتای اتتاص بتتن عنتتوان منجتتی  لتتی و دارای ویژگیک بتتا اوصتتاف

ن در کتت آمتتوزۀ منجتتی موعتتود در فرهنتتگ چانتتی. مطتترح استتت

قاشب نظریۀ صتلح بتزرگ تجلتی یافتتن استت، بتا وجتود رستوخ و 

ر قابل توجهی ناز در ن دارد، بروز و ظهوک فراگاری دینی زیادی

 . ها و شعائر دینی دارد عرصۀ آیان

هتتتای آن، در  در ُبعتتتد اجتمتتتاعی هتتتم یکتتتی از بتتتارزترین بازتاب

ن بتا داعاتۀ وحتدت ک گر شده است هایی جلوه ها و قاام حکومت

« هماهنگی»اجتماعی، رفع ظلم و ستم، رفاه عمومی، برقراری 

 .صورت گرفتن است« اعتدال جهانی»و 

جهانی و عصر طلایی در فرهندگ دیندی چینیدان چیسدت و  نمریر صلح

 چه ارتباطی با موعودگرایی دارد؟

ن بتتن هرحتتال کتت بانی چانتتی ایتتن اندیشتتن وجتتود دارد در جهتتان

رستتد و اصتتول   ادوار جهتتان بتتن  جهتتان بتتن مقصتتود اتتویش می

 ن یک عصتر طلت یی در آن وجتود دارد، وشتی ایتنک ای است گونن

ها بتتن صتتورت طباعتتی حاصتتل  متتال صتترفا  بتتا تکامتتل پدیتتدهک

شود و نال بن این مقصود ناازمند شخصی مقتدر با ناروی  نمی

رو، گرچتن ایتن شتخص بتر الت ف  از ایتن. ااص فوق بشری استت
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ها بتترای  دارد و تکامتتل پدیتتده رونتتد طباعتتی عتتاشم قتتدم برنمتتی

ل جهان امری ضروری است، وشی جایگتاه ایتن ک مالک رسادن بن

کننتدۀ  املک کنتد و او بتن عنتوان نمی ای پتر شخص را هاچ پدیده

 .ای دارد های جزئی، جایگاه ویژه تمام این تکامل

منجتتی موعتتود در فرهنتتگ چانتتی در پتتی برقتتراری حکتتومتی 

ها را در قاشتتب صتتلح  ن تمتتام انستتانکتت گستتترده و جهتتانی استتت

ها و جوامتع متعتدد بتن  گارد و در آن تمتام انستان بزرگ دربر می

در . آیتد و ستعادت و رفتاه پدیتد مییک هماهنگی بزرگ رستاده 

ریزی و ظلتم و  سایۀ این حکومتت فقتر و بتدبختی، جنتگ و اتون

 . شود لی برطرف میک طور عداشتی از عاشم انسانی بن بی

تتتوان بتتن منتتابع زیتتر  در ایتتن زمانتتن می تتتر باشبتترای مطاشعتتۀ 

 :ردک مراجعن

، تتتتتأشاف فاتتتتتز جراشتتتتد، ترجمتتتتۀ استتتتماعال نیچدددد فرهندددد   یتددددار. 0

 اهی؛ دوشتشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

، تتتتأشاف محمتتتدعلی یندددیچ انیددداد در موعدددود یمنجددد ۀشدددیاند یشناسددد گونه. 3

 رستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتماان؛ 

. ، تتتتأشاف چتتتو جتتتای و وینبتتترگ جتتتای، ترجمتتتۀ عنیچددد ۀفلسدددف  یتدددار. 9

 .پاشایی

 ادیان ایران

زرتشتیان چه اعتقادی دربدارۀ ظهدور منجدی دارندد؟ ندام منجدی زرتشدتی 

 ها و خصوصیاتی دارد؟ چیست و چه نشانه

هایی با دیگر ادیان  رتشتاان بن شحاظ سااتاری تفاوتموعود ز 

ن پاروانشتتان منجتتی کتت بتتزرگ دارد؛ چتتون برالتت ف دیگتتر ادیتتان

کشتتتتند، زرتشتتتتتاان  بخشتتتتی را در آاراشزمتتتتان انتظتتتتار می نجات

ن بتا نتام عمتومی سوشتاانت کت معتقدند سن پسر آیندۀ زرتشتت

ن هریک بن ک بخشی هستند شوند، موعودهای نجات شنااتن می

سوشاان  یا سوشتاانت . کنند ای ظهور می تاب در سر هزارهتر 
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ن در آاراشزمتان از نطفتۀ کت نام عمومی ستن پستر زرتشتت استت

این سن موعتود زرتشتتی یعنتی هوشتادر، . شوند وی متوشد می

ای  هوشادرماه و سوشاان  در آاراشزمان هریتک در ستر هتزاره

مان کننتتد تتتا اوضتتاع نابستتمان جهتتان و مردمتتان را ستتا ظهتتور می

اصوص بن آاترین منجتی و موعتود  نام سوشاان ، بن. بخشند

 . ن آارین مخلوق اهورامزدا ناز اواهد بودک تخصاص یافتن

بتن معنتای ستودمند « ستو»ن از ریشتن کت «سوشتاان »کلمۀ 

و در پهلتتتوی بتتتن اشتتتکال ( ŝ)« سئوشتتتاانت»تا اوستتت استتتت، در

گوناگونی چون سوشاانت، سوشاان ، سوشان ، سوشتاو  

، در معنتتی 033، بنتتد شددتی نیفددرورددر . و  آمتتده استتتیتتا ساوشتت

 :سوشاانت چنان آمده است
 اتۀلک ن او بتنکت آن یانت اواننتد، بتراان جهت سوشیاو را از ا

  .داسود اواهد بخش یجهان ماد

ار رفتتن ک شخص زرتشت بن یبار برا لمن چندینک در گاتاها این

جتودش ن از وکت یستک یعنتیانت اوانتده؛ اامبر اود را سوشاو پ

چنتدبار  همچنتان  .زد و سودرستاننده استتاا یسود و نفع برم

صورت جمع آمده و زرتشت اود و  ن وا ه بنیگر در سرودها اید

در ستتتایر   .رده استتتتکتتت یمعرفتتت« سودرستتتانندگان»ارانش را یتتت

بتن صتورت جمتع « هتا سوشتاان »ی اوستا ناتز غاشبتا  ها قسمت

ن کت زرتشتت استتجانشتانان ان و یشتوااپ هتا آنآمده و منظور از 

هتتتدایت  وشتتتا هستتتتند و متتتردم را بتتتن راه راستتتتک در تبلاتتت  دیتتتن

ن از ستتتایش فرَوشتتی نااکتتان یتتاد کتت  در بخشتتی از یستتنا  .کننتتد متتی

                                              
 .010، ص3، گزارش استاد پورداوود، جها یشت.  

 .همان . 

 - 0، گتزارش استتاد پتورداوود، صسوشیان  لۀرسا: ؛ و ناز نک03:9، 9:96، 09:99، سنای.  
و « سوشتتاان »همچنتتان دربتتارۀ کلمتتۀ . 001-063، ص3، جاوسددتا هددای نام فرهندد ؛ 09

 بخشدی نجات: اشتقاق آن و کاربرد مفرد و جمع آن در اوستتای گاهتانی و جدیتد نتک

 .3 - 9د محصل، ص، محمدتقی راشادیان در

، 0:05، گتزارش استتاد پتورداوود، ویسدپرد؛ 9:01، 5:60، 9:31، 0:09، 9:09، 0:03، یسدنا: نک . 
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 :شده، آمده است

م از یاستتا یان را متکتمقتد  پا یتوانا اکن یفروهرها ۀهم

  .روزگراانت پاومرو تا سوشاک (فروهر)آن 

ن کتتت یهنگتتتام ،یدددکنید تاندادسددد یتتتتاب پهلتتتوک بنابتتتن منتتتدرجات

ردگتان بتن متدت امتت مانتد، قک ان  در آاراشزمان ظهتوراسوش

 ان  دران متتدت، سوشتتیتتدر ا. داشتتک ستتال طتتول اواهتتد 50

روا اواهد بود و شش تن  فرمان  ،ر ااون یعنی، یز کشور مر ک

متتتتتدت  ینتتتتتان در طتتتتتیا. گتتتتتریشتتتتتور دک ارانش در شتتتتتشیتتتتاز 

و  یمعنتتو ییارو فرمتتان ید بتتن نتتوعیتتن باکتت شتتان، ییروا فرمتتان

ان  و اشتتود، همتتواره در حتتال اطاعتتت از سوشتت یتلقتت یروحتتان

 . اواهند بود یو یها ی فرمانمجر 

پتت  از زرتشتتت، ستتن : بتتن صتتورت ال صتتن زرتشتتتاان معتقدنتتد

بخش آاراشزمتتان در آیتتان  ن موعودهتتای نجتتاتکتت پستتر آینتتدۀ او

اوانتتتده « سوشتتتاان »مزدیستتتنا هستتتتند و بتتتا نتتتام عمتتتومی 

هوشتتتتادر در آغتتتتاز هتتتتزارۀ یتتتتازدهم، : شتتتتوند، بتتتتن ترتاتتتتب متتتتی

هوشتتتادرماه در آغتتتاز هتتتزارۀ دوازدهتتتم و سوشتتتاان  در پایتتتان 

دهنتده  آینتد تتا ادامتن ایشان متی. کنند هزارۀ دوازدهم ظهور می

ها از دین او و پال یندۀ جهتان از فستاد  راه زرتشت، زدایندۀ پاراین

و تبتتتاهی و ستتترانجام، منجاتتتان مردمتتتان و برپاکننتتتدۀ رستتتتاااز 
                                                                                                          

 - 01، صسوشدیان  الۀرسد: بتن نقتل از. )98و  00 یشدت، فدروردین؛ 00 یشت، سروش؛ 0:33، 09:00
00) 

 . 01:36. 

 .333: 0، یسنا.  

ن است کن بنا بن اساطار ایرانی، اونارَ ، نام کشور ماانن از هفت کشور زما.  

ایتتتن نتتتام در اوستتتتا بتتتن صتتتورت اتتتونارو . در هتتتزارۀ هفتتتتم پدیتتتد آمتتتده استتتت
(Xvaērөaoa )  و در پهلوی اونار(Xvanēras )های فارستی اناتره یتا  و در نوشتتن

، انارو و اناتر  آمتده، و صتفتی کتن بترای آن آورده شتده، (Xvanērah)اوناره 
 در ایدران فرهن  و اساطیر: تر نک برای آگاهی باش. است« دراشان»نامی بن معنی 

و  31، صآکاسیه زند؛ 999 - 990، ص0، جها یشت، 515، رحام عفافی، صپهلوی های نوشته
 .0991 - 0938، ص9، جاوستا های نام فرهن ؛ 000 - 013، صویسپرد؛ 353
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  .ردگان باشندم

کن گذشت، در پایان هتر هتزاره  های پهلوی و چنان بنابر نوشتن

از آاتترین دوره از عمتتر جهتتان، یکتتی از پستتران زرتشتتت همچتتون 

رساندن بن دین بهی و شکستت اهتریمن  بخشی برای یاری رهایی

انتدکی پتاش از ظهتور اوشتان منجتی . گتردد و یارانش پدیدار می

ن بنتابر متتون زرتشتتی از کت گربخش دی یعنی هوشادر، دو نجات

کننتتد و زمانتتن را بتترای  مرگتتان هستتتند، قاتتام متتی جاودانتتان و بتتی

دو یکتتی بهتترام  ایتتن. ستتازند ظهتتور و آمتتدن هوشتتادر آمتتاده متتی

ن بنتتابر متتتون کتت استتت  و دیگتتری پشتتاوتن یتتا پشتتوتن  ورجاونتتد

موجود هریک نقتش ویتژه و رستاشتی اتاص برعهتده دارنتد و بتا 

هتتتای  هتتتا و نابستتتامانی همتتتۀ آشتتتوب کوشتتتی و فتتتداکاری ستتتخت

 .نشانند زنندۀ آرامش و آسایش مزدیسنان را فرومی برهم

در پایان هزارۀ دهم و اندکی پاش از ظهور هوشادر، پشتوتن 

ن بنتابر روایتات، اتود یکتی از کت یا چهروماان پسر شاه گشتاسب

بخشتتان استتت، جهتتت تتتروی ، بازستتازی و برپتتا  مرگتتان و نجات بتتی

دست  کند و رهبری مؤمنان را بن دینی قاام میهای  داشتن آیان

مردان  _اش  و پنجاه شاگرد گزیده یکصدراه  وی بن هم. گارد می

د  باترون  نتگک از _انتد  ن جامۀ سمور سااه پوشتادهک پرهازکاری

دهتد و جهتان  آید و تمامی ناروهای اهتریمن را شکستت می می

قاتتام  طبتتق مستتتندات زرتشتتتی روز. کنتتد را از آشتتودگی پتتاک متتی

  .ماه است پشوتن، روز ششم فروردین
                                              

 .35، بند0احمد تفضلی، پرسش: ، ترجمنخرد مینوی.  

وی یکتی . استت warzāwand: ، و شقبش بن پهلتویkaywahrām :نام وی بن پهلوی.  
 .بخشان زرتشتی است از نجات

او پستتر گشتاستتا کاتتانی . استتت pešō.tanū: و بتتن اوستتتایی pēšōtan: بتتن پهلتتوی.  

: نویستتد ، می85هللا صتتفا، ص ذبتتاح: ، ترجمتتنکیانیددانستتن در  کریستن. باشتتد می
، 09در یشتت « pišišyaothna پاشتی شتی ُاْثتَن،»پسر ویشتاسا همتان « پشاوتن»

 در  Nyberg نیبدددددر : بتتتتتن نقتتتتتل از)استتتتتت « چهرمانتتتتتوگ»ملقتتتتتب بتتتتتن  019بنتتتتتد 
Le Monde Oriental, 1929, p.345.) 

 .33، بند60 - 65، ابراهام مارزایی ناظر، صخرداد روز فروردین ماه.  
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هایی ذکر  بنابر متون پهلوی، برای ظهور بهرام ورجاوند نشانن

ن در کت دادهتایی استت ها همانند وقایع و رخ آن تر باشن ک شده

هتا یتاد  از آن( ویتژه هتزارۀ هوشتادر بتن)ها  ابتدای هریک از هزاره

 . شود می

 آن با سوشیانت چیست؟ در آیین زرتشت و ارتباا  مفهوم هزاره

، آغتاز و انجتام (اهتانیک ستال)عمتر جهتان : زرتشتاان معتقدنتد

 پذیرد هزار سال صورت می آفرینش در زمانی محدود بن دوازده

. شتود هتزار ستاشن تقستام متی ن اود بن چهار دوره یا عهتد ستنک

، دورۀ آفتتترینش مانتتتوی استتتت، (هزار ستتتال اول ستتتن)دورۀ اول 

در . شتتوند ان و فروهرهتتا آفریتتده متتییعنتتی امشاستتپندان، ایتتزد

، ایتتن آفتترینش مانتتوی صتتورت (هزار ستتال دوم ستتن)دورۀ دوم 

هتا  گاترد، امتا حرکتت و جنتبش در ایتن آفریتده مادی بن اتود متی

ن بتا هفتمتتان کت ،(هزار ستال ستتوم ستن)دورۀ ستتوم . وجتود نتدارد

شتود، دورۀ آماختگتی اتوبی و  هزاره از آغاز آفرینش شروع متی

لتی آماتزش ارادۀ هتر فترد و ک طور تتاریکی و بتنبدی، روشنی و 

در آغتتاز ایتتن دوره، اهتتریمن از تتتاریکی بتتن متترز . اهتتریمن استتت

بانتد و بتن فکتر  آید و آفریدگان روشنی هرمزد را می روشنی می

افتتد و بتن دنبتال ایتن  مبارزه با هرمزد و نابودی آفریدگان او می

از آنتتان بتتن کنتتد و بتتا هریتتک  اندیشتتن، بتتن آفریتتدگان او حملتتن متتی

ن در ک در این دوره. آل ید کند و جهان مادی را می نوعی نبرد می

امتن ک شود، گاه تعبار می« آمازش»متون فارسی ماانن از آن بن 

هزار  ستتن)آاتترین دوره . امتتن اهتتریمنک هرمتتزد رواستتت و زمتتانی

ایتن هتزاره دهمتان . شتود با ظهور زرتشت آغاز می( سال چهارم

و چهتارمان هتزاره از آغتاز آفترینش متادی هزاره از آغاز آفرینش 

متحتترک یتتا هفتمتتان هتتزاره پتت  از آفتترینش متتادی غارمتحتترک 

در هزارۀ چهارم و بن تعباری هفتم و بن تعبار دیگر دهتم، . است

یابد و زرتشت، گسترانندۀ ایتن آیتان،  دین بهی در زمان رواج می
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 .از حمایت گشتاسا ناز براوردار است

در آاتترین هتتزاره از عمتتر جهتتان،  براستتا  روایتتات زرتشتتتی،

ن در دریاچتۀ کت ستن دوشتازه از نطفتۀ زرتشتت( هزارۀ دوازدهم)

شتوند و ستن موعتود مزدیستنان را  قرار دارد، بارور متی  هامون

 .زایند می

در براتتتی از آثتتتار زرتشتتتتی پتتت  از ذکتتتر نتتتام شتتتش پارستتتای 

شتان ستتایش  جاودانی، از سن تن دیگتر ناتز یتاد شتده و َفرَوشتی

اینتتان در اصتتل همتتان ستتن پستتِر آینتتدۀ زرتشتتت یتتا . شتتده استتت

ن در هزارۀ آار عمر جهتان، بتن ک بخشی هستند موعودهای نجات

ایتن ستتن تتتن . ردکتت دیگتتر، ظهتور اواهنتتد ستتال از هم فاصتلۀ هزار

  :اند از عبارت

نارودهنتده و )اوْاْشاَت اِرَتن، یعنی پرورانندۀ قانون مقد  . 0

امتتتتروزه ایتتتتن نتتتتام را   (.شتتتتترواکننتتتتدۀ قتتتتانوِن دیتتتتن و داِد زرت

تتب پهلتوی، بتن صتورت ک گوینتد و در« هوشتادر»یتا « اوشادر»

را بتتن آن « بتتامی»لمتتۀ ک گتتاه. اورشتتاتدر یتتا اوشتتاتر آمتتده استتت

معنای هوشتتتادر  ن بتتتنکتتت گوینتتتد متتتی« هوشتتتادربامی»افتتتزوده، 

 دراشان است؛

اوْاْشاَت نَِمتن یتا اوْاْشتاَت نَِمنگتن، یعنتی پروراننتدۀ نمتاز و . 3

گویند، وشی « هوشادرماه»یا « اوشادرماه»امروزه آن را . یشناا

« اوشتتتاترماه»و « ماه اورشتتتات»تتتتب پهلتتتوی بتتتن صتتتورت ک در

 :نویسد استاد پورداوود می. ضبط شده است

« نَِمنگتن» ۀلمتک نتد؛ چتنیبگو « درنمازااوش» یستیدر واقع با

  است؛« نماز» یبن معنا

                                              
متذکور در متتن پهلتوی  Kasaoyaدریاچۀ هتامون همتان کاانستان یتا کَستن ُایتن .  

 . است

، 3، جاوسدددددتا هدددددای نام فرهنددددد ؛ 010-011، ص3، جها یشدددددت؛ 06-09، صسوشدددددیان  لۀرسدددددا: نتتتتتک.  

 .000ص

 .0050، ص9، هاشم رضی، جوندیداد.  

 .05، صسوشیان  الۀرس.  
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ر قتتانون مقتتد  اکتتن مظهتتر و پکتت یستتک یعنتتیاَستتْتَوْت اِرَِتتتن، 

لمن اشاره شتده ک نیا یشفظ یز بن معناان اوستا در اود. است

 :مااوان یزدهم، ماشت سی، 033و در بند 

ده اواهتد شتد و اَستْتَوْت اتروزگتر ناماانت پان سوشتکت یسک

ن کت نیا یانت، براان جهت سوشیاز ا. ده اواهد شدااِرَتن نام

ن جهتت یتاد؛ از اسود اواهتد بخشت یاو بن سراسر جهان ماد

استتت،  یچتتن را جستم و جتان ن او آنکت نیتا یاَستْتَوْت اِرَتتن، بتترا

ردن بر ضتد ک مقاومت ید، از براار اواهد بخشیر فناناپذاکپ

 یا زهاردن در ستتکت مقاومت ی، از برا(بشر)درو  جن  دوپا 

  .ختن شده باشدانان برانگید کن از طرف پاک

ن یآاتتتر  ن واستتتوم یعنتتتیان ، ااَستتتْتَوت اِرَتتتتن همتتتان سوشتتت

ن کتتتت جتتتتا هر اوستتتتتا تتتتتابک در. سناستتتتتین مزدیتتتتاموعتتتتود در آ

 انت بتتتتتتتتتتتتتتن صتتتتتتتتتتتتتتورت مفتتتتتتتتتتتتتترد آمتتتتتتتتتتتتتتده، اسوشتتتتتتتتتتتتتت

ده استتت؛ یتتاَستتْتَوْت اِرَِتتتن اراده گرد یعنتتین موعتتود، یاز او آاتتر 

م، یاگتو  یان  متاطور عام سوشت وقت بن ز هران امروزه نک چنان

 .بخش و موعود است ن نجاتیمقصود همان آار 

یمی بددرای آخرالزمددان و ظهددور سوشددیانت ذکددر در دیددن زرتشددت چدده علددا

 شده است؟

ستتتتتال مانتتتتتده بتتتتتن فرشتتتتتگرد،  50، ینتتتتتیات دیتتتتتبنتتتتتابر روا

ن کتت او ۀهتتزار »گتتر، یبتتن عبتتارت د. زاده اواهتتد شتتد ان اسوشتت

  .«سال ُبود 50ردار است، ک تن

دربارۀ ظهور سوشاان  و زمان و نشان رستاااز  زادسپرمدر 

 :اوانام می

ان  زاده شتود امانتده، سوشت یردار کت سال بتن فرشتگرد 50

. ده شتدیتن بتا زردشتت آفر کت چتن دن آنابن انجام رستان[ یبرا]

دار یتتبتتن د یستتاشگ ین در سکتت داستتتازردشتتت چنتتان پ ۀدربتتار 

                                              
 .013-010، ص3، جها یشت: نک.  

 .093، صبنده .  
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 50در طتول . رفت و قانون را رواج دادین پذیاورمزد آمد و د

ن بتن رواج یتچتون د. امداشور بک ن بن هفتی  دیتدر  سال بن

[. ختتتیگر ]ن ار زمتتیتتبتتن ز  یارگکآشتت از( منیاهتتر )آمتتد، درو  

 یهنگتام. شتد( اثتر یبت)ار کتنا( وانیتد)شان یا یروا  نیتدر  بن

ان  ان سوشتتکتت بتتن فرجتتام رستتانده( آور اماتتپ)ن آن فرستتتن کتت

ن ادا شتود، بتن همتاتن پامن بتن زمتیر یتا ییاست، بتن راهنمتا

 داد فرشتتگرد. نتتدک داریتتان دیتتنو ابتتا م یستتاشگ یانتتدازه در س

 ستتال بتتا رواج 50هتتم در طتتول ( نتتو یقتتانون زنتتدگ) یردار کتت

امتل آن، دروج ک شتور بترود و بتا رواجک بن هفتت[ نید]امل ک

ن کتت یاز هنگتتام. دگان نتتابود شتتودیتتآفر [ اناتتم]از ( منیاهتتر )

هزار ستتال  نون شتتشکنش آمتتد، تتتایآفتتر  یمن بتتن ستتویاهتتر 

متاه،  نیاز فرورد[ ن هتر ستالکت]استت، ( سنابکر اغ) یشمردن

متاه  نین دوبتاره فروردکت گاه ا آناست ت( میکروز )اورمزد روز 

هتتتزار ستتتال  شتتتدن شتتتش ین بتتتن ستتتپر کتتت اورمتتتزد روز شتتتود

را هتتر چهتتار یتتچهتتار ستتال مانتتده استتت؛ ز ( ستتنابک) یزگتتاوه

هتتزار  ستتن افتتزوده نشتتده استتت و در شتتشابک روز یتتکستتال 

[ ارکآشت]ز ادر آن هنگتام نشتان رستتاا. سال چهار سال باشد

نتد ک رااتتارگان تغد، ماه، سار اورشاباشد و سپهر بجنبد، س

[ و]اهتا یدر  ۀشوند، مانند ستپهرگردان و چهتر  یکیو در فضا 

هتتتا  یار جتتتاان بستتادر زمتتت. نتتتدک رااتتن تغانان زمتتتکستتتا ۀهمتت

ن کتراینتد؛ ز یرون آاتآب ب یهتا آتش، ماننتد چشتمن یها چشمن

ان داده شتتود؛ یتتد، بتتا آتتتش پایتتن اورمتتزد بتتا آب آفر کتت چتتن را آن

[ امتا]اننتده استت یو رو ننده ک ن روشتنک دارد یرا آب طبعیز 

  .تخم است ۀآتش سوزنده و بازدارند

ده و یتآفر  منیموجتودات اهتر  ین از تماماشدن زم کپا یبرا

 یمنجت ۀلاوست بن ییانقلت ب نهتا یبترا یآماده شدن جهان هستت

 یهتا یستوز  ان ، آتتشاز و ظهتور سوشتاموعود بن گتاه رستتاا

آتتش  یهتا چشتمن یار ان بستکت رد؛ چناناگ ین را فرا مازم یبامه

                                              
همتتتتو، : ؛ و ناتتتتز نتتتتک51- 96: 99محمتتتتدتقی راشتتتتد محصتتتتل،  ،زادسددددپرم های گزیدددده.  

 ، زادسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددپرم های گی زیدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهو
 .38 - 30ص
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 ین بنتابر متنتاچنهم. جوشد ین ماآب از زم یها همانند چشمن

و  یهتاناک یهتا ز، وقوع انقل بارستاا یها ن گذشت، از نشاننک

ن کت د، ماه و ستتارگان استتار اورشار مسااازجملن تغ یسماو

مختلتف بتدان اشتاره  یهتا ز بتن صتورتاتن یگر متون پهلتویدر د

آمتده، بتن هنگتام  نستیزنتد وهتومن مثتال، در  رایبت. شده استت

ب، بتتن گتتاه اتتد بتتن ترتا، اورشتتیان زرتشتتتاتتاز منج یتتکظهتتور هر 

روز و  ستت شتباننادرماه باروز، بتن گتاه هوشت در ده شبانناهوش

روز در  شتتبانن ین موعتتود، ستتیآاتتر  یعنتتیان  ابتتن گتتاه سوشتت

د در آستمان را از اتوقف اورش نامن جاماسب. ستدیا یآسمان م

 ن یقوع آن، مردمان جهان بن دن با وک در دانستنامعجزات هوش

 :گروند یحق م
نتتد و ک معجتتزه اواهنتتد و او دعتتا( دراهوشتت)از او  یجمتتاعت

نتد، چتون ک ستد، ستر بتن بالت یان آسمان بااروز در م آفتاب ده

. گمتتان شتتوند ین حتتق بتتیتتننتتد در دامتتردم جهتتان آن معجتتز بب

ن آفتتاب استت ک جا د، آنیم آاد برود و طراق عظاپ  اورش

او  ۀراستت نباشتد، زهتر  یتعتاش یدشتش بتا اتدان کت  کو هر 

  .شوند یاران صافک بترقد و جهان از گناه

من، ین اهر ک یر شده، هنگامکذ ردکنیدن در ک گرید یتیبن روا

ن کت د رااوشد تا اورشک یند، ماب یان میش را رو بن پایاو  ۀزمان

ن ات بازدارد تا مگر واپسکهاست، از حر  روزها و سال ۀبرشمارند

  .نرسد روز فرا

عل وه بر ایستادن اورشتاد در آستمان، در آاراشزمتان تغااترات 

ن اتتود باعتتث کتت دهتتد شتتگفتی در آستتمان و جهتتان اتتاکی رخ می

از آن جملتن . های اساسی در نظام طباعتت استت بروز دگرگونی

وتاه شتدن ستال و متاه ک توان بن رنگ بااتن اورشاد و ماه، می

هنگام اشتتاره  هتتای نابتتن انهتتای شتتدید و بار  شرزه و روز، بتتروز زمان

                                              
 .83مدن، ص: ، بن کوشش(نامن فارسی  جاماسب) جاماسپی.  

 .311، صایران اساطیر در پ وهشی: ، نکدینکردبرای متن  .بن بعد 930، مدن، صدینکرد.  
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 :نمود

اند و ماه از رنتگ بگتردد و در یبنما کینا د نشان سهمااورش

بتتتن آستتتمان . باشتتتد یکیو تتتتار  یرگتتتاو ت کینا جهتتتان، ستتتهم

ار باشتد و بتاد اشترزه بست ناد و زمتیتدا آاتگوناگون پ یها نشان

 تتتر باش یو دشتتوار  یاز و تنگتتاتتد و بتتن جهتتان نیتتتتتر آ ستتخت

  ... .دیدار آیپد

وزنتتد و نظتتم  یستترد و گتترم فتتراوان متت ین هنگتتام بادهتتادر آ

بتتاران بتتر فتتراز  یبتت یاتتورد، ابرهتتا یفصتتول ستتال بتتن هتتم متت

از ابرهتتتا جتتتانوران  ،آب یجا شتتتود و بتتتن یآستتتمان ظتتتاهر متتت

  .بارد یار مک انیز 

ش بتتاران یار و بتتاد تنتتدرو، بتتن هنگتتام و زمتتان اتتو کتت امکتت و ابتتر

. نتدک ب تتارآسمان را چون ش ۀهم گانابر سهم. ردک ندینشا

بتاران . هتا را ببترد د و بتر و تخمتن دانتنیتااباد گرم و باد سترد ب

جتتانوران )ارفستتتر  تتتر باشش نبتتارد و یز بتتن هنگتتام اتتو اتتن

اهتد و کبتاران ب یهتا و جو و آب روداانن. ببارد تا آب( ارک انیز 

  .ش نباشدیآن را افزا

 از بنتد رهتا( گانتن ساارات هفت)کار  در آن هنگام ستارگان گناه

یابد  ها، آشوب و ویرانی افزایش می شوند و با رها شدن آن می

 :گارد و جهان را فرا می

ار از بنتد کت ستتارگان گنتاه یعنید، یدار آیآسمان پد یها نشان

  .رستن شوند

نگتتری، زمتتان و زمتتان دچتتار انتتواع  بتتن هتتر حتتال، بتتن هتتر ستتو می

ن وقتوع کت لتی حتوادثی استتک طور بل ها، وبا، قحط و نااز و بتن

                                              
دربتارۀ . 09 - 03:06، جاماسدپی؛ 69و 06:9: و ناز 9:6صادق هدایت،  ،یسن وهومن زند: نک.  

طور کلتی تغااترات انجتام شتده در آستمان و  اورشتاد و متاه و بتن تاریک شتدن
 - 33:39 ،متی :نک. زمان در آاراشزمان در ادیان دیگر ناز مطاشبی ذکر شده است

 .31:3، رسوالن اعمال؛ 06 - 05:9و  01:3، نبی یوئیل؛ 01:09، نبی اشعیای؛ 30 - 39:09، مرق  ؛91

بررستتتتی )کتتتتتایون مزداپتتتتور،  دیگددددر، هددددای متن و گلشدددداه جمشددددید تهمددددورس، گشتاسددددب، داسددددتان . 

 .913، ص(33او .نوی  ام دست

 . 96-93: 9 یسن، وهومن زند.  

 (.69، صادیان در بخشی نجات: بن نقل از)، 88ص جاماسپی،.  
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ها و  هتتتتا ستتتتبب ویرانتتتتی و تبتتتتاهی زنتتتتدگی زمانتتتتی انستتتتان آن

 .موجودات است

فتار یشان فر  مانکز چون حاامردم ن ۀپست، هم ۀدر آن زمان

ره شتتتده و آنتتتان را بتتتن اتتتو آز بتتتر همگتتتان چیتتتو ناراستتتتند و د

  .ده استاشک یار ک و گناه یسخت

کسی حرمت نان و نمک نگن نتدارد و متردم بتن یکتدیگر مهتر و 

 :دارند تر مک محبت

تتتر باشتتد و  مکتت رواتتد، زور و نیتتن در آن زمتتان زاکتت و متتردم را

 فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارتر یتر و فر  بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدگمان

 [روان یبتتن رستتتگار  یبستتتگ و دل]ن مهتتِر روان کتت بتت  شتتوند

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر دارنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد و آزرم  مکتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

پتتت  چتتتون متتتردم بتتتتر و . ندارنتتتد کنتتتان و نمتتت[ و حرمتتتت]

را دوستت [ متردم]، آن [باشتند]  ش اهلمو کاش و بدیبداند

  .شمارندش یاو 

ار کتت .، برابتتر شتتوداتتکن یو انستتان یشتتتن مرغتتک در آن زمتان،

ردان بتن ُات. تتر رود مکت از دستت مردمتان( ثواب)رفن ک و اکن

  .یینوا یو ب یرسند و بزرگان بن بندگ یو پادشاه یبزرگ

 نکتتت یدر آن زمتتتان شتتتگفت، مردمتتت! تمانازرتشتتتت ستتتپ یا

 ان اتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر م یستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتک

 یبتد و داور  ییروا متانو فر  یبداواه[ بن سبب]دارند ( مرک)

 ار ادرو  بستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

[ و]ستت استن نیشان را بایا یشان آمده است، زندگین بر اک

 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترگ را بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن 

  .آرزو اواهند

                                              
 .916، ص33او. ام؛ 63، 90، 09:9محمدتقی راشد محصل، : تصحاح یسن، بهمن زند . 

زن  اَِشَمئوَ  و شفظا  بتن معنتای بترهم: اوستااشموگ یا اشمو  و در  :پهلویدر .  

بتن . کننتده آمتده استت است، کتن در اوستتا غاشبتا  بتن معنتای گمراه( راستی)اشا 

گذار در دین است کتن آرای پوریوتکاشتان  دیگر، اهلمو  و اشمو  بدعت عبارت

 .کند را نقض می

 . 910، ص33 او. ام.  

 .990و  918، 915ص، 33 او. ام؛ 96و  30:9 یسن، بهمن زند . 

 . 93:9یسن، بهمن زند.  
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 یان متتذهباتتو روحان یدار  نیتتن و دیتتوانفستتا، د یااتتدر آن دن

شتتتوند و  یمحستتتوب متتت ینتتتین دادارنتتتدگان قتتتوان ن نگنکتتت

 یمتتتذهب یهتتتا نیتتتاانت از آداب و رستتتوم و آادار صتتت ناتتتداع

ن کت شتوند یده متاشتانک یچنان بتن فستاد و تبتاه ستند، آنه

نتد؛ ا ن متردمیارتر کت ان التق، گنتاهاتان در ماداران و روحان نید

ب کتتتشتتتان مرتین از پتتتن  گنتتتاه، ستتتن گنتتتاه را اکتتت یطور  بتتتن

 ینتیف دیاز انجام وظا یا چ دغدغناآنان بدون ه. شوند یم

در حتق هتم . از دوزخ ندارنتد یمتازننتد و ب یش سرباز میاو 

رنتتتد و بتتتن اگ یگر را بتتتن ستتتخره میدکننتتتد و یکتتت یم ییبتتتدگو 

اعتمادنتتد و  یز بتتن قتتول و فعلشتتان بتتاتتل، متتردم ناتتن دشاهمتت

شتان یا یگران را بتن جتا زنتان و افستو  درو  یگفتار و فتتوا

  .نهند یارج م

هزار تن، تنها یک نفر بتن دیتن  در آن هنگامن از هر هزار یا ده

 طور در نتاجتتن دیتتن بتتن. ِگتترَود و آن یتتک ناتتز بتتدان عمتتل نکنتتد

گری،  لتتتی نتتتزار و نتتتاتوان شتتتود و فستتتاد، تبتتتاهی، روستتتپیک

  .گارد بارگی، درو  و مرگ همۀ جهان را فرا می غل م

ننتد و در آن ک ن نهتاناِر زمتیترا در ز  یتاپ  همن اواستۀ گ

 یاتتوابگ و هم یبتتارگ و غل م  یمتترز  و جتتن یار روستتپکتت زمتتان،

شتوند [  یان و رایو نما]ارا کآش یض در جهان بسیبا زنان حا

شتود و  تتر باشاز در جهتان اتنهتان و مترگ و وبتا و ن   او س

و ]تتتر شتتود  رهاتتوان و دروجتتان چیتتام اهلمتتوِ  دکتت و یتبتتاه

  [.دیغاشب آ

هددایش  تابک در هددای زیددادی را دربددارۀ امددام زمددان کدددام پیددامبر خواب

                                              
 .913-918، ص33 او. ام؛ 91-90: 9 همان، :نک.  

 .93-90:9 یسن، بهمن زند . 

بتتن معنتتای روستتپی، نتتام داتتتر اهتتریمن  ،Jahiو در اوستتتا  Jeh پهلتتویجتتن در .  

شتتود کتتن بتتا روستتپاان و  بتتن کستتانی اطلتت ق می« جتتن متترزی»اصتتطل ح . استتت

 .کنند می ورزی عشق گان فاحشن

بتتن معنتتای اطتتر، نتتابودی، زوال و مایتتۀ هل کتتت و گزنتتد  Sējستتا  در پهلتتوی  . 
یعنتتی « نهتتان رَِوش»ایتتن وا ه اغلتتب بتتا صتتفت . اهریمنتتی و نتتام دیتتوی استتت

، 30و  88، صایدران اسداطیر در پ وهشدی : نتک)رود  رونده بتن کتار متی رفتار و نهان نهان
 (.00، ی066، صبنده  مۀترج؛ 33ی

 .918 - 910، 915و ناز ص 900، ص33 وا. ام.  
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 رده است؟ک تعبیر

 (انیتهودیتتاب مقتد  ک)ق اتتاب از عهد عتک ناست و دوماب

ن کت امبر استاال پاتاب است، متعلق بن دانک 39ن مشتمل بر ک

آن مربتوط بتن  دوازدهتمتتا  هفتم یها فصل. فصل داردچهارده 

ن یتتا. بتترده استتت یبهتتره م هتتا آنال از اتتن دانکتت استتت ییاهتتایرؤ 

ورش کتت و یوش متتادیتتاهتتا در دوران ستتلطنت بَلَشَصتتر و دار ؤیر 

 .افتاده است در بابل اتفاق (ن پار اپادشاه سرزم)

ف شتتده التت د تتتأشاقبتتل از م 069تتتا  063 یها تتتاب در ستتالک نیتتا

 ایتتن. ردکتت یمتت یفتتان ، آزارگتتر او اتتو  اپاتتن آنتکتت یاستتت؛ زمتتان

ن تحتت کت یانیتهودید اتمتان و امیف شد تا ااتأش یرو نیاز ا تابک

 .ندک تیتقو  ،آزار بودند

و اماتد بتن پادشتاهی  ن و ُاترد شتدن آزارگتراانتظار روز بازپس

 پتتن  اتتواب در. اتتورد یتتتاب بتتن چشتتم مک استترقدستتان، در سر م

. شتود ینقتل م ،ده استتیتن اودش اواب دک یال نباتاب دانک

جتتا پشتتت ستتر هتتر اتتواب نقتتل شتتده  ر ستتن اتتواب در هماناتتتعب

در ضمن . رده استک راش تعبیل براان دو اواب را جبرئک است

زمتتان و یی بتتن حکومتتت آاراشها رهتتا اشتتارهاهتتا و تعب ن اوابیتتا

اتورد؛  یومت مقدسان و مخصوصا  پسر انسان، بتن چشتم مکح

 اتکش» :آمتده استت( اواب چهار جانور)ر اواب اول امثل   در تعب

 ید، مقدستتان اتتدااشتتان اواهتتد رستتیبتتن ا ین پادشتتاهکتت آنتتان

اواهنتتد بتتود تتتا ابتتد  یهستتتند و تتتا ابتتد صتتاحب پادشتتاه یتعتتاش

  .«ال باد

آمتتده  شتدهجتام ل اناتتن توستط جبرئکت ر اتتواب دوماتا در تعبیت

ار کن را آشتاا روز بازپستیتن رؤ ین اک بدان! پسر انسان یا»: است

  .«سازد یم

اعتقداد  به امدام زمدان ،عهیمنشعب از ش رفری یکان به عنوان یا بهائیآ

                                              
 .08 یۀ، آ0فصل . 

 .اراروز ساپ :، ترجمنقیعت عهد یها تا ک: کن تر باش یآگاه ی؛ برا00 یۀ، آ8فصل . 
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 دارند؟

 ینتور  یعلت نان توسط حسک یاست استعمار  یا ت فرقنابهائ

شتتتاگرد  ینتتتور . هللا بتتتن وجتتتود آمتتتده استتتت معتتتروف بتتتن بهتتتاء

اتود را  ،ناخاشت یها شنیاز اند یروان بن پک محمد باب بود یعل

 بتود یدر آغاز متدع یو. پنداشت یامل مک ا انسانین چهارم کر 

ت نمتود اتاشوه یت ادعتایدر نها یوش است، ن باب امام زمانک

اواهتد « ظهره هللایمن »را بن عنوان  یسک ن بعدا  ک در ک و اعل م

 شتد یمتدع ینتور  یعلت نامحمد، حس یبعد از اعل م عل. فرستاد

آمتدن او را  ۀمحمتد بتاب وعتد ین علتکت استت یستک ن او همانک

جتتاد یا ۀن استتل م، نغمتتیتتنستتخ د یبعتتد از آن بتتا ادعتتا. داده استتت

  .آورد یرو یساز  نین تازه سرداد و بن دید

 یاز شتهرها یکتی ،فتاان امتروزه در حکت اناد بهائیاز عقا یبرا

 : ر استیمستقر هستند، از قرار ز  ی،ن اشغاشافلسط

 :ینتور  یعل نامحمتد بتاب و حست یت و نبتوت علااعتقاد بن اشوه. 0

ت و اتتن اعتقتتادات بهائیتتتر  رمعقتتولان و غیتتتر  فااز ستتخ یکتتی

 .استتت ینتتور  یعلتت نات اعتقتتاد بتتن اشتتن بتتودن بتتاب و حستتاتتباب

قتت ان مراتتب حقیتتر  عاتن رفکت رده استتکت محمد باب ادعا یعل

و  یمتتتاد یوشآن هتتتم حلتتت ،ردهکتتت ت در او حلتتتولاتتتاشوه یعنتتتی

در  یان آستمانیتتمتام اد یان با مبتانان اعتقاد بهائیا  .یجسمان

ت مختتتص حضتترت اتتاشوه یان آستتمانیتترا در ادیتتز  استتت؛تضتتاد 

ن مقتتام یتتان استتت و در ااتتحتتق، پروردگتتار و اتتاشق جهتتان و جهان

 .ستانیک ز با او شر اچ چاک  و ه چاه

رزا اتتتتمحمتتتتد بتتتتاب و م یاعتقتتتتاد بتتتتن قتتتتائم موعتتتتود بتتتتودن عل. 3

 یعلت نارزا حستاتمحمتد و م یعلت: نتدیگو  یان متاتبهائ :یعل ناحس

شتارت ن ظهتور آنتان ببت ااع انبان اسل م هستند و جمیموعود د

                                              
ز استتناد انقلتت ب کتتمر  تهتتران،، 30ص، ید زاهتتد زاهتتداناد ستتعا، ستترانیددا در تیددبهائ.  

 .ش0980، ، چار دومیاسل م

 .ق0903، اول چار، یداراشمنتخب اشعرب، 99صامر اشنجار، ع، البابیة جذورها و یةالبهائ.  
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، وشی بتن ثبت است یآسمان یها تابک اند و عل مات آن در داده

چتن در دیتن استل م وعتده داده شتده استت،  نظر متا شتاعاان آن

فرزند امام حسن  هللا اعظهور بق یگر یبراست و دک امتاق یکی

 و در ستامرا متوشتد شتد ین در قرن سوم هجتر ک است عسکری

 .نام مادرش نرج  است

مقتتام قتتائم : نتتدیگو  یان متتاتتبهائ :ن استتل میتتاعتقتتاد بتتن نستتخ د. 9

م، مقام اصتاشت و نبتوت و یر ک ات قرآنیآ یموعود بن حکم برا

قتتائم در هنگتتام : نتتدیگو  یز متتاتتو ن  .تاتتت استتت نتتن تابعاشتتارع

عت یع شتر یکند و بن تشر  ین اسل م حکم مین نسخ دب ،ظهورش

قتتائم : دیتتگو  ین متتاامتتا شتتع  .پتتردازد یر از استتل م متتاتتغ یدیتتجد

و مجتدد  اء محمتداال نب عت ااتمید و شر اموعود، تابع قرآن مج

  ۀد و آورنتدیتتاب جدک ن اسل م است و صاحبیهمان د ایو مح

ت و یستتت و مقتتام او مقتتام ال فتتت و وصتتاان یدیتتعت جدیشتتر 

  .نن اصاشت و نبوت ،امامت است

ت بتاب و بهتاء و منکتر اتاشوه یمدع ان اول   اکن بهائ ال صن آن

تنهتا منکتر وجتتود  ا  نتتناتهستتند و ثان مکترم استتل م ی  ت نبتاتااتم

ناتتتز بتتتن شتتتمار بلکتتتن دشتتتمن او  ،هستتتتند امتتتام مهتتتدین انتتازن

ن یتتتا یایتتتگو  بازتدددا ت یر بتتتن نقتتتل از ستتتایتتتمطلتتتب ز . رونتتتد می

 :ادعاست

بتا  عصتر ین دشتمنان حضترت وشیتر  ن بن عنوان دشمناابهائ

بتتن   ب از نظتتر را زنتتده ستتازد،یتتاد آن امتتام غایتت یا ن ذرهکتت هرچتتن

 یمهتدو یها انونک ۀوشند همک یورزند و م یشدت مخاشفت م

نتون پت  از گذشتت کا. تر، نابود سازند  را با اشونت هرچن تمام

 رانیدر ا ها نآ ۀافتی وقفن و سازمان یب یها ن سال از تل شیچند

 یرود، اسناد متعدد یعن بن شمار ماو مهم ش یگاه اصلین پاک

                                              
 .ش0990 دوم، چارمشهد، ، 3، ص3ج ،یجواد تهران  ،دیگو یم چه یبهائ.  

 .39همان، ص.  

 .06همان، ص.  
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ستو و وحشتشتان از  یتکاز  هتا آنن عمق اصومت ک وجود دارد

  .دهد یگسترش روزافزون فرهنگ انتظار را نشان م

 گرا هستند؟ یمنج ی،نید دینو پد یها ا جنبشیآ

استان از شن ن جامعنکت «دیتان جدیتاد» ۀدیتم پدیاد بگو یابتدا با

 یننتتد، اصتتطل حک یر متتاتتتعب« ینتتید دیتتنوپد یهتتا جنبش»آن بتتن 

بعتد از  ینید یها تکبن حر  یشناسان  اپن ن ابتدا جامعنک است

ن وا ه بتتن اردنتتد و ستتپ ، همتتک در  اپتتن اطلتت ق یجنتتگ جهتتان

ز اتتآم ا جنتبش بتدعتیتتفرقتن » یترجمتن شتد و بتتن معنتا یستاانگل

دهند از اصتطل ح  یح ماشناسان ترج جامعن. ار رفتک بن« ینید

 « ینتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتید دیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنوپد یهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا جنبش»

(new religious movement )دیان جدینند تا ادک استفاده. 

د ااتلت ف استت، یتان جدیتد در ادیف صفت جدیاگرچن در تعر 

 یها تکها و حر  نهضت ۀد بن مجموعیان جدیدر مجموع اد یوش

دوم  یپتتت  از جنتتتگ جهتتتان کین انتتتدکتتت شتتتود یگفتتتتن م یر کتتتف

ا و  اپتتن شتتروع شتتد و بتتن متترور بتتن اروپتتا و یکتتر زمتتان در ام هتتم

د یتپد نتو یهتا جنتبش. ردکت تیز سترااتن یشرق یشورهاک یتعداد

 :د، دو نوع هستندیعصر جد یها نیو د ینید

شتن یر  یا ن بتن گونتنکت ینید دیجد یها شاک ایها  جنبش (اشف

ت، استل م، و احات، مستیتهودیماننتد  یان آستمانیتاز اد یکتیدر 

ن یتا. دارنتد... ونتو استم، شتیسم، بوداهندوئ مانند ی،ان شرقیاد

 یحتدود تتا ان سرچشتمنیتز ماننتد اداتن یستنخ بتن شحتاظ ستااتار 

  .است یو سازمان یاتاچهارچوب اشه ینن و داراینهاد

را برآمتده  هتا آنتوان  یو نم ستندانن نینهاد  نک ییها گروه (ب

 تتتر باش و دانستتت هتتا آنن از ینتتو  یر اا تفستتیتت یان ستتنتیتتاز اد

 یو عرفتتتان یرازورانتتتن بتتتاطن ید و باورهتتتایتتتاز عقا یا وعتتتنمجم

 یتیانستان، اردگرا« اود»د بر أکا، تیشناات روان عرفان ؛هستند

در درون انستان،  یموجتود استن ادا بتنک، فرویطلب و مساوات

 از ،ن دستتیتاز ا یانستان و امتور  یدرون ید بر استعدادهاأکات
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  .ن سنخ استیا یاصل یها شااصن

ان یتتا ادیتتهتتا  ن جنتتبشیتتبتتن وجتتود آوردن ا در متعتتددی عوامتتل

، یتتیماننتتد فردگرا هتتا آناز  ین براتتکتت انتتد، د نقتتش داشتتتنیتتجد

 یمان در برایا عقل و این یو د ، تعارم فلسفنییگرا تیمعنو 

ل بتن یتاز دل  یکی یوش ،بن موضوع ما ندارند یربط... ان ویاز اد

ل اتدش ن اتفاقتا  کت استت یانتظتار منجت ،هتا ن فرقتنیتوجود آمتدن ا

ن، یتتشناستتان د شناستان و انستتان ان جامعتتناتتدر م. استتت یمهمت

از  یار ادر بست یاجتمتاع عین دوران تحول ت ستر ک معروف است

هتا  ن جنتبشیتا. استت آغتاز شتده موعودگرا یها جوامع با جنبش

ش از انقلتت ب اپتت یشناستتان، در اروپتتا ن جامعتتناهمتت ۀبتتن گفتتت

ت اتمکحا متتأثر از دو عامتل ،مستعمره یشورهاک و در یصنعت

 ی،نتید دیتنوپد یهتا ها یا جنبش و فرقن یاستعمار و تحول ت فن

همتراه  در جوامع رو بن رشد یسنت ییموعودگرا یاغلب با نوع

 ،تاحاگتتترا در مستتت هتتتزاره یهتتتا بتتتروز و ظهتتتور گتتتروه. انتتتد بتتتوده

نجا بن یدر ا. مدعاست نیشاهد ا ،ها ان پروتستانادر م اصوصا  

ن یبا ا تر باش ییندان بن آشنارده و عل قمک ن مقدار بسندهاهم

 :ماده یر ارجاع میمباحث را بن منابع ز 

؛ 03و  0شتماره  ،آسدمان هفدت ۀمجلت؛ 8و  0شماره  ،انیاد اخبار ۀمجل

 یمحمتتتدتق تتتتأشاف، نیدددد فلسدددفۀ؛ 0ی، جمطهتتتر  دا، شتتتهآثدددار مجموعددده

 .ن اسرو پناهاعبداشحستأشاف ، نید از بشر انتظاراتی؛ جعفر 

 مذاهب و منجی

های شددیعی داشددته اسددت؟ آیددا در بددین  چدده بازتددابی در فریددهمهدددویت 

 های شیعی منیر مهدویت هم وجود دارد؟ فریه

و  شتتاعاان، پاتتروان حضتترت امتتام علتتی: در ابتتتدا بایتتد گفتتت

هستتتتند و شتتتاعن در معنتتتای عتتتام، شتتتامل  باتتتت پاتتتامبر اهتتتل

نسبت بتن  ن معتقد بن افضلات علیک های بسااری است فرقن

 اواری او بتتن ال فتتت بل فصتتل پاتتامبر اکتترمدیگتتر صتتحابن و ستتز 



 35 ◄ اهبادیان و مذ

 

 .هستند

استانان، زیدیتن، ک :اند از های مهم شاعی عبارت برای از فرقن

 . عشرین یا شاعۀ امامان اسماعالان، واقفان، و اثنی

. نفوذ اندیشۀ مهتدویت در فترق شتاعی، بستاار پررنتگ استت

ن بنتابر قتول مشتهور پاتروان مختتار کت استانان،ک برای مثال فرقۀ

ن مهدویت را بن ک قفی هستند، از نخستان فرق اسل می استث

مطرح نمودند و اهمات بسااری بترای آن « مهدی»ویژه با شف  

در دیگتتتر فتتترق مهتتتم تشتتتاع اصوصتتتا  زیدیتتتن، . قائتتتل شتتتدند

استتماعالان و اماماتتن ناتتز اندیشتتۀ مهتتدویت اصتتلی محتتوری و 

   .بساار تأثارگذار بوده است

مهتدویت در بتان فترق شتاعن : در یک نگاه اجماشی باید گفتت

هتتاچ منکتتری نداشتتتن و فتترق تشتتاع بتتا ااتلتت ف در ستتطح فهتتم 

 .برداشت اود همگی معتقد بن این آموزه هستند

 زیدیه دربارۀ مهدویت چه نمری دارند؟

کننتتد،  شتتور یمتتن زنتتدگی میک در تتتر باشن امتتروزه کتت زیتتدیان

هستتند و اتود را  معتقد بن امامتت زیتد بتن علتی بتن اشحستان

اصتتل امامتتت در ایتتن فرقتتن بستتاار مهتتم . داننتتد رو ایشتتان میپاتت

ن شاید بتوان برداشت مخصتوص آنتان از ایتن ک طوری است، بن

های شتتتاعی  آمتتتوزه را نقطتتتۀ آغتتتاز ااتل فشتتتان بتتتا دیگتتتر فرقتتتن

آنان در مورد امامت برال ف دو فرقۀ مهم دیگر، یعنی . دانست

 ول د حسانن این مقام را فقط شایستۀ اک اسماعالان و امامان

هتر فتاطمِی دارای فضتالت، اتواه از نستل : دانند، معتقدنتد می

باشتد و بتتن ستتاف قاتام نمایتتد، امتتام استتت و  یتتا حستتان حستن

 . تبعات از او ل زم

گاری زیدیتتن در بتتان پاتتروان آن وجتتود  مهتتدویت از آغتتاز شتتکل

                                              
: از مجموعتن محمتد جتاودان،، «عاموعتود در تشت یمنجت ۀشتیاند یشناس گونن».  

 .905، صانیاد در موعود یمنج شهیاند یشناس گونه
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یکتتی از فرزنتتدان  _ ستترانجام مهتتدی: داشتتتن و آنتتان معتقدنتتد

کنتد و بتر پهنتۀ گاتتی  ظهتور می _ بات ز اهلیا فردی ا فاطمن

رد، کتتت حتتتاکم اواهتتتد شتتتد و زمتتتان را پتتتر از عتتتدل و داد اواهتتتد

او، قتتائم آل محمتتد . کتتن پتتر از ظلتتم و باتتداد شتتده استتت چنان آن

افران و کتتت استتتت و بتتتن مؤمنتتتان و مستضتتتعفاْن عتتتزت، و بتتتن

   .ستمگراْن ذشت اواهد بخشاد

 _منتظتر در آینتده  مهتدی: گویند سنت می ایشان همانند اهل

 ظهتور اواهتد _ن در روایات بن آاراشزمان توصاف شده است ک

از نظتتر . مهتتدی متوشتتد نشتتده و بنتتابراین در غابتتت ناستتت. ردکتت

کن پاامبر بشتارت داده استت، از ذریتۀ او مهتدی  زیدین، همچنان

رد؛ امتتا نتتام او و زمتتان ظهتتور او عانتتا  معلتتوم کتت ظهتتور اواهتتد

   .ناست

ن انتظار ظهور ک اند انتظار، بنابر روایتی قائل زیدیان در مورد

 از  مهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدی

همتتان فضتتالت و اجتتر مجاهتتد فتتی ستتبال هللا در صتتحنۀ پاکتتار 

امتتام هتتادی، یحاتتی بتتن حستتان بتتن قاستتم بتتن . براتتوردار استتت

 : گوید می در باب انتظار مهدی( هت338 - 395)ابراهام 

منا من حب  نفسن شداعانا اهل اشبات او  ان منتظرا  شقائ

  سبال هللا بدمن؛ یف   ان  اشمتشحط بان سافن وترسن

نتد، یتا در ک بات وقتف هرک  اویشتن را برای داعی ما اهل

ن در حتال قتتال کت ستی استتک انتظار قائم ما بماند، هماننتد

 .در راه ادا بن اون اویش غلطاده باشد

 سانی هستند و در مورد مهدویت چه نمری دارند؟ک اسماعیلیان چه

                                              
 :یگتردآور  م،ان بن اشقاسم بتن ابتراهابن اشحس ایحی، امام الحدرام و الحالل یف امکاالح . 

 .901-968 صن، صیحر  یاب

 .906، ص«عاموعود در تش یمنج ۀشیاند یشناس گونن».  

موعتتود در  یمنجتت ۀشتتیاند یشناستت گونتتن»: بتتن نقتتل از) 69، ص0، جاالنددوار لوامددع.  

 .(931، ص«عاتش
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ن تاریخ پر ک های مهم شاعی هستند لاان یکی از فرقناسماعا

فتتراز و نشابشتتان بتتن اواستتط قتترن دوم و پتت  از وفتتات امتتام 

امتامی در  اینتان اگرچتن ماننتد شتاعاان دوازده. رسد می صادق

امر امامت و مصادیق آن تا امام ششم، یعنی جعفر بتن محمتد 

اشتتتتراک عقاتتتده دارنتتتد و امامتتتت را ناتتتز بتتتن نتتتص  اشصتتتادق

 وشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی   داننتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد، می

بتا پاتروان آن امتام  دربارۀ سلستلۀ امامتت بعتد از امتام صتادق

 یعنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاعاان 

تر  امامان ااتل ف نظر دارند و امامت را در اسماعال فرزند بزرگ

  امتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادق

ایتن فرقتن اتود بتن انشتعاباتی . نماینتد وجتو می و نسل او جست

، نزاریتن ااشصن، مبارکان، قرامطتن، فاطماتان، مستتعلوین: مانند

 .ن در اعتقادات با هم ااتل فاتی دارندک اند تقسام شده... و

ن ک مهدویت در ماان اسماعالاان از موضوعات پرابهام است

. ین دگرگونی را در طول تاریخ داشتن استتر  باشدر عان حال 

ن بتتن نتتوعی باناتتان فرقتتۀ کتت بتترای مثتتال پاتتروان فرقتتۀ ااشصتتن

ستتماعالاۀ نخستتتان نتتام استتماعالان هستتتند و بتتن همتتان دشاتتل ا

اند، بتتتن مهتتتدویت استتتماعال، غابتتتت او و ستتترانجام  بتتتردار شتتتده

او ظتتاهر اواهتتد گشتتت و بتتر : گوینتتد ظهتتورش معتقدنتتد و می

اکثریتت مبارکاتن و در ادامتۀ . همۀ جهتان ستاطره اواهتد یافتت

محمد فرزند استماعال و نتوادۀ امتام : آنان قرامطن ناز معتقدند

ستت؛ او نمترده و در سترزمان روم ، امام و مهدی قتائم اصادق

  .ردک پنهان و غایب است و سرانجام، ظهور اواهد

رغتتتتتم گونتتتتتاگونی و رنگتتتتتارنگی موعودبتتتتتاوری در ماتتتتتان  بتتتتن

های  تتتتتتوان بتتتتتن مشتتتتتترکاتی در بتتتتتان فرقتتتتتن استتتتماعالاان، می

رستتاشت مهتتدی موعتتود : استتماعالی در ایتتن زمانتتن اشتتاره نمتتود

                                              
 .063ص ،یشهرستان ،النحل و الملل.  

 .990، ص«عاموعود در تش یمنج ۀشیاند یشناس گونن».  
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رای همتتۀ بشتتر بتتن اجتمتتاعی استتت و او رستتتگاری و عتتداشت را بتت

ارکردهای این موعود، نستخ شتریعت، ک از دیگر. آورد ارمغان می

ن کت امل عتداشت، اظهتار استرار و حقتایق بتاطنی استتک برقراری

 . همگی از دراندااتن طرحی نو حکایت دارد

چه دیدگاهی دارند و مهددویت در بدین آندان از  تسنن دربارۀ مهدی اهل

 چه جایگاهی برخوردار است؟

ن بتن کت توان دریافتت سنت می اجعن بن منابع روایی اهلبا مر 

ای حتتق و  ، عقاتتدهستتنت عقاتتده بتتن حضتترت مهتتدی بتتاور اهتتل

ن از پشتوانۀ انبوهی از روایات براوردار استت و ک صحاح است

تستتنن  استا  مبتتانی اهتتل هتتا بتتر حتتی تعتتداد قابتتل تتوجهی از آن

از هرچنتتد در ایتتن ماتتان، تعتتداد انتتدکی . باشتتد غارقابتتل رد می

ن بتا دیتدۀ انکتار یتا کت شتوند تسنن هم یافت می نویسندگان اهل

ستتتانی ک اند، امتتتا چنتتتان تردیتتتد بتتتن عقاتتتدۀ مهتتتدویت نگریستتتتن

التتدون،  تتترین نتتام در ایتتن ماتتان، ابتتن ن مهمکتت شتتمارند انگشت

همچنتتتان . باشتتتد شتتتنا  سرشتتتنا  می نوی  و جامعن تتتتاریخ

عد توان بن احمتد امتان مصتری یتا محمتد فریتد وجتدی یتا ست می

ی روایات مباحث فراوان]= همان امر . محمدحسن اشاره داشت

تستتنن را بتتر آن  بستتااری از علمتتای اهتتل[ مربتتوط بتتن مهتتدویت؛

تتتب ک صتورت مستتقل در داشتتن تتا در ایتن زمانتن احتادیثی را بن

؛ المصددن تتتاب ک شتتابن در ابتتی مثتتل ابتتن]ننتتد ک حتتدیثی اتتود ذکتتر

تتاب ک ؛ ترمتذی درلسدنناتتاب ک ؛ ابوداود درالسننتاب ک ماجن در ابن

تتتاب معتبتتر ک تتتاب اااتتر، از مجمتتوع شتتشک ن ستتنکتت ...؛ والجددامع

تابی مستقل بن تباتان ک یا حتی با نگاشتن[ باشند سنت می اهل

یتا ( 303م)ماننتد ابتن ابتی اثامتن . یا دفاع از این عقاده براازنتد

ن حتتی در ماتان کت های بعتد تسنن در قرن دیگر نویسندگان اهل

بتن ( 009م)کثاتر  و ابتن( 050م)قام  تعصبی مثل ابنها افراد م آن

 یفد المنتظدر یالمهددتتاب ک ها هم، اورد و یکی از آارین آن چشم می

اثتتتتر نویستتتتندۀ وهتتتتابی معاصتتتتر،  ةحیالصددددح اآلثددددار ثیدددداالحاد ضددددوء

تتاب وی ک ن در مطاشتب فتوق ازکت باشد عبداشعظام بستوی می
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 .بهره گرفتن شد

 ایی دارد و مهددددی از نسدددلهددد تسدددنن چددده وی گی مهددددی در نمدددر اهدددل

 یست؟ک

تستتتنن  تتتتب اهتتتلک بتتتاره روایتتتات متعتتتددی در هرچنتتتد در این

 المنتظددر یالمهددتتاب ک چتتن در جتتا بتن آن تتوان یافتت، وشتتی در ایتن می

ن گذشتتتت، کتتت همچنتتتان زیتتترا ؛شتتتود یبستتتنده م ،آمتتتده یبستتتتو

ن بتتتا کتت باشتتتد یمعاصتتر م یهتتا یتتتتاب از وهابک نیتتا ۀستتندینو 

ث یتت بن احادامخصوص وهاب یها یاشتر  ها و بهانن یر اگ سخت

ث یتترا بتتن عنتتوان احاد هتتا آناز  یده و تعتتدادنمتتونگتتاه  یمهتتدو

 یمهتد»ث معتبر، ین احادیبراسا  ا. است ردهک یمعتبر معرف

از نستتل »و مشخصتتا  « شتتانیاز نستتل ا»و « امبراتتت پاتتب از اهتتل

باشتتد و در  یم« امبراتتنتتام پ شتتان همینتتام ا»و « حضتترت زهتترا

شتتان آبتتاد و پتتر از یت اکتتن بتتن بر انتتد و زمتتک یام متتاتتآاراشزمتان ق»

را از   ن پتر از ستتم شتده، آنان زمک چنانهم»و « ودش ینعمت م

عتداشت  ۀاقامت ،و اصول   رساشت حضرت« سازد ینده مکعداشت آ

ا مانتده اتروز از دن یتکاگتر  یحتت»ن کت یا گونن بن ،در جهان است

ام اتاات تتا قاواهتد ست یقتدر طولت ن اداوند آن روز را آن ،باشد

ن ک دهد یرخ م یاماق( رانیا)اراسان  در»و « پا شود حضرت بن

 ین براستتا  براتتاچنتتهم. «شتتود یام حضتترت متصتتل ماتتبتتن ق

د اام حضرت، شهام قیاز عل  یکی»سنت  معتبر اهل یها گزارش

 یز از براتاتو ن« باشتد ین مکاتمعروف بن نف  ز  یشدن شخص

ام اتتن قکتت شتتود یمعتبرشتتان استتتفاده متت یهتتا گتتر از گزارشید

 .وفن داردک با یحضرت، ارتباط ااص

کده برخدی  تسنن دربارۀ نزوو حضرت عیسی چه نمری دارند؟ آیدا این اهل

 دانند، صحیح است؟ از آنان مهدی را همان عیسی می

. تتوان یافتتت ستتنت می تتتب حتدیثی اهتلک دو دستتن روایتت در

است  همان عاسی بن مریم ن مهدیک یک دستن تصریح دارد

از آسمان فترود  ن عاسی بن مریمک تۀ دیگر صراحت داردو دس
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سو روایات دستۀ اول  کند؛ وشی از یک اقتدا می آمده بن مهدی

علتت وه بتتر انتتدک بتتودن، از هتتاچ ستتند معتبتتری براتتوردار ناستتت؛ 

نقتتتل  هتتتا از پاتتتامبر یتتتک از آن کتتتن ظتتتاهرا  هتتتاچ گذشتتتتن از آن

بتر فراوانتی، در ن علت وه ک برال ف روایات دستۀ دوم!! اند نشده

تستتنن هتتم از صتتحت ستتند  ن بتتر مبنتتای اهتتلکتت ماانشتتان روایتتاتی

 هتا هتم از پاتامبر شتود و اکثریتت آن براوردار باشند، یافت می

از سوی دیگر، روایات معتبر و متعدد دیگری در . اند روایت شده

کند و این  معرفی می را از نسل پاامبر ن مهدیک دست است

ن و ستااتگی بتودن دستتۀ اول روایتات هم دشال دیگری بر بطل 

تستنن  همان مطلب، برای از نویسندگان اهل. تسنن است اهل

را هتتم واداشتتتن تتتا روایتتات دستتتۀ اول را منکتتر شتتده بتتن حتترف 

ن همتتان عقاتتده را دارنتتد، هتتاچ اعتنتتایی کتت ای بستتاار انتتدک عتتده

تسنن، عاستی بتن  اسا  روایات معتبر اهل در هر حال، بر. نکنند

آسمان فرود اواهد آمد و بن امام جماعتت مستلمانان از  مریم

حتتی . نمتوداقتدا اواهتد ( اواهد بود کن همان مهدی منتظر)

های معاصتر  اسا  روایات متعدد دیگری، آن حضرت در جنگ بر

ن کت شتار دجال و یاران اوک ناز مشارکت اواهد داشت و در ظهور

ود، نقتتش شتت می هللا  ستتازی حکومتتت حضتترت بقاتتع منجتتر بتتن زمانن

 .لادی نشان اواهد دادک اساسی و

 برده شده است؟ آیا در مذاهب دیگر نامی از امام زمان

وجتتود دارد و  یده بتتن مهتتداتت، عقیمتتذاهب استتل م ۀدر همتت

ر یمعتبتتر ستتا یهتتا تابک ر شتتده، درکتتذ امبراتتن از پکتت یاتیتتروا

عن بتا اشت یتنهتا ااتلت ف اساست. ز آمده استان یمذاهب اسل م

 عن معتقتد استتاشت. ن مصتداق آن استتااتع ،نر مسلمانایسا

ن کتتت استتتت یامتتتام مهتتتد امبراتتتن پان حجتتتت اتتتدا و جانشتتتکتتت

آنتان  یاستت، وشت یر کن امام بعد از امتام حستن عستادوازدهم

ن از اانتدان ک معتقدند یندارند و تنها بن مصلح یا دهان عقاچن

ا را پر از عداشت اند و دنک یامبر است و در آاراشزمان ظهور ماپ



 010 ◄ اهبادیان و مذ

 

نتون کا متوشتد شتده و هتم ین مهتدک میز ما معتقداند و نک یم

ن کت سنت معتقدنتد اهل تر باشند، اما ک یم یزنده است و زندگ

  .بعدا  متوشد اواهد شد یمهد

قبتل از استل م،  یان آستمانیتاد ۀدر همت یبن عل وه، نام مهتد

از  هتا آناشبتتن . ت و زرتشت، هم آمتده استتاحامس ،هودیمانند 

 .اند ردهک راجهان تعب ۀدهند و نجات یاو بن منج

 ظهورادیان و عل یم 

 است؟  ییزهایگر چه چیان دیم ظهور در ادیعلا

 انیهند یها تابک م ظهور دریعل . 0

 :ظهور آمده است ۀدربار  دادتگ تابک در( اشف
بتن هتم رستد در آاراشزمتان، و استل م  ین مستلمانک بعد از آن

 یفسق عاشمان و تعدان مسلمانان از ظلم ظاشمان و ادر م

نان و حسد حاستدان اام یانتید یزاهدان و ب یایمان و ر کحا

ا مملو از ظلم انماند و دن یز ابرطرف شود، بجز نام از آن چ

ت اتترحم شتتوند و رع یو ستتتم شتتود و پادشتتاهان، ظتتاشم و بتت

فتر ک راوشتند و عتاشم ک گریدیک یانصاف گردند و در اراب یب

ن اد و جانشتیتستت حتق درآرد، داتبگ [فترا] و ضل شت و فستاد

  .ندک ظهور ،آار

 : ان شده استان باچن گ ودایر  تابک م ظهور دریعل ( ب
ن اشوند و زمت یم یکد و ماه تار ا، اورشیهنگام ظهور و...

  .دیاواهد شرز 

ن فستاد و کت یها آمده، هنگام ناتب مقد  جک ن درک چنان( ج

ر اتا تن آن ر کت یاملکت رد، شخصاجهان را فراگ ی،انحطاط و تباه

 .ردک ند، ظهور اواهدیگو  یم (ددهندهینو )تنگر 

                                              
 یبترا .و زنتده بتودن او وجتود دارد یبر توشد حضترت مهتد یار ال بسیاشبتن دل  . 

 .ن یآفر نینگ ؛آفتا  یمایس ؛جهان دادگستر: کن تر باش یآگاه

 .08ص ،یرمانک ،ظهور عالئم . 

 .(39، 06، 9 ی،مانداشما ،ودا  یر :بن نقل از) 65، صآمد خواهد او . 
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 تاب انجالک عل یم ظهور در. 3

 : ظهور آمده است ۀدربار  یل متادر انج( اشف
گردد و ماه نتور اتود را ندهتد و ستتارگان از  یکآفتاب تار ... 

  .دنمتزشزل گرد کزند و افل یآسمان فرو ر 

 : ل شوقا آمدهادر انج( ب
ه و ستتتارگان عل متتات اواهتتد بتتود و بتتر و در آفتتتاب و متتا ...

  . ...داداواهد  یها رو امت یرت از برااو ح ین تنگازم

ن کت های دیگتری ناتز وجتود دارنتد های یادشتده نشتانن تابک در

 .ردک ها رجوع توان بن آن برای اطل ع از آن می

 .دینک انیب یان الهیم ظهور را در ادیعلا چوجه مشتر 

. استت کان مشتتر یتاد یان براتاتم ظهتور در میاز علت  یبعض

 :اند گون هم یات اسل مید، با روایر در عهد جدیم ز یعل 

هنگام ظهور حضترت  یسا؛ حضرت عیسانزول حضرت ع. 0

 آیتد و در قتد  پت  از اعلت م باعتت یاز آسمان فرود م یمهد

 گذارد؛ حضرت نماز می پشت سر ،یبا حضرت مهد

ن کتت شتود یده مات استتتفایت؛ از مجمتتوع روایآستمان ۀحاصت. 3

ده ان از آستمان شتنک ظهور است یحتم یها از نشانن« حناص»

ن از شترق و غترب آن را امردم زمت ۀن همک یا شود، بن گونن یم

 .شنوند یم

                                              
 .90، صیمت . 

 .000، صلوقا . 



 

 

 

 

 

 

 

 امامت

 نید؟ک امامت را تعریف

امامت ریاست عمومی از ناحاۀ ادا بر مردم در امتور دیتن و 

ی، دو قاتتد ناتتز کننتتدگان ستتن تعریف تتتر باش. هاستتت دناتتای آن

 ایتتتتتتتتتتتتتتتتتتن ریاستتتتتتتتتتتتتتتتتتت از . 0: کننتتتتتتتتتتتتتتتتتتد اضتتتتتتتتتتتتتتتتتتافن می

بتر تمتام متردم . 3استت؛  باب ال فتت و ناابتت از پاتامبر اعظتم

  .پاروی از امام واجب است

در تعریتتف امامتتتت از منظتتتر متکلمتتان بتتتان شتتتاعن و ستتتنی 

  .ااتل ف چندانی ناست، ااتل ف در تفسار این تعریف است

 موزۀ امامت چیست؟سنت و شیعه در آ تفاوت دیدگاه اهل

شتتمارد و آن را منصتتبی  شتتاعن، امامتتت را استتتمرار نبتتوت می

کند نن با انتختاب  ن ادا اود، امام را معرفی میک داند اشهی می

مردمتتی؛ زیتترا امتتام بایتتد صتتل حات ویتتژه در علتتم، عصتتمت، و 

رهبتتری داشتتتن باشتتد و ایتتن امتتور بتتا علتتم نتتاقص متتردم قابتتل 

امتت را تنهتا رهبتری سااستی ستنت، ام شناسایی ناست؛ اما اهل

 .دانند می

 وظایف امام چاست؟ و چن ناازی بن امام است؟

 :اند از ن عبارتک را دارد های پاامبر  امام همان مسئوشات

 شف اسرار آن؛ک تفسار قرآن و شرح اهداف و. 0
                                              

مظفر،  ، محمدحسنالصدق دالئل، 030، صخلدون ابن دمۀمق؛ 995ص ،یجیا، المواق : نک.  
 ... .، تعریف فضل بن روزبهان و9، ص3ج

 . 36، ص9سبحانی، ج ، جعفرةوالسن تا کال یهد یعل اتیاالله: نک.  
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 باان احکام شرعی؛. 3

 پاسخ بن شبهات؛. 9

 حف  دین از تحریف، ااتل ف و انحراف؛. 9

 .داری جامعۀ اسل می زمام. 5

 :محقق نشد مال تأسف این امور پ  از پاامبرک با

در تفستتار آیتتات  مستتلمانان پتت  از پاتتامبر: امتتا تفستتار قتترآن

عتدل،   آیۀ وضو، قطع دست دزد، صتفات ابریتن،: زیادی مانند

 .ااتل ف نمودند... جبر و ااتاار، هدایت و ضل شت و

انتتتد و بتتتن  م فقهین دربتتتارۀ احکتتتاکتتت آیتتتاتی: امتتتا باتتتان احکتتتام

انتتد، فقتتط ساصتتد آیتتن هستتتند و روایتتات  ال حکتتام معروف آیات

سنت بن  روی آوردن اهل. حدیث است 511در احکام تنها  پاامبر

تتتاب و ک دشاتتل اتتوبی بتتر عتتدم فراگاتتری... و  قاتتا ، استحستتان

 .است  سنت در مورد احکام و بن ویژه مسائل مستحدثن

ال فرصتت باتان احکتام شترعی س 01تنها  عل وه بر این، پاامبر

 را داشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 _کتتن ایتتن دوران همتتراه بتتا مشتتکل ت عمتتدۀ سااستتی، اجتمتتاعی 

 هماننتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد هفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتده 

 _کشاد و پنجتاه و پتن  سترین  ن گاه تا یک ماه طول میک  غزوه

 .و مشکل ت داالی با منافقان، مشرکان و یهودیان بود

در شتبهات بستااری را ... و  یهود، زنادقن: اما پاسخ بن شبهات
                                              

 . شود کن در قرآن و احادیث آمده باشد تی گفتن میصفات ابرین بن صفا.  

باشتتند؛ قاتتا ، بتتن دستتت  هتتای استتتنباط حکتتم می قاتتا  و استحستتان از روش.  

باشتد، و استحستان  آوردن حکم یک موضوع براسا  حکم متورد مشتابن آن می
باشد؛ وشی  شمارد، می چن فقان آن را ناکو می بن دست آوردن حکم براسا  آن

 . داند ها را تفسار بن رأی و نادرست می وایات این روششاعن براسا  ر 

مسائل مستحدثن، مسائل جدیدی است کن برای فرد یا جامعن بتن تتازگی پتاش .  

 . آید و ناازمند باان حکم شرعی هستند می

در آن شترکت داشتتند، و سترین  شتود کتن پاتامبر هایی گفتن می غزوه بن جنگ.  
 . ن شرکت نداشتنددر آ هایی است کن پاامبر جنگ

باشتتتند و دهتتتری و  شتتتود کتتتن دارای دیتتتن نمی زنادقتتتن بتتتن افتتترادی گفتتتتن می.  
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 .گویی داشت ن نااز بن پاسخک ردندک دین داال

روایتتات ستتااتگی از : امتتا حفتت  استتل م از انحتتراف و ااتلتت ف

یهتتود، استتاطار نصتتاری و ارافتتات مجتتو ، ستتبب   استترائالاات

بخاری از ششصد هزار حدیث، تنها . گردید تحریف سنت پاامبر

حتتدیث  051شتتمرد؛ یعنتتی از  چهارصتتدهزار حتتدیث را صتتحاح می

و بتا حتذف احادیتث تکتراری،  _دانتد  یک حدیث را صحاح میتنها 

صتتحاح مستتلم و   .مانتتد حتتدیث در صتتحاح بختتاری بتتاقی می3060

  .گونن است ناز تقریبا  همان... سنن ابوداود و

ن بترای حفت  دیتن و کت گتردد از باان بال  بن روشنی معلوم می

شریعت نااز بن امامی معصوم و منصوب از طرف ادا داریتم 

رافات را از ساحت دین بزدایتد و دیتن محمتدی را بتن متردم تا انح

  .بشناساند و آن را اجرا نماید

 باشند؟ ابعاد شخصیت امام چه می

 :اند از برای از ابعاد شخصاتی امام عبارت

. شناات شخص امام بن نام و نسب است :یقات حقاشخص. 0

شود نام، مشخصتات ظتاهری و  گونن شناات، سعی می در این

گونتن شتناات، شتناات  بتن ایتن. گی هر فرد شنااتن شوداانواد

 .ترین نوع شناات است ن ابتداییک گویند ای می شناسنامن

شتناات امتام بتن عنتوان امتام و جانشتان  :یت حقوقاشخص. 3

در ایتن نتوع شتناات، . هتای امتام استت پاامبر، همتراه بتا ویژگی

ن کتت بتتن عنتتوان امتتام و آاتترین جانشتتان پاتتامبر حضتترت مهتتدی

 .شود طاعتش بر همن واجب است، شنااتن میا

ن آدمتی کت تر چاتزی مک پرساد سلام بن قا  از حضرت علی
                                                                                                          

 . شوند ماتریاشاسم ناز ناماده می

استترائالاات، روایتتات ستتااتگی هستتتند کتتن براستتا  اعتقتتادات یهتتود ستتااتن .  
 . اند شده

 . 099، ص9ج ،جوزی ، ابنةالصفو ةصف؛ 38، ص0، قسطل نی، جیالسار ارشاد.  

 . 050، ص3، اطاب بغدادی، جبغداد  یتار؛ 059، ص3، ذهبی، جالحفاظ طبقات.  

 . 90 - 36، ص9سبحانی، ج ، جعفرةوالسن تا کال یمد یعل اتیاالله: نک.  
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 :شود چاست؟ حضرت فرمود بن آن گمراه می
رده و کت ن ادا اطاعت، ول یت و محبت او را واجتبک کسی را

  .حجت اود در زمان قرار داده نشناسد

ن رهبتر شتناات امتام بتن عنتوا :یت اجتمتاع یاستات ساشخص. 9

تتترین  مهم امتتام مهتتدی. باشتتد محور می جامعتتۀ جهتتانی عتتداشت

 فتتتتتتتتتتتتتتترد بتتتتتتتتتتتتتتترای بتتتتتتتتتتتتتتترآوردن انتظتتتتتتتتتتتتتتتارات بشتتتتتتتتتتتتتتتر 

هتتای اجتمتتاعی،  توانتتد بشتتریت را از بحران از زنتتدگی استتت و می

 اشمللتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی  ظلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم بان

ن درگار آن است نجات دهتد و عتداشت را در ک و انواع تنگناهایی

 .سراسر جهان حاکم گرداند

شتناات جایگتاه امتام در هتدایت بشتریت  :یت معنتواشخص. 9

امام یک فالستوف و دانشتمند ناستت؛ او آمتده استت تتا . است

آنتتان را بتتا اتتدا، . نتتدک ها را بتتن ستتعادت حقاقتتی راهنمتتایی انستان

ند و بن زنتدگی اشهتی ستوق ک پاامبران، دین، اال ق و آارت آشنا

 .دهد و از بحران هویت نجات دهد

گتتتتاه امتتتتام در آفتتتترینش شتتتتناات جای :ینیت تکتتتتو اشخصتتتت. 5

چتن در آن استت بتن واستطۀ  طبق روایتات، جهتان و آن. باشد می

اگتتر : اتتوانام در روایتتتی می. وجتتود امتتام آفریتتده و پابرجاستتت

وجتتود امتتام ستتبب   .بتترد حجتتت نبتتود زمتتان اهلتتش را فتترو می

 . باشد رسادن فاض وجود بن موجودات دیگر و بقای آنان می

 شناات امام

تقدوا شدرا  توان آن را شناخت؟ اگر یو چگونه م ستیواجب امام چ حق

 اسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت،  ایمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددان

مدددان را یا ینیر ید اگدددر حدددق امدددام را بشناسدددد شدددیدددفرما یت میدددچدددرا در روا

 مان است؟یاز ا یا منمور بخشیچشد؟ آ یم

                                              
 . 939، شاخ صدوق، صاالخبار یمعان.  

 .«ال رم بأهلها شساات عشول  اشحج».  
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لمتۀ واجتب ک منظور از حق واجب، همان حقوق امام استت و

ن چنان حقی از طرف اداونتد ک برای دل شت بر این مطلب است

تتوان گفتت، امتام  لی میک بندی در یک تقسام. ابت شده استث

 : دو حق دارد

 در مقام علم، اعتقاد بن امامت آن حضرت؛. 0

بنتابراین، انستان بایتد . در مقام عمل، تبعات از دستور امام. 3

  .در زبان و عمل این اعتقاد را آشکار سازد

قاده ن منظور از آن، تنها عک دربارۀ شناات حق ناز باید گفت

بن امام بودن او ناست، بلکن باید بداند امام چن جایگاه و نقشی 

؟ چنتان ...در جهان آفرینش دارد، علم و قتدرت او چقتدر استت و

شنااتی در درجۀ اول با مراجعن بن عاشمان و دانشمندان علتوم 

رد و ایتن معتارف کت باید نزد آنان شاگردی. شود ممکن می ائمن

 ار استتتتفاده ازکتتت هتتتا، بهتتتترین ود آنرا از آنتتتان آمواتتتت و بتتتا نبتتت

ها و  تابک اواندن. های مفاد و معتبر دربارۀ امامت است تابک

توانتتتد  ها می مقالتتت ت و ارتبتتتاط داشتتتتن بتتتا مراکتتتز و مؤسستتتن

کتن در آغتاز باتان شتد، فهتم ایتن  گشای اوبی باشد؛ امتا چنان راه

کار استتتت و نبایتتتد انتظتتتار  مطاشتتب، مستتتتلزم استتتتمرار و پشتتتت

 .می مطاشعن یا مراجعن، همن چاز روشن شودک بان ک داشت

کن چترا معرفتت حتق امتام موجتب چشتادن طعتم  اما دشال این

امتام . شارین ایمتان استت، در ادامتۀ همتان حتدیث آمتده استت

 : فرمایند می صادق

چتن  زیرا اداوند، امام را َعَلم هدایت مردم قرار داده و بتن آن

تتتوان رستتاد و  میدر نتتزد اداونتتد استتت جتتز از طریتتق امتتام ن

اداونتتتد ناتتتز جتتتز بتتتن شتتتناات امتتتام عملتتتی را از بنتتتدگان 

  .پذیرد نمی

 شود های این حدیث و مانند آن، معلوم می با توجن بن عبارت

اواهد بتا  ن میک سیک .ن امام واسطۀ بان ادا و بندگان استک
                                              

 .390، ص5ج ،ی، مل محمد صاشح مازندرانیافک اصول شرح.  

 .3، ح319، ص0، جیافک.  
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اداونتتتتد ارتبتتتتاط داشتتتتتن باشتتتتد و اعمتتتتاشش پذیرفتتتتتن شتتتتود و 

گردد، باید بن امام تمسک جویتد  های اشهی شامل حال او نعمت

راهن  ند، گمراه شده و بن بیک سی امامت و ول یت را رهاک و اگر

رستتد و ایمتتان او تنهتتا  بنتتابراین هرگتتز بتتن هتتدف نمی. رفتتتن استتت

ن محتوا و حقاقت ندارد، هرگتز ک شقلقۀ زبان اواهد بود و چازی

بنتتابراین راه رستتادن بتتن ! ای نخواهتتد داشتتت طعتتم و شتتارینی

کن قبل    ِت ایمان، اعتقاد بن امامت است و این اعتقاد چنانحقاق

پت  شتناات امتام باعتث . شود گفتام از راه شناات حاصل می

فهمادن و چشادن شتارینی ایمتان استت؛ یعنتی راه رستادن بتن 

 اگر: فرماید ن امام میک دشال استبن همان . حقاقِت ایمان است

 .چشد سی امام را بشناسد، شارینی ایمان را میک

اشبتن تقوا ناز شرط ایمان است، اما تقوا در مقام عمل، شترط 

دو منافتتاتی بتتا هتتم  شتتذا ایتتن. استتت و شتتنااْت در مقتتام عقاتتده

ن در مقتتام عقاتتده، امتتام را کتت ستتیک .ندارنتتد و قابتتل جمتتع استتت

شناسد و در مقام عمل، اهتل تقتوا و پتاکی استت، شتارینی  می

ند و تنهتا متدعی اعتقتاد چشد، اما اگر تقوا پاشن نک ایمان را می

بات باشد، هرگتز بتن چنتان شتذتی دستت  و عشق و دوستی اهل

 .یابد نمی

 علت شناات 

 و اجددرای دسددتورهای امبریددمددان بدده خداونددد و پیاتددر از  آیددا شددرطی افزون

امدل نداشدته ک سدی معرفدتک اگدر آیدا وجدود دارد؟مدرمن بدودن  بدرای یاله

 بود؟ باشد، مرمن نخواهد

معرفتتتت، یعنتتتی . ان و اطاعتتتت استتتتمعرفتتتت، مقدمتتتۀ ایمتتت

آوریم  شناات؛ اگر ما چازی را نشناسام، چگونن بن آن ایمان می

کنام؛ یعنتتی اصتتل ایمتتان و اطاعتتت، بتتن  یتتا از آن اطاعتتت متتی

عل وه بتر اصتل ایمتان، مراتتب آن ناتز بتن . معرفت وابستن است

معرفتتت بستتتگی دارد؛ یعنتتی انستتان بتتن قتتدر شتتنااتش ایمتتان 

زه معرفت و شناات او بن ادا و جانشانان اتدا یابد؛ هر اندا می
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 ستیک گتردد و تر می تر شتود، ایمتان او ناتز راستخ در زمان عماتق

ن شناات ستطحی از اتدا و اوشاتای اتدا دارد، ایمتان ضتعافی ک

ترین شتتبهۀ علمتتی یتتا  وچتتکک ناتتز اواهتتد داشتتت و ایمتتانش بتتا

 از همتتتان روی، امتتتام صتتتادق. شتتتود شتتتهوت عملتتتی زایتتتل می

 : فرماید می

   .شود مگر معرفت یابد بنده، مؤمن نمی

نمایتد و  زیرا بدون مقدمتن، دستت یتافتن بتن اصتل، محتال می

 معرفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت، مقدمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتۀ 

امتل، بشتر را ک اشبتن تنها ایمتان واقعتی و. ایمان و اطاعت است

ن انسان را از جهنم نجتات ک رساند، وگرنن ایمانی بن سعادت می

 دهتتتتتتتتتتتتتتتتد، بتتتتتتتتتتتتتتتتا شتتتتتتتتتتتتتتتتناات ستتتتتتتتتتتتتتتتطحی ناتتتتتتتتتتتتتتتتز 

 .شود تأمان می

 شناات یچگونگ

 آشنا شد؟  مهدی توان با حضرت در زمان غیبت از چه طریقی می

بهتتترین راه آشتتنایی بتتا حضتترت در زمتتان غابتتت، مراجعتتن بتتن 

  ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتخنان ائمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن

فهتتم درستتت روایتتات ناتتز . انتتد ردهک ن حضتترت را معرفتتیکتت استت

 مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلزم 

های روایی است و هرگتاه آن حضترت را  تابک مراجعن بن علما و

  شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنااتام،

شتتویم و ایتتن عل قتتن موجتتب انتت   منتتد می بتتن آن حضتترت عل قن

 گتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترفتن بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا آن 

 . گردد حضرت می

تدوانیم امدام  ها محددود هسدتیم، چگونده می کده مدا انسدان با توجه به این

 زمان را بشناسیم و از وجود او بهره ببریم؟

 :ابتدا ذکر دو نکتن ل زم است
                                              

 .3، ح081همان، ص.  
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زیرا اگر  قطعا  ممکن است؛ سب معرفت امامک شنااتن و. 0

 کرد؛ ممکن نبود، دین اسل م ما را بن آن امر نمی

ها بتتتتن حستتتتب مراتتتتتب مختلتتتتف، مقتتتتام امتتتتام را  انستتتتان. 3

شتتتان  ها بالتتت تر رود، آگاهی شناستتتند و هرچتتتن مقتتتام انستتتان می

 .است تر باشنسبت بن امام 

ممکتتتن استتتتت و در طتتتتول تتتتتاریخ  بنتتتابراین شتتتتناات امتتتتام

ماننتد ستلمان، ابتوذر، ماشتک  اند؛ ردهک هایی آن را تحصال انسان

را اوب شنااتند و از  ن امام علیک ...بکر و اشتر، محمد بن ابی

 .وجود آن حضرت بهره گرفتند

، امتتام اودشتتان را بستتاار (ربلتت ک شتتهدای) یتتاران امتتام حستتان

وچتتک اتتود را وستتعت ک اتتوب شتتنااتند و بتتا پاونتتد بتتا او، وجتتود

 .بخشادند

ستتی در برابتتر ک ؛ اگتترنشتتانۀ شتتناات، اطاعتتت و تستتلام استتت

ن امتامش را اتوب کت امل   تسلام باشد، نشان آن استتک امامش

ن کت سی از امامان اطاعت نکند، نشتان آن استتک شنااتن، و اگر

 .امل ناستک معرفتش عماق و

ن ستعۀ وجتودی کت جتا ن از آنک ردک از این نکتن ناز نباید غفلت

متام تتر استت، شتناات ا امام از سعۀ وجودی انسان عادی باش

های عتادی ماستور ناستت،  با تمام ابعاد و شئونش برای انستان

امتتتا شتتتناات بعضتتتی از ابعتتتاد وجتتتودی امتتتام در حتتتد ظرفاتتتت 

 .پذیر است امکان

 امامت در قرآن

، ازجملدده و بقیددر ائمدده چددرا در یددرآن، اشددارۀ بددریحی بدده و ایددت علددی

نشددده اسددت و چدده د ددایلی بددر ادامددر و ایددت پدد  از خددتم  حضددرت مهدددی

 وجود دارد؟ نبوت

ن اداوند برای معرفی اوشاای اود و رهبتران ک طور ناست این

نتد، ک ذکتر( قترآن)تاب آستمانی ک ها را در جامعن، تنها باید نام آن
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ن قتترآن بتترای معرفتتی کتت بلکتتن بتتا مراجعتتن بتتن قتترآن، اتتواهام دیتتد

 :کند های اشهی بن سن شاوه عمل می شخصات

 :معرفی با اسم. 0

ال از طریق اسم بترای آینتدگان معرفتی در انج پاامبر گرامی

 : شده است

 ِر ا ِبرَُسوٍل یَأْت    ؛اْسُمُن أَْحَمدُ  یِمْن بَْعدِ  یَوُمبَش ِ

آیتد و نتام  ن پت  از متن میکت بشارت دهندۀ پاامبری هستم

 .او احمد است

اداونتتد، گتتاهی پاتتامبران اتتود را بتتا نتتام، متتورد اطتتاب قتترار 

 :دهد می

 َالْأَرِْم  یَفع  فِ اَالِ  كَ َعْلَناا َداُووُد إِنَّا جَ ی؛   

 .ما تو را در روی زمان جانشان قرار دادیم! ای داوود

 :کند بن اسم یاد می قرآن در مواردی از پاامبر اسل م

 َُوَما ُمَحمٌَّد إِلَّ  رَُسوٌل َقْد َاَلْت ِمْن َقبِْلِن اشرُُّسل؛   

برانی ن پتتاش از او ناتتز پاتتامکتت آوری بتتاش ناستتت محمتتد پاتتام

 .اند بوده

 :معرفی با عدد. 3

( مراقبان)ریم، نقبای ک قرآن. روش دیگر، معرفی با عدد است

 :فرماید ن میک جا رده است؛ آنک اسرائال را با عدد معرفی بنی

 ِیْ َل َوبََعْثَنتتا ِمتتْنُهْم اْثَنتتاإِْستتَرائِ  یَثتتاَق بَنِتتاَوَشَقتتْد أََاتتَذ هللُا م 

   ؛ب ااَعشََر َنقِ 

اسرائال پامان گرفت و از آنان دوازده مراقتب  بنیاداوند از 

 .برانگاخت

                                              
 .6یۀصف، آ ۀسور .  

 .36یۀص، آ ۀسور .  

 .099یۀعمران، آ آل ۀسور .  
 .03یۀمائده، آ ۀسور .  
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وه کت قترار شتد بتن ن طبتق گتزینش حضترت موستیک گروهی

 :اند بروند، در قرآن با عدد معرفی شده

 َِقاتَِنااَن َرُجل   ِشمِ اَواْاَتاَر ُموَسی َقْوَمُن َسبْع؛   

 .موسی از قوم اود، برای ماقات ما هفتاد نفر را برگزید

 :معرفی با صفت .9

های اشهتتی، معرفتتی بتتا  هتتای شناستتایی شخصتتات از دیگتتر راه

در انجاتتل و تتتورات، علتت وه بتتر  کتتن پاتتامبر صتتفت استتت؛ چنان

معرفی با نام، با صفات ناز معرفی شده استت و قترآن بتر ایتن 

 :دهد مطلب گواهی می

 ِِبُعوَن اشرَُّسوَل اشنَّبِ یَ َن یاشَّذ ِجُدوَنتُن َمكُْتوب تا یَ  یاشَّذِ  یَّ الُْأم ِ  یَّ تَّ

ْورَاِ  َوالِْإنجِ  یِعْنَدُهْم فِ  ْنَهتاُهْم یَ أُْمُرُهْم ِبتاْشَمْعُروِف وَ یَتِل ااشتَّ

   ؛...َعْن اْشُمنكَرِ 

 کننتد ای پاروی می نااوانده ن از رسول و نبی در ک کسانی

ن نتتتتام و اصوصتتتتاات او را در تتتتتورات و انجاتتتتل نوشتتتتتن کتتتت

ها بتتاز  رده و از بتتدیکتت دعتتوتن آنتتان را بتتن ناکتتی کتت یابنتتد می

هتتا را تحتتریم  هتتا را بتترای آنتتان حلتت ل و ناپاکی دارد، پاکی متتی

ن بتتر آنتتان بتتود، کتت نمایتتد و بارهتتای گتتران و زنجارهتتایی را می

 .دارد برمی

گانتن معرفتی شتده  بتا صتفات ده در این آیتن، حضترت محمتد

 ن حضتترت در ایتتن دوکتت شتتود از ستتااق آیتتن استتتفاده می. استتت

، بتتا همتتن یتتا اکثتتر ایتتن صتتفات معرفتتی (ت و انجاتتلتتتورا)تتتاب ک

تْوراِ  َوالِْإنجِ  یَمكُْتوب ا ِعْنَدُهْم فِ گردیده است و مفاد جملۀ   لِ اتاشتَّ

ن صفات و اصوصتاات او در تتورات و انجاتل آمتده ک این است

 .است

ها از آنتتان  کن بایتتد مستتلمان ستتانیک اداونتتد متعتتال در قتترآن،

 جتا رده است؛ آنک معرفی« ل مراوشی ا»نند، با صفات ک اطاعت

                                              
 .055یۀاعراف، آ ۀسور .  
 .050یۀهمان، آ.  
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 :فرماید ن میک

 ِالْأَْمِر ِمْنُكمْ  یُعوا اشرَُّسوَل َوُأْوشِ اُعوا هللَا َوأَطِ اأَط؛   

 .نادک از اداوند و رسول و صاحبان فرمان اطاعت

بتتن پاتتامبری برانگاختتتن  استترائال، پتت  از موستتی متتردی از بنی

ن تتا زیتر کت ا معا نروایی را برای م فرمان: مردم بن او گفتند. شد

اداوند بن دراواست آنتان پاستخ . نامک شوای او در راه ادا جهاد

روا را پت  از معرفتی بتا استم، بتا صتفت  مثبت داد و این فرمتان

ن ممکن استت در استم رخ ک رد تا هر نوع تشابهیک ناز معرفی

ن ادا ک دهد، از بان برود و از طریق پاامبر اود بن آنان ابر داد

 :رده استک روایی بر شما نصب بن فرمانرا « طاشوت»

تتاُبوُت فِ اَ أْتِ یَتتَع ُمْلِكتتِن أَْن یَتتإِنَّ آ َنٌع ِمتتْن َرب ُِكتتْم اِن َستتكِ اتتُكْم اشتَّ

تتتتتتا َتتتتتتتَر اَّتتتتتتَوبَقِ  آُل ُموَستتتتتتی َوآُل َهتتتتتتاُروَن َتْحِمُلتتتتتتُن  كَ ٌع ِممَّ

   ؛...اْشَملَ ئِكَعُ 

ن صندوقی بن سوی شتما ک روایی او این است نشانۀ فرمان

ن در آن آرامشتتتتی از جانتتتتب پروردگتتتتار استتتتت و کتتتت آیتتتتد می

جتتتای  چتتتن اانتتتدان موستتتی و هتتتارون بتتتن ای از آن مانتتتده باقی

کتتار بتترای  کننتتد و در این انتتد، فرشتتتگان آن را حمتتل می گذارده

 .ای است، اگر ایمان آورده باشاد شما نشانن

ن بدانام معرفی با صتفات، ک هدف از نقل این آیات، آن است

ای صحاح شناسایی است، شتاکن گتاهی معرفتی بتا ه یکی از راه

و زمتانی تنهتا ( آیتۀ طتاشوت)صفات، با ذکر نام ناز همراه استت 

 :شود بن ذکر صفات اکتفا می

 تتتٍع َعَلتتتی یُ ِحتتتبُُّهْم وَ یُ هللُا ِبَقتتتْوٍم  یأْتِ یَتتتَفَستتتْوَف ِحبُّوَنتتتُن أَِذشَّ

ِل هللِا اَستتبِ  یِفتتَجاِهتتُدوَن یُ َن یَن أَِعتتزٍَّ  َعَلتتی اْشكَتتاِفرِ ااْشُمتتْؤِمنِ 

   ؛َخاُفوَن َشْوَمَع لَ ئِمیَ َولَ  

                                              
 .53یۀنساء، آ ۀسور .  

 .398یۀبقره، آ ۀسور  . 

 .59یۀمائده، آ ۀسور  . 
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ن آنتان را دوستت دارد کت آورد بن زودی اداوند گروهی را می

و آنتتان ناتتز او را دوستتت دارنتتد، در برابتتر مؤمنتتان، فتتروتن و 

افران، ستترافراز، در راه اتتدا جهتتاد کتت اند و در برابتتر متواضتتع

 .ترسند گران نمی کنند و از مل مت مل مت می

و حضترت  و بقاتۀ ائمتن کن اگرچن نام حضرت علی نتاجن این

در قرآن ناست، اما صفات و اصوصاات آنتان در قترآن  مهدی

 .وارد شده است

اصتتتول   قتتترآن در معرفتتتی افتتتراد، مصتتتاشح عتتتاشی را در نظتتتر 

 ن افراد را با نام معرفیک کند گاهی مصاشح ایجاب می. گارد می

و حضرت  ن دربارۀ حضرت علیک چنان  ند و زمانی با صفات؛ک

 .ای وجود دارد چنان شاوه و سایر ائمن مهدی

سورۀ  53ما برای رعایت ااتصار فقط بن توضاحی دربارۀ آیۀ 

 :کنام ایم، بسنده می ردهک ن قبل   ذکرک نساء

دهد و  ال مر دستور می این آین بن صراحت، بن اطاعت از اوشی

 نمتوده استت ستول اتداها را مقرون بن اطاعت ر  اطاعت از آن

نستتبت بتتن « اطاعتتوا»لمتتۀ ک ن از همتتان اقتتتران و عتتدم تکتترارکتت

التتت مر، مثتتتل  ن اطاعتتتت از اوشیکتتت شتتتود التتت مر معلتتتوم می اوشی

از ایتن شحتاظ . طور مطلق واجب است بن اطاعت از رسول ادا

ن مراد ک شود و از جهت اطل ق امر بن اطاعت از آن، معلوم می

 .باشد می ن معصومال مر، اماما از این اوشی

ریمتن، ک ن هنگام نزول این آیۀک در روایات ناز وارد شده است

 : ردک عرم جابر بن رسول ادا

ن قتترن هللا یقتتد عرفنتتا هللا ورستتوشن فمتتن اوشواالتت مر اشتتذ

 ؛ كطاعتهم بطاعت

ن اتتتدا، کتتت اتتتدا و پاتتتامبر او را شتتتنااتام، پتتت  اوشوالتتت مری

 اند؟ سانیک چن است،  ردهک اطاعتش را بن اطاعت تو قرین

 : در پاسخ فرمود حضرت رسول
                                              

 .399-390ص ،یجعفر سبحان ،ها پاس  و ها پرس  . 
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شهتتم علتت ین بعتتداوائمتتع اشمستتتلم یهتتم الفتتائ بتتتن  یاو 

ن ابتن اشحست ین وثتم علتاطاشب ثم اشحستن ثتم اشحست یاب

ن  اشتورا  باشبتاقر وستتدر  یاشمعروف ف یثم محمد بن عل

   اشسل م؛ یتن فأقرأه عناا جابر فاذا شقی

بعد از متن هستتند، ایشان جانشانان من و امامان مسلمان 

طاشتب و پت  از او حستن و پت  از  اول ایشان علتی بتن ابی

او حسان و پ  از او علتی بتن اشحستان و ستپ  محمتد بتن 

ن در تورات بتن بتاقر معتروف استت و بتن زودی ک علی است

ردی، کتتت رد، پتتت  وقتتتتی او را مل قتتتاتکتتت او را درک اتتتواهی

 .سل م مرا بن او برسان

تتا  یر ائمن از امام جعفر صتادقنام سا پ  از آن رسول ادا

را بتترای جتتابر باتتان فرمتتود و ستتپ  از غابتتت و  حضتترت مهتتدی

 .بن جابر ابر داد ال مر مطاشب دیگر مربوط بن حضرت صاحب

: دربارۀ دل یل ادامتۀ ول یتت پت  از اتتم نبتوت ناتز بایتد گفتت

در زمتان  ن پاامبرک طور ال صن این است جواب این قسمت بن

ت اسل م و وظافۀ حف  و باان و اجرای احکام و اود، رهبری ام

، امتت استل می بتن پت  از پاتامبر. معارف دیتن را برعهتده دارد

ن رهبری و سرپرستی امتت را برعهتده ک یک رهبر اشهی نااز دارد

های  نتتد، برنامتتنک گاتترد، احکتتام و معتتارف دیتتن را حفتت  و باتتان

 م و سااستتتی و اجتمتتتاعی استتتل م را اجتتترا نمایتتتد، از حتتتوزۀ استتتل

 .ند و عدل را برقرار سازدک مسلمان دفاع

ن بن دستور ادا و ک گویند و بن فردی این سمت را امامت می

شتتود، امتتام  بتترای ایتتن ستتمت معرفتتی می بتتن وستتالۀ پاتتامبر

 .گویام می

 رد؟ک توان ایامه می های عقلی بر وجود امام مهدی چه برهان

ام دانشتتمندان استتل می ادشتتۀ عقلتتی متعتتددی بتتر وجتتود امتت

                                              
، 0، جاالشددرا  منتخددب :بتتن نقتتل از. )60-66، ص0ج ،یگتتانیگلپا ی، صتتافتیمهدددو و امامددت.  

 .(9، ح8باب
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هتای فلستفی  برهان. انتد ردهک هتا اقامتن در تمتام زمان معصوم

شطتتف، )لتت می ک ، ادشتتۀ...(منتتدی و امکتتان اشتترف، عنایتتت، هدف)

مظهتتر جتتامع، )هتتای عرفتتانی  ، دشال...(فطتترت، دشاتتل استتتقراء و

هتتتتای  ، دشاتتتتل...(واستتتتطۀ فتتتتاض، عتتتتدم تبعتتتتاض در فتتتتاض و

حستاب )، ادشتۀ ریاضتی (اجتمتاعی بتودن انستان)شنااتی  جامعن

  .شود طور ااتصار اشاره می بن این ادشن بن... . و( احتمال ت

ن کتتت قبتتتل از باتتتان ادشتتتۀ عقلتتتی، تتتتذکر ایتتتن نکتتتتن لتتت زم استتتت

کنتد،  ها را اثبتات می های عقلی، وجود حجت در همۀ زمان دشال

 .باشد براسا  روایات می اما تطباق آن بر امام مهدی

 نید؟ک ن، بیالامی بر وجود امام مهدیک چند دلیل

رو در آفرینش جهتان و  اداوند حکام است؛ از این :برهان شطف

مال و ک انسان هدفی دارد؛ هدف او از القت انسان، رسادن بن

تردیتتد تتتأمان ایتتن هتتدف در گتترو وجتتود  بی. قتترب اشهتتی استتت

بنتتتابراین اگتتتر امتتتامی . استتتت( پاتتتامبران و امامتتتان)راهنمایتتتان 

متتال رهنمتتون ک د و بتتنها را بتتن تکتتاشاف اتتو نفرستتتد تتتا انستتان

بتا ایتن باتان   .شتوند سازند، القتت و تکتاشاف اشهتی باهتوده می

ن کت ن در هر زمان بایتد پاشتوایی اشهتی و معصتومک معلوم شد

ایتتن . بخش وظتتایف پاتتامبران استتت، وجتتود داشتتتن باشتتد تتتداوم

، حضتترت پاشتتوا در زمتتان متتا بنتتابر روایتتات نقتتل شتتده از پاتتامبر

                                              
 علدم یفد ةریالدذخ؛ 083، محقق حلتی، صنیالد اصول یف کالمسل: تر نک برای مطاشعۀ باش.  

 شد ک؛ 0ستی، ص، شتاخ طوالرشاد قیطر یال یالهاد االقتصاد؛ 086، ساد مرتضی، صالمکال

؛ 615، ص0طبرستتی، ج ، ستتاد استتماعالنیالموحددد یددةفاک؛ 359، عل متتن حلتتی، صالمددراد
، علتی ربتانی یدةالمکال القواعدد؛ 90، ص3سبحانی، ج ، جعفرةالسدن و تا کال یهد یعل اتیاالله

 اصتغر علی ،عقل پرتو در یمهد امام وجودارازی؛  محسن ،لط  قاعده؛ 018گلپایگانی، ص
، 03 - 5، شانتظددارشطافتتی؛ مجلتتۀ  رحتتام تیمهدددو و امامددت ینقلدد و یعقلدد دالئددلرضتتوانی؛ 

در ( انتد اشبتن علمای پاشان غاشبا  بن قاعدۀ شطف استناد کرده... )قاعدۀ شطف و
 . تر از دو کتاب آقای رضوانی و شطافی استفاده شد این نوشتار باش

تتتا بتتتن  جتتتا ستتعی شتتتده اشبتتتن برهتتتان شطتتف تقریرهتتتای متعتتددی دارد؛ در این.  
؛ 083، محقتق حلتی، صنیالدد اصدول یفد کالمسدل: شتود؛ نتک ترین باان اشاره می ساده

 . 009، محقق تستری، صالقناع ش ک؛ 000بحرانی، ص ماثم ، ابنالمرام قواعد
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 .است امام مهدی

متتال ک در انستتان باشوجتتدان گرایشتتی نستتبت بتتن :رتبرهتتان فطتت

ن او را کت (امتل معصتومک انستان)ای  و ناز واستطن( ادا)مطلق 

 وجتتود چنتتان مالتتی بتتن انستتان. متتال برستتاند، وجتتود داردک بتتن آن

 طور همتان. امل در نهاد انسان، دشالی بر وجود اارجی اوستک

ن احستتا  تشتتنگی در انستتان، دشاتتل بتتر وجتتود آب در اتتارج کتت

 .تاس

امتل نباشتد، اصتل   ک بن عبتارت دیگتر، تتا وجتود اتارجی انستان

امتل در ک ایتن انستان. شتد چنان مالی در نهاد ما قرار داده نمی

 . است عصر زمان ما وجود مقد  وشی

هتتتای  بتتتا بررستتتی و استتتتقراء در وضتتتعات امت :ل استتتتقراءاتتتدش

بتتریم در هتتر زمتتان یتتک نفتتر حجتتت اتتدا در روی  پاشتتان، پتتی می

از . گشتتن استت ، هرچند گتاهی از دیتدگان غایتب میزمان بوده

آدم گرفتن تا ادری ، نوح، ابراهام، اسماعال، استحاق، یعقتوب، 

همتن و   ،... ، وموسی، یوشع، داوود، سلامان، عاسی، شتمعون

وار ادامتتتن  ن سلستتتلنکتتت انتتتد هتتتای زمتتتان اتتتود بوده همتتتن حجت

 .اند یافتن

هتا بتن عنتوان  ان آنای از انبااء و جانشان با وجود چنان سلسلن

 ن چترا در ماتان امتت پاتامبر اکترمک پرسام های اشهی، می حجت

ن شطتتتف اتتتدا دائمتتتی و کتتت نباشتتتد؟ در صتتتورتی( امتتتام)حجتتتت 

 تتتر باشهتتای پاشتتان  شایستتتگی ایتتن امتتت طبتتق روایتتات از امت

، گاریم در این امت هم باید بعد از پاامبر پ  نتاجن می. است

 .شدباقی با( امام مهدی)حجت ادا 

 تتتتا ن از زمتتان آدمکتت اتتوانام می اظمکتت در روایتتتی از امتتام

 .وقت زمان از امام ااشی نبوده است نون، هاچک

 توان برشمرد؟ می چه برهان فلسفی بر وجود امام مهدی

                                              
، یعقدوبی  یتدار: برای نمونتن. ها آمده است سلسلۀ انبااء و اوصااء، در برای کتاب.  

 . 90، ص0اثار، ج ، ابن یالتار یف املکال؛ 0، ص0احمد بن یعقوبی، ج
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ن کتت استتتده ادر فلستتفن بتتن اثبتتات رستت  :برهتتان امکتتان اشتترف

ف و یب بتتن وجتتود شتتر اتتو بتتن ترت ،آغتتاز ینش از وجتتود اشتترفآفتتر 

پتت  هرگتتاه در نظتتام . رستتد یم(   و ااتت   ااستت)ف یر رشتتاغ

قطعتتا   ،شتتوند یف مشتتاهده میرشتتر اف و غیالقتتت، افتتراد شتتر 

بتن ( امبر و امتاماتپ) یحجتت اشهت. باشد د موجودیوجود اشرف با

پت  تتا . اشرف قرار دارد ۀمال ت، در مرتبک ل دارا بودن تمامادش

رد فت یباشتد، حجتت اشهت یعتاد یها فترد از انستان یکن ک یزمان

در زمتتان متتا  یحجتتت اشهتت ،اتیتتطبتتق روا. ز وجتتود دارداتتاشتترف ن

 .باشد یم یامام مهد

م کتتاعتتاشم، قتتادر و ح ینش اتتدای، آفتتر یهستتت :تیتتبرهتتان عنا

 (.نظتام احستن) ن را داراستتکتن نظتام ممیبهتر  رو نیاز ا. است

ت دارد یتعلتم و عنا ،موجود یازهاان ین نظام ادا بن تمامیدر ا

 جتا از آن. نتدک یمت ییراهنمتا( زهیتغر ) ینیو کت تیو آنان را با هدا

نااز انسان، هتدایت استت، اتدا بایتد راهنمایتانی را ن یتر  ن مهمک

بتترای هتتدایت انستتان قتترار دهتتد، وگرنتتن نظتتام القتتت، احستتن 

  .باشد نمی

 .است آارین فرد از این راهنمایان امام مهدی

اتدا در القتت جهتان و انستان  (:ییعلتت غتا) یمنتد برهان هدف

  .دارد هدف

مندی القت، باهوده  ل م، مشهورترین دشال بر هدفک در علم

علتت غتایی موجتودات . شتود و شغو نبودن آفرینش شمرده می

ترین موجود است و حجت ادا  املک جهان، انسان است؛ زیرا او

                                              
 ةمددکالح؛ 9999، ص0، ستتهروردی، جمصددنفات مجموعدده؛ 930ستتانا، ص ، ابتتنقدداتیالتعل: نتتک.  

ردپای ایتن برهتان در کلت م مستاحی ... و 399، ص0، مل صدرای شارازی، جیةالمتعال
 . 69، رحام شطافی، صتیمهدو و امامت ینقل و یعقل لیدال: نک. شود ناز دیده می

 . 099-015، ص3-8، شانتظارمجلۀ : کن.  

ستورۀ مؤمنتون، آیتۀ )چنانکن در آیات متعددی بر باهوده نبودن القتت انستان .  

 . کند تصریح می( 98سورۀ داان، آیۀ )و جهان ( 005
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باشند؛ زیرا حجت  ، علت غایی وجود انسان می(انبااء و امامان)

از )ان   اجتتن از طریتتق برهتتاندر نت. ترین انستتان استتت امتتلک اتتدا،

 تتا زمتانی: شود گونن استدل ل می این( معلول بن علت پی بردن

ن این جهان و موجودات آن ازجملن انسان، هستند، باید حجتت ک

 .اشهی هم در اارج موجود باشد تا هدف القت تحقق یابد

استتت و تتتا او نباشتتد،  حجتتت اتتدا در ایتتن زمتتان امتتام مهتتدی

  .دمان جهان پابرجا نمی

 رد؟ک توان ایامه می آیا دلیلی عرفانی بر وجود امام عصر

 :ند از ا های عرفانی بر وجود حجت عبارت برای از برهان

در عرفتتان و ناتتز فلستتفن بتتن اثبتتات   :ضافتت ۀبرهتتان واستتط. 0

ن اتتدا بتتن دشاتتل تجتترد محتتض و بستتاطت، در کتت رستتاده استتت

 بالتت ترین مرتبتتۀ وجتتود استتت و عتتاشم طباعتتت بتتن اتتاطر متتادی

بنتتتابراین بایتتتد . ترین مرتبتتتۀ وجتتتود قتتترار دارد بتتتودن، در پتتتایان

ای باشد تا قابلات عاشم مادی را برای دریافت فاض بال   واسطن

این واسطن باید دارای دو جنبتۀ اتدایی و دناتایی باشتد تتا . ببرد

چنتان شخصتی را . فاض را از ادا دریافت و بن الق ادا برستاند

الافتۀ اتدا در عصتر غابتت، امتام . نامنتد الافۀ ادا یتا امتام می

 .است مهدی

در عرفتان استل می باتان   :امتلک ا انستانیتبرهان مظهر جامع . 3

در . اواهنتتد ن استتماء و صتتفات اشهتتی، مظهتتر میکتت شتتده استتت

                                              
نتن دگرگتون اواهتد ین بتدون امتام شتود هتر آااگر زمت»: چنانکن در روایات آمده.  

 ( 8، ح8، باب098نعمانی، ص، ةبیالغ؛ 01، ح003، ص0، جیافک. )«شد

؛ 65، ابن ستانا، صالمباحات؛ 953، صةنیالمد اهل آراء؛ 60، فارابی، صالمسائل ونیع: نک.  

 کن پاامبر اکرم در این. 093، مل صدرای شارازی، صیةالربوب الشواهد؛ 099، صایاثولوج
 و امامدت یلدنق و یعقل لیدالاصفهانی؛  ،اسبکالم هیحاش: وسائط فاض هستند، نک و ائمن

 . 009-66شطافی، ص رحام ،تیمهدو

فتتارابی بتتا باتتانی . شتتود از ایتتن برهتتان، گتتاه بتتن برهتتان تجلتتی اعظتتم ناتتز یتتاد می.  

 ةنددیالمد اهدل آراء)، بترد ینتام م« شتتزوم عقتل باشفعتل»بتن نزدیتک بتن برهتان بالت  از آن 

 (. 83ص ،ةالفاضل
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رو مظهتر آن  استم جتامع استت؛ از ایتن« هللا»ماان اسماء اشهی، 

 .باید جامع باشد

اشم عقتتل، امتتل بتتن دشاتتل جامعاتتت و دربرداشتتتن عتتوک انستتان

تتتتی استتتتم  می... مثتتتتال، طباعتتتتت و باشتتتتد و « هللا»توانتتتتد تجل 

ن استتم هللا واستتطۀ فتتاض اشهتتی بتتن دیگتتر استتماء کتت طور همتتان

مقتتام  _ن مظهتتر آن استتم استتت کتت _امتتل ناتتز ک استتت، انستتان

 .ال فت، امامت و واسطۀ فاض اشهی است

در هتتر زمتتان بایتتد بتتان عتتاشم  :ضاض در فتتابرهتتان عتتدم تبعتت. 9

هتتای گذشتتتن، انباتتاء و  در زمان. ن ارتبتتاط باشتتدربتتوبی و انستتا

این ارتبتاط در . اوصااء واسطۀ فاض و ارتباط بشر با ادا بودند

حتال ستؤال ایتن . گرفتت زمان انبااء با وحی و نبوت صتورت می

ن با وجود سعۀ فاض اشهی، چرا این امت از چنان فاض ک است

ت و عظمتتایی محتتروم باشتتد؟ امتتروزه ایتتن ارتبتتاط بتتا مقتتام امامتت

 .برقرار است توسط امام عصر

بن عقادۀ من : گوید می( شنا  فرانسوی اسل م)ربن، ک هانری

 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذهب تشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاع 

ن رابطۀ هدایت اشهی بان عتاشم انستانات و ک تنها مذهبی است

 اداونتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد را 

رده و ول یتتت را بتتن صتتورت زنتتده تتتا روز کتت طور متتدام حفتت  بتتن

 .قاامت ثابت و مستمر نگن داشتن است

 بنویسید؟ شناختی بر وجود امام مهدی انید برهانی جامعهتو آیا می

  بترای ستامان. انسان فطرتتا  گترایش بتن زنتدگی اجتمتاعی دارد

امل آن است؛ ک دادن بن زندگی اجتماعی، نااز بن قانون و اجرای

هتتای اتتود نقتتص دارد و  کتتن انستتان در آگاهی امتتا بتتن دشاتتل این

ای اتتتویش توانتتتد اتتتود بتتتر  طلتتتب استتتت، نمی فطرتتتتا  منفعت

 .ندک گذاری قانون

دانتد و قتانون  ن ناازهتای واقعتی انستان را میکت تنها اداست

زندگی بشر را از طریق وحی و فرستادن حجتت اشهتی در ااتاتار 

ن در زمتان متا قتانون اشهتی را در کت حجتت اشهتی. گتذارد ها می آن
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ااتاار دارد و توانایی اجرای آن را در سطح زنتدگی بشتر امتروزی 

توانتد زنتدگی  ن میکت اوستت. باشد می عصر وشی دارد، حضرت

بشر را بن بهترین وجن ممکن سامان بخشتد و عتداشت اجتمتاعی 

 .را در سراسر زمان حاکم گرداند

 رد؟ک توان ذکر می چه برهان ریاضی بر وجود امام عصر

ن کت ، حقاقتی استقضاۀ امام مهدی :برهان حساب احتمال ت

منتشتتر بتتود و بتتن صتتورت هتتای متمتتادی در امتتت استتل می  قرن

بن ما رساده است؛ نواب اربعن در طول هفتتاد ستال و   متواتر

توانتد  آیتا انستان می. دادنتد پ  از آن علمتاء بتن متردم تتذکر می

از جهت علمی و . ها دوام بااورد ن دروغی بتواند قرنک ندک باور

ن دروغتی کت بن حساب احتمال ت، محال یا نزدیک بن محال استت

ن برای امتت استل می دارد، دوام ک ن درجۀ اطمانانیبتواند با ای

  .بااورد

 چیست؟ دلیل نقلی بر ا بات وجود امام مهدی

را  تتوان وجتود امتام مهتدی با استفاده از آیتات و روایتات می

 :ردک ثابت

 ریمک قرآن( اشف

لاۀ مفتاهام و اعتقتادات ک بدون شک، از نظر جامعۀ اسل می

ی دارد و استتا  عقاتتده بتتن لتت م اشهتتک اصتتال استتل می ریشتتن در

تتاب بتزرگ ک تتاب اتدا وجتود دارد و ایتنک در ظهور امتام زمتان

آسمانی فرا رسادن آن روز مبتارک و فرانتده را بتن تمتام پاتروان 

 .بشارت داده است

ن امامتتتان کتتت هستتتت آیتتتات متعتتتددی در شتتتأن امتتتام مهتتتدی

، تفسار، تأویل و تطباق این آیات را بر وجتود مقتد  معصوم

                                              
تعریتف تتواتر . عتی استتیابی بن علم یقانی و قط های دست تواتر یکی از راه.  

ای  انفاق تعداد زیادی از مردم بتر مطلبتی بتن گونتن»: در منطق عبارت است از
مظفتتر،  ، محمدرضتتاالمنطددق: نتتک. )«کتتن در آن احتمتتال اطتتا و درو  داده نشتتود

 ( 999ص
 . صدر ، محمدباقریالمهد حول بحث.  
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. انتد گستتر باتان نموده و حکومتت جهتانی آن عداشت نامام زمتا

 :شود ای از این آیات در ذیل اشاره می برای نمونن بن پاره

0 . ُبتوِر ِمتن بَْعتِد اشتذ ِ ِْر أَنَّ الْتأَرَْم رُِثَهتا یَ َوَشَقْد  ََتبَْنا ِفى اشزَّ

 ؛ اشصَّاِشُحونَ  یَ ِعبَادِ 

ستتترانجام ن کتتت ایم متتتا در زبتتتور داوود پتتت  از تتتتورات نوشتتتتن

 .شوند بندگان شایستن ما وارو زمان می

قتائم و : انتد ؛ فرمودهاشصَّتاِشُحونَ  ىَ ِعبَتادِ در متورد  امام بتاقر

  .باشند اصحاب وی می

3 . ِتتتذ َن آَمُنتتتوا ِمتتتنُكْم َو َعِمُلتتتوا اشصَّتتتاِشَحاِت یَوَعتتتَد هللُا اشَّ

تاَ شَ  َن ِمتن َقتبِْلِهْم یذِ ْسَتْخِلَفنَُّهْم ِفتى الْتأَرِْم  ََمتا اْستَتْخَلَف اشَّ

تن بَْعتِد اُ َشُهْم َوشَ  یَنُهُم اشَِّذى ارَْتضَ یَمك َِننَّ َشُهْم دِ اُ َوشَ  َشنَُّهم م ِ بَتد ِ

ئا  َوَمن  ََفتَر بَْعتَد اْ شْرُِ وَن ِبى شَ یُ ْعُبُدوَننِى لَ  یَ َاْوِفِهْم أَْمنا  

  ؛ُهُم اْشَفاِسُقونَ  كَ َفُأوشئِ  كَ ذشِ 

ن ایمان آوردند و اعمال شایستتن ک سانی از شما راک اداوند

ن آنتان را قطعتا  در زمتان الافتن کت انجام دادند، وعده فرمود

ن پتاش از آنتان بودنتد ک سانی راک نک طور رد؛ همانک اواهد

هتتا مستتتقر  بتتن ال فتتت گمتتارد و قطعتتا  دینشتتان را بتترای آن

هتا پتذیرفت و قطعتا  آنتان را  ن بترای آنکت اواهد نمود؛ دینتی

کنتد، تتا مترا  ن حالت ت امناتت دگرگتون میپ  از اوفشتان بت

 نند و چازی را شریک من ننمایتد و هرکتن بعتد از آنک عبادت

 .اند فر ورزد، پ  قطعا  آنان فاسقک

ن این آین دربتارۀ حضترت قتائم و ک فرموده است امام صادق

  .رود اصحاب وی بن شمار می

9 . ِالْتأَرِْم َو  یوا ِفتَن اْسُتْضتِعفُ یاشَّذِ ی ُد أَن نَُّمنَّ َعلَ یَو ُنر

   ؛نَ اَو َنْجَعَلُهُم اْشَوارِثِ  ع  َنْجَعَلُهْم أَئِمَّ 

                                              
 . 053، صاالثر منتخب . 

 . 55سورۀ نور، آیۀ .  

 . 060، صاالثر منتخب.  

 . 5سورۀ قصص، آیۀ.  



 039 ◄ امامت

 

اواهام تا بن مستضعفان زمان منتت نهتام و آنتان را  ما می

 .بران زمان سازیم پاشوایان و ماراو

ایتن آیتن مخصتوص امتام : اند فرموده امام باقر و امام هادی

و زمتان را پتر از . ..کنتد ن در آاراشزمتان ظهتور میک است مهدی

  .ن پر از ظلم و ستم شده استک کند؛ همچنان عدل و داد می

 روایات( ب

از طریتق روایتات ناتز بتن اثبتات رستاده  وجود حضرت مهدی

شذا بن چند روایت . ها، ممکن و ل زم ناست ن ذکر همۀ آنک است

 :کنام اشاره می

 :ن شاعن و سنی بن آن معتقدندک احادیثی. 0

 :لانحدیث ثق. یکم

 : اند فرموده پاامبر اکرم
تتاب ک گذارم؛ بها را در ماان شما می همانا من دو شیء گران

باتتم، و  شاده شده از آسمان تا زمان، و اهتلک ادا، ریسمان

 نتتار حتتومک شتتوند تتتا در همانتتا ایتتن دو از یکتتدیگر جتتدا نمی

  .وثر بر من وارد شوندک

در ( اتتب اهتل)تتاب اشهتی ک طبق این حتدیث، هماشتن همتتای

 .ن همان امام زمان هر عصر استک روی زمان وجود دارد

 :حدیث وجوب اعتقاد بن امام. دوم

 : فرمودند براسا  روایات شاعن و سنی، پاامبر اکرم
ن معتقد بن امام زمانش نباشتد بتن ک ک  بمارد در حاشی هر

  .مرگ جاهلات از دناا رفتن است

، نشتان از آن «ردامتام زمتانش بمات»این تعبار روایتت یادشتده 

ن کتت ن هتتر مستتلمانی در زمتتان اتتودش امتتام زمتتانی داردکتت دارد

پت  در . مرگ بدون معرفت او، مساوی با مترگ جاهلاتت استت

 .هر عصری امامی وجود دارد
                                              

 . 068، صةالمحج.  

 .339، ص0، جیافک؛ 933، ص5، جیترمذ سنن.  

 . 36، ص9، جاحمد مسند؛ 900، ص0، جیافک.  
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 :ن شاعن بن آن معتقد استک احادیثی. 3

 :احادیث شزوم وجود امام در روی زمان. یکم

 : فرمودند امام باقر
ام اتتویش کتت م بمانتتد اهتتل اتتود را بتتناگتتر زمتتان بتتدون امتتا

  .کشد می

ن هماشتتن امتتامی در روی کتت شتتود از ایتتن حتتدیث معلتتوم می

 .زمان وجود دارد

 .دانند را ل زم می ن معرفت و پاروی از امامک احادیثی. دوم

برده نشده است، چطور بده  که در یرآن هیچ نامی از امام مهدی با این

 او معتقد باشیم؟

درستت . های دینی در قرآن شزومتی نتدارد زهذکر تمامی آمو. 0

تتاب ک ما چاتزی را در»: ن اداوند متعال در قرآن فرمودهک است

هاچ تر و اشکی ناست مگر در قرآن وجود »  «فروگذار نکردیم

ن قرآن باید همراه باان ک کند اما در آیۀ دیگر تصریح می  ،«دارد

 .ر استگ ن روشنک است و این تباان پاامبر  باشد پاامبر

افی بتوده کت ل م پاتامبرک در بنابراین نام بردن از امام مهدی

 .و شزومی نداشتن تا نامی از آن حضرت در قرآن بااید

های دینی نتام بترده شتده  لااتی از آموزهک ،تر باشدر قرآن . 3

، اما اصوصاات ... است؛ مثل   آمده نماز بخواناد، روزه بگارید و

و  ناستتک دینتتی بتتن عهتتدۀ پاتتامبرو روش بتتن جتتای آوردن ایتتن م

 .باشد می امامان

باتتان شتتده   رو اصتتل بحتتث امامتتت در آیتتات متعتتددی از ایتتن

                                              
 . 01، ح003، ص0، جیافک.  

  . ِءٍ  یْ َتاِب ِمن شَ کِ اشْ  یَما َفرَّْطَنا ف (98سورۀ انعام، آیۀ .) 

  . نٍ اَتتتاٍب ُمِبتتکِ  یلَّتت  ِفتتاِبٍ  إِ یَتت لَتت رَْطتتٍب َو  لَتت َو (53ستتورۀ انعتتام، آیتتۀ) ؛ بنتتابر آن

 . در این دو آین قرآن باشد« کتاب»تفسار کن مراد از 

  . ََِل إِشَ ا ِ َر ِشُتبَ کْ اشذ ِ  کَ اْ َو أَنزَْشَنا إِش  (99سورۀ نحل، آیۀ) ِهمْ اْ َن ِشلنَّاِ  َما ُنز 

 (. 53سورۀ نساء، آیۀ) مْ کُ أَْمِر ِمنْ الْ  یُعوا اشرَُّسوَل َو ُأوشِ اَو أَطِ : همانند.  
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در روایتتات ... ، نتتام آنتتان وهتتا، تعتتداد امامتتان استتت، امتتا ویژگی

 متتتتتتتتتتتتتتتتورد بررستتتتتتتتتتتتتتتتی قتتتتتتتتتتتتتتتترار گرفتتتتتتتتتتتتتتتتتن استتتتتتتتتتتتتتتتت؛ 

ن در قتترآن فقتتط اصتتل نمتتاز باتتان شتتده امتتا کتت گونتتن پتت  همان

 در روایتات معصتومان... ی نماز وها ارکان، شرایط تعداد رکعت

باتتان شتتده استتت، همچنتتان در قتترآن اصتتل امامتتت بتتا براتتی 

هتتتتای امتتتتام در قتتتترآن آمتتتتده و جزئاتتتتات آن در روایتتتتات  ویژگی

 .معصومان ذکر شده است

ستنت و ناتز علمتای شتاعن، بعضتی از  برای از علمای اهتل. 9

یتن اند و مراد از آن آ ردهک تطباق آیات قرآن را بر حضرت مهدی

همچنتتان روایتتات بستتااری در ذیتتل . اند دانستتتن را امتتام مهتتدی

معرفتتتی  انتتتد و متتتراد از آیتتتن را امتتتام مهتتتدی آیتتتات قتتترآن آمده

  .کنند می

ها  ن گذشت، اساسا  یادکرد قرآن از اشخاص و گروهک همچنان

. هاستت تنها بن ذکر نام ناست؛ بلکن گاهی با اوصتاف و ویژگی

نتتتب شخصتتتاتی او را باتتتان آیتتتات متعتتتددی صتتتفات امتتتام و جوا

بتتن عبتتارت دیگتتر قتترآن بتتن دو گونتتن بتتن معرفتتی افتتراد . کننتتد می

 :پردازد می

قترآن در صتورتی از ایتن روش  :نام بردن از اشخاص ااص( اشف

برانگاز نباشد؛ مثل   موجب ایجاد انگاتزه  چاششن ک کند استفاده می

 ؛تاب آسمانی نگرددک برای تحریف

ن بحتث کت در بحتث امامتت :افتراد یهتا یژگیان صتفات و و اب( ب

برانگازی است و نام بردن امامان، بن احتمال زیاد تحریف  چاشش

کنتد، و  قرآن را بن دنبال داشت، بن ذکر صفات امتام بستنده می

هتای امامتان بتن  تتوان بتن نتام و ویژگی با مراجعن بن روایتات می

 .روشنی دست یافت

دام کد ت امدام عصدرچیست؟ بهترین راه شناخ راه شناخت امام زمان

                                              
 . 0، جیالمهد االمام ثیاالحاد معجم: نک.  
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 است؟

هتای گونتاگونی بترای شتناات اتدا وجتود  ن روشک گونن همان

دارد و وال ترین روش سلوک صدیقان و شناات ادا با اتودش 

نتتن شتتناات او بتتن واستتطۀ ( شتتناات مقتتام اشتتوهی اتتدا)استتت 

بهتترین راه شتنااتن پاتتامبر هتم شتناات او بتا شتتناات   آثتارش،

بهتترین راه شتناات (. معجزه نن شنااتن با)مقام پاامبری است 

کتتتن در روایتتتتی  امتتتام هتتتم شتتتنااتن مقتتتام امامتتتت استتتت، چنان

 :اوانام می

التتتتت مر  یاعرفتتتتتوا هللا بتتتتتاب واشرستتتتتول باشرستتتتتاشع وأوشتتتتت

  باشمعروف واشعدل وال حسان؛

را با مقام رستاشت، و امتام  ادا را با مقام اشوهات، و پاامبر

عتدل و احستان از  ن معتروف،کت را با مقام ول یتت( اوشوال مر)

 .بشنا ( سنت علمی و عملی)های آن است  جنبن

پتت  بهتتتترین راه شتتتناات، شتتتناات قلبتتتی و فهتتتم شتتتاهدانن 

  .اشوهات، نبوت و امامت است

ن ک هایی دعاها و زیارت  مرتبۀ دیگر از شناات امام، با بررسی

آیتد؛ زیترا معتارف بستاار  مربوط بن امامتان استت بتن دستت می

فرازهتای زیتارت . هتا نهفتتن استت امامت در آن بلند دربارۀ مقام

 .باشد گر مقام وال ی امامت می باره، باانک جامعۀ

های مختلتف امامتتت  اشبل غتتن، جنبتن در روایتات، مخصوصتا  نه 

بن ویژه رهبری سااسی اجتماعی امام متورد بررستی قترار گرفتتن 

 .است

توانتتد بتتن  هتترک  بتتن انتتدازۀ تتتوان علمتتی و عملتتی اتتود می

در ایتتن راه مراجعتتن بتتن . از مقتتام امامتتت دستتت یابتتد ای درجتتن

                                              
بهترین روش در شناسایی اشااء، شناسایی حقاقت آنهاست؛ مثلت   اورشتاد را .  

 . یا از گفتۀ دیگران( آثار)از مشاهدۀ اورشاد بشناسام نن از گرما و روشنایی 

 . 386ص ،صدوق ، شاخدیالتوح؛ 85، ص0، جیافکال.  

 . 01جوادی آملی، ص ، عبدهللاموعود موجود یمهد امام.  
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 .گشاست های متقن راه تابک علمای ربانی و

 باشند؟ چه می ها و امتیازات اخلایی امام مهدی وی گی

رو  از این. وارو همۀ پاامبران و اوشاای اشهی است امام زمان

جتا  در ایتن. املی از فضایل االت قی استتک دربردارندۀ مجموعۀ

ن در احادیتث کت های اال قی امتام مهتدی رای از ویژگیما بن ب

 برجستتتتتتتتتتتتتتتتتن شتتتتتتتتتتتتتتتتده و روایتتتتتتتتتتتتتتتتات اتتتتتتتتتتتتتتتتاص دارد، 

 :کنام اشاره می

هتتو اکثتترکم »: دربتتارۀ او فرمتتود امتتام علتتی :دانتتش گستتترده. 0

او برتتتترین شتتتخص در »  .«او دانشتتتمندترین شماستتتت علمتتتا ؛

  .«شناات قرآن و سنت است

: دربتتتارۀ او فرمتتتود ضتتتاامتتتام ر  :ااتتتبتتتن دن ییاعتنتتتا یزهتتتد و ب. 3

  .«شبا  او اشن و غذایش اشک است»

: نکتت استتتدر روایتتات متعتتددی وارد شتتده  :یگستتتر  عداشت. 9

 یملتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأ التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأرم »

ناتز . «ستازد جهان را از عداشت پر می ام مهدیقسطا  وعدل  ؛ ام

  از امتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاقر

کنتد؛ چتن  او در بان مردم بن عتداشت رفتتار می»: نقل شده است

 ند ناکوکتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتار باشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

  .«و چن بدکار

چاتتتتزی  شخصتتتتی از مهتتتتدی»: فرمتتتتود پاتتتتامبر :بخشتتتتش. 9

ن تتتوان حمتتل آن را داشتتتن کتت ای اواهتتد و حضتترت بتتن انتتدازه می

  .«ریزد باشد در دامنش می

او بتن ستنت »: فرمتود پاتامبر :امبراتعمل بن قرآن و ستنت پ. 5

                                              
 . 913، صاالثر منتخب.  

 . همان.  

 . 910همان، ص.  

 . 901همان، ص.  

 . 93، ص6، متقی هندی، جالعمال نزک.  
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  .«کند من عمل می

از یتک نورنتد  ن امامان همتنک در آار تذکر این نکتن ل زم است

و صتتفات االتت قی مشتتترکی دارنتتد؛ امتتا گتتاه بتتن مناستتب شتترایط 

ی پاتدا تتر  باشبرای از صفات امامان جلتوۀ ... زمانی، مکانی، و

بتن ستبب  های شمرده در بال  برای امتام مهتدی صفت. کند می

 اوستت. کنتد تری پادا می تشکال حکومت جهانی، جلوۀ ملمو 

امتل و ک هتا را عقل. گستتراند ن دانش و عداشت را بتر جهتان متیک

 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتردم را از دناتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتازدگی 

در حکومتت مهتدوی . دهتد مالت ت حقاقتی پاونتد میک جدا و بتن

 ن جامعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن کتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 و امامتتان گاتترد و بتتن قتترآن و ستتنت پاتتامبر رنتتگ اتتدایی می

 امتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل ک طور بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن

 .شود عمل می

 بر ما چیست؟ حقو  امام زمان

 :ند ازا بر مردم عبارت برای از حقوق امام مهدی

اتتدا بتتن یمتتن و برکتتت وجتتود حجتتت و  :یحتتق وجتتود و هستتت. 0

آفرینتد و امامتان واستطۀ آفترینش و  اش، مخلوقتات را می وشی

 :اوانام می در توقاعی از امام زمان. فاض ادا هستند

  ؛نحن صنائع رب نا واشخلق بعد صنائعنا

 . پرورده ما هستند پروردۀ ادایام و الق دست ما دست

 : فرمایند می ری امام زماندر توقاع دیگ
او بتتن . آفرینتتد کننتتد و او می امامتتان از اتتدا دراواستتت می

هتتا و تعظتتام حتتق ایشتتان روزی  آن  اتتاطر اجابتتت دراواستتت

  .دهد می

                                              
 . 901، صاالثر منتخب.  

 . 308، ص3، طبرسی، جاالحتجاج.  

 . 389همان، ص.  
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 : فرماید می در روایتی پاامبر

ا ولت  اشجنت !یا علی ولت   عشول  نحن متا التق هللا آدم ولت  حتو 

ماء ول  ال رم  ؛ اشنار ول  اشس 

لتتی، اگتتر متتا نبتتودیم اتتدا نتتن آدم و حتتوا، نتتن بهشتتت و ای ع

   .کرد جهنم و نن آسمان و زمان را الق نمی

 : اوانام در دعای ندبن می

ماءاصل بسبب اشمت  ن اشیأ    ؛ن الأرم واشس 

ن واستتتطۀ اتصتتتال فتتتاض ماتتتان زمتتتان و کتتت ستتتیک کجاستتتت

 آسمان است؟

بتن ن ما در آفرینش، مدیون ک شود از این روایات استفاده می

ادای ایتن حتق در . هستام و او حق وجود بر متا دارد امام عصر

نتام و بتا تمتام ک ن هستتی اتود را فتدای او و راهتشک این است

در دعتای ندبتن بتا گفتتن . نتامک ستازی وجود برای ظهتور او زمانن

 ، پامتتان اهتتدای جتتان و شتتهادت را بتتا امتتام عصتتر«انتتت یبنفستت»

 .نمایام یبندیم و هستی اود را بن او هدین م می

بقتای زمتان و آستمان و حاتات موجتودات روی آن،  :حق بقاء. 3

کتن اگتر حجتت اتدا روی  چنان. بستگی بن وجود حجت اشهتی دارد

 .برد گارد و از ماان می زمان نباشد، زمان اهلش را در اود می

 ستی استتک امتام مهتدی  .«شساات الأرم بأهلها عشول  اشحج»

و بن برکت او، مردم رزق و روزی ن بن بقای او، دناا باقی است ک

 .اورند و بن وجود او، آسمان و زمان ثابت و پابرجا هستند می

ی منتتتن رُزق اشتتتور ااء بات اشتتتدناتتتببقائتتتن بق یاشتتتذ یاشمهتتتد

ماء   .وبوجوده ثبتت الأرم واشس 

                                              
 . 9، ح359، ص0، جنیالد مالک.  

 . ، دعای ندبنالجنان حیمفات.  

 . 308، شاخ علی نمازی شاهرودی، صالبحار ةنیسف کمستدر.  

 . ، دعای عدیلنالجنان حیمفات.  
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ن روش زنتتدگی متتردم متتورد کتت ادای ایتتن حتتق بتتن ایتتن استتت

او را  ن استتباب ظهتتورکتت طوری باشتتد؛ بتتن رضتتایت امتتام زمتتان

اتود بگذارنتد  نار امام زمتانک فراهم سازند تا زندگی اود را در

 .مند گردند امل   بهرهک و از وجود او

 ن حتق حاتات دارد در ایتن استتکت ستیک شناسی نسبت بن حق

. ن موجبتتات حضتتور و ظهتتور او در جامعتتۀ جهتتانی فتتراهم آیتتدکتت

توانتد  شاعن با دانستن چنان حقی وظافتن ستنگانی دارد و نمی

منتظتتر، غابتتت او را غربتتت و . ن زنتتدگی بتتی او راضتتی باشتتدبتت

نمایتتد بتتاقی عمتترش را در  شتتمارد و تلتت ش می تنهتتایی اتتود می

کتن بتدون هتاچ احستا  غربتتی بتن  زمان ظهور بگذارنتد، نتن این

 .زندگی روزمرۀ اود ادامن دهد

قدم اول در ادای این حق، بال  بردن معرفت نسبت بتن دیتن و 

های  سپ  ساات جامعۀ منتظتر، قتدم اودسازی و. امام است

 .باشند بعدی می

اداونتتتتد متعتتتتال بتتتتن برکتتتتت وجتتتتود امتتتتام، : حتتتتق نعمتتتتت. 9

 .ریزد هایش را بر جهاناان فرو می نعمت

بتتن برکتتت وجتتود امتتام استتت متتردم روزی   ؛بامنتتن ُرزق اشتتوری»

ها رساده، نهرها جتاری، بتاران از  دراتان بارور، ماوه. «اورند می

 .روید گااه از زمان میبارد و  آسمان می

ن کت ادای این حتق در ایتن استت. باشد امام وشی  نعمت ما می

حقتتوق متتاشی اتتود، ماننتتد امتت  و زکتتات را بپتتردازیم، از فقتترا 

نتتتام و بتتتن آنتتتان احستتتان نمتتتایام، و شتتتاکر نعمتتتات ک دستتتتگاری

 .منتهای اشهی باشام بی

چشتتتمی و  بتتن جتتای پتتتردااتن بتتن زنتتدگی متتتادی، چشتتم و هم

تمتتتتتام امکانتتتتتات متتتتتادی اتتتتتود را در راستتتتتتتای فخرفروشتتتتتی، 

 نتتتتتتتتام ک بخشتتتتتتتتادن بتتتتتتتتن اهتتتتتتتتداف مهتتتتتتتتدوی اتتتتتتتترج تحقق

افزاری قاتتتام  افتتتزاری و ستتتخت های نرم ستتتازی زمانتتتن و بتتتا فراهم
                                              

 . همان.  
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 ، آن را مهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدی

 .تسریع بخشام

. انتد گران بشر بن حقاقت امامان، هدایت :مات و تعلیحق هدا. 9

 :مگویا می در زیارت روز جمعن اطاب بن امام زمان

  بن اشمهتدون؛ یهتدی یا نور هللا اشذی اكاشسل م عل

ن متتردم بتتن وستتالۀ تتتو هتتدایت کتت ستتل م بتتر تتتو ای نتتور اتتدا

 .یابند می

 :هدایت امامان بن دو گونن است

ن کت این هدایت توسط روایات منقول از آنان :یت ظاهر یهدا. 0

تتوان از  یابد و بتا مراجعتن بتن روایتات می بن ما رساده تحقق می

 ت آنان بهره جست؛هدای

یابی  آدمتی بتا ایمتان و عمتل صتاشح و دستت :یت باطنیهدا. 3

ن از ک تواند بن مقامی برسد بن مراتب بال  و ویژۀ نف  اود می

هتتدایت بتتاطنی امتتام بهتتره جویتتد و امتتام اتتود، او را بتتن مقصتتد 

 هتم « ایصتال اشتی اشمطلتوب»گاه بن  گونن هدایت از این. برساند

 .شود یاد می

 :نک ن حق بن آن استادای ای

بگاتتریم و فریفتتتۀ علتتم و  دیتتن و روش زنتتدگی را از امامتتان. 0

فنتتاوری متتدرن نگتتردیم؛ چراکتتن علتتوم انستتانی وابستتتن بتتن علتتوم 

 طباعی و تجربی ناستند؛

 باتتتت علتتتوم بشتتتری غاتتترمتقن را بتتتا معتتتارف والتتت ی اهتتتل. 3

درناامازیم و علوم بشری را بر معتارف رستاده از امامتان مقتدم 

 زیم؛نسا

بکوشام و در تمام شئون زندگی  بات در فهم معارف اهل. 9

 .نامک اود اجرا

 امتام صتادق. گتردیم صورت دچار بل ی عظتام می در غار این

 :فرمودند
                                              

 . همان، زیارت امام زمان در روز جمعن.  
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نتاهم  بونتا وإن تر اجیمع، إن دعوناهم شم اع اشنا  عظابل

  رنا؛اهتدوا بغیشم 

، نتامک ها را دعوت بتن حتق گرفتاری مردم بزرگ است، اگر آن

نتام بتن غاتر متا هتدایت ک هتا را رهتا کنند و اگر آن اجابت نمی

  .شوند نمی

 .پذیر است زیرا هدایت تنها از طریق آنان امکان

 ن پت  از پاتامبر اعظتمکت امام تنها فردی است :یحق رهبر . 5

ن هماننتد کت اوستت. حق رهبری جامعۀ اسل می و جهانی را دارد

آیتات . گردد منصوب میاز طرف ادا برای رهبری مردم  پاامبر

و روایات زیادی همانند آیۀ اطاعت، ول یت، روایت غدیر، منزشت 

 .بر این امر دل شت دارند... و

داری رهبری جهتانی را بتن  ن سکانک ادای این حق در این است

دشی، وحدت،  بسپاریم و با هم حضرت امام عصرفایت ک دست با

نام و مکاتب غربتی ک رو بن سوی او اشمللی، و اقبال عمومی و بان

 .های رنگارنگ جهانی دل ما را نرباید و شرقی و ایسم

بخشادن بن چنتد امتر، بتن  جامعۀ شاعی و منتظر باید با تحقق

 :تسریع بخشد ظهور و رهبری جهانی امام مهدی

دشتتی در امتتر ول یتتت؛ چنانچتتن در توقاتتع مبتتارک  وحتتدت و هم. 0

 : وارد شده

اجتمتتتاع متتتن ی اعتتتتن علتتتاعنا وفقهتتتم هللا شطاشتتتو أن  اشتتت

ر عتنهم اشتااشوفتاء باشعهتد علت یاشقلوب فت من اهم شمتا تتأا 

لتتتتتت شهتتتتتم اشستتتتتعاد  بمشتتتتتاهدتنا علتتتتت  ی بلقائنتتتتتا وشتعج 

حبستنا عتنهم إل ت  متا یحق اشمعرفع وصدقها منهم بنا، فمتا 

  رهن ول  نؤثره منهم؛كت صل بنا مما تی

مان برداری از فتترا ن اتتدا آنتتان را در فرمتتانکتت _اگتتر پاتتروان متتا 

                                              
 . 010، شاخ صدوق، صیاالمال.  

 . 33، ص9، جبحاراالنوار.  

 . 319، ص3شدین راوندی، جا ، قطبالجرائح و الخرائج.  
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ن بر ول یت ما بستتند ک دل بر پامانی یک _اشهی توفاق دهد 

افتتتاد و  متتا بتتن تتتأاار نمی[ ظهتتور]کردنتتد، دیتتدار  اتفتتاق می

امتل و راستتتی زودتتر از ایتتن ک ستعادت دیتدار متتا بتا معرفتتت

چتتن متتانع ایتتن دیتتدار گشتتتن،  گشتتت؛ پتت  آن نصتتاب آنتتان می

و شتتماریم  هتتا را ناپستتند می ن متتا آنکتت اعمتتال زشتتتی استتت

 .دانام سزاوار پاروان اود نمی

 ؛اقبال عمومی بن سوی منجی و حضرت مهدی. 3

 .سازی یاران ویژه آماده. 9

 :فرمودند پاامبر اکرم. امام، پدر این امت است :یحق پدر . 6

  ابوا هذه الأم ع؛ی أنا وعل

 .من و علی پدران این امت هستام

متتا . استتت... برداری، احتتترام ویتتژه و حتتق پتتدر بتتن فرزنتتد، فرمتتان

بتتر متتا دارد  ن امتتام عصتترکتت فرزنتتدان امامتتت بایتتد حتتق پتتدری را

نتتام و ک از او اطاعتتت. بشناستتام و بتتن آن جامتتۀ عمتتل بپوشتتانام

در روایتات متعتددی امتام . موجبات رضایت او را فتراهم ستازیم

پتذیری را  از ما تقوا، ورع، صفات ناکتوی االت قی و ول یت زمان

با تحقق بخشادن این امور در سطح  ما ناز باید  .اواستن است

مان، تکلاف فرزندی مقام امامت را بتن  فردی و اجتماعی زندگی

 .شایستگی انجام دهام

هنگتام ظهتور نتدا  امتام مهتدی :امبراتبتا پ یشتاوندیحق او . 0

 :دهد می

م حتتق اكعلتت یفتتإن  شتت یم بحتتق هللا ورستتوشن وبحقتتكوأستتأش

  برسول هللا؛ی اشقرب

حق اتدا و حتق رستوشش و حتق اتودم اواهم بن  از شما می

                                              
 .030، ص0، شاخ صدوق، جعیالشرا علل.  

 ، مهتدیعصدر یول حضدرت بدا ارتبداط در زمدان وتکدملعلوی طاشقانی؛  ،ندبده یدعا شرح: نک.  
 ... .و 66 - 55قاسمی منفرد، ص 

 . 380، نعمانی، صةبیالغ.  
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 .ن حق اویشاوندی پاامبر استک بر شما

 ُقتل لَت : کتن در آیتۀ ادای این حق، دوستی امامتان استت؛ چنان

دستتور  اتدا بتن پاتامبر  ،یاْشُقْربَ  یفِ   َ َودَّ اْشمَ ِن أَْجرا  إِلَّ اْ أَْسأَُشُكْم َعلَ 

 متتن پاداشتتی بتترای رستتاشت جتتز دوستتتی: دهتتد بتتن متتردم بگتتو می

 .اواهم باتم نمی اهل

ن همتتتراه بتتتا عمتتتل گتتتردد، کتتت ثمتتترۀ ایتتتن محبتتتت در صتتتورتی

 .یابی بن حق و راه مستقام و در نهایت سعادت است دست

آری شتتناات حقتتوق امتتام موجتتب محبتتت و ستتپ  عمتتل در 

 .شود می بات راستای اواستۀ ادا و اهل

وظافتتن  داران و منتظتتران امتتام مهتتدی متتا شتتاعاان، دوستتت

ن حتداقل بترای کت متا. وق امام را بن اتوبی بشناستامداریم تا حق

آمتوزی از  گذراندن بهتر زندگی متادی اتود مراتتب گونتاگون علم

دبستتتان، راهنمتتایی، دبارستتتان، دانشتتگاه را در ستتاشاان متمتتادی 

شناستی اتود ناتز  کنام، آیتا شایستتن ناستت در امام گاری می پی

 !مایام؟مقداری باندیشام و برای شناات آن مقداری تل ش ن

 سنت و شیعه چیست؟ های مهدویت از نمر اهل شباهت

ستتنت مشتتترکات  در موضتتوع مهتتدویت ماتتان شتتاعن و اهتتل

تترین محورهتای مشتترک اشتاره  فراوانی است؛ بن برای از مهم

تتتترین منتتتابع  شتتتود و بتتتن جهتتتت ااتصتتتار یتتتک آدر  از مهم می

 :آوریم سنت و یک آدر  از بهترین منابع شاعن می اهل

در روایتتات متعتتددی از شتتاعن و  :ینستتب امتتام مهتتد نتتام و. 0

  عتترت؛  ،باتت از اهتل ن حضرت مهدیک سنت آمده است اهل

و از نستل    از فرزندان امتام علتی  ،کنان با پاامبر نام و هم هم

                                              
 . 39سورۀ شوری، آیۀ.  
 . 9185، حوماجهاب سنن؛ 000، ص9، جهیالفق حضرهیال من.  
 .98663، ح09متقی هندی، ج ،العمال نزک؛ 086، شاخ طوسی، صةبیالغ.  
 . 9306، حابوداود سنن، 0، ح35، باب386، ص0، جنیالد مالک.  
چتتار شتتده در ) یالمهددد اخبددار یفدد یالددورد العددر ؛ 099، ح085، شتتاخ طوستتی، صةبددیالغ.  

 . 303، ساوطی، ص(اشرسائل اشعشر
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فاطمن
 .است  

در شتکل ظتاهری و رفتتار،  امتام مهتدی :یشمائل امتام مهتد. 3

ای  اش نتورانی و هماننتد ستتاره هدارد؛ چهتر  شباهت تمام با پاامبر

شتتاده دارد، بتتر گونتتۀ ک و بانتتی  بلنتتدپاشتتانی   دراشتتان استتت،

   .باشد هایش از هم جدا می و دندان  راستش ااشی است،

ستتتنت در آمتتتوزۀ ظهتتتور  مشتتتترکات شتتتاعن و اهتتتل :ظهتتتور. 9

  ظهور امام در چهل ساشگی،  حتمی بودن ظهور،: اند از عبارت

در مدینتن پتاش  اهر شدن امام مهدیظ  مکان ظهور در مکن،

امتدادهای    ،نزول فرشتگان برای یاری امتام مهتدی  از ظهور،

یتاران امتام    مندی یتاران، قدرت   نفر، 909یاران ااص    اشهی،

   .از مناطق مختلف

نداشتتن    امتل متردم،ک نااماتدی :ظهتور یاجتمتاع یها ننازم. 9

ها و  ج، فتنتتنمتتر  و پاتتدایش هتترج  فراگاتتر شتتدن ستتتم،   پناهگتتاه،

                                              
، 9، حتتتاکم ناشتتتابوری، جنیحیالصدددح یعلددد کالمسدددتدر؛ 388، ص9بلتتتی، ج، ارةالنغمددد شددد ک.  

 . 500ص
 . 51، ح0، گنجی شافعی، بابالزمان صاحب اخبار یف انیالب؛ 39، ح963، ص3، جنیالد مالک.  
 . 31009، صنعانی، حالمصن ؛ 3، ح309، نعمانی، صةبیالغ.  
 . 50، ح08، گنجی شافعی، بابانالزم صاحب خبارا یف انیالب؛ 03، ح995، ص3، جنیالد مالک.  
 .369، ص9، قندوزی، جةالمود عینابی؛ 3، ح309، نعمانی، صةبیالغ.  
 . 3390، حیترمذ حیصح؛ 3، ح938، ص0، جیافک.  
 . 565، ص3، جوینی، جنیالسمط فرائد؛ 3، ح905، ص0، جنیالد مالک.  
، 3م قمتتی، ج، علتتی بتتن ابتتراهایقمدد ریتفسدد؛ 399، ج391، نعتتام بتتن حمتتاد، صالفددتن.  

 . 319ص
 . 906، ص6، جحنبل بن احمد مسند؛ 60، ج303، نعمانی، صةبیالغ.  

، 9، مقدستتی شتتافعی، بتتابالمنتظددر اخبددار یفدد الدددر عقددد؛ 33، ج600، ص3، جنیالددد مددالک.   
، 305، نعتام بتن حمتاد، صالفدتن؛ 33، ح363، ص0، شتاخ صتدوق، جالرضا اخبار ونیع.    . 69ص

 . 861ح
 . 09، ص3، ساوطی، جیللفتاو یالحاو؛ 3، ح905ی، ص، نعمانةبیالغ.   
، مقدسی شتافعی، المنتظر اخبار یف الدرر عقد؛ 5و  3، ح900و  901، نعمانی، صةبیالغ.   

 .30ص
، ابدددوداود سددنن؛ 966، ص9، نعمتتان بتتتن محمتتد، جاالطهددار ةاالئمددد فضددائل یفدد االخبددار شددرح.   
 .9380و  9386ح
 . 500، ح0906، ص0شابن، ج ، ابن ابیالمصن  تا کال؛ 33، ح086نعمانی، ص ،ةبیالغ.   
 . 31001، صنعانی، حالمصن ؛ 903، ح369، ص8، جیافک.   
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  .عام شدید قتل

های  نشتتانن  های ظهتتور، فراوانتتی نشتتانن :ظهتتور یها نشتتانن. 5

 حتمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی و 

هتای  پرچم  استف باتداء،  سفاانی،  ندای آسمانی،  غارحتمی،

  .قتل نف  زکان  سااه از اراسان،

بتتتن  تشتتتابن ستتتارۀ امتتتام مهتتتدی :یحکومتتتت امتتتام مهتتتد. 6

امناتتتتتتت    یش،رفتتتتتتاه و آستتتتتتا   محوری، عتتتتتتداشت   ،پاتتتتتتامبر

   .جانبن همن

   .بازگشت حضرت عاسی. 0

    و  .بر جهان و فراگار شدن اسل م حاکمات امام مهدی. 8

 سنت؟ های مهدویت از منمر شیعه و اهل تفاوت

سنت و شاعن و حتتی  در برای از مباحث مهدویت ماان اهل

جتا تفتاوت  متا در این. سنت ااتلت ف استت ماان دانشمندان اهل

                                                                                                          
 . 9383، حابوداود سنن ؛0، ح536، ص0، جیافک.  
، 0شتتتتابن، ج ، ابتتتتن ابتتتتیالمصددددن  تددددا کال؛ 395و ص 60، ح300، نعمتتتتانی، صةبددددیالغ.  

 . 90638ح
، الظهددور عالئدم یفد الددهور نددوادرهتور و کتتاب ، بحتث علتت یم ظبحداراالنواررجتوع شتود بتتن .  

 . الفتننوشتۀ سادحسن مارجهانی، در دو جلد و ناز نعام ابن حماد در 
 . 00، ح359و ص 5، ح910، نعمانی، صةبیالغ.  
 . 390، ح396نعام بن حماد، ص ،الفتن؛ 09، ح359همان، ص.  
 . 3889 - 3883، ح9، جمسلم حیصح؛ 5، ح651، ص3، جنیالد مالک.  
 . 3883، ص9، جمسلم حیصح؛ 05، ح350، نعمانی، صةبیالغ.  

 . 300، ص5، جحنبل بن احمد مسند؛ 8، ح350، نعمانی، صةبیالغ.  

 . 033، ح693، ص8شابن، ج ، ابن ابیالمصن ؛ 36، ح369نعمانی، ص ،ةبیالغ.  

 . 900، ص0، نوراشدینی هاثمی، جالزوائد مجمع؛ 00، ح393، نعمانی، صةبیالغ.   

 . 9383، حابوداود سنن؛ 06، ح919، ص0، جنیالد مالک.   

 . 9189، حماجه ابن سنن؛ 36، ح390، نعمانی، صةبیالغ.   

 . 003، ص8، طبرانی، جریبکال المعجم؛ 95، ح390، نعمانی، صةبیالغ.   

روایات در این زمانن بتن حتد تتواتر . 9108، حماجه ابن سنن؛ 01، ح51، ص8، جیافکال.   

 . 008، ص5، ناصراشدین اشبانی، جةحیالصح ثیاالحاد ةسلسلاست؛ 

 . 98855، ح996، ص09، متقی هندی، جالعمال نزک؛ 80، ح310، ص0، جیاشیع ریتفس.   

 . سنت اهل و عهیش اتیروا در تیمهدو یقیتطب یبررسبا استفاده و تخلاص از کتاب .   



 090 ◄ امامت

 

از . کنام ستنت را باتان متی اه مشهور شاعن و اهلماان دو دیدگ

استتتا  نظتتتر اکثریتتتت  رو ااتلتتت ف ماتتتان ایتتتن دو منظتتتر بتتتر ایتتتن

ستنت  چنتد براتی از علمتای اهتل هتر. شتود سنت بررسی می اهل

هتتا  در ذیتتل بتتن براتتی از ایتتن تفاوت. موافتتق نظتتر شتتاعن باشتتند

 :شود اشاره می

متورد  هتدیاز نظتر شتاعن توشتد امتام م :یول دت امام مهد. 0

اجماع بلکن از ضروریات مذهب است و علمتای متعتددی بتر آن 

ستنت ولت دت امتام را در گذشتتن  وشی اکثتر اهتل  .اند ردهک تأکاد

. آیتتتد انتتتد ایشتتتان در آاراشزمتتتان بتتتن دناتتتا می انتتتد و گفتن نپذیرفتن

ن بتن ک اند سنت را شمرده نفر از علمای اهل 095هرچند برای تا 

  .اند را پذیرفتن عسکری دناا آمدن فرزند امام

ستتنت، هتتم ولتت دت و هتتم مهتتدی موعتتود  اشبتتتن تعتتدادی از اهل

انتتد،  براتتی دیگتتر فقتتط ولتت دت را پذیرفتنامتتا   انتتد؛ بتتودن را پذیرفتن

  .اند ردهک موعود باشد، انکارکن او مهدی  وشی این

را  سنت نام پتدر امتام مهتدی اکثر اهل :ینام پدر امام مهتد. 3

ن ک اسا  روایتی دانند؛ بر می( عبدهللا)امبر اعظم نام پدر پا هم

 :فرمود پاامبر

  ؛ین اسم اباواسم اب یاسمن اسم

، و نتتام پتتدرش نتتام پتتدر متتن (محمتتد)نتتام متتن استتت  مهتتدی

 (.عبدهللا)است 

ها ایتن  ن در آنک شمارد طریق برای این روایت می 90ابونعام 

                                              
، االرشداد؛ 081، سادمرتضتی، صاءیداالنب هیدتنز؛ 060 - 099، صنیالدد مدالک؛ 509، ص0، جیافک.  

 . ، باب آار3شاخ مفاد، ج
 . 083 – 088، صققنوس انتظار در.  

: ی؛ نتکستبط جتوز صبا  ماشکی،  اشدین عربی، طلحن شافعی، ابن همانند محی.  
 . 309، صسنت اهل و عهیش تیمهدو یقیتطب یبررس

 . الکان؛ همان مانند ذهبی، هاثمی و ابن.  
 . 9306، حابوداود سنن.  
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دانتد  سن میرا ح اما شاعن نام پدر امام مهدی  عبارت ناست؛

  .و روایات زیادی در حد تواتر بر این امر دل شت دارند

ن تعداد جانشانان را ک روایاتی :گانتن دوازده یها فناال یاسام. 9

ستنت فقتط  علمای اهتل  .اند، در حد تواتراند دوازده نفر دانستن

دوازده الافتن  پاامبر: ها آمده ن در آنک اند ردهک روایاتی را نقل

نتام دوازده . هتا در آن روایتات بترده نشتده استت ام آندارد، اما ن

امام و الافن در روایات شاعن برده شده است و بن عنوان تنها 

ستنت ایتن باتان را  اهتل. اند الفا و امامتان بتر حتق معرفتی شتده

 انتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد، امتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  نپذیرفتن

. ننتتدک اند دوازده الافتتن را هتتم مشتتخص در عتتان حتتال نتوانستتتن

 پتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  تفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاوت شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاعن 

ن بتتن استتامی ایتتن جانشتتانان در کتت ت در ایتتن استتتستتن و اهتتل

ستتنت فقتتط  روایتتات شتتاعن تصتتریح شتتده، وشتتی در روایتتات اهتتل

 .ها مشخص ناست نام آن اند و الفا دوازده نفر شمرده شده

دیتتدگاه اکثتتر  :ناا امتتام حستتیتتفرزنتتد امتتام حستتن  یامتتام مهتتد. 9

از فرزنتدان امتام حستن  ن امتام مهتدیکت سنت بر این است اهل

وشتتی   کننتتد؛ استتت و بتتن براتتی از روایتتات استتتناد می یمجتبتت

و  تتتر باشاستتت،  از نستتل امتتام حستتان: گویتتد ن میکتت روایتتاتی

ن دل شتتت دارنتتد بتتر کتت کتتن روایتتاتی علتت وه بتتر این  .تر هستتتند قتتوی

استتت، قابتتل توجاتتن  از نستتل امتتام حستتن کتتن امتتام مهتتدی این

هتم از نستل  بن بعتد، ن امامان از امام باقرک است؛ بن این باان

 و هم از نسل امتام حستان( از طرف مادر)هستند  امام حسن

 (.از طرف پدر)
                                              

 . 09، صیاالسالم رکالف یف المنتظر یالمهد: نک.  
 . کند ، حدیث بن این مضمون نقل می090، ص30، باب3، فصلاألثر منتخب.  

، یبخددار حیصددحکنتتد؛  ، حتتدیث بتتن ایتتن مضتتمون نقتتل می090، ص0، بتتاب 0همتتان، ج.  
 . 0، حباب ال ماره، مسلم حیصح؛ 0333، ح53باب

 . 9389ابوداود، ح سنن.  

، مقدستتی شتتافعی، المنتظددر اخبددار یفدد الدددرر عقددد؛ 909، نعتتام بتتن حمتتاد، صالفددتن: کنتت.  

 ... . و 01، ح51، ص8، جیافک؛ 090و  036ص
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 یمعرف

 .نیدک را توصیف شخصیت امام زمان

، امتتام دوازدهتتم متتا شتتاعاان از نستتل امتتام حضتترت مهتتدی

« نترگ  اتاتون»و متادرش  ، فرزند امام حسن عستکریحسان

نتابر قتول ب. شتود اوانتده می« نترج »ن بن زبان عربتی ک است

مشهور، مادر حضترت از نستل حواریتون و یتاران اتاص حضترت 

بن دشال فشتار شتدید حکومتت در آن زمتان، توشتد . است عاسی

متی از آن ک بستاار  امام مخفاانن و با معجتزه همتراه بتود و عتدۀ

داشتتت تتتا  پتتدر بزرگتتوارش او را مخفتتی نگتتاه می. مطلتتع شتتدند

ام بعتد از شتهادت آن امت. دشمنان بن او دستر  نداشتن باشند

ها غایتتتب گشتتتت و در جامعتتتن ظتتتاهر  پتتتدر بزرگتتتوارش، از دیتتتده

کنتد،  او از آن زمان تا بن حتال در ماتان متردم زنتدگی می. نگردید

ن فرمتان قاتام از کت هنگتامیشناستد و تتا  سی ایشتان را نمیک اما

 .ردک سوی اداوند بن ایشان برسد، ناشنا  زندگی اواهد

دوستت  ، بستاار مهربتان و مردمآن حضرت مانند امامان دیگتر

بتن فکتر شتاعاان و جامعتن استت، بترای ستعادت متردم و . است

برای گناهکاران از اداوند . کند ها دعا می اوشبختی همۀ انسان

تمتتام وقتتت اتتود را در اتتدمت بتتن متتردم و . طلبتتد بخشتتش می

 گرچتتن در غابتتت استتت و ظتتاهرا  در. گذرانتتد دارانش می دوستتت

ن در جامعتن فعتاشاتی کت اما چنان ناستتکند،  ارها دااشت نمیک

بلکتن بتن . اری نکنتدکت نداشتن باشد و تا زمتان ظهتور بترای متردم

بنتابراین متا ناتز . رستاند رسد و بن آنتان یتاری می فریاد مردم می

 . ای از یاد آن حضرت غافل شویم نباید شحظن

مانند پدران بزرگوار اود، عبتادت و بنتدگی اتدا را  امام زمان

ن در کت کند ت دارد و بن شاعاان اود ناز توصان میبساار دوس

 .وشا باشندک عبادت و بندگی ادا و ترک گناه و ظلم بن دیگران

از علم فراوان امامت براوردار است و علم ایشان  عصر وشی

 بتتن همتتان دشاتتل، حتتتی در دوران. برگرفتتتن از علتتم اشهتتی استتت
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شتتاده داد و چاتتزی بتتر او پو ودکی از چازهتتای مخفتتی ابتتر متتیکتت

 .نبود

آن حضرت همچنان دارای عصمت است؛ یعنی از آن حضترت 

تمتتام ستتخنان و رفتارشتتان حتتق . شتتود گنتتاه و اطتتا صتتادر نمی

 .است

های فراوانتتتی بتتتن پاتتتامبران گذشتتتتن و  شتتتباهت امتتتام زمتتتان

های  کن در احادیتث آمتده، یکتی از شتباهت چنان آن. دارد امامان

ستت؛ زیترا بعضتی از ایشان بن بعضی پاتامبران، مستئلۀ غابتت ا

ناتز  پاامبران گذشتتن، ماننتد حضترت یوستف و حضترت موستی

 .اند غابت داشتن

ن گویتتای امامتتت کتت از آن امتتام، معجتتزات بستتااری نقتتل شتتده

ایشتتان استتت؛ ماننتتد ابتتر دادن از متتتن نامتتۀ ناگشتتوده، ابتتر از 

 ای ردن آن، جواب بن سؤال نامنک محتویات یک بستن قبل از باز

رده بود سؤال اتود را بنویستد، شتفا ک فراموشکننده  ن سؤالک

ن بتتترای اطلتتت ع از آن کتتت دادن بامتتتاران و متتتوارد فتتتراوان دیگتتتر

مراجعتتتن  نیالدددد مالک هتتتای مربتتتوط و ازجملتتتن تابک تواناتتتد بتتتن می

 .نمایاد

 توشد

 هست؟ چه دلیلی بر متولد شدن امام زمان

ققنوس انتظار درکتاب 
 ردهک طور مفصل این مسئلن را بررسی بن  

 :طور ال صن عبارت است از است، وشی بن

؛ راوی بتتن ولتت دت حضتترت مهتتدی تصتتریح امتتام عستتکری. 0

آیتتا شتتما فرزنتتدی داریتتد؟ : پرستتادم از امتتام عستتکری: گویتتد می

  .آری: امام فرمود

داتتتر امتتام )ها ازجملتتن حکامتتن اتتاتون  شتتهادت دادن قابلتتن. 3
                                              

 .زادهاعل یمهد :، ترجمنیدادثامر هاشم اشعماس ۀنوشت . 

 .3، ح06باب ،938، ص0، جیافک . 



 090 ◄ امامت

 

 ؛بن ول دت امام مهدی( و عمۀ امام عسکری جواد

ن کت ای از اصحاب امام عسکری و امام هادی شهادت عده. 9

. رده بودنتدکت را زیتارت ، حضترت مهتدیدر زمان امام عسکری

 ن بعد از شهادت امام عستکریک ای دیگر همچنان گواهی عده

 اند؛ ردهک را زیارت در دورۀ غابت صغرا، امام مهدی

 و مطلعتان از معجتزات ایشتان گواهی وکل ی امام مهتدی. 9

آگتاه  ن بتن معجتزات امتام عصترک شاخ صدوق اسامی افرادی)

 ؛(رده استک اند، ذکر ردهک اند و ایشان را از نزدیک زیارت  بوده

؛ ناتتزان و غل متتان بتتن رؤیتتت امتتام مهتتدیک شتتهادت ادمتتن،. 5

مشتغول اتدمت بودنتد، بتن  ن در باتت امتام عستکریک افرادی)

را  امتام مهتدین کت ستانی بودنتدک نازان، ازجملنک همراه برای

 ؛(کاران منزل امام اند؛ مانند طریِف اادم از ادمت ردهک مل قات

شتتکل براتتورد حکومتتت وقتتت، دشالتتی بتتر ولتت دت حضتترت . 6

استتتت؛ چتتتون معتمتتتد، بل فاصتتتلن پتتت  از وفتتتات امتتتام  مهتتتدی

، عم تال اتود را بتن منتزل آن حضترت فرستتاد و دستتور عسکری

 را دستتگار متام مهتدیننتد و اک جا را تفتتاش داد تا دقاقتا  همتن

 نند؛ک

، نتتام مؤشتف) اعتتراف تبارشناستان بتن ولت دت امتام مهتدی. 0

 ؛(برد شنا  را می هشت نسب

، مؤشتف) سنت بن ولت دت امتام مهتدی اعتراف علمای اهل. 8

 (.رده استک هشت نفر را ذکر نام

 هستند؟ سانی شاهد و معتقد به و ادت امام مهدیک چه

ن اتتود در پایتتان غابتتت صتتغرا کتت انتتیلک ال ستتل م عمرحتتوم ثقتت. 0

: فرمتوده استت یافکد تتاب معتبترک رده است، درک رحلت( ق933)

را در شتب توشتد و بعتد از آن دیتده  حکامن ااتون، امتام مهتدی

  .است

                                              
 .9من رآه، ح اعتسم ی، باب ف990همان، ص . 
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بتا استتتفاده از منتابع معتبتر روایتتی،  ققندوس انتظدار درتتاب ک در. 3

 استتآمتده  اند، ن حضرت را در همان دوران دیدهک نفری 96نام 

شتتذا . رستتادند نفتتری اتتدمت امتتام می ن بعضتتی بتتا گتتروه چهتتلکتت

را در محضتر  ودکی امتام مهتدیکت صتدها نفتر در همتان دوران

 .اند دیده یعسكر امام 

ستتتنت ناتتتز ولتتت دت  علتتت وه بتتتر آن، بستتتااری از بزرگتتتان اهتتتل. 9

 الدیمد از لحظده بده لحظده گدزارشتاب ک در. را باور دارند حضرت مهدی

سنت، از هر چهار  کتاب اهل ن از بزرگان صاحبنام باست ت  ،نور

ن بتن کت فرقۀ ماشکی، حنفی، شافعی و حنبلی آورده شده استت

اعتقاد دارنتد؛ حتتی بعضتی از  یعسكر ول دت فرزند امام حسن 

 . ن وی همان مهدی موعود استک ها معتقدند آن

ن شتتاخ صتتدوق در کتت لتت زم استتت بتتن ایتتن نکتتتن توجتتن شتتود. 9

بود،  یعسكر نازان امام ک ن یکی ازک صقال: فرماید باره می این

رد تا توجن حکومت بتن او جلتب شتود ک عمدا  ادعای حاملن بودن

منصترف  یعسكر داری او، از تفتاش مداوم منزل امام  و با نگن

کناتز امتام حستن »ها آمتده  تابک کن در بعضی از شذا این  .شوند

بتق یتک ، دقاقتا  ط«دو سال زیر نظر بود و ابری نشد یعسكر 

 .حرکت فریبنده بود

 در چه شهری به دنیا آمد؟ امام زمان

از ( ستتر  متتن رأی)، شتتهر ستتامرا محتتل توشتتد حضتترت مهتتدی

شتتهرهای عتتراق، و محتتل دفتتن و حتترم دو امتتام بزرگتتوار شتتاعن، 

همچنتان . استت یعنی امام علی اشنقی و امتام حستن عستکری

داتر امام )و عمۀ بزرگوار او حکامن ااتون  قبر مادر امام زمان

 .ناز در همان حرم است( جواد

دام کد اندد، چیسدت و در ردهک پد  از تولدد تلداوت مهددی ه امامک ای آیه

 سوره است؟
                                              

 .ورپ یبر مهدکا یعل ۀنوشت . 

 .909، صنیالد مالک . 
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من سرورم را ! فرزندم را نزد من آور: امام فرمود: حکامن گوید

نوزاد پت  از گتواهی ! سخن بگوی! فرزندم: امام فرمود... آوردم

و پتدران بزرگوارشتان،  امبر اکترمبن یگانگی اداوند و درود بر پا

ُد أَْن َنُمتنَّ یتَوُنرِ : آیات پن  و شش سورۀ قصص را تل وت فرمتود

تتتذِ ی َعَلتتت الْتتتأَرِْم َوَنْجَعَلُهتتتْم أَئِمَّتتتع  َوَنْجَعَلُهتتتْم  یَن اْسُتْضتتتِعُفوا ِفتتتیاشَّ

َن َوُجُنوَدُهَمتا ِفرَْعتْوَن َوَهاَمتا یَ الْأَرِْم َو ُنتِر  یَوُنَمك َِن َشُهْم فِ ،نَ ااْشَوارِثِ 

  .ْحَذُرونَ یَ ِمْنُهْم َما  َاُنوا 

 یست؟ ک حییمه خاتون

 حکامتتن اتتاتون، از بتتانوان اانتتدان امامتتت و رستتاشت و زنتتی بتتا

 و اواهر امام هادی وی داتر امام جواد. فایت و مؤمنن بودک

شتتذا ممکتتن استتت از ایتتن   .استتت و عمتتۀ امتتام حستتن عستتکری

استت، آن حضترت ناتز او را عمتن ن عمتۀ پتدر امتام زمتان ک جهت

 .نندک اطاب

 طول عمر

 چقدر است؟ سن دییق امام زمان

حرکت زمان بن دور )ن سن، با گذشت یک سال ک روشن است

با این حساب هر سال، سن امتام ناتز . یابد افزایش می( اورشاد

 355شعبان سال  05شود و چون امام، متوشد  یک سال زیاد می

ستن ( 0999)شتعبان ستال جتاری  05ز هجری قمری هستند، در رو

اشبتتتن حضتترت بتتا . رستتد امتتل میک ستتال 0008شتتریف ایشتتان بتتن 

شود و هماشن از شحتاظ بتدنی  گذشت زمان، پار و ضعاف نمی

یعنتتی جتتوانی   شتتود؛ در ستتن بتتان ستتی تتتا چهتتل ستتال دیتتده می

 منتتتتتتتتتد و قتتتتتتتتتوی استتتتتتتتتت و تتتتتتتتتتا زمتتتتتتتتتان ظهتتتتتتتتتور  قدرت

نظر سن ی پار، اما طور ال صن، امام از  بن. هم چنان اواهد بود

 .از شحاظ ظاهری، جوان است

                                              
 .319ح ،396ص ،یخ طوسا، شالغیبة؛ 6و 5ات یقصص، آ ۀسور  . 

 .385ص ،یا تونن ی، مجتبموعودنامه . 

 .088، صالدرجات بصائر؛ 931ص ،یخ طوسا، شةبیالغ . 
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 تر باشد؟ بزرگ یه از حضرت مهد ک میهم دار  یا فرد یآ

 و حضترت عاستی اگر مراد بزرگی سن  باشتد، حضترت اضتر

انتد؛ وشتی اگتر متراد مقتام  نون زندهک قبل از امام زمان بوده و تا

، مقتام (شود کن از ظاهر سؤال استفاده می چنان)معنوی باشد 

منزشت معنتوی پاتامبران و اوشاتای اشهتی متفتاوت استت، و در  و

در رتبتۀ  این ماان شأن و موقعات پاامبر اسل م حضرت محمتد

ن بتن کت ای وجتود نتدارد هاچ پاامبر و یا فرشتتن. نخست قرار دارد

اشرف  بن همان جهت رسول اکرم. برسد حد مقام پاامبر اکرم

 .باشد مخلوقات اداوند می

 _طبتتتتق باانتتتتات اتتتتود آن حضتتتترت  _ ر اکتتتترمبعتتتتد از پاتتتتامب

 طاشتب شخصات دوم عاشم القت، اماراشمتؤمنان علتی بتن ابی

بتتن ( غاتتر از پاتتامبر استتل م)ای  ن هتتاچ پاتتامبر و فرشتتتنکتت استتت

طتتتور  رستتتد؛ و همان عظمتتتت و بزرگتتتی مقتتتام آن حضتتترت نمی

در رتبۀ بعدی قترار دارد و  حضرت صدیقۀ طاهره، فاطمۀ زهرا

، آن حضترت را بتن عنتوان اشگتو و امتام عصتر طبق روایات، اود

و  بعتتد از او، امتتام مجتبتتی  .استتوۀ اتتود معرفتتی نمتتوده استتت

 باشند؛ اما نسبت بن درجات معنوی بقاۀ ائمن می امام حسان

ن آیتا همتن بتا هتم برابرنتد، یتا امتام قبلتی از امتام ک (نن نفر دیگر)

ر از هشتت تتن دیگتت کتتن حضترت حجتت بعتدی برتتر استت، یتا این

 .وگو است محل بحث و گفت  افضل و برتر است،

باش از همتن متورد توجتن  در ماان سایر ائمن، حضرت مهدی

 روایتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترار 

نقطتتۀ اوج  ن حضتترت مهتتدیکتت شتتاید بتتن دشاتتل ایتتن استتت. دارد

 .دراشش سلسلۀ امامت است

بتتا  کتتن طبتتق روایتتات، همتتۀ ائمتتۀ معصتتومان نکتتتۀ آاتتر این

آنتتتان اشتتترف مخلوقتتتات عتتتاشم از یتتتک نورانتتتد و همتتتۀ  پاتتتامبر

                                              
 .081، ص59، جبحاراالنوار؛ 960، ص3ج طبرسی، ،احتجاج . 

 .053ص ،یمان حلان بن سلامختصر بصائر اشدرجات، حس . 
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اند، و شتذا  کرده باشند و هرکدام در شرایط ااصی زندگی می می

باشد، وال   متأثر از شرایط زمانی ااص آنان می تر باشتلقی ما 

 .باشد سی قابل درک نمیک مقام و عظمت آنان برای

 و اماراشمتتؤمنان ن مقتتام پاتتامبرکتت تتتوان گفتتت بنتتابراین می

ن کت استت، وشتی از ایتن نظتر ضرت مهتدیتر و مقدم بر ح بزرگ

ن همگتتی دارای یتتک حقاقتتت کتت آنتتان نتتور واحدنتتد، بایتتد گفتتت

 .باشند می

 تواند عمر طو انی داشته باشد؟ می چگونه شخصی مثل امام زمان

عمتتر طولتت نی از نظتتر عقتتل و دانتتش بشتتری، امتتری نتتاممکن 

ن انستان ک ناست و دانشمندان با مطاشعۀ اجزای بدن، معتقدند

نتتد و حتتتی گرفتتتار ک ای عمتتر های بستتاار طولتت نی وانتتد ستتالت می

  .پاری و فرسودگی هم نشود

کتتن عمتتر طولتت نی، بارهتتا در گذشتتتن تجربتتن شتتده  تتتر این مهم

هتم . است و بهترین دشال بر امکتان یتک پدیتده، وقتوع آن استت

های تاریخی، افتراد زیتادی  تابک های آسمانی و هم در تابک در

ن عمرشتتان بستتاار کتت اند ال یتتاد شتتدهبتتا نتتام و نشتتان و شتترح حتت

ن قتترآن دربتتارۀ او کتت طولتت نی بتتوده استتت؛ ماننتتد حضتترت نتتوح

بن راستی ما نوح را بتن ستوی قتومش فرستتادیم، پت  »: فرمود

یعنتتی پاتتامبری حضتترت   ؛«ردکتت هتتا درنتتگ ستتال در ماتتان آن 351

در روایات متا بترای . تا پاش از توفان این مدت بوده است نوح

ی باش از دوهزار سال ذکتر شتده استت و در عمر  حضرت نوح

ن ک تورات و انجال ناز، از درازعمران یاد شده؛ مثل حضرت آدم

 .ردک باش از نهصد سال عمر

گذشتن از عقل و علم و تجربتۀ تتاریخی، امکتان عمتر طولت نی 

قرآن . شدنی است نهایت اداوند ناز، اثبات در مقاا  قدرت بی

گتر او در شتکم متاهی تستباح ا»: فرموده دربارۀ حضرت یون 

                                              
 .یدونیفر  ،روزگاران زنده: کن . 

 .09 یۀبوت، آکعن ۀسور  . 
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امام حستن   .«ماند گفت، تا روز قاامت در شکم ماهی می نمی

را در دوران ( مهتدی)اداونتد عمتر او »: فرمایتد ناز می مجتبی

اش او را در  گرداند، سپ  بن قدرت اتدایی غابتش طول نی می

ستتازد تتتا مردمتتان  ستتامای جتتوانی زیتتر چهتتل ستتال آشتتکار می

  .«اری تواناستک ر هرن اداوند بک دریابند

اری بستاار آستان کت چنان طول عمری نسبت بن قدرت اداوند

پایتتتان اتتتود  توانتتتد بتتتا قتتتدرت بی و شتتتدنی استتتت و اداونتتتد می

ن کت را کتن حضترت اضتر چنان. هرک  را بخواهد زنتده نگتن دارد

متوشد شده هنتوز هتم زنتده نگتن داشتتن  قبل از حضرت موسی

 .است

ن اچنتتامکتتان ز اتتن یشناستت ستتتیعلتت وه بتتر آن، علتتم و اصتتول ز 

ن تجتاوز ک ندارد ینا  عمر انسان حدود مع .ندک ینم یرا نف یز اچ

یتتک از دانشتتمندان تتتا بتتن حتتال  هتتاچ. حتتد، غاتترممکن باشتتد از آن

ن کتتت ای استتتت ن فلتتت ن مقتتتدار ستتتال، نهایتتتت درجتتتنکتتت انتتتد نگفتن

کتتن بتتدان پایتتن  تواننتتد بتتن آن نائتتل گردنتتد و هنگامی ها می انستتان

پتت  متترگ ناتتز، ماننتتد ستتایر . شتتان حتمتتی استتترستتادند، مرگ

ن اگتر شتنااتن کت ها معلول علل و عوامل طباعتی استت باماری

توان مترگ را بتن تتأاار  ها جلوگاری شود، می شوند و از تأثار آن

بنتابراین عمتر . انداات و فرد را تا مدت زیادی زنتده نگتن داشتت

بلکن  را نباید ناممکن و غارمعقول دانست، طول نی امام زمان

علم و دانش، عمتر بستاار را بتا حفت  ناتروی جتوانی و شتادابی، 

 .داند امل   ممکن میک امری

با عمر طو دانی، در چهدل سدالگی ظهدور  الزمان چگونه حضرت صاحب

 کند؟ می

های  ن منظتتور از چهتتل ستتاشگی، مقتتدار ستتالکتت گفتنتتی استتت

حاات ایشان از آغاز مالت د تتا زمتان ظهتور ناستت، بلکتن منظتور 
                                              

 .099 یۀصافات، آ ۀسور  . 

 .013، ص50، جبحاراالنوار . 
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. ن در زمان ظهور، چهره و جمتال ایشتان چنتان استتک است این

بنابراین منظور، جتوان بتودن حضترت استت، نتن ستن مشتخص، 

کتن عل متن  همچنان. چون قطعا  ستن حضترت بتاش از ایتن استت

در صتورت و قاافتتۀ ظتاهری چنتان استتت، »: فرمایتد مجلستی می

شود و  یعنی صاحب این امر، هماشن در چهل ساشگی دیده می

  .«دهد اش را تغاار نمی کند و قاافن ر او اثر نمیپاری د

 یمشخصات ظاهر 

 .دینک انیرا ب امام زمان یمشخصات ظاهر 

 :توان گفت های معتبر می برحسب روایات و برای مل قات

 است؛ ترین مردم بن پاامبر اسل م حضرت، شبان. 0

 چهره است؛ زیبا و اوش. 3

 د؛سامایی جوان، بان سی تا چهل سال دار . 9

 قامتی متوسط و باریک و قوی دارد؛. 9

متی ک نک است( گون گندم)رنگ چهره، سفاد مایل بن سرخ . 5

 مایتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن 

 زردی است؛

 می مجعد و چان و شکن دارد؛ک موی سر، بلند و. 6

گوشت است و بر گونۀ راست ایشان  مک های حضرت، گونن. 0

 است؛ااشی سااه وجود دارد و بر پاشانی وی اثر سجده نمایان 

 پاشانی بلند و دراشان دارد؛. 8

ن نزدیتتک بتتن هتتم کتت متتانی داردک شتتاده، بلنتتد وک ابروانتتی. 3

 هستند؛

متی ک نکت دارای چشمان درشت و براق بن رنگ سااه است. 01

 اند؛ فرورفتن

 شاده و باریک است؛ک بانی ایشان،. 00

 های پاشان، براق و از هم فاصلن دارند؛ دندان. 00
                                              

 .380، ص53همان، ج . 
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 و بزرگ دارند؛های قوی  شانن. 03

 شان فراخ است؛  سانن. 09

 دارند؛  هایی باریک ساق. 09

ف دستتت راستشتتان اتتاشی کتت دستانشتتان ستتتبر استتت و بتتر. 06

  .وجود دارد

وجود نددارد،  از امام زمان ییمایاز امامان، س ییها ریچرا با وجود تصو 

 اند؟ م داشتهیشان ارتباا مستقیبت صغرا با ایدر غ یه افراد ک با آن

ستت و ان یواقعت وجود دارد،  گرین از امامان دک ییها ریو تص

 .باره وجود ندارد نیدر ا یواقع یر ی  و تصو کچ عاه

نون کتدا مهددی حضدرت چهدرۀا سدن و یدبت، آیشدن غ یبا وجود طو ان

 ر؟یا خیحضرت مشخص است  یمایهولت در سک رده و آ ارک رییتغ

ر و بتر اثتر گرچن بن دشال طول نی بودن زمتان حاتات آن بزرگتوا

هنستال باشتد، ک جریان طباعی، باید سامای حضترت مثتل افتراد

کتتن حضتترت در زمتتان ظهتتور،  شتتود  امتتا از روایتتات، استتتفاده می

 بنتتابراین آثتتار. ن چهتتل ستتال داردکتت شتتود مثتتل فتتردی ظتتاهر می

ستتتاشی در ستتتامای ایشتتتان دیتتتده نخواهتتتد شتتتد و حضتتترت،  هنک

های  نشتتاننستتامایی جتتوان و بانشتتاط اواهتتد داشتتت و ایتتن از 

 . ایشان است

 : فرمود امام رضا
 هوشتت استتک های مهدی، سامای جوان او در سن از نشانن

. کنتد تتر تصتورش می مکت ساشن یا ن هرک  او را بباند، چهلک

ن گذشتتت زمتتان در او اثتتر کتت های او ایتتن استتت ناتتز از نشتتانن

کنتتد و تتتا فتترا رستتادن متترگش، آثتتار پاتتری در او ظتتاهر  نمی

  .شود نمی

 باشند؟  یم یامبران الهیا پیدام امام ک هیشب یت مهد حضر 

 یفراوان یها تی، روایامبران اشهاامام با پ یها شباهت ۀدربار 
                                              

 .0980ز یا، پا5، شانتظار ی، مجلن تخصصیجواد جعفر ، «اریجمال »: کن . 

 .933و  385، ص53، جبحاراالنوار . 
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 :مانک یاشاره م ها آناز  ین بن بعضک میدار 

 :فرموده است امام سجاد

ن از آدم کت یآن سنت. امبران استادر قائم ما چند سنت از پ

  و نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوح

پنهتان بتودن ولت دتش و  ماز ابراهدارد، طول عمر است و ا

و از  ،بتت از متردماغ یو از موس ،از مردم یدن ویگز  یدور 

 وبیتتتو از ا ،او دارنتتتد ۀن متتتردم دربتتتار کتتت یااتلتتت ف یستتتاع

   .راام با شمشاق و از محمد ی،ش بعد از گرفتار یگشا

 :ت شده استین روااچن از امام باقر
ن کت یشتباهت: ردغمبتران دااپن  شتباهت بتا پ محمد قائم آل

او از اتتتواص و عمتتتوم  یبتتتت و پنهتتتانادارد، غ وستتتفیبتتتن 

دارد،  ین بتتا موستتکتت یو شتتباهت ،متتردم و بتترادرانش استتت

و  ،ولتت دتش استتت یبتتودن متتاجرا یو مخفتت یبتتت طولتت ناغ

او  ۀن متردم دربتار کت استت یااتلت ف ،یسابن ع یشباهت و

 گفتنتد یا گفتنتد او متوشتد نشتده و عتده یجماعت ؛ زیرادارند

ن بتتن کت یو شتباهت ،ندا نشتتتک گفتنتد او را یاو مترده و گروهت

شتن دشمنان ادا و ک ر واام با شمشادارد، ق جدش محمد

ر و اشمشتتتت ۀلابتتتتن وستتتت یرستتتتول و ستتتتتمگران استتتتت و و

   .شود یم یار ید، یآ ید میها پد ن در دلک یوحشت

ن حضتترت از نظتتر چهتتره و کتت آمتتده یار اات بستتیتتاشبتتتن در روا

 . است امبر اسل مان مردم بن پیتر  نااال ق، شب

 : است ت شدهین روااچن یر کاز امام عس
ن متتتتردم بتتتتن رستتتتول یتر  نااو از جهتتتتت َالتتتتق و ُالتتتتق شتتتتب

   .اداست

 ؟سایه دارند  ا امام زمانیآ

در  امتام رضتا، رده استتکت نقتل  ن شاخ صتدوقک یتیروا در
                                              

 .933ص ،نیالد مالک . 

 .300، ص50، جبحاراالنوار . 

 .008، ص3ج ،نیالد مالک . 

 .903همان، ص . 
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 : دیفرما یشان میا یها ان نشانناو ب امام عصر یمعرف

 ؛ُوُن َشُن ِظل  یكَشُن ال َرُم ول   یطوِ تَ  یهواشذ

شتود  یاو جمتع مت یر پتایتن ز ان زمتکت استت یسک قائم ما آن

 .ن نداردیو سا( ال رم یط)

 یلتک یهتا ن نشاننک _ از امام رضا یگر یت دیدر روا همچنان

 : آمده است _دارد  یان ماامامت را ب

   ون شن ظل؛كی ول .... ون اعلم اشنا كی: شل مام عل مات

 دانتاترینن امتام کت نیازجملتن ا ،استت ییهتا امام نشانن یبرا

 و ...  استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتردم 

 .ن نداردیسا

 ،ر ائمتنیو ستا امام زمان :توان گفت یم ،تین دو روایا طبق

شتنااتن امتام از  ین عل متت بترایتانتد و ا ن نداشتتنیستا یتک چاه

 .امام است راغ

 ائمتنن شرح حتال ک ای یخیتار  یها تابک در باید توجن داشت

 یز اتن چااگتر چنت .ده استتیان نگرداب ین نشاناچن ،نوشتن شده

 یهتا تتابک در یحتت ،گترید یهتا تتابک در داشت، حتما   میوجود 

ن استتت ظتتاهر کتتمم بنتتابراین. دیتتگرد ینقتتل متت هتتمستتنت  اهتتل

ز اتتن از چیتتناک ن،یستتا نبتتودو نباشتتد ت، منظتتور و متتراد امتتام یتروا

د امام، اار محض و همتن کن وجو ناین از اینک ؛ مثل   باشد یگر ید

در ایتتن صتتورت . شتتود نتتور استتت و بتتا نتتور او عتتاشم روشتتن می

 پت  .ای نتدارد ن وجود نورانی او هاچ تاریکی و ساینک پاداست

توان بن ظاهر آن بستنده  یرد و نمک د دقتیت بایروا یدر معنا

گونتن احادیتث، توجتن بتن زبتان  نکتۀ قابل توجن در فهم این .نمود

اند و معنای حقاقتی آن  ناین سخن گفتنک ل   بان معموک آن است

 .ارائن نشده است

ن دانستن و ندانستن ک _اشبتن این مسئلن و مسائل مشابن آن 

                                              
 .006، ص35، جبحاراالنوار . 
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اهماتتت چنتتدانی  _آن تتتأثاری در ستتعادت و شتتقاوت متتا نتتدارد 

ف منتظران در زمتان یوظابهتر است مسائل مهمی مثل . ندارد

را  ...و زمتتان ظهتتور امتتام ۀنتتافتتراهم شتتدن زم یبتتت، چگتتونگاغ

 .نامک وجو جست

 دوران امامت

 از چه زمانی آغاز شده است؟ امامت امام مهدی

هجتتتری قمتتتری بتتتا شتتتهادت پتتتدر  361در ستتتال  امتتتام زمتتتان

در آن زمتتان . بتتن امامتتت رستتاد بزرگتتوارش امتتام حستتن عستتکری

 .حضرت حدود پن  سال داشت

 دند؟برا شک در چند سالگی وارد غیبت صغرا و غیبت امام زمان

هجتتری قمتتری،  361در ستتال  بتا شتتهادت امتتام حستتن عستکری

 آغتتاز شتتد و از همتتان زمتتان، غابتتت دوران امامتتت امتتام زمتتان

شتروع شتد، یعنتی حتدود ( غابتت صتغرا)متدت آن حضترت  وتاهک

هجری قمتری  933پن  ساشگی وارد غابت صغرا شدند و تا سال 

 .نزدیک بن هفتاد سال ادامن یافت

در  شتذا امتام زمتان. هجتری آغتاز شتد 933بترا از ستال ک غابت

بترا تتاکنون ک غابتت .اند بترا شتدهک ستاشگی وارد غابتت 09حدود 

 .ادامن دارد

 اند؟ در چه سالی متولد شده پدر و مادر امام زمان

، در روز ، امتتام حستتن عستتکریپتتدر بزرگتتوار حضتترت مهتتدی

هجتری در  393یتا  390اشثتانی ستال  هشتم یا چهارم یتا دهتم رباع

 .اند نن متوشد شدهمدی

امتتا ستتال توشتتد متتادر بزرگتتوار آن حضتترت مشتتخص ناستتت و 

بتتاره ثبتتت نشتتده یتتا حتتداقل بتتن دستتت متتا نرستتاده  چاتتزی در این

 .است

 پدر و مادر خود را در چند سالگی از دست دادند؟ امام مهدی

را در  پتتدر بزرگوارشتتان امتتام حستتن عستتکری حضتترت مهتتدی
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 360اتون ناتتز در ستتال نتترج  اتت  .پتتن  ستتاشگی از دستتت دادنتتد

و طبق نظر شاخ صدوق مادر آن حضرت قبل از رحلت   هجری

پت    .هجری درگذشتتن استت 361در سال  امام حسن عسکری

ن مادرشان را ناز از دست ک آن حضرت باش از پن  سال نداشتن

 .اند داده

  یمحل زندگ

کنددد و مددا از شددناخت او  در میددان مددردم زندددگی می آیددا امددام مهدددی

 ؟بینیم که در عالم دیگر است و ما او را نمی زیم، یا اینعاج

سن فترم را  افات زندگی و غابت امام مهدیک توان در می

 :ردک تصور

نن بر روی زمتان، بلکتن در عتاشمی غاتر از عتاشم  امام مهدی. 0

 مادی حضور دارند؛

رۀ زمتتتان و در ماتتتان متتتردم زنتتتدگی کتتت روی امتتتام مهتتتدی. 3

ها توانتتتایی دیتتتدن آن  اشهتتتی چشتتتم کنتتتد، وشتتتی بتتتن اواستتتت می

 ؛(غابت شخص)حضرت را ندارند 

کنتتد و متتردم هتتم  در ماتتان متتردم زنتتدگی می امتتام مهتتدی. 9

. ستتی از هویتتت ایشتتان مطلتتع ناستتتک باننتتد، امتتا ایشتتان را می

یعنی شخصات ایشان بر مردم مخفی است، نن شخص ایشتان 

 (.غابت شخصات)

آیتتد، فرضتتاۀ  می چتتن از روایتتات پاشتتوایان دینتتی بتتن دستتت آن

سوم استت؛ یعنتی حضترت در زمتان و ناشتنا  در ماتان متردم 

. شناستند بانند، اما نمی کند و مردم هم ایشان را می زندگی می

 :اند از برای از این روایات عبارت

                                              
، ةالهددا اثبدات :بتن نقتل از) 05ص ،یاشتتهارد ی، محمدمهتدتیوال تابان فروغ یمهد حضرت . 

 (.090، ص0ج

 .091ص ،یا تونن ی، مجتبموعودنامه . 

 .005ص ن،احس ، جاسمدوازدهم امام بتیغ یاسیس  یتار . 
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، آن افاتت غابتت امتام مهتدیک در تباتان امتام صتادق( اشف

 :اند رده و فرمودهک تشبان حضرت را بن حضرت یوسف
ن بتا کت نتدک ن اداوند بتا حجتت اتود چنتانک مردم منکرند چرا

رود و  در بازارهایشتتان راه متتی( حجتتت اتتدا)رد؟ او کتت یوستتف

شناستند؛  نهد وشی مردم او را نمی های آنان گام می بر فرش

 ن اتود را معرفتیکت ن اداونتد بتن او اجتازه دهتدک تا هنگامی

  .ندک

 :اند آن حضرت در روایت دیگری فرموده( ب
با حضرت یوسف، در پِ  پترده بتودن  امام مهدیشباهت 

باننتتد  ن متتردم او را میکتت ردهکتت اریکتت اوستتت؛ یعنتتی اداونتتد

  .شناسند وشی نمی

در  ایتتن دو حتتدیث بتتن وضتتوح بتتر زنتتدگی عتتادی امتتام مهتتدی

 .دل شت دارد( طور ناشنااتن اشبتن بن)ماان مردم 

ل ن از احتواکت (نایتب دوم امتام زمتان)از محمد بتن عثمتان ( ج

 :امل   آگاه بوده چنان نقل شده استک حضرت

هرستتاشن در ( امتتام مهتتدی)بتتن اتتدا قستتم، صتتاحب ایتتن امتتر 

. شناستد باند و می شود و مردم را می موسم ح  حاضر می

   .شناسند بانند، اما نمی آنان ناز او را می

 : اوانام هر جمعن در دعای ندبن می

متن نتازح انت  یخل منا، بنفسیب شم اانت من مغ یبنفس

 ؛ ما نزح عنا

ن از ماان ما بارون ناستی، جتانم ک تو آن غایبی! جان فدایت

 .ن از ما دور ناستیک شده از وطنی تو آن دور! فدایت

در  ردن امامک زندگی)بنابراین، طبق این روایات، فرضاۀ اول 

 . گردند و فرضاۀ دوم باطل می( عاشمی دیگر

                                              
 .01، ص3، جنیالد مالک . 

 .031همان، ص . 

 .991همان، ص . 
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چنتتان آمتتده  متتام زمتتاندر متتورد ا در روایتتتی از امارمؤمنتتان

 : است

امتا بتتن اتتدا . یابنتتد گردنتد، وشتتی او را نمی متردم دنبتتال او می

رود، در  ها پااده متی قسم حجت ادا روی زمان است؛ در راه

کنتتد،  شتتود، در شتترق و غتترب حرکتتت می ها دااتتل می اانتتن

بانتتد  کنتتد، می شتتنود و بتتر جماعتتت ستتل م می ستتخنان را می

   .شود وشی دیده نمی

 : مهزیار فرمودند هم بن ابن مام مهدیاود ا

هتتا  ن اداونتتد بتتن آنکتت رد نزدیتتک مردمتتیکتت پتتدرم بتتا متتن عهتتد

های ستخت  وهک رده نباشم، و بن من دستور داد درک غضب

  .نمک آب و علف زندگی های بی اشعبور و سرزمان و صعب

ن حضتتتترت حضتتتتوری کتتتت شتتتتود از ایتتتن روایتتتتات استتتتتفاده می

کنتد؛  مردم دیدار و صتحبت میهماشگی در جامعن داشتن و با 

 شناستند، و ایتن رود، وشتی متردم او را نمی بن منتزل بعضتی متی

دهتتد؛ امتتا محتتل زنتتدگی و  طور ناشتتنا  انجتتام می ارهتتا را بتتنک

هتا  وهک هتا و سکونت ایشان داال شهرها ناست، بلکن در باابان

  .های دور از مردم است و محل

د هستند و جای همچنان حضرت دائما  در حال تغاار مکان او

  .ثابتی برای سکونت ندارند

 جاست؟ ک امام زمان

 بترا، مکتان مشخصتی بترای ستکونت حضترتک در زمان غابت

هتتا بتتن نتتام  هتتا و مقام اشبتتتن بعضتتی از مکان. ذکتتر نشتتده استتت

مبارک ایشان مزین است، مانند مدینتۀ منتوره و مکتۀ معظمتن؛ 

هتای  کاندر م. چون حضرت هرساشن در مراسم ح  حضور دارنتد

اتتاص دیگتتری ماننتتد مستتجد مقتتد  جمکتتران، مستتجد ستتهلن، 
                                              

 .099صی، نعمان ،ةبیالغ . 

 .03، ص53، جبحاراالنوار . 

 .939، ص3جی، طبرس ،االحتجاج . 
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اشستل م نجتف،  ال مر در وادی وفن، مقام حضرت صتاحبک مسجد

اشبتتن . طور پراکنده حضور دارنتد ناز بن... حرم ائمۀ معصومان و

هتای منتستب بتن حضترت، بتن معنتای  ن مکانک باید توجن داشت

 .جا ناست اقامت ایشان در آن

وه رضددوا کدد در عصددر  ه محددل اسددتقرار حضددرت ولددیکدد آیددا صددحت دارد

 جاست؟ک وهک است؟ این

وه کت نن در. برا مکان ااصی نداردک در عصر غابت امام زمان

 اشبتتن ممکتن استت بتن آن. رضوا ساکن است و نن در جای دیگتر

 .ندک آمد و رفت وه، مثل بعضی جاهای دیگرک

ن در نزدیکتتی شتتهر کتت هتتای مدینتتن استتت وهک کتتوه رضتتوا از

وه تتتا مدینتتن، چهتتل ماتتل کتت قتترار دارد و فاصتتلن بتتان آن« ینبتتع»

 .است

 ر؟یا خیت دارد یخضرا وایع ۀر یا داستان جز یآ

، بحداراالنوارن در کت گتردد یم ت بتازیتاکن بتن دو حان قضتیتاصل ا

 : آمده است 053، ص53و ج 309، ص59ج

 یانبتار  اتیحین، احمد بن محمتد یاشد مالک ت اول ازیاکح( اشف

نقتتل ( شاحتتدود نهصتتد ستتال پتت) یهجتتر  599ال ن در ستتکتت استتت

  .شده است

 633در ستتال  یبتتن فاضتتل مازنتتدران یت دوم را علتتیتتاکح( ب

 .رده استک نقل( شاحدود هفتصد سال پ) یهجر 

 :تیایدو حاین  چات مشتر ین

ان اتتتدر م یا رهیتتتونت فرزنتتتدان آن حضتتترت در جز کمحتتتل ستتت

 ؛استیدر 

 دارد؛ نون همسر و فرزندکا امام زمان

ار اوش آب و هتوا و سرستبز بتوده و در نقتاط ا، بس رهیآن جز 

                                              
 بحدداراالنوارنقتتل و بتتن  یالمدد و ةجندددر  یاز محتتدو نتتور  بحدداراالنوارت را ناشتتر یتتاکن حیتتا . 

 .رده استکاضافن 
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 ؛ر ندارداا نظاگر دنید

متتردم در آن جزیتتره  کت ستتلواتتفاک ، رفتتاه وینظتتم اجتمتتاع

 بساار عاشی است؛

ناشتتنااتن ( یو فاضتتل مازنتتدران یانبتتار )ناقلتت ن هتتردو داستتتان 

 .هستند

 تیاین دو حیا دربارۀات ینمر 

 .است یقعن داستان واک اند دهان عقیبر ا یگروه

انتتد، آن را بتتا مثلتتث  ن اصتتل داستتتان را پذیرفتنکتت ستتانیک براتتی از

  .اند برمودا تطباق داده

اشغطتاء، آقتابزرگ  اشفک خ جعفراچون ش یپژوهشگران سترگ

، یعتتامل یدجعفر مرتضتتا، عل متتن ستتی، عل متتن شوشتتتر یتهرانتت

 ۀر یتتن داستتتان جز کتت انتتد دهان عقیتتبتتر ا... و یبتتاقر بهبتتود محمتتد

ال ت متعتتدد ک، اشتتهتتردو حکایتتتبتتر  ؛ شتتذات نتتدارداتتاضتتراء واقع

 .اند وارد نموده محتواییو  یخی، تار یسند

ن یتاز ا یتکن بتن هر کت ل تکاز مشت یر براکبن ذ جداگانن کنیا

 :میپرداز  یت وارد شده میاکدو ح

 یبن فاضل مازندران یت علیایح( الف

 حیتصتتر  بحدداراالنواردر  یمرحتتوم عل متتن مجلستت :یال ت ستتندکاشتت

 ن کتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ردهکتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

ن علتت آن را اافتن و بتن همتامعتبر ن یها تابک ت را دریاکن حیا

  .ندک یجداگانن نقل م یدر باب

عاصِر علتی بتن فاضتل مازنتدرانی، از علما و بزرگان م یک چاه

از او و داستتتتانش  یاستتتم  دوداو و ابتتتن یچتتتون عل متتتن حلتتتهم

                                              
پور؛  یبر مهدکا یعل :ترجمن نجار، ی، ناجبرمودا مثلث رامونیپ یقیتحق و خضراء ۀزیرج: کن . 

 .یعادجعفر رفاس، خضراء یرۀجز

 .063، ص53، جبحاراالنوار . 

 010ن در ستتال کتتاستتت،  داوود ابددن رجددال، معتتروف بتتن یتتتاب رجتتاشک ۀستتندینو  یو . 

 افسدانه خضراء، رۀیجز :بن نقل از)اود فار  شده است  یتاب رجاشکف ااز تأش یهجر 
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ا یتتت: ستتتتان از چنتتد حتتتال اتتتارج نان قضتتتیتتترو ا نیتتتا از. انتتد دهنبر 

ا اصل   یاند،  ردهک یداستان او را درو  و باطل تلق یو معاصران

 ها آنن داستان بعد از ین اک اند و یا این داستانی را نشناده ناچن

 .است بوده

ن داستتان یا ین براک ین مأاذیتر   هنک ان منابع موجود،ادر م

نتتورهللا  یقاضتت ۀنوشتتت ،نیالمددنمن مجددال تتتاب ک اتتورد، یبتتن چشتتم م

ده ابن شهادت رس یقمر  یهجر  0103ال ن در سک است یشوشتر 

 633اضتراء مربتوط بتن ستال  ۀر یتن داستان جز ک  در حاشی ؛است

ستتال بعتتد نوشتتتن  911تتتاب، حتتدود ک نیتتا یعنتتی)  استتت یهجتتر 

 (.شده است

 ز وارد استتاتن یگتر یال ت دکاشت یت از نظر ستندیاکن حیبر ا

 یان معرفتتیتتن در پاکتت یتواننتتد بتتن منتتابع یمنتتدان م ن عل قنکتت

 . نندک د، مراجعنگرد یم

 یبتتن فاضتتل بتتن مطتتاشب یدر داستتتان علتت :ییال ت محتتتواکاشتت

نتدارد و  یستازگار  ینتیاز مستل مات د یار ان بتا بستک اشاره شده

از  ین بتن براتکت برال ف آن مطاشب آمده است، یار اات بسیروا

 :مانک یاشاره م ها آن

بن نتام  یاز شخص ین فاضل مازندرانک ات آمدهیدر متن روا. 0

ات قتترآن یتتآ یان براتتاتتچتترا در م»: پرستتد ین میاشد  دشتتماس

ن یتا»: گویتد مین یاشد دشم اس «وجود ندارد؟ یارتباط منطق

 یرده و بعضتتکتت یآور  جمتتع( رکابتتوب)اول  ۀفتتان الکتت استتت یقرآنتت

رفت؛ یرا نپتذ یاو قترآن امتام علت. ات آن را حذف نموده استیآ

 .«دی از آیات آن با هم سازگاری ندار ل بعضان دشابن هم

ن بختتش از یتتا یستتک شتتود، اگتتر ین مشتتاهده مکتت گونتتن همان

. م معتقتد شتده استتیر کت ف قترآنیند، بن تحر ک ت را قبولیاکح

تا  یۀح آیو بن موجب تصر  یعن و سنان مطلب بن اجماع شیا إِنَّ
                                                                                                          

 (.دار قنیطر  ابواشفضل: ، ترجمنتیواقع ای

 .031ص ،یعامل ی، جعفر مرتضتیواقع ای افسانه خضراء، ۀریجز . 
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ا َشُن َشَحاِفُظونَ   اشبتن متا قترآن را بتر تتو نتازل»  ؛َنْحُن َنزَّْشَنا اشذ ِ َْر َوإِنَّ

باطتل و متردود  ،«م نمودااواه یآن را پاسبان د نازاوم و یردک

اد مستلمانان بتن نوشتتن و یت، اهتمتام و توجتن ز بتن علت وه. است

ن مستتلمانان، از اوع آن در بتتاها و شتت حفتت  قتترآن و تعتتدد نستتخن

ن کتت بتتود یم آن حضتترت تتا حتتدار نظتر مستتتقیتتو ز  امبراتتزمتان پ

و ممتنتتتع بتتتن شتتتمار  یف آن، از امتتتور ناشتتتدنیتتتل و تحر یتبتتتد

  .رفت می

ان حلت ل اعاامت  بتر تمتام شت :استدر متن داستان آمده . 3

 یرفتنیز پتتذاتتن نیتتن نظر یتتا. ستتتااستتت و پردااتتت آن واجتتب ن

 .اسل م است یست؛ چون ال ف نظر مشهور فقهاان

حضتترت دل شتتت  یبتتر وجتتود همستتر و اولتت د بتترا ،متتتن داستتتان

و  یاضتتاد، باتتخ مفاچتتون شتت ین را بزرگتتانیتتن نظر یتتا. نتتدک یمتت

حضترت  یوجود اول د برابر ن ک را یاتیاند و روا رفتنینپذ یطبرس

 یاتیتروا علت وه بتر آن،. انتد ردهک نتد، از نظتر ستند ردک یم دل شت

ن یتتتدر ا تتتتر باش ۀمطاشعتتت یتتتتوان بتتترا یم. میتتتبرالتتت ف آن دار 

 مفصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل  یهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا تابک موضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوع بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن

  .ردک رجوع

 یت انبار یایح( ب

 ؛استتتناد استتتفاقتتد هرگونتتن  یداستتتان انبتتار  :یال ت ستتندکاشتت

یالتعددازتتتاب ک صتتاحباتتود چتتون 
ن کتترده استتت؛ بلکتتآن را نقتتل ن  

افتزوده  یالتعدازتتاب ک انیتآن را در پا ای ناشتنااتن ۀننتدک استنساخ

 نقتتل یستتک جتتا و از چتتنک ن ابتتر را ازیتتستتت اان معلتتوم نکتت استتت
                                              

 .3یۀحجر، آ ۀسور  . 

 یهتا ، بحثمیرکدال القدرآن حدول هامده قیحقداتتاب ک، در یباره، عل من جعفتر مرتضت نیدر ا . 

 .نندکآن مراجعن توانند بن  یمندان م ن عل قنک است ردهک یقادق

 .دار  قنیابواشفضل طر  ۀ، ترجمتیواقع ای افسانه خضراء؛ ۀریجز: کباره ن نیدر ا . 

، عدهیالذر تهرانتی درن مرحتوم آقتا بتزرگ کاست  یمحمد بن علو ۀتاب نوشتکن یا . 

  ،016، ص5ج
 .آورده است
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 .است ردهک

 ستتند و دراور در سند، شنااتن شتده نکاشخاص مذ همچنان

 راویامتتده و اان ناتاز آنتان بتن م یر کتتن ذعاشت یرجتاش یهتا تابک

او تصریح شده  نبود یحامس و تنها بن ناشنااتن است همابر 

 .است

نتتام بتترده  ییدر متتتن داستتتان، از شتتهرها :ییال ت محتتتواکاشتت

 البلدددان معجددمماننتتد  ،هتتنک معتبتتر و ییااتتن در منتتابع جغرافکتت شتتده

ن کت جا آن از. برده نشده است ها آناز  یاصل   نام ، یحمو اقوتی

 دورافتتتتتتتاده هتتتتتتم از  یروستتتتتتتاها ین منبتتتتتتع، استتتتتتامیتتتتتتدر ا

ن عظمتتت یتتبتتا ا یا رهیتتن استتت از جز کتتچگونتتن مم فتتتاده، اقلتتم ن

 ان اتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن م یر کتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذ

 .امده باشدان

هتود و یاز  ن فرزند امام زمتانک ت آمدهیاکدر متن ح همچنان

رد، یعنی ک سنت را مصادره وشی اموال اهلن گرفت، ینصارا جز 

تر از یهتتود و نصتتارا داشتتت، در  براتتوردی ستتختستتنت  بتتا اهتتل

 .کن چنان چازی امکان ندارد صورتی

هتتا و  تابک بتتن تتتر باش ۀمطاشعتت یتواننتتد بتترا یمنتتدان م عل قن

 :نندک گردد، مراجعن یم یل معرفین در ذک یمنابع

م ا، ابتتراهیعتتامل یمرتضتتستتادجعفر ، یشوشتتتر  محمتتدتقی. 0

 .دار قنیابواشفضل طر ترجمۀ  ،تیواقع ای افسانه خضراء، ۀریجز، یناام

 .عهیش  یتار در یفیتحر خضراء، ۀریجز، یغل مرضا نظر . 3

ترجمتۀ ، نقد یترازو در خضراء، ۀریجز، یعامل یدجعفر مرتضاس. 9

 .یسپهر محمد 

 نامۀ فصل، «اضراء ۀر یجز  ۀافسان یبررس»لباسی، ک مجتبی. 9

 .9-0 یها ، شمارهانتظار

 کند؟ زندگی می مثلث برمودادر  آیا امام زمان

 :دربارۀ این مسئلن چند نکتن جاشب توجن است

( نزدیتتک قتتارۀ امریکتتا)در شتتمال غربتتی اقاتتانو  اطلتت  . 0

جزیرۀ آن مستکونی  31ن ک جزیره 961حدود )وچکی ک های جزیره
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هتتتا بتتن برمتتودا معتتروف هستتتتند؛  ایتتن جزیره. قتترار دارد( استتت

  .برمودا، نام یکی از جزایر بزرگ آن مجموعن است

ن یتک کت گوینتد شتکل می ای مثلث مثلث برمودا بتن منطقتن. 3

( درجتتۀ غربتتی 69درجتتۀ شتتماشی و  99)رأ  آن، جزیتترۀ برمتتودا 

است، یک رأ  آن بندر ماامی در ساحل شرقی ایاشت فلوریتدا، 

تتترین بنتتادر ایالتت ت متحتتده استتت، و رأ  دیگتتر آن ناتتز  از مهم

ایتتر بتتزرگ یکتتی از جز )پایتختتت پورتوریکتتو (  وان ستتن)اوان  ستتن

  .شور دوماناکن قرار داردک ن در شرقک است( ارائابک دریای

چتتن گفتتتن شتتد، وجتتود محلتتی بتتن نتتام جزیتترۀ برمتتودا و  از آن. 9

ایتن جزایتر از شحتاظ . شتود ای بن نام مثلث برمودا ثابت می ناحان

 .ها ثبت شده است جغرافاایی، محل مشخصی دارد و در نقشن

 و مثلث برمودا، ااباری استت اصل مل ک دربارۀ این جزیره. 9

شمستتی،  0955در حتتدود ستتال . ن مختتابره و ثبتتت شتتده استتتکتت

یعنی دو سال قبل از پاروزی انقل ب اسل می در ایران، در تمتام 

مطبوعتتتات و رادیوهتتتا، اابتتتاری شتتتگفت از حتتتوادو دردنتتتاک و 

اسرارآماز این جزیره و منطقن اعل م شد و بن تبع آن، در مجل ت 

های  مطاشبی ترجمن و باان گردیتد، امتا در ستال داالی ایران ناز

ن بتا کت شتود، در حتاشی هایی سخن گفتن نمی ااار از چنان حادثن

 .شد تری ارائن می و دقاق تر باشگسترش ارتباطات باید اابار 

ن ک اند ردهک بعضی دربارۀ پخش گستردۀ این اابار استدل ل. 5

و از وبتتا رابطتتۀ اتتوبی بتتا شتتوروی ستتابق داشتتت ک شتتورک چتتون

طرفی نزدیک بودن آن بن ایال ت متحدۀ امریکا، اطر جدی برای 

توانستت جتایی بترای نصتب ابتزار  آمتد و می امریکا بن شمار می

جاسوسی و جنگی و در واقع پایگاهی برای شوروی در نزدیکتی 

وبتتا ک ن در نزدیکتیکت شتور باشتد، امریکتا بتتن ایتن فکتر افتتتادک آن

اابتتار، منطقتۀ اطرنتتاک و ردن ایتن کتت بتتا شتایعن( مثلتث برمتودا)

                                              
 .60 - 61ص  اشنجار،  ی، ناجخضراء ۀریجز: کن.  

 .همان.  
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وبتتا را از ک نکت جتتا پایگتاهی بستتازد نتاامنی بتتن وجتود آورد و در آن

سی اواست نزدیک آن شتود، او را ک نزدیک زیر نظر بگارد و اگر

بنتابراین . از بان ببرد و آن را بن ناروهای اسرارآماز منتسب سازد

اابتتار مختتابره شتتده، همتتن جنبتتۀ سااستتی و امناتتتی داشتتتن و در 

 اشبتن امکان دارد بترای واقعتی جلتوه. سااتگی بوده است واقع

شتتتی را از بتتان بتترده باشتتند؛ زیتترا از آن ک ردن، چنتتد هواپامتتا وکتت

 .اری بعاد ناستک کاران چنان جنایت

ردنتتد یتتا ک متأستتفانن بعضتتی بتتا شتتنادن ایتتن رویتتدادها، ادعتتا. 6

ن آن منطقن، همان جزیرۀ اضراء و محل زندگی ک احتمال دادند

ن ایتتن احتمتتاشی بتتاش نبتتوده و کتت استتت؛ در حتتاشی زمتتانامتتام 

دهد؛ زیترا  فهمی افراد ابر می  ک ن ازک ای شخصی است عقاده

ن کت گنتاه ای بی شتتن شتدن عتدهک انگاتز وقتی اابار دردآور و غم

انتد، دناتا را  شتتی تجتاری بودهک اند یا سوار بر ردهک گاه راه را گم

کننتد، معلتوم  دردی  هتمشتوند و اظهتار   فرا گارد و همن ناراحتت

جتا جزیترۀ امتام  نتد آنک ستی در ایتن حتال ادعتاک ن وقتتیکت است

انتتد،  ارهتتایی را انجتتام دادهک ماستتت و حضتترت و یتتارانش چنتتان

بتتن راستتتی ایتتن ادعتتا بتتن شتتنوندگان و . اتترد استتت ناآگتتاه و بی

ن بتر کت کنتد؟ آیتا جتز ایتن استت اوانندگان چن پاتامی منتقتل می

دیتن استل م و پاشتوایان دیتن تأکاتد ریزی  طلبی و اتون اشونت

 ورزد؟ می

چترا تتا بتن : پرستند وقتی از مدعاان وجود جزیرۀ اضراء می. 0

 ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی ک حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال

ن کت ادا قتدرت دارد: گویند ره زمان ندیده است، میک آن را روی

بایتد از ایتن افتراد   .ستی آن را نبانتدک ند وک ها دور آن را از چشم

ن کت د، پت  چتن شزومتی داردکنت اری را میکت اگر ادا چنان: پرساد

ها در آن منطقن نابود شوند و چرا بایتد ایتن  شتیک هواپاماها و
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شتتتن شتتوند؟ پتت  در صتتورت درستتتی داستتتان ک گنتتاه افتتراد بی

، (کتن در آن روایتات آمتده)شتن شدن دشتمنان ک جزیرۀ اضراء و

جتا رستاده، مستتوجب  رده و اتفاقتا  بتن آنک ن راه را گمک سیک آیا

ارائتتۀ چنتتان تصتتویری از استتل م و امتتام صتتحاح قتتتل استتت؟ آیتتا 

 است؟

 :نتیجه

مثلتتث برمتتودا وجتتود دارد، امتتا اابتتار نقتتل شتتده دربتتارۀ آن . 0

 .سااتگی و برای اهداف سااسی بوده است

تطباق آن بر جزیرۀ اضراء، ادعایی شخصتی استت و فقتط . 3

. اشنجتار ابتراز گردیتده استت از سوی فردی ناشنااتن بن نام ناجی

ن بتتان جریتتان جزیتترۀ کتت ۀ او، فقتتط بتتن دشاتتل تشتتابهاتیبتتن نوشتتت

اضراء و اتفاقات نقل شده دربارۀ مثلث برمتودا وجتود داشتتن، 

گاری  ن ایتن نتاجتنکت و طباعتی استت  گاری رستاده بن این نتاجن

 .ارزش علمی ندارد

ردن چهترۀ دیتن و اطرنتاک ک دار پذیرش چنان چازی، ادشن. 9

ن بتا قتوانان مستل م کت ردن امتام رحمتت و رأفتت استتک معرفی

  .دین سازگاری ندارد

 پوشش امام

پوشدد؟ آیدا لبداس  در یبل و بعد از ظهور، چه نوع لباسی می امام زمان

امام مثل لباس روحانیون است یا لباس عربی و شاو سبز و عمامدر سدبز 

 بر سر دارند؟

هتتتای  امتتتام در زمتتتان غابتتتت بتتترای ناشتتتنااتن مانتتتدن از شبا 

هتتتای متعتتتددی دیتتتده  نمایتتتد و در شبا  مختلتتتف استتتتفاده متتتی

 .اند شده

در زمتتتان ظهتتتور مثتتتل شبتتتا  پتتتدران  شبتتتا  امتتتام مهتتتدی

 : فرمایند می حضرت علی. است و پاامبر مکرم بزرگوارش
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ن وارد کت بانم بن ادا ستوگند، گتویی او را بتا چشتم اتود متی

ای زرد  بتر تتن و عمامتن کتن ُبترد پاتامبر مکن شتده، در حتاشی 

  ... .اندازۀ پای اوست های پاامبر فشک .برسر دارد

 اوراک امام

 ؟ا بهشتیاست یاز دن امام زمان آیا غذاهای

طور  در متتورد اتتوراک ایشتتان، روایتتت ااصتتی نتتداریم، امتتا بتتن

عادی غتذای ایشتان طباعتی و از دنااستت؛ زیترا ستنت و قتانون 

ن غار از متوارد استتثنایی، الت ف قتانون عتادی ک اشهی این است

پت  امتام بتدن معمتوشی دارد و از . ینش عمتل نشتودجهان آفتر 

کند؛ هرچند ممکتن استت در بعضتی  غذای طباعی استفاده می

ای از بهشتتت بتترای آن حضتترت بفرستتتد؛  مواقتتع، اداونتتد هدیتتن

و دیگتتران ناتتز شتتده  کتتن ایتتن شطتتف شتتامل حضتترت متتریم چنان

 .است

 امام ۀاانواد

 ؟دارد  فرزند و رده است و همسرک ازدواج یا حضرت مهد یآ

بعضتتی علمتتا . ااتلتت ف استتت دربتتارۀ ازدواج حضتترت مهتتدی

، بتر ایتن (الثاقدب نجدمتتاب ک نویستندۀ)جملن مرحوم محدو نوری  از

عمده . رده و فرزندانی ناز داردک ن آن حضرت ازدواجک اند عقاده

 ن ازدواج، ستنت مؤکتد استل می استتک دشال این گروه آن است

بتتوده استتت و حضتترت  ن متتورد ستتفارش پاتتامبر مکتترم استتل مکتت

 ن بن سنت پاامبر عملک تر است از هر شخصی شایستن مهدی

 . ندک

در حتال حاضتر در غابتت بتن  امام مهدی: گویام در پاسخ می

ن ارتبتاط ایشتان را کت برد و این یک حاشت استثنایی است سر می

توانتتد متتانع  بنتتابراین همتتان عتتذر می. کنتتد بتتا متتردم محتتدود می
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ود؛ زیرا بن یقان گاه بن دشال شترایطی اجرای این سنت نبوی ش

ااص، ممکن است حکم واجبی از عهدۀ انستان برداشتتن شتود، 

افتزون بتر ایتن، ازدواج ستنتی . ها چن رسد بن مستتحبات و ستنت

ن باید در طول زندگی انجام گاترد و هتاچ اشتکاشی ک نبوی است

پ  از ظهور اقدام بن این عمل نمایتد  ن حضرت مهدیک ندارد

از . ننتتدۀ ستتنت نبتتوی ناتتز نخواهتتد بتتودک ن صتتورت، تتترکو در ایتت

ها بن حضترت  ن در آنک رد دعاهاییک توان استفاده جا می همان

توانتد بتن دوران ظهتور آن بزرگتوار  رده، میک و اانوادۀ او اشاره

 .مربوط باشد، نن زمان غابت

ن کتتت در مقابتتتل ایتتتن نظریتتتن، دیتتتدگاه دیگتتتری مطتتترح استتتت

عمده دشاتل ایشتان هتم . کند فی میقاطعانن ازدواج حضرت را ن

ن ل زمۀ ازدواج حضرت، یا طول نی بودن عمر همسر ک این است

کتن حضترت پت  از رحلتِت  ن دشالی بتر آن نتداریم، یتا آنک اوست

ند، یا بن دشال ازدواج باید ک همسر، مجبور است با دیگری ازدواج

ها موجب شنااتن شدن  ن سرپرستی آنک فرزندانی داشتن باشد

 ... .گردد وحضرت 

ممکن استت . اسا  است اشبتن این مطاشب هم، سست و بی

همستتری  _حتتتی در غابتتت  _ای از حاتتات اتتود  حضتترت در برهتتن

در ایتن صتورت، ایشتان هتم بتن . ند و آن زن از دناا بترودک ااتاار

آمتدهایی بترای آن  و هتم مشتکل ت و پی  ردهکت سنت نبوی عمل

 .حضرت پاش نااید

ن جتتواب ایتتن کتت بایتتد متتتذکر بتتود: دگویتت هللا صتتافی می آیتتت

 پرسش در هاشۀ قد  غابتت امتام قترار دارد و افتاء امتر امتام

ها و اصایص آن حضرت است، در این نواحی  ن یکی از نشاننک

توان بتن آن  طور تحقاق و یقان نمی شذا بن. ناز اثر گذاشتن است

بخش در دستتتت  پاستتتخ داد؛ چتتتون احادیتتتث و روایتتتات اطمانتتتان

کتتن بتتن نظتتر حقاتتر نرستتاده استتت و اگتتر در عصتتر  اینیتتا . نتتداریم

ها مطترح  گونن پرستش و در وقت صدور سایر روایات این ائمن
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شتتتده باشتتتد، شتتتاید بعضتتتی روات احادیتتتث، بتتتن حفتتت  و ضتتتبط 

 .اند احادیث آن همت نگماشتن

پوشتتی از  ن در دستتتر  استتت، بتتا چشمکتت بعضتتی روایتتات هتتم

اند،  ن ضتتعافهتتا، از جهتتت ااتلتت ف نستتخ وضتع ستتند و متتتون آن

ن از مفضتل بتن عمتر کت مانند روایت شاخ اشطائفن شاخ طوستی

یتک از فرزنتدان او  هتاچ»: فرمود ن امام صادقک کند روایت می

  .«و دیگران از محل وی اطل ع ندارند

... »: رده استتک چنان روایت نعمانی این حدیث را این الغیبدةاما 

  .«یابد نمی ک  از دوست و باگانن آگاهی و از جایگاهش هاچ

با وجود این ااتل ف، یعنی روایت نعمانی بن جای ُوشده، َوِشتی 

بخش ناستت،  شاخ طوسی اطمانتان الغیبةاست و استناد بن نقل 

نعمانی از بعضی جهات مانند سند و شف  حدیث  الغیبةبلکن نقل 

 .اقرب بن اعتبار است

متتال اشتتدین انبتتاری و ابتتر ک بعضتتی روایتتات دیگتتر ماننتتد ابتتر

ن قبلتت   در بحتتث جزیتترۀ اضتتراء در ایتتن کتت اشتتدین مازنتتدرانی، زین

باشتد؛ و بعضتی دیگتر  مورد بحث شده است، قابتل استتناد نمی

مثل فقترات بعضتی ادعاتن و زیتارات ناتز صتراحت نتدارد و قابتل 

باشند؛ و عل وه بر فترم قبتول دل شتت،  حمل بر عصر ظهور می

 طور باشتتند، فقتتط بتتن متعتترم اصوصتتاات و تفصتتال ت نمی

ج بتتودن و فرزنتتد داشتتتن آن حضتترت را باتتان  اجمتتال اهتتل متتتزو 

 .کنند می

کن اگرچن همستر و فرزنتد داشتتن آن حضترت  ال صۀ سخن آن

ن موجتب ک محتمل است، اما در بررسی اابار، بن حدیث معتبری

اطمانتتان باشتتد و اصوصتتاات متضتتمن تفاصتتال ایتتن موضتتوع 

شزومی هم ردن و تعقاب این موضوع ک باشد، نرسادیم و دنبال

                                              
ِلُع علی ل ».    (. 013، ص، شاخ طوسیةبیالغ)« رهاموِضِعِن احٌد من ُوشده ول  غَ  یطَّ

ِلتتُع علتتی موِضتتِعِن احتتٌد متتن َوِشتتی و لتت  َغاتتره لتت ».   : ، نعمتتانی، ترجمتتنةبددیالغ)« یطَّ
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  .ندارد

بنابراین ما نن دشالی بر ازدواج حضترت داریتم و نتن ستندی بتر 

توانتد  کن مبهم بودن این مسئلن می ازدواج نکردن او، ضمن این

دارای حکمتتتتی باشتتتد؛ چتتتون در هتتتر صتتتورت مشتتتکل تی پتتتاش 

 .آید می

ن همواره سی نفر از بهترین ک چن در روایات آمده این است آن

هستند و او را در حتل مشتکل ت  مام زمانها در ادمت ا انسان

  .کنند و تنها آنان از محل زندگی امام باابرند یاری می

دختدران بدا  ه اگدر دختدران بدا عفدت باشدند، امدام زمدانکد ا صدحت داردیآ

  ؟کند  میازدواج  عفیف

د و اتتقتترآن مج اۀن بنتتابر توصتتکتتبل ،ن صتتحت نتتداردان قضتتیتتا

 یاتتود را بتتن اتتوب ۀفتتاد وظیتتبا ی، هتتر انستتانتاتتب ات اهلیتتروا

ن کت داتن امیبن ا ،دیاود عمل نما ۀفابشناسد و ااشصانن بن وظ

 ت و توجتتتتن اتتتتاص اداونتتتتد متعتتتتال و حجتتتتت او یمتتتتورد رضتتتتا

 .رداقرار گ

 علم امام

 از زمان ظهور خبر دارد؟ ا امام زمانیآ

ن امام بن هرچتن ک شود گرچن از روایات متعددی استفاده می

و چازی از ایشان مخفی ناست و بوده و هرچن هست علم دارد 

رو آن حضتترت از زمتتان ظهتتور ناتتز مطلتتع استتت، امتتا ایتتن  از ایتتن

ن زمتان ظهتور از علتوم مستتأثر باشتد؛ کت احتمال ناتز وجتود دارد

اگتر چنتان . ن مخصوص اداوند سبحان استتک یعنی از علومی

هتتا و  آیتتد؛ چراکتتن اولتت  ، از برهان باشتتد، بتتاز مشتتکلی پتتاش نمی

ن کت شتود ابتواب امامتت وارد شتده، استتفاده مین در ک روایاتی

                                              
، بتتتا انتتتدکی 963 – 968، ص3هللا صتتتافی گلپایگتتتانی، ج شطتتتف ،تیمهددددو و امامدددت.  
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وجود مقد  امام، با عاشم غاب ارتباط دارد و در مواقع احتاتاج 

ن اداوند از این طریتق ک توان گفت یابد، پ  می حقایقی را می

 .فرماید اشهام می هنگامۀ ظهور را بن مهدی موعود

 : ردمک جعفر عرم گوید ادمت ابی ابوجارود می
الت مر بتن متن ابتر  از احتوال حضترت صتاحبقربانت شتوم، »

ترین متتردم استتت، امتتا  شتتبانگاه از بامنتتاک»: فرمتتود. «بتتده

ارش کتتتتت برنامتتتتتۀ. گتتتتتردد تتتتتترین آنتتتتتان می گاه از ایمن صتتتتتبح

بتتن او »: ردمکتت عتترم. «شتتود روزی بتتن وی وحتتی می شتتبانن

شود، اما وحی پاامبری  وحی می»: فرمود« شود؟ وحی می

ن بتن متریم داتتر کت می استناست، بلکن مانند وحی و اشها

ای . عمتتتتتران و متتتتتادر موستتتتتی نستتتتتبت داده شتتتتتده استتتتتت

قتتائم آل محمتتد از متتریم و متتادر موستتی نتتزد اتتدا ! ابااشجتتارود

  .«تر است گرامی

ن بتر وجتود مقتد  کت شتود از این قبال احادیتث استتفاده می

 .شود شود و از این طریق ابر داده می امام اشهام می

، وقتتت ظهتتور را ن پاغمبتترکتت ثاناتتا ، ممکتتن استتت گفتتتن شتتود

ن کت ابر داده، مثل   بن این صورت بن مهدی توسط ائمۀ اطهار

های فرارستادن وقتت ظهتور  وقایع و حوادو معا نی را از نشانن

 .هاست رده و امام زمان در انتظار بروز آن عل متک معرفی

 : فرموده است پاغمبر اکرم

ر بتن صتدا اداوند شمشتار و پترچم آن جنتاب را هنگتام ظهتو

پا ااز و دشمنان اتدا  ای دوست ادا بن: گویند آورد، می می

   .را بکش

ن دل شتتت کتت یکتتی از شتتواهد احتمتتال متتذکور، روایتتاتی استتت

کنند برنامن و دستوراشعمل تمام امامتان، مهرکترده از جانتب  می

نتازل شتده استت و ایشتان آن را  پروردگار عاشم بر پاغمبر اکترم
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هنگتتتام ال فتتتت،  علتتتی. حویتتتل دادت طاشتتتب بتتتن علتتتی بتتتن ابی

را بتن   ستپ  آن. ردکت صحافۀ اویش را گشود و طبتق آن عمتل

افات، نوبت بن هتر امتامی ک تحویل داد و بن همان امام حسن

. کترد گشود و بتن آن عمتل می رساد، مهر نامۀ اویش را می می

ار و دستتوراشعمل امتام زمتان نتزدش موجتود ک اکنون ناز برنامۀ

  .است

 .تری است دیر این مسئلن ناازمند تحقاق باشبن هر تق

امددام و مقددام  یبددرا ی، نقصدداز زمددان ظهددور  امددام زمددان عدددم آگدداهیا یددآ

 شود؟ یامامت محسوب نم

؛ وقت ظهور را نداند ن امام زمانک ستاقا  معلوم نادق ،اول   

وقتت  ن امتام زمتانکت شود یده ماات فهمیروا یچن از بعضاگر

از طتترف . ستتتان ین مستتئلن قطعتتیتتا امتتا  دانتتد، یظهتتور را نم

در امتام ن کت شتود استتفاده می  اتیتو روا  اتیآ یبعضاز گر ید

 .علم اواهد داشتز اهمن چ صورت اراده بن

مقتتام امتتام  یبتترا یاشکبتتر فتترم عتتدم علتتم، التتل و اشتت ،ا  اتتثان

ار موجتودات عتاشم کن نهتان و آشتک تنها اداوند است ؛ زیراندارد

علتتت نقتتص  ،باشتتد یاداونتتد مخفتتبتتر  یز اتتدانتتد و اگتتر چ یرا م

، ازجملن امامان، محدودند ند اواهد بود، اما غار از اداونداداو

ز محدود است و ان ها آنر اوصاف یعتا  علم و قدرت و سااو طب

 ین براتیبنتابرا. ستتان ها آنل بر ضعف ادش ،را ندانند یز ااگر چ

ر امامتان از آن ابت ی  حتتکت چاداند و ه یاز علوم را تنها ادا م

 .امتاندارند؛ مثل زمان ق

بدا توجده بده پهنداور دد  ردن و امدداد خواسدتن از امدام زمدانکد نگام دعداه

 شود؟ یشان الهام میچطور الساعه به اد بودن جهان 
                                              

 ... . ، باب اَن ال ئمن303، ص0، جیافک.  

 .6، ح930، ص3، جنیالد مالک . 

 .38 - 35 یۀجن، آ ۀسور  . 

 .90، ح58، ص59، جبحاراالنوار . 
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ها معمولتت    علتتم امتتام هماننتتد علتتم متتا ناستتت؛ زیتترا انستتان

کتن   سبی و در محدودۀ عاشم شهود است، در حتاشیک علومشان

ن عاشم شهود ناست، بلکن عاشم بن غاتب ناتز علم امام منحصر ب

های  ترین زمان از دعاها و اواستن مک شذا بن راحتی و در. هست

ن کت کنتد کند؛ مثلت   ستاد بتن طتاوو  نقتل می ما اطل ع پادا می

ما وقتی بتن »: کند سؤال می ای از امام رضا شخصی طی نامن

اگتر »: حضترت در جتواب فرمودنتد« نام؟ک شما احتااج داریم چن

یعنتتی   ؛«رستتد هایتتت را تکتتان بتتده، جوابتتت می حتتاجتی داری شب

ستتتی نشتتتنود، متتتن ک نتتتی و صتتتدایت را هتتتمک اگتتتر تنهتتتا زمزمتتتن

 .شنوم می

 :برای توضاح این مطلب ل زم است نکاتی را متذکر شویم

. مأموریت امام از شحاظ زمان و مکان، بساار گسترده استت. 0

ام ملتتک و ملکتتوت او تنهتتا امتتام زمتتان و زمتتان ناستتت، بلکتتن امتت

 .است

شتود،  مأموریت و تسلط امام تنها بن ظاهر عاشم اتم نمی. 3

 .ها ناز هست بلکن دربرگارندۀ ظاهر و باطن اجتماع و انسان

ستبی و حصتوشی؛ یعنتی متا ک علم امام حضوری استت، نتن. 9

ن کت معتقتدیم( لت می شتاعنک تتبک متذکور در)بن دل یل متعتدد 

  .شدن ی استعلم امام موهبتی اشهی و علم 

ها را  ن آنک های ااصی براوردارند علوم اشهی ناز از ویژگی. 9

 :کند در مقایسن با سایر علوم ممتاز می

علتتم اشهتتی روشتتن استتت و هتتاچ نقطتتۀ تتتاریکی در آن ( اشتتف

شتتتذا در آن ااتلتتت فی ناستتتت و چاتتتزی بتتتن نتتتام واضتتتح و . ناستتتت

 تر در آن وجود ندارد؛ واضح

حاضر است، شذا آنان در هتاچ  ئمنعلوم اشهی نزد انباا و ا( ب

دهام و یتا ناتاز بتن تأمتل و تفکتر  پرسشی نگفتند بعدا  جواب می
                                              

 .93، ح055، ص51همان، ج . 

 .85 -06، صیهللا طاهر  باحب ،خاصه و عامه امامت پرامون یقیتحق . 
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 داریم؛

هتتا  چانی ناستتت؛ چتتون در آن علتتوم اشهتتی ناازمنتتد مقدمتتن( ج

در هتاچ امتری  شود، شذا بتان انباتا و امامتان ااتل فی دیده نمی

 ااتل ف ناست؛

لکن بن قوت و ظهور علوم اشهی نااز بن تجدید نظر ندارد، ب( د

 آغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتازین اتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتود 

  باقی است؛

 :اشاره دارند افات علوم ائمنک روایات بن. 5

امام نسبت بن هرچن دربارۀ آسمان و زمتان و بهشتت و ( اشف

ن کت شود، عاشم استت و چاتزی ناستت واقع می( تا قاامت)جهنم 

  بن آن علم نداشتن باشند؛ ائمن

موجتود استت و هتر  جماع علوم مل ئکتن و انباتا نتزد ائمتن( ب

  امامی جماع علوم امام قبل از اود را داراست؛

بتتر همتتۀ  کتتن ائمتتن ن دل شتتت دارنتتد بتتر اینکتت روایتتاتی داریتتم( ج

احتااجتتات و اعمتتال بشتتر و بتتر احتتوال شتتاعاان آگتتاهی دارنتتد، و 

انتد؛ یعنتی بتن همتۀ  حتی اگر بل  یا مصابتی بتن آنتان برستد آگتاه

آگتاهی دارنتد؛ همچنتان بتن ( هتا آنافاتت ک زمتان و)بل یا و منایتا، 

در ایتتن زمانتتن   گتتذرد، آگتتاهی دارنتتد؛ ها می چتتن در دل انستتان آن

 :ن برای شاخ مفاد فرستاده فرمودندک در توقاعی امام زمان

 ؛م من اابار  یءٌ عزب عن ا شیم وشما كط علما  بانبائاانا نح

بتتن همتتۀ ابرهتتای شتتما آگتتاهام و چاتتزی از اابتتار شتتما بتتر متتا 

 .ناستپوشاده 

کن، اگرچن علم امام از ناحاۀ اداونتد استت، وشتی  نکتۀ آار این

بان علم اداوند و علم امام تفاوت وجود دارد؛ زیرا علوم اشهتی 
                                              

 (.علم امام)بحث صفات امام  ،ی، محسن اراز المعار  یةبدا . 

 (.ت نقل شده استیروا 33حدود ) 013، ص36، جبحاراالنوار . 

 .بن بعد 053ص ،03همان، باب . 

 .059 -093، ص3و  8همان، باب . 
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علتم غاتب، ذاتتی اداونتد )برای اداوند ذاتی و استقل شی است 

ن ذاتتا  و بتن اتودی اتود از کت ستیک بن عبتارت دیگتر، تنهتا(. است

ن کت است و این بدان معنا ناستغاب آگاه است، ادای سبحان 

، ائمن یا مل ئکن بتن غاتب علتم نداشتتن باشتند؛ بلکتن علتم پاامبر

هتتا ذاتتتی ناستتت، بلکتتن تبعتتی استتت و بتتن  دارنتتد، امتتا علتتم آن

 .اند اواست پروردگار، عاِشم

 شاهد و ناظر اعماو است؟ آیا امام مهدی

چاتز نتزد  کت  و همتن ن همتنکت در متون دینتی متا آمتده استت

 .حاضر است و امام بر احوال مردم آگاه است زمانامام 

 : فرماید ریم میک اداوند متعال در قرآن

هللُا َعَمَلُكتتْم َورَُستتوُشُن َواْشُمْؤِمُنتتوَن ی َر اَ َوُقتتْل اْعَمُلتتوا َفَستت

...؛   

ناد، اداوند و فرستادۀ او و مؤمنان اعمال شتما ک بگو عمل

 .بانند را می

ایتات بستااری نقتل شتده و شتاید بتن دربارۀ این آیۀ شریفن، رو

و  ن علتت وه بتتر اداونتتد متعتتال، پاتتامبر اکتترمکتت  حتتد تتتواتر برستتد

 .شوند از اعمال همۀ امت آگاه می امامان

روایتتتات « عرضتتتۀ اعمتتتال»در بتتتابی بتتتا عنتتتوان  یافکددد اصدددولدر 

ن متراد از کت متعددی در ذیل همان آیۀ شریفن ذکتر شتده استت

 ازجملتتتتتتتتتتتن هستتتتتتتتتتتتند،  ، ائمتتتتتتتتتتتۀ اطهتتتتتتتتتتتار«مؤمنتتتتتتتتتتتون»

 :این روایت

بتترای متتن و »: ردکتت آمتتد و عتترم شخصتتی اتتدمت امتتام رضتتا

 :کنم مگر دعا نمی: امام فرمود. «نادک ام دعا اانواده

 ؛لعاوم وشیل   یفی م شتعرم علكوهللا ان اعماش

بتن اتدا ستوگند، اعمتتال شتما هتر شتتب و روز بتر متن عرضتتن 

                                              
 .015یۀتوبن، آ ۀسور  . 

 .035، ص8، جنمونه ریتفس . 
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 .شود می

م متوجن شتد و این سخن بر من گران آمد، اما: گوید روای می

 : بن من فرمود

 َعَمَلُكتمْ  هللاُ ی َر اَ تاب هللا عزوجل َوُقْل اْعَمُلوا َفسَ  اما تقرأ 

  طاشب؛ یبن اب یَورَُسوُشُن َواْشُمْؤِمُنوَن، وهو وهللا عل

 عمتل: فرمایتد ن میکت اوانی تاب اداوند عزوجل را نمیک آیا

بتن  .باننتد ناد ادا و پاتامبرش و مؤمنتان، عمتل شتما را میک

و )طاشتتتب  منظتتتور از مؤمنتتتان علتتتی بتتتن ابی! اتتتدا ستتتوگند

 .هستند( امامان دیگر از فرزندان او

 : فرماید هم می امام علی

   غربها؛ یشرق ال رم ول  ف یب عنا مؤمن فاغی  اش

 .هاچ مؤمنی در شرق و غرب زمان از ما غایب ناست

 : فرماید هم می امام صادق

عتتزب عنتتن یاشجتتوز فلتت   عقتتا شتمثتتل شل متتام مثتتل فلاان اشتتدن

   ؛ ...شئ

در نزد امتام چتون پتاره گردویتی حاضتر ( آسمان و زمان)دناا 

 .و نمایان است و چازی از او پوشاده ناست

 : فرماید بن شاخ مفاد می شذا امام مهدی

   ؛م عنا شئ من اابار  عزبیم ول  كط علما  بانبائافانا نح

ضتاع شتما بتر متا ما بر احوال شتما آگتاهام و هتاچ چاتز از او

 .پوشاده و مخفی ناست

چشتتم زدن غافتتل از آن متتاه  یتتک

 دانباشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 

نتتد آگتتاه ک ین نگتتاهکتت دیشتتا 

 دانباشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 
ن اعمال، اعم از جوارحی و جتوانحی استت، شتذا ک روشن است

                                              
 .، باب عرم ال عمال000، ص0، جیافک . 

 .698، صییرها روزگار؛ 6، صالناصب الزام . 

 .300ص، داخ مفاش ،اختصاص . 

 .313، ص3اشدین راوندی، ج ، قطبالجرائح و الخرائج . 
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ارنامتۀ انستان ثبتت شتود، ک ن درکت امام از هر نوع نات و عملی

 . آگاه است

بتن امامتت امتام چترا شتاعن شتدی و : از عبداشرحمان پرستادند

ن موجتب شتد چنتان کت چازی دیدم: معتقد گشتی؟ گفت هادی

متک بتن ک بترای گترفتن. من مردی فقار بتودم. اعتقادی را بپذیرم

  بتن  آن روز متوکل دستتور داده بتود تتا علتی. دربار متوکل رفتم

ایتن : بتن یکتی از حاضتران گفتتم. احضتار شتود محمد بتن اشرضتا

ن رافضاان معتقد بتن ک است است؟ گفت او مردی علویک مرد

. رده استک شتن حاضرک اش هستند و متوکل او را برای امامت

دیدم امام سوار بر اسب آمد و مردم از سمت راست و چتا در 

ن او را دیتدم، ک هنگامی. کنند دو صف ایستاده و بن او نگاه می

ن ک ردنک ردم در دل اود برای او دعاک بنا. محبتش در دشم افتاد

آمتد و بتن  او پاشتاپاش می. نتدک شر  متوکل را از او دفتعاداوند 

. کترد کترد، وشتی بتن راستت و چتا نگتاه نمی یال اسبش نگاه می

نارم رساد، ک نک هنگامی. کردم من پاوستن در دل بن او دعا می

اداونتد دعایتت را »: گاه فرمتود آن. صورتش را بن سویم گرداناد

رزنتتدانت را زیتتاد نتتد و عمتترت را طولتت نی، و متتال و فک مستتتجاب

. از هابت او، بر اود شرزیتدم و در ماتان رفقتایم افتتادم. «گرداند

. اار است و بن هتاچ مخلتوقی نگفتتم: پرسادند چن شده؟ گفتم

هایی از مال و ثروت بر متن  اداوند متعال بن برکت دعای او راه

چن در دشم بود،  ن آنک من بن امامت این شخص معتقدم. گشود

  .ردک ام مستجاب دعایش را دربارهدانست و اداوند 

هتتم در ایتتن زمتتان، چشتتم اتتدا در ماتتان التت یق  امتتام مهتتدی

 .و بر احوال و اعمال ما آگاهی دارد  است

 بیند؟ ما را می آیا امام زمان

طبق بعضی از آیات قترآن، اتدای متعتال در هتر زمتان و بترای 

                                              
 .یاب معجزات امام هاد، بهمان . 

 .(روز جمعن ی، دعاالجنان حیمفات) «القن ین هللا فاا عی اکاشسل م عل» . 
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ن معصتتتوم از اطتتتا و کتتت دهتتتد هتتتر امتتتتی، رهبرانتتتی قتتترار می

 .دهنتتد هتتا گتتواهی می انتتد و در روز قاامتتت بتتن اعمتتال آن اشتتتباه

 ن شاهد بر اعمال امت باشد، نبایتد در شتهادتش اشتتباهک سیک

. ند و ناز باید احاطۀ علمی بر همتۀ اعمتال امتت داشتتن باشتدک

شتتاهد بتتر اعمتتال و رفتتتار ماستتت و اگتتر  بنتتابراین امتتام زمتتان

  .تواند ما را بباند بخواهد می

کنیم، ایشدددان صددددای مدددا را  صدددحبت مدددی م زمدددانآیدددا ویتدددی بدددا امدددا

 دهد؟ شنود؟ در این صورت چرا جواب ما را نمی می

نقتتل شتتده  ن از امتتام صتتادقکتت بتتا توجتتن بتتن مضتتمون روایتتتی

ن بن دوستان اود دارد، هر ک از شدت محبتی است، امام زمان

نماید و سزاوار  ند، نگاهی بن او میک ن شخصی او را یادک زمانی

دکننتتده بتتن جهتتت احتتترام و تعظتتام، از جتتای اتتود ن یاکتت استتت

ن مول ی اویش او را بن نظر مهر و عطوفت ک هنگامی. براازد

کند، پ  از جای اود براازد و از ادای تبارک و تعاشی،  نگاه می

   .تعجال فرج ایشان را بخواهد

کتن  شتنود، امتا این صتدای متا را می بنابراین قطعا  امام زمان

کنتتد، دل یتتل مختلفتتی دارد؛ مثلتت    بتترآورده نمیچتترا حاجتتات متتا را 

هتا تترک  ن ازجملتۀ آنکت کنام شرایط استجابت دعا را فراهم نمتی

کن برآورده شدن آن حاجت بن صل ح ما  معصات اداست، یا این

ن از متتا دراواستتت شتتارینی کتت ای ناستتت، ماننتتد بامتتار دیتتابتی

وجهی ن او را دوست داریم بن دراواست او تک جا از آن)کند  می

تر از پتدر و  ن مهربتانکت ناز بن این ترتاب، امام زمان(. کنام نمی

های متتا را بتتن  متتادر استتت، بتترای ترباتتت متتا بستتااری از اواستتتن

 .کند ااطر اودمان اجابت نمی

رسداله نددارد و بده وسدیلر فقهدا رسدالر خدود را در اختیدار  چرا امام زمان

 دهد؟ مردم یرار نمی

                                              
 .339 - 333همان، ص . 

 .903ص ،یاصغر رضوان ی، علشبهات به پاس  و یموعودشناس . 
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بترد و یکتی  در غابت بتن ستر می ن امام مهدیک روشن است

ن ما بتن آن حضترت دسترستی ک از نتای  زندگی غایبانن این است

نتداریم تتتا از ایشتان تقاضتتای رستاشن نمتتایام؛ امتا ایتتن بتن معنتتای 

رو  از ایتن. مکلف نبودن مؤمنان از عمل بن احکام شرعی ناستت

ن بن دست نایب دوم ک در توقاع اسحاق بن یعقوب امام زمان

 : نی محمد بن عثمان صادر گشت، فرمودامام، یع
ن در آینتده روی اواهتد داد، کت آمتدهایی و اما رویداد و پاش

ناتتد؛ زیتترا ایشتتان ک هتتا بتتن راویتتان حتتدیث متتا رجتتوع دربتتارۀ آن

  .باشم حجت من بر شمایند و من حجت ادا می

ن ناازمنتد کت آیتد عل وه بر این، دائمتا  مستائل جدیتدی پتاش می

ن دستر  بن امام ممکن ناستت و ک جا آنجواب امام است و از 

هتتا را از امتتام جویتتا شتتد، شتتذا بایتتد بتتن فقهتتا  تتتوان جتتواب آن نمی

ن چترا کت بتاره در ایتن. هتا آمواتت رد و احکتام دیتن را از آنک رجوع

امتل ک مندی امام مجبور بن زندگی غایبانن شدند تا مردم از بهره

 .ردک هاموگو اوا از حضور ایشان محروم شوند، در ادامن گفت

 بیند؟ خداوند متعاو را می آیا امام مهدی

ن کتت آوریم بتترای پاستتخ بتتن ایتتن ستتؤال مضتتمون حتتدیثی را متتی

آیتا هنگتام ! یتا اماراشمتؤمنان»: پرستاد شخصی از اماراشمؤمنان

 : فرمود امام« ای؟ عبادت ادایت را دیده
ن ندیتتده باشتتم، عبتتادت کتت متتن هرگتتز اتتدایی را! آگتتاه بتتاش

 . ام نکرده

 اماراشمتتؤمنان  «ای؟ اتتدا را چگونتتن دیتتده»: شتتخص گفتتتآن 

 : فرمود
تتوان او  توان دید، وشی با قلب می بدان، ادا را با چشم نمی

   .ردک را درک

                                              
 .989، ص3، جنیالد مالک . 
 .016، صیتهران ینادهاشم حساس  :قاتحق خ صدوق،ا، شدیالتوح . 
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تتوان دیتد، وشتی بتا چشتم قلتب  یعنی ادا را بتا چشتم ستر نمی

 .توان پی بن وجود ادا برد می

بتا  ناتز اتدا را نتن بتا چشتم ظتاهری بلکتن بنابراین امام مهتدی

ن بتا چشتم کت باند؛ زیترا اتدا جستم ناستت چشم عقل و قلب می

 .ظاهری قابل دیدن باشد

 معجزات امام

 چیست؟ معجزات امام مهدی

ن از ناحاتتۀ آن حضتترت در غابتتت صتتغرا بتتن وقتتوع کتت معجزاتتتی

ای از معجتتتزات  در براتتتی روایتتتات پتتتاره. پاوستتتتن بستتتاار استتتت

ار و با و ن بن صورت ال صن و فهرستک حضرت ذکر شده است

 .آوریم ارجاع بن متن حدیث در ذیل می

 ردن چوب اشک؛ک سبز. 0

 ردن سنگ سخت؛ک نرم. 3

  ای بن امر حضرت؛ سخن گفتن پرنده. 9

  جوشش آب و آذوقن از زمان؛. 9

  ال رم و نداشتن ساین؛ طی. 5

  ندی حرکت زمان؛ک .6

  قدرت تکبار؛. 0

  عبور از آب؛. 8

  .ندای ابر. 3

                                              
 بددده یانداز چشدددم: بتتتن نقتتتل از)058، ص0، جةالرجعددد و ةعیالشددد؛ 093و  098و  30، صلددددررعقدا . 

 (.88ص ،ین طبسیاشد ، نجمیمهد ومتکح
، 53و ج 058، ص09، جبحددددددداراالنوار؛ 398ص ی،نعمتتتتتتتان ،ةبدددددددیالغ؛ 390، ص0، جیافکددددددد . 

 .939ص
 .050، ص50، جبحاراالنوار؛ 918، صیالور اعالم؛ 903، صنیالد مالک . 
 .990، ص53، جبحاراالنوار؛ 965ص، دامفشاخ  ،رشاداال . 

 .081، صعقدالدرر . 

 .590، ص9، جةالهدا اثبات؛ 905، ص53، جبحاراالنوار؛ 053ص ی،نعمان ،ةبیالغ . 
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 الثاقددب نجددمتتتاب ک تتتر، بتتن فصتتل ششتتم از اشبتترای مطاشعتتۀ بتت

 .نادک محدو نوری مراجعن

 یتخصص یها پرسش

و  یموعود را از نسل امام حسن مجتب یمهد  نگاران، تاریخاز  یبعضچرا 

 ؟د ندان یم ییطباطبا

در . روایتتات بستتااری وجتتود دارد در متتورد نستتب امتتام مهتتدی

تتاب ک راستت، د از نسل امتام حستان کن امام مهدی مورد این

ن کت نزدیک بن پانصد روایت نقل شده است؛ در حتاشی االثدر  منتخب

استت،  از نسل امام حستن کن امام مهدی ردن اینک برای ثابت

ستتنت آمتده و ستتادثامر  فقتط یتک روایتتت، آن هتم در منتابع اهل

ن این حدیث سااتگی و ک نماید اشعمادی با هفت دشال ثابت می

از نستتل امتتام  متتام مهتتدیاشبتتتن بتتن یتتک معنتتا ا  .جعلتتی استتت

داتتتر امتتام ( فاطمتتن) ناتتز هستتت؛ زیتترا متتادر امتتام بتتاقر حستتن

از طترف متادر، حستنی  پ  امتام مهتدی. است حسن مجتبی

 .هستند

بایتتد بگتتویام چنتتان  در متتورد طباطبتتایی بتتودن امتتام مهتتدی

کن بر حستانی  توان پذیرفت؛ زیرا چنان چازی را بن هاچ وجن نمی

تتتک  ایتتات و دل یتتل بستتااری داریتتم، بتتر تکرو بتتودن امتتام مهتتدی

ن کت ناتز روایتت زیتادی داریتم تا امام حسان پدران امام مهدی

 سدتیک یمهددکتن بتا عنتوان ) یالمهدد هدو مدن تتابک و االثر منتخدبتاب ک در

 هدو مدنتتاب ک تعدادی از احادیث را از. اند ، نقل شده(ترجمن شده

 : کنام باان می یالمهد

؛ از (روایتتت 093)استتت  ن امتتام ستتجاداز فرزنتتدا امتتام مهتتدی

 ؛ از فرزنتدان امتام صتادق(روایت 093)است  فرزندان امام باقر

؛ (روایتت 099)استت  اظمکت ؛ از فرزندان امتام(روایت 090)است 

 ؛ از فرزندان امام جتواد(روایت 035)است  از فرزندان امام رضا

                                              
 .زادهاعل یمهد :، ترجمنققنوس انتظار در: کن . 
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؛ (وایتتتر  003)استتت  ؛ از فرزنتدان امتتام هتادی(روایتتت 039)استت 

 (. روایت 008)است  فرزند امام حسن عسکری

 ی را ناتز نقتلتتر  باشتعتداد  االثدر منتخبهللا صافی در  اشبتن آیت

 096بتتودن،  رده استتت؛ مثلتت   بتترای فرزنتتد امتتام حستتن عستتکریکتت

روایتت  090کن نام پدر ایشان حسن استت،  روایت آورده و در این

 .رده استک دیگر را نقل

بده ندام محمدد  یر یاند فرزند امام حسدن عسد وشتهاز مورخان ن یبعض 

 است؛ آیا صحت دارد؟ د شدهیشه یسالگ 7 یا 6در سن 

تنهتا  یک از موراان شتاعن چنتان نظتری ندارنتد و نتن اشبتن هاچ

ن هتاچ عتاشم شتاعی چنتان ستخنی را ناتاورده کت موراان شاعن،

اشتدین عربتی  سنت افرادی ماننتد محی بلکن از بزرگان اهل. است

اند و متا دل یتل  ن بن وجود و زنده بودن او گواهی دادهک دهستن

ن شتتهادت فرزنتتد امتتام حستتن کتت بستتاار متعتتدد و فراوانتتی داریتتم

هتتای متعتتددی  از جنبتتۀ عقلتتی برهان. صتتحاح ناستتت عستتکری

دل شت ... برهان شطف، عنایت، علت غایی، امکان اشرف و: مانند

شبتتتن محتتل ا. ن امکتتان نتتدارد زمتتان بتتدون امتتام باشتتدکتت کننتتد می

 کن این امتام اما این  بسط و بحث این دل یل در جای اود است؛

است، از حوزۀ عقل اتارج استت و بتن ناچتار بایتد سترا  روایتت ک

بتتاش از  االثددر منتخددبتتتاب ک هللا صتتافی گلپایگتتانی در آیتتت. رفتتت

گانتن بتودن امامتان دل شتت  ن بتر دوازدهکت آورد نهصد روایتت متی

را برشتتمرده و  روایتتت، استتامی ائمتتن هتتا پنجتتاه دارد و در بتتان آن

 .استک ن دوازدهمان و آارین امامک دارد باان می

تتتوان  آیتتا بتتا وجتتود ایتتن همتتن دشاتتل عقلتتی و دل یتتل نقلتتی، می

تتوان بتا قتول  رد؟ آیتا میکت ای در باطل بودن این ادعا شتک ذره

، حتتتی در صتورت معتبتتر بتودن منبتتع آن، از ایتن همتتن «بعضتی»

 شاد؟ک مدارک و منابع دست

                                              
 ، یتار انیپا و یعل: کن). ها مطرح شده است ن بحثیعن ااش یل مک یها تابکدر  . 

 .(اناد فلسفادمجاس
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ن چنتتتان قضتتتاوتی نتتتن علمتتتی استتتت و نتتتن کتتت طباعتتتی استتتت

ای جتتتای ابهتتتامی بتتتاقی  کننتتتده منصتتتفانن و بتتترای هتتتاچ تحقاق

ن حضترت کت کنتد گذارد، بلکن یقان بن عقادۀ شاعن پاتدا می نمی

 .تا زمان حال زنده است( زمان توشد) 355از سال  عصر وشی

 نام امام

 چیست ؟ اصلی امام زمان  نام

« ابواشقاستتم»اش  ناتتنک و« محمتتد» زمتتان نتتام اصتتلی امتتام

را دارد و از قبتل،  ناتۀ پاتامبر اکترمک است؛ یعنی حضرت، نام و

 .رده استک ناۀ اود معرفیک وی را با نام و پاامبر اکرم

نوشدددته « د م ح م»شدددود و بددده صدددورت  بدددرده نمی چدددرا ندددام امدددام زمدددان

 شود؟ می

بستااری از فقهتا  نظر وجود نتدارد؛ باره ماان فقها اتفاق در این

هستتتند، امتتا  ردن نتتام امتتام مهتتدیکتت معتقتتد بتتن حرمتتت علنتتی

ن در زمان ما تصریح بن نام ک اند برای از فقها هم بر این عقاده

ن دستتۀ نخستت کت ایشان بدون اشکال استت؛ براتی از روایتاتی

 :اند بن این قرار است ردهک فقها بن آن استناد

 : فرمودند پاامبر. 0

   هره هللا؛ظیی حتی سمیل  

 .شود تا اداوند او را ظاهر گرداند نام او برده نمی

 : فرمودند اماراشمؤمنان. 3

ان لت  احتدو بتن ی رسول هللا عهد اش یبااما اسمن فان حب

   هللا؛ بعثنیی حت

ن نتامش را نگتویم ک دوستم پاامبر از من پامان گرفتن است

 .ن اداوند او را برانگازدک تا زمانی

                                              
 .381، ص03، جعهیالش وسائل کمستدر . 

 .386همان، ص . 
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 : فرمودند  امام باقر. 9

   ره باسمن؛ حل ذیل 

 .بردن نامش جایز ناست

 : فرمودند امام صادق. 9

   ؛یباسم اشمهد عیم واشتنو  ایا

 .ردن نام مهدی بپرهازیدک از آشکار

 : ناز فرمودند امام زمان. 5

   ال سم اذاعوه؛ی ان دشلتهم عل

 .کنند نی آن را فاش میک اگر بن نام راهنمایی

ن نباید نام حضترت ک نوع روایات، طباعی است با توجن با این

ن لتت زم استتت استتم حضتترت نوشتتتن کتت بتترده شتتود و در متتواردی

نوشتن شود تا تصریح بتن استم ( د م ح م)شود، با حروف مقطعن 

  . ااتاار بن زبان جاری نشود نگردد؛ و هنگام اواندن، بی

 :دربارۀ علت چنان حکمی باید گفت

ن بایتتد کتت استتل م، تعبتتدی استتت اولتت  ، بستتااری از احکتتام فقهتتی

شذا ائمن ناز . رد و دانستن علت آن ضرورتی نداردک ها عمل بدان

 اند؛ علت همۀ احکام را باان نکرده

فاطمتن نتام او را بداننتد،  اگر بنی»: فرماید می ثاناا ، امام باقر

  .«نندک قطعن شوند او را قطعن مصمم می

بتاره  روی در اینیکی از نواب ااص امام، محمد بن عثمان عم

 :دهد چنان توضاح می
ایتن حکتم . ناتدک ن از اسم ایشتان ستؤالک حرام است بر شما
                                              

 .همان . 

 .385همان، ص . 

 . همان.  

 ۀمجلت ،ین طبستیاشتد ، نجتم«نام تستمکتح»: کن بحث نیل اادانستن تفص یبرا . 

 .9، شانتظار

 .388ص ،ینعمان ،ةبیالغ . 
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ردن کتت گتتویم؛ زیتترا متتن حتتق حلتت ل و حتترام را متتن از اتتود نمی

استت و علتت ایتن را چنتان  ندارم، این سخن از طترف امتام

ن امتام کت زیرا واقعات در نزد الافن ایتن استت: کند باان می

ناتتتا رفتتتتن و فرزنتتتدی ناتتتز از او برجتتتای از د حستتتن عستتتکری

وجو  و اگتتر استتم وی معلتتوم شتتود، جستتت... نمانتتده استتت

ردن استم کت ناد و از ستؤالک پ  تقوا پاشن. شود شروع می

  .نادک اودداری

ن علت حرمت بردن نتام آن ک گردد از چنان روایاتی معلوم می

 .ردن شاعاان استک حضرت، تر  از تعقاب امام و اذیت

ای از علمتتا حرمتتت را مخصتتوص اوایتتل  ستتا  عتتدهبتتر همتتان ا

  .دانند غابت؛ اصوصا  دوران غابت صغرا می

ن آن را تتتا زمتتان ظهتتور، حتترام کتت امتتا روایتتاتی هتتم وجتتود دارد

 :دانند؛ مثل می

 : فرمود پاامبر

   افر بن؛ ال    امنان باسمن ظاهرا  قبل قاسمیل  

 .ر اوبرد مگر منک قبل از قاام، آشکارا نام او را نمی

 : فرمود امام باقر

   ظهره امره؛یی حتی سمیل 

 .شود تا اداوند امر او را آشکار گرداند نام برده نمی

 : فرمود امام رضا

علتن باستمن یراه و یتی بتن احتد حتتاباسمن بعد غی سمیل 

   ل اشخلق؛ سمن افل

احدی نام او را بعد از غابتش نبرد تا او را بباند و استمش را 

 .عد همۀ مردم او را نام ببرندند، بک آشکار
                                              

 .933، ص0، جیافک . 

 .391، ص06، جعهیالش وسائل . 
 .385، ص03ج ،عهیالش وسائل کمستدر . 
 .535، ص0، جیافک . 
 .385، ص03ج ،عهیالش وسائل کمستدر . 
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 : فرمود امام عسکری

ظهتر هللا یان ی تن اشانكنن بیكان او اسمیحل ل حد ان یول  

   سلطتنن؛ دوشتن و

کتن  ناتن بخوانتد تتا آنک بر احدی جتایز ناستت او را بتن استم یتا

 .اداوند دوشت و قدرت او را آشکار نماید

ماننتتد عل متتن بتتا توجتتن بتتن ایتتن روایتتات، عتتدۀ دیگتتری از علمتتا 

علت حرمتت معلتوم ناستت و : اند و محدو نوری گفتن  مجلسی

شتتذا حرمتتت ذکتتر نتتام . توانتتد تقاتتن و تتتر  از تعقاتتب باشتتد نمی

  .ایشان همچنان باقی است

ن قائلان بن جواز بتردن نتام حضترت، ایتن ک اشبتن طباعی است

کتن در بعضتی از روایتات  عل وه بتر این  .اند ردهک روایات را توجان

  .زیارات بن اسم حضرت تصریح شده استو 

 شقب امام

 .دیرا نام ببر ها  از آن یچند لقب دارند؟ بعض امام زمان

ذکتتر شتتده  هتتای متعتتددی بتترای امتتام زمتتان در روایتتات، شقب

هتا و آثتار وجتودی  ن هرکدام بن بخشی از صتفات، ویژگیک است

اد تعتتد، الثاقددب  نجددمتتتاب ک محتتدو نتتوری در. آن امتتام اشتتاره دارنتتد

کتتن بتتن  کنتتد متتورد ذکتتر می 083استتامی و اشقتتاب حضتترت را تتتا 

 :کنام ها اشاره می تعدادی از آن

ایتتن  .، مهتتدی استتتمشتتهورترین شقتتب امتتام زمتتان: یمهتتد. 0

در  امتتام بتتاقر. انتتد ردهک تعاتتان شقتتب را پاتتامبر گرامتتی استتل م

 : فرماید گویند، می کن چرا بن آن حضرت، مهدی می مورد این

                                              
 .همان . 
 .90، ص50، جبحاراالنوار . 
 .381، ص03ج ،عهیالش وسائل کمستدر . 

 .390، ص06ج ،عهیالش وسائل . 

 .399، ص06، جعهیالش وسائل؛ 913، 993، 990و  999، ص3، جنیالد مالک . 

 (.مفادخ ا، شارشاد :بن نقل از) .016ص ،محدو نوری، الثاقب نجم . 
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نامادند؛ زیرا وی متردم را بتن امتر پنهتان هتدایت  او را مهدی

   .کند می

 : فرماید باره می ناز در این امام صادق
 ن گتمکت گویند؛ زیرا مردم را بن امری آن حضرت را مهدی می

  .کند هدایت می( اسل م راستان)اند  ردهک

 : فرماید می پاامبر اکرم. کننده بن حق یعنی قاام :قائم. 3
ن پت  از فرامتوش شتتدن کت و را قتائم نامادنتدبتن ایتن دشاتل ا

  .کند نامش، قاام می

َمتتتن ُقتِتتتَل در تفستتتار آیتتتۀ شتتتریفۀ  امتتتام بتتتاقر: منصتتتور. 9

 : فرمود َمظُلوما  
َفَقد َجَعلنا است و منظور از ادامۀ آین  او حسان بن علی

تُن  یسترِف ِفتی  ِن ُسلطانا  َفلَ اِشَوشِ    «اَن َمنُصتورا   تاشَقتتِل اِنَّ

باشتد؛  می« منصور»ن نامش در این آین ک است ام زمانام

کن اداوند احمد و محمد را محمود، و عاستی را مستاح  چنان

  .اوانده است

 گویند؟ معنای آن چیست؟ می هللا  یةبقچرا به آن حضرت 

 هللا  اتتعبقیعنتتی بازمانتتدۀ اتتدا، و بتتن حضتترت مهتتدی،  هللا اتتعبق

عنتتی بعتتد از همتتۀ گوینتتد، چتتون او آاتترین حجتتت اداستتت؛ ی می

ن بتن ارادۀ کت پاامبران و امامان، او تنها حجت ادا در زمان است

 .ردک اداوند دناا را پر از عدل و داد اواهد

 است؟« أباصالح» چرا لقب امام مهدی

کتن بتن امتام  این: فرمایتد بتاره می هللا مکارم شارازی در این آیت

زنتدی بتن ن فر کت گویند، بن ستبب ایتن ناستت ، اباصاشح میزمان

                                              
 . 0، شاخ صدوق، جعیالشرا علل . 

 .063 و 001، ص0ج ،یاحمد جنت :ترجمن ،یخ حر عاملا، شةالهدا اثبات . 

 .65ص دوق،خ صا، شاالخبار یمعان . 

 .95یۀاسرا، آ ۀسور  . 

 .391اظم، صکمحمد  :قا، تحقیوفک فرات ریتفس . 
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در شغت عرب، تنها بتن معنتای پتدر « اب»دارد؛ زیرا « صاشح»نام 

 ، یعنتتی«اباصتتاشح». ناستتت بلکتتن بتتن معنتتای صتتاحب ناتتز هستتت

شقتتب اباصتتاشح از آیتتۀ قتترآن . ن صتتاشحانی در ااتاتتار داردکتت ستتیک

ُبوِر ِمتن بَْعتِد اشتذ ِ ِْر أَنَّ الْتأَرَْم  یَوَشَقْد  ََتبَْنا فِ گرفتن شده است؛  اشزَّ

ت جهتتان را اتتمکن، بشتتارِت حایتتچتتون آ  .اشصَّتتاِشُحونَ  یَ رُِثَهتتا ِعبَتتادِ یَ 

، صتاحب ن امتام زمتانک صاشحان است ین بشارت برایداده و ا

 .ستها آن ۀو فرماند

 : فرماید در روایتی می اشبتن امام صادق
یتتا »یتتا بگتتو  «یتتا صتتاشح»ردی، صتتدا بتتزن کتت هرگتتاه راه را گتتم

ناتتد تتتا اتتدا شتتما را ک هتتدایت متتا را بتتن راه راستتت« اباصتتاشح

  .مورد رحمت قرار دهد

هتتای معتبتتر روایتتی آمتتده،  تابک ن درکتت بنتتابر روایتتت ذکرشتتده

ند و بن هتر دشالتی ک شود اگر انسان در راهی حرکت معلوم می

توانتتتد  ستتتو بایتتتد بتتترود، می دامکتتت ن ازکتتت نتتتد و ندانتتتدک راه را گتتتم

 .ندک اییرا صدا بزند و دراواست راهنم« اباصاشح»یا « صاشح»

« ارشتدونا»، شفت  «یا اباصاشح ارشدونا»: در روایت آمده است

هتتدایت )ار کتت شتتود گروهتتی بتتن ایتتن ن معلتتوم میکتت جمتتع استتت

 تتوان نتاجتن گرفتت از برای روایتات می. مشغول هستند( مردم

ها را موکل  اداوند آن  ای از این افراد، از جناان هستند؛ ن عدهک

 .داده است زمان، برای راهنمایی مردم قرار

وقتتی اماراستحاق : کنتد عل من مجلسی از پدر اویش نقل می

. آورد شد، همتان جملتن را بتن زبتان متی استرآبادی در راه گم می

ن او کتت فهمتتد اماراستتحاق می. کتترد متتک میک ستتی بتتن اوک گتتاه آن

  .بوده است امام زمان

                                              
 .015یۀاء، آاانب ۀسور  . 

 .3516، ح338، ص3، جهیالفق حضرهی ال من . 

 .باب نهم، 039ص د بن طاوو ،ا، ساالسفار اخطار من االمان . 

 .006، ص53، جبحاراالنوار . 
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محدو نوری در حکایتت دیگتری از ملت علی رشتتی چنتان نقتل 

تسنن، مادری شتاعن داشتت و از او شتناده  ز اهلیکی ا: کند می

ها را  شتتتده استتتت و گم« اباصتتتاشح» ن شقتتتب امتتتام زمتتتانکتتت بتتتود

متک ک «اباصاشح»کند و از  روزی او راه را گم می. کند هدایت می

ن وی را تتتتتا نزدیکتتتتی کتتتت یابتتتتد ستتتتی را میک گتتتتاه آن. طلبتتتتد می

  .شود کند و او ناز شاعن می روستایشان هدایت می

شتتامل « اباصتتاشح»ن ستتند معتبتتری دارنتتد، کتت حکتتایتیبنتتابر دو 

توان گفت، ایشان فرد اصلی  حتی می. شود ناز می امام زمان

این روایت هستند و جناان و دیگتران بتن فرمتان ایشتان، متردم را 

دار  کنند و گتاهی ناتز اتود حضترت ایتن امتر را عهتده هدایت می

 تتتر شبابتترای اطلتت ع . کنتتد شتتود و گمراهتتان را هتتدایت می می

ی هجرانتتی علت ۀنوشتتت چدرا  اباصدالح زمددان امدامتتتاب ک تواناتد بتن می

 .رجوع نمایاد

 امام اۀکن

 ابوالقاسم است؟ نیر امام زمانک چرا

 :اند ردهک روایات زیادی بر این مطلب تصریح

 : فرمود پاامبر 

   ؛یتان تن ان 

 .ناۀ من استک کناۀ او

 : فرمود امام صادق

   اشقاسم؛تن ابوان اسمن محمد و 

 .اش ابواشقاسم است نانک اسمش محمد و

 : فرمود امام جواد

                                              
 .90تیاک، حیالم و ةجن . 

 .386، ص0، جنیلدا مالک . 

 .905، ص3، جةالغم ش ک . 
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   ن؛ان هللا و  رسولی هو سم

 .کناۀ پاامبر است نام و هم او هم

 : فرمود امام عسکری

   ن؛ان هللا و  رسولی هو سم

 .کناۀ پاامبر است نام و هم او هم

تتوان بتن دو  کن شقب ایشان ابواشقاسم استت، می اما علت این

ن اشبتتن تصتریح روایتات ناستت، بلکتن از بتاب کت ردکت دشال اشتاره

 :تطباق است

کناتتتۀ متتتن »: فرمتتتود پاتتتامبر: چتتتون مقستتتم امتتتوال استتتت. 0

کنتتتد و متتتن تقستتتام  ابواشقاستتتم استتتت، چتتتون اتتتدا عطتتتا می

ن در دوران کتت ناتتز آمتتده استتت در متتورد امتتام زمتتان  .«کنم متتی

یتا   کنتد، حکومت اویش اموال را مساوی بان مردم تقسام می

  .کند بدون شمارش، اموال را تقسام می

: فرمتود پاتامبر: چون مل ک تقستام بهشتت و جهتنم استت. 3

ابواشقاستتم هستتتم چتتون اداونتتتد در روز قاامتتت جهتتنم را جتتتدا 

 ستیک پت  اشنتار؛ ین ففین والرار امن ال وش یفر ب فمن »کند؛  می

و . «افر شود از اوشان و آاترین در آتتش اواهتد بتودک ن بن منک

  اشجنتع؛ یففت یوأقتر بنبتوت یفمتن آمتن بت»: کنتد بهشت را جدا می

نتد در ک ک  بن من ایمان آورد و بن پاامبری من اعتتراف پ  هر

 . «بهشت اواهد بود

ومتن »: فرمتود در متورد امتام زمتان در روایت دیگری پاتامبر

ومن صتدقن فقتد  یذبن ذبن فقد  ومن  یرنكبتن فقد اناغ یره فكان

                                              
 .389، ص03ج ،عهیالش وسائل کمستدر . 

 .381همان، ص . 

 .009، ص06، جبحاراالنوار . 

 .80، ص50همان، ج . 

 .(989، ص3، جةالغم ش ک :نقل از بن) مسلم حیصح . 

 .39، ص06، جبحاراالنوار . 
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رده کت ک  هنگام غابت او منکرش شتود مترا انکتارهر   ؛یصدقن

رده استتت و کتت نتتد متترا تکتتذیبک استتت و هتترک  او را تکتتذیب

شتذا انکتار . «ند مترا تصتدیق نمتوده استتک هرک  او را تصدیق

 یا ایمان بتن ایشتان همتان انکتار یتا ایمتان بتن پاتامبر امام زمان

پتتت  او ناتتتز . ن باعتتتث تقستتتام بهشتتتت و جهتتتنم استتتتکتتت استتتت

 .م استابواشقاس

 علت برااستن

 شوند؟ چرا هنگام شنیدن نام امام زمان بلند می

ن در بتان شتاعاان مرستوم و معمتول بتوده کت یکی از اعماشی

شود، اهل  در جایی برده می ن چون نام قائمک است، این است

اگرچن دشالتی مستلم بتر وجتوب قاتام بتن . شوند مجل  بلند می

ن کت تتوان گفتت د میهنگام ذکر این شفت  ناستت، امتا در ایتن حت

ای  این امتر در بتان متردم، بتن عنتوان یتک عمتل مستتحب، ریشتن

متتتذهبی دارد و در حقاقتتتت اظهتتتار ادب و احتتتترام بتتتن آن عزیتتتز 

 .است

لمتتتۀ ک در اراستتتان حضتتتور امتتتام رضتتتا: کتتتن نقتتتل شتتتده چنان

ذکتر شتد؛ حضترت برااستت و دستتش را بتر ستر نهتاد و « قائم»

راه ظهتتتورش و  ن وکتتت اداونتتتدا بتتتر فتتترجش شتتتتاب»: فرمتتتود

  .«نهضتش را آسان گردان

ن این رفتتار در عصتر ک شود از روایتی دیگر چنان استفاده می

ستؤال  از حضترت صتادق. ناز معمول بوده است امام صادق

 : چاست؟ حضرت فرمود« قائم»شد، علت قاام در موقع ذکر 
ثترت شطتف و ک صاحب امر، غابتی دارد بساار طولت نی و از

 _ستانش دارد، هرک  وی را بن شقب قتائم ن بن دوک محبتی

ریمتۀ او، و اظهتار تتأثری استت ک ن مشهور است بن دوشتتک

نتتد، آن حضتترت هتتم نظتتر شطفتتی بتتن او ک یتتاد _از غربتتت او 

                                              
 .900، ص3، جنیالد مالک . 

 (.91، ص50، جبحاراالنوار)« وسهل َمَخرجناشلهم عجل َفَرجُن ».  
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اواهتتد نمتتود و چتتون در ایتتن حتتال، متتورد توجتتن امتتام واقتتع 

پتتا ااتتزد و از اتتدا  شتتود، ستتزاوار استتت از بتتاب احتتترام بتتن می

  .لت نمایدتعجال در فرجش را مسئ

باشتد؛ مثتل  توان گفتت در بعضتی شترایط واجتب می اشبتن می

کتتن ایتتن شقتتب یتتا اشقتتاب دیگتتر حضتترت در مجلتت  یتتاد شتتود،  این

 در این حال اگر. پا اازند گاه همۀ اهل مجل  بن احترام آن بن آن

ستتی از اهتتل مجلتت  بتتدون عتتذر از جتتای اتتود برنخاتتزد، و ایتتن ک

ت باشد، بتدیهی استت برنخاستن توهان و هتک حرمت آن حضر 

 .باشد این عمل حرام می

 : گوید هللا سادمحمود طاشقانی می آیت
این دستور قاتام، شتاید بترای احتترام نباشتد، و ال ت  بایتد بترای 

. ردکت ادا و رسول و اوشاای مکترم دیگتر هتم بتن قاتام احتترام

ردن مقتتتدمات نهضتتتت کتتت بلکتتتن دستتتتور آمتتتادگی و فتتتراهم

ایتن حقاقتتت ... پشتتتابانی جهتانی و در صتف ایستتتادن بترای 

این همن فشار و مصابت از آغاز حکومتت دودمتان ... است 

های صلابی و حملتۀ مغتول و  دنائت و رذاشت اموی تا جنگ

های استعماری، بر سر هر ملتتی  های دوشت ااتناق و تعدیل

آمتتد، ااکستتترش هتتم بتتن بتتاد فنتتا رفتتتن بتتود، شتتاکن  وارد می

ن چتون استم کت دهنتد ن پاشوایان حتق آن دستتور میک دینی

شتود،  ، مؤس  دوشتت حقتۀ استل م، بترده می«قائم»صریح 

 پا بایستاد و آمتادگی اتود را بترای انجتام دستتورات اعلت م بن

ناد و اود را هماشتن نارومنتد و مقتتدر نشتان دهاتد، هتاچ ک

  و .وقت نخواهد مرد

 بید امام غایفوا

 ای برای مسلمانان دارد؟ امام غایب چه فایده

                                              
 . 300، ص0شاخ حائری یزدی، ج ،ناصبلا الزام.  

 . 369، محمدرضا حکامی، صمغر  دیخورش.  

، علارضتا رجتاشی زمدان امدام رامدونیپ پاسد  و پرس  صد یک: جواب این سؤال برگرفتن از.  

 .است 63 – 60تهرانی، ص 
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. هتتای آن حضتترت ناستتت حضتترت، متتانع از برکت هرگتتز غابتتت

 :اند باره فرموده در این حضرت رسول اکرم
در زمان غابت، ماننتد  بهره و انتفاع مردم از حضرت مهدی

کتن زیتر ابتر  بردن انسان از آفتاب است در زمانی  نفع و بهره

  .پنهان است

وار اشتتاره  در ذیتتل بتتن بعضتتی از فوایتتد بتتن صتتورت فهرستتت

 :شود می

وجتتود او  امتتام در نظتتام هستتتی محتتور و متتدار استتت و بی. 0

 شتتتتود؛ امتتتتام صتتتتادق برکتتتتات اشهتتتتی بتتتتر زماناتتتتان نتتتتازل نمی

 : اند فرموده
  .ریزد اگر زمان بدون امام بماند، هر آینن فرومی

ای بتترای  اگرچتتن وجتتود امتتام، غایتتب استتت وشتتی عامتتل جتتدی. 3

 باشد؛ حف  مکتب شاعن و اسل م واقعی می

ای روشتتن و  در عتتاشم، موجتتب اماتتد بتتن آینتتدهوجتتود امتتام . 9

 سراسر شور و اشتااق است؛

 چون امام ناظر اعمال ماست، پت  ایتن موجتب اودستازی. 9

 شود؛  می... و

ها، بتتن ویتتژه مستتلمانان، از  رابطتتۀ عتتاشم ملکتتوت بتتا انستتان. 5

طریق امام معصوم است و او واسطۀ فاض اشهی بتن بنتدگان 

  .است

 کند؟ بت چگونه ما را راهنمایی میدر زمان غی امام زمان

 : در واقع دو نوع هدایت داریم

 گردد؛ ن غاشبا  با حضور امام حاصل میک هدایت مستقام. 0

ن در ایتتن هتتدایت، بتتن حضتتور حضتترت و کتت هتتدایت بتتاطنی. 3

گاری از  مل قات مردم بتا او ناتاز ناستت و در واقتع همتان دستت

                                              
 .081، ص59، جبحاراالنوار . 

 .310، ص0، جیفاک . 

 .رهابک ۀارت جامعیز ، الجنان مفاتیح: کن تر باش یآگاه یبرا . 
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ن با غابت حضرت ک راه باطن و هدایت انسان از راه درون است

ن حضتترت کتت بتتن علتت وه براتتی از انتتواع هتتدایت. ناتتز امکتتان دارد

شدگان  دهد، مانند هدایت گم در حق شاعاان انجام می مهدی

هتتای  و شتتفای بامتتاران، در واقتتع متوقتتف بتتر حضتتور و مل قات

ن اعماشش بتن دستت ک مقطعی است؛ همچنان شاعن باور دارد

ایتتن امتتر باعتتث توفاتتق . انتتدب هتتا را می رستتد و امتتام، آن امتتام می

 .شود در اودسازی می تر باش



 

 

 

 

 

 

 بتاغ

 معنای غابت

غایددب نیسددت، در  امدام زمددان: ه بگددوییمکدد آیدا ایددن سددخن صدحیح اسددت

منتمر وایعی است، یعنی ما غایدب  اصل ما غایب هستیم و امام زمان

 هستیم و او منتمر آمدن ماست؟

کن  ان است و این، ظاهر نبودن ایشمعنای غابت امام مهدی

کننتتد غابتتت بتتن معنتتی عتتدم حضتتور ایشتتان  بعضتتی تصتتور می

 است، تصور غلطی است؛ با توجن بن این واقعات، امام زمتان

در اجتمتتاع متتا حضتتور دارد و پاوستتتن در ماتتان ماستتت و متتا را 

کتتن در راویتتات مطتترح  بانتتد و از حتتال متتا بتتاابر استتت، چنان می

تر و  ضر دیگری قویپ  حضور آن حضرت از هر حا. شده است

ن کت تر است و تنها تفاوتش با حضور دیگتران، همتان استت جدی

شود و در واقع غابت، حجابی بان ما و ایشان قرار  او دیده نمی

ابریم، وشی بان او  بانام و از حال او بی ن او را نمیک داده است

 بانتد و اطلت ع ای ناستت و شتذا متا را می و ما هاچ حجابی و پرده

گاهی عماق نسبت بن متا و احتوال و همتۀ مستلمان و امل و آک

در ایتتن حتتال آیتتا جتتا نتتدارد بگتتویام او غایتتب . ها دارد بلکتتن انستتان

ناست بلکن حاضر است و ما در ادمت او ناستتام و او را حت  

کنام؛ پت  متا غتایبام و بتن تعباتر دیگتر، در واقتع او انتظتار  نمی

دل را نتتد و حکومتتت عتتک ن آمتتاده شتتویم تتتا ظهتتورکتت کشتتد می

 .بگستراند

ن در ستؤال آمتده، هماهنتگ بتا شتعر ک کن مطلبی ال صن این
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 :اشانی سروده استک ن مرحوم فاضک شطافی است
ن روی اوبتتتت از متتتن چتتترا کتتت گفتتتتم

 نهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 

 

گفتا تو اود حجابی ورنن رام عاان  
 استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

ای بددودن آن، توسددا امامددان  ، و دومرحلددهآیددا مسددغلر غیبددت امددام زمددان 

 شده است؟یبلی مطرح 

 در دربارۀ غابت امام زمان و ائمن روایات فراوانی از پاامبر

هتتتا دو  ن در بعضتتتی از آنکتتت هتتتای شتتتاعن موجتتتود استتتت تابک

 .ای بودن غابت امام ناز باان شده است مرحلن

 :فرمود امام حسان

وهتتو صتتاحب  یقتتائم هتتذه ال متتع هتتو اشتاستتع متتن وشتتد

   بع؛ااشغ

ستتل متتن اواهتتد بتتود و او قتتائم ایتتن امتتت، نهمتتان نفتتر از ن

 .باشد صاحب غابت می

 :فرمود و ناز امام صادق

   لع؛یطو ی ر  وال ار ابتان احداهما قصاشلقائم غ

وتتتاه و ک هتتا دو غابتتت اواهتتد بتتود؛ یکتتی از آن بتترای قتتائم

 .دیگری طول نی مدت است

 پتتتاش از ولتتت دت مهتتتدی حتتتتی بستتتااری از اصتتتحاب ائمتتتن

اند و روایتتات مربتتوط بتتن  وشتتتنن« بتتعااشغ»هتتایی بتتا عنتتوان  تابک

 هتتا در تابک انتتد و نتتام ایتتن ردهک هتتا تتتدوین را در آن غابتتت امتتام

حتتی بعضتی از علمتای . آمده استت ینجاش رجالتب رجال، مانند ک

 صبا  اند، مانند ابن ردهک سنت هم اعتراف بن غابت مهدی اهل

 : تاب اود نوشتن استک ن درک
او وجود داشتتن استت پاش از ول دت  روایات غابت مهدی

                                              
 . 9، ح099، ص50ج ،بحاراالنوار.  

 . 991، ص0ج ،یالکاف.  
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  .و او پاش از قاامش دو غابت اواهد داشت

 بتازمان شروع غ

 از چه زمانی آغاز شده است؟ یامام مهد غیبت 

زمتتان بتتا شتتهادت  هجتتری و هم 361آغتتاز غابتتت صتتغرا از ستتال 

هجتری و  933و پایان آن ناز در ستال  بوده امام حسن عسکری

اشبتتن براتی . تزمان با وفات آارین نایب ااص حضترت است هم

نگتتتاران، آغتتتاز غابتتتت صتتتغرا را از ستتتال ولتتت دت حضتتترت  از تاریخ

براستا  ایتن نظتر، دورۀ . داننتد هجری می 355در سال  مهدی

علمتتای  تتتر باشن کتت ستتال و برپایتتۀ نظریتتۀ اول 05غابتتت صتتغرا 

 .شاعن بن آن معتقدند، حدود هفتاد سال اواهد بود

ن اداونتد ک زمانی هجری آغاز شد و تا 933برا از سال ک غابت

بخواهد و مردم شااقت و آمادگی ظهور و پذیرش حکومت عدل 

 .نند، ادامن اواهد داشتک حضرت را پادا

 شد؟ یب میغا کی همودک در ا امام زمانیآ

غابتت . ابتدا باید منظور از غاب و غایب بودن امتام را بتدانام

امام، بن معنتای ناستت شتدن و عتدم حضتور ایشتان در بتان متا 

ت، بلکتتن غابتتت یعنتتی ناشتتنا  بتتودن امتتام؛ حضتترت در ناستت

کنتتد و  وچتتن و ااابتتان رفتتت و آمتتد میک جامعتتن حضتتور دارد، در

هتترک  امتتام . شناستتد ستتی او را نمیک باننتتد، امتتا متتردم او را می

. کنتد یتک فترد عتادی را دیتده استت بانتد، گمتان می را می زمان

ان گتتتویام امتتتام غایتتتب استتتت، و آن حضتتترت از زمتتت بنتتتابراین می

 .اند توشدشان ناشنا  بوده

از بدو توشد تا پن  ساشگی نزد پدر بزرگتوار اتویش  امام زمان

نمتتوده و تنهتتا بتتن  ایشتتان را مخفتتی می بتتوده و امتتام عستتکری

آن حضترت بعتد از شتهادت . داده استت شاعاان امان نشان می

                                              
 . 0130، ص3، جالمهمة الفصول.  
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پدرشان، در پن  ساشگی بتن امامتت رستاد و از آن زمتان تتا پایتان 

سی غار از نایبان ااص امتام ک ،(حدود هفتاد سال)غابت صغرا 

ستتاشگی،  05بتتا ایشتتان ارتبتتاط نداشتتت و بعتتد از ایتتن دوران در 

سی از محل ک ارتباط با ایشان قطع شده، و. برا آغاز شدک غابت

ن امتام کت اما در روایات آمده است. اقامت ایشان ابردار نگشت

متتردم  در ماتتان جامعتتن حضتتور دارنتتد و شتتاهد اعمتتال و گفتتتار

   .هستند

 بتامکان شروع غ

 جاست؟ک یبت امام مهد یمحل غ

ن در کتت شتتود ستترداب، بتتن طبقتتۀ زیتترین ستتااتمان اطلتت ق می

مناطق گرمساری برای حفاظت از گرمای شتدید، زیتر ستااتمان 

ستتتازی در بستتتااری از  ایتتتن شتتتاوۀ سااتمان. شتتتود ستتتااتن می

رم و ن دارای آب و هتوای گتک مناطق عراق، ازجملن شهر سامراء

در شتتهر  اانتتۀ امتتام مهتتدی. باشتتد، مرستتوم استتت اشتتک می

ن ملتتک امتتام کتت ایتتن اانتن. ستامراء ناتتز دارای چنتتان ستردابی بتتود

بتتود، پتت  از شتتهادت آن حضتترت در ااتاتتار امتتام حستتن  هتتادی

 .قرار گرفت عسکری

ال وصتااء و  براسا  شواهد تاریخی، ول دت بتا ستعادت اتاتم

آن . ر ایتن منتزل رخ دادد منجی عتاشم بشتریت، حضترت مهتدی

بزرگتتوار، بتتن علتتت شتترایط حتتاکم بتتر زمتتان و وجتتود الفتتای جتتور، 

اش، غابتت او  مخفاانن بن دناا آمد و پ  از شهادت پتدر گرامتی

 .از آن اانن آغاز شد

با توجن بتن حضتور و عبتادت ستن امتام بزرگتوار شتاعن در ایتن 

اانتتتن، و اقامتتتت ایشتتتان در ستتترداب بتتترای متتتدتی، ایتتتن اانتتتن و 

 . شود داب آن، نزد شاعن مکانی مقد  شمرده میسر 

در  گفتنی است بن علت توشتد و زنتدگی مخفاانتۀ امتام زمتان
                                              

 .099و ص 9، ح069صی، ، نعمانةبیالغ . 
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زمتتان حاتتات پتتدر، و همچنتتان آغتتاز غابتتت بتتا شتتهادت پتتدر و بتتن 

امامتتت رستتادن ایشتتان، اظهتتارنظر دربتتارۀ محتتل شتتروع غابتتت 

مشکل استت؛ چراکتن اساستا  غابتْت یتک امتر دفعتی نبتوده تتا از 

ن در کتت ستتؤال شتتود، بلکتتن غابتتت امتتری تتتدریجی بتتود مکتتان آن

بتن . ها بن اوج اود رساد و بن غابتت تامتن منجتر شتد طول سال

ن متا کت مهم ایتن استت. ای فرعی است ن این امر مسئلنک عل وه

 یقتتان داریتتم حضتترت در طتتول دوران غابتتت ماتتان متتردم استتت 

کتن امتام تتا زمتان ظهتور در  کنتد، نتن این و در مجامع شرکت می

 رداب مخفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

  .شده است

 بتاعلت غ

 ست؟یچ بت امام زمانیفلسفه و علت غ

بتن ارادۀ اداونتد رخ داده استت و بتدیهی  غابت امام مهتدی

ترین مصتتتاشح و  استتتا  عتتتاشی ارهتتتای اداونتتتد بتتترک نکتتت استتتت

هاستتتت؛ گرچتتتن متتتا بتتتا علتتتم و دانتتتش محتتتدود اتتتود آن  حکمت

 .ها را ندانام حکمت

 ات مختلفی از معصتوماندربارۀ علت غابت آن حضرت روای

هتا غابتت، ستر ی از استرار  نقل شده است و مطابق بعضی از آن

آشتکار اواهتد  ن رمز و راز آن پت  از ظهتور امتامک اشهی است

هتتایی بتترای غابتتت باتتان  شتتد، وشتتی در بعضتتی از روایتتات حکمت

 :کنام ها اشاره می ن بن برای از آنک شده است

، اریخی زمتان امامتانحتوادو تت: حف  جان امام مهدی( اشف

ن کت دهتد ، نشان میبن ویژه شرایط حسا  زمان امام عسکری

از همتتان آغتتاز توشتتد  شتتتن امتتام دوازدهتتمک دشتتمنان بتتن دنبتتال

اند و اداونتد بترای حفت  جتان حضترت، ایشتان را در  ایشان بوده

پ  پردۀ غابت قرار داد، این مطلب در روایات متعددی مطرح 
                                              

 . 006 - 005، جمعی از محققان مرکز تخصصی مهدویت، ص مهر آفتا .  
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   .شده است

اداونتتد بنتتدگانش را بتتن استتباب گونتتاگون : ردمامتحتتان متت( ب

کنتتد و یکتتی از استتباب آزمتتایش، غابتتت حجتتت اشهتتی  امتحتتان می

 .است تا مؤمنان واقعی از منافقان شنااتن شوند

 :فرمود امام علی _
هرآینتتتتتتن اداونتتتتتتد متتتتتتردی از فرزنتتتتتتدانم را در آاراشزمتتتتتتان 

 ن کتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت انگاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتزد برمی

از [ متدت زمتانی]کند و هرآینن او  اواهی قاام می برای اون

از ]کتتتن اهتتتل گمراهتتتی  ایشتتان غایتتتب اواهتتتد شتتتد بتتترای این

  ... .شنااتن شوند [ یافتگان اوبان و هدایت

بتن  هریتک از امامتان معصتوم: باعت نکتردن بتا ستتمگران( ج

ن بتا طتاغوت کت می یتاران، مجبتور شتدندک دشال شرایط زمانی و

م ن امتتاکتت ننتتد، وشتتی اداونتتد اواستتتن استتتک زمتتان اتتود باعتتت

کتن رستاشت اصتلی  تحت باعت طاغوتی قرار نگاترد؛ چترا مهدی

های طاغوت است، بن همان جهتت او  ندن ریشنک امام مهدی

 .را در پوشش غابت قرار داده است

 :فرمود امام صادق
 ال مر ول دتش بر این الق پنهان است تا چون ظهتور صاحب

    .سی در گردنش نباشدک رد باعتک

را بعددد از تولددد،  یم گرفتدده بددود تددا امددام زمددانچددرا خلیفددر عباسددی تصددم

 بیشد؟

معتتتز، )بتتا ستتن تتتن از الفتتای عباستتی  یعستتكر امتتام حستتن 

 .معاصر بودند( مهتدی و معتمد

بتتن . بتتن دل داشتتت باتتت انتتۀ شتتدیدی از اهلک معتمتتد عباستتی

، همتتان دشاتتل، بل فاصتتلن پتت  از وفتتات امتتام حستتن عستتکری

                                              
 . ، فصل علت غابت3، جالنعمة تمام و الدین کمال: نک.  

 . 090 - 091، صالغیبة ،ینعمان.  

 . ، فصل علت غابت3، جالنعمة تمام و الدین کمال.  
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تاد و دستتتتور داد متتتأموران اتتتود را بتتتن منتتتزل آن حضتتترت فرستتت

 نند؛ در حاشیک را دستگار جا را دقاقا  بگردند تا امام مهدی همن

 ن ایتتنکتت دانستتت معتمتتد می. کتتن امتتام فقتتط پتتن  ستتال داشتتت 

 ن تخت طاغوتاان را وا گون اواهدک ودک همان امامی استک

بتتن ایتتن علتتت . رد و زمتتان را پتتر از عتتدل و داد اواهتتد ستتااتکتت

ن فرعتتتتون کتتتت طور ؛ همتتتتاناواستتتتت آن حضتتتترت را بکشتتتتد می

 .را بعد از توشدش از بان ببرد اواست حضرت موسی می

ها پیش از ظهور و ییامش خلق  وسا یه امام مهد ک دارد یچه ضرورت

ا یددددورتدددر بددده دن یا نددددهیآ یدور بدددرا ردر گذشدددت ید؟ چدددرا امدددام مهدددد شدددو

ق اج به اوسدت خلدیه احتک اند؟ چرا خداوند متعاو او را در همان زمان آمده

 ند؟ک ینم

تواند ااشی از امتام  گاه نمی بن دل یل متعدد عقلی، زمان هاچ

ن ک افزون بر دشال عقلی، احادیث فراوانی ناز وجود دارد  .باشد

  .ماند زمان بدون امام باقی نمی

ن کتت شتتود معلتتوم می( عقلتتی و نقلتتی)بتا توجتتن بتتن ایتتن دل یتتل 

در  امتتام حتتتی در حتتال غابتتت ناتتز محتتور هستتتی استتت و اثتتر او

عاشم وجود، بستاار اساستی و حاتاتی استت و امکتان نتدارد حتتی 

تتتوان  شتتذا چگونتتن می. ای در جهتتان هستتتی نباشتتد بتترای شحظتتن

متوشد نشتود  در زمان امام عسکری ن امام مهدیک ملتزم شد

ن چنان چازی عقل   و نقلت   ک  و زمان ااشی از امام بماند، در حاشی

 . امکان ندارد

ه زمدین بده خداطر او بدایی اسدت، کد ن گفدت آن امدامتدوا به چه دلیل می

 است؟ و فرزند امام حسن عسیری همان امام مهدی

شتود؛ زیترا عقتل  این مطلب با دل یل فراوان حدیثی ثابتت می

 .تواند نظر دهد در بخش تعاان فرد نمی

ردن کتت ن ضتتمن منحصتترکتت بتتاش از نهصتتد روایتتت وجتتود دارد
                                              

 .360ص ،یاصغر رضوان ی، علشبهات به پاس  و یشناس موعود: کن.  

 .ندک ین موضوع نقل میث را در ایحد 09تعداد  ،008، ص0، جیافک.  
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هتتا را باتتان  ت نستتب آنتعتتداد امامتتان در دوازده نفتتر، مشخصتتا

ن یتتازده نفتتر از ایتتن کت دانام دارد، و متتا بتتا تتاریخ قطعتتی متتی متی

از طرفتتتی گفتتتتام زمتتتان بتتتدون امتتتام . انتتتد بزرگتتتان از دناتتتا رفتن

ماند؛ پ  حتما  باید نفر دوازدهم زنده باشتد، و ایتن دشالتی  نمی

استت؛ زیترا طبتق  بساار متتقن و محکتم بتر وجتود امتام مهتدی

ستتتی جتتتز فرزنتتتد امتتتام حستتتن ک نفتتتر دوازدهتتتمروایتتتات فتتتراوان، 

پت  فرزنتد امتام حستن . ناستت ، یعنی حضرت مهدیعسکری

رۀ اتاکی کت از همتان زمتان موجتود و زنتده استت و در عسکری

  .کند زندگی می

در این زمان منشأ اارات و برکتات  گفتنی است، امام مهدی

د آثتار و فوایت»ن از آن بتن عنتوان کت فراوانی بترای جهاناتان استت

کتن وجتود و  ضتمن آن. ها بحث شده استت تابک در« امام غایب

غابت ایشان با فلسفن و فرهنگ انتظار هماهنگ استت و اماتد 

ن منجتتتی متتتا کتتت اصتتتول   تفتتتاوتی. شتتتود ها محستتتوب می انستتتان

گتر، آمتدن یان دیتادها دارد، همان استت؛  شاعاان با سایر منجی

ن زمتان یتا در یمنجت یبترا یداننتد و نقشت ینتده میآرا در  یمنج

در آاراشزمتتان : نتتدیگو  یز ماتتستتنت ن از اهل یبراتت. ستتتنداقائتتل ن

عن ان در فرهنتتگ شتتکتت ییاپو کتتشتتذا تلتت ش و ت. شتتود یمتوشتتد م

 .شود یمشاهده نم ینیچ مذهب و دادر ه ،هست

ه یدددرت کدد غایددب نبودنددد؟ و چددرا خداونددد شددد اگددر امددام زمددان چدده می

تدا زمیندر حردور امدام  کندد مطلق دارد، ایشدان را از هدر خطدری حفدی نمی

 فراهم شود؟

ارهتتا بایتتد ک ن اتتدا چنتتان قتتدرتی را دارد، وشتتیکتت درستتت استتت

ن کتت طبتتق استتباب و روال عتتادی انجتتام گاتترد؛ چتتون بنتتا ناستتت

و تروی  دین، هماشتن از راه  اداوند برای حف  جان انباا و ائمن

                                              
بتر کا یعل، آمدد خواهدد او ،یگتانیگلپا ی؛ صتافتیمهددو و امامت: کن تر باش یآگاه یابر .  

 .پور یمهد
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معجزه پاش برود؛ چون در آن صورت، دناتا دار تکلاتف و ااتاتار 

   .نخواهد بود و امتحان

جریان و حوادو عاشم براسا  قاعدۀ سبب و : بن عبارت دیگر

غابت سپر جتان . مسبب است، وگرنن باید دائما  معجزه رخ دهد

اورد  امام اواهد بود و در این صورت، نن نظم عاشم بن هم می

اشبتتتتن غابتتتت امتتتام . شتتتود ها ستتتلب می و نتتتن ااتاتتتار از انستتتان

  جتتتان امتتتام، تنهتتتا یکتتتی از هتتتای متعتتتددی دارد و حفتتت حکمت

های دیگری مانند عدم پذیرش و آمادگی متردم،  علت. هاست آن

 فراهم نبودن شرایط جهانی برای تشکال حکومت فراگاتر امتام

هتا بتن ذهتن بشتریت  ن براتی از آنکت و امثال آن ناتز وجتود دارد

 .ها علم دارد کند و تنها اداوند متعال بدان اطور نمی

، مسدغلر حفدی جدان ایشدان مطدرح شدده ام زمداندربارۀ علت غیبت ام

 است، بنابراین چرا امامان گذشته برای حفی جان خود غایب نشدند؟

چن مطابق قاعده است ظهتور امتام و حضتور آشتکار او در  آن

ماتتان امتتت استتت؛ چتتون او حجتتت اتتدا و رهبتتر و پاشتتوای متتردم 

ن او آشتکار باشتد و متردم او را کت است، پ  اصل بتر ایتن استت

بتتن همتتان دشاتتل همتتۀ . ننتتد و بتتن او دستتتر  داشتتتن باشتتندببا

ظتتاهر و آشتتکار  _ و ناتتز پاتتامبر اکتترم _گانتتۀ قبتتل  امامتتان یازده

هتا  بودند و حتتی اطتر جتانی هتم متانع از حضتور و آشتکاری آن

نشتتد، وشتتی امتتام دوازدهتتم آاتترین حجتتت اتتدا و امتتام معصتتوم 

 را تتأمان ن باید اهداِف بر زمان ماندۀ همتن انباتا و ائمتنک است

ند و دین اسل م را بتن همتۀ جهتان و جهاناتان برستاند و ظلتم و ک

دارد؛ حال اگر پاش از فراهم شدن زمانۀ  ستم را از همۀ زمان بر

 شتن شود، دیگتر امتامی ناستتک قاام و انقل بش ظاهر گردد و

ن رساشت او را انجام دهد، بن همان دشال غایب شتده استت تتا ک

امامتتان پاشتتان هرکتتدام وظافتتۀ  جتتان او محفتتوظ بمانتتد؛ وشتتی

                                              
 .093 - 098ص ،ینام اماابراه ،جهان دادگستر.  
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دادنتتد و  ن امکتتان داشتتت انجتتام میکتت امامتتت اتتود را در حتتد ی

هتا را دنبتال  شدند، امام پ  از ایشان هدف آن شتن میک هرگاه

کرد و بن همان شتکل استل م پتاش رفتت و احکتام و معتارف  می

 .تباان و تدوین گردید قرآن و سنت پاامبر

 بتاشدن غ یطول ن

 ست؟یچ غیبت امام زمان علت طو انی شدن

ن بن برای از ک های مختلفی دارد بن تأاار افتادن ظهور، علت

 :کنام ها اشاره می آن

 :یرش جهانیپذ عدم. 0

 تتر باشکن قاام حضترت بتن نتاجتن برستد، لت زم استت  برای این

را باابنتد و بتا جتان و  مردم آمادگی پذیرش حکومت امتام زمتان

این پذیرش جهانی زمتانی . نهنددل، بن دستورهای ایشان گردن 

هتای برپتتا شتده نااماتتد  ن متردم از تمتتام حکومتکتت دهتد روی می

تواننتتد عتتداشت و معنویتتت  ن افتتراد عتتادی نمیکتت شتتوند و بباننتتد

اود بتن ایتن نتاجتن  در این صتورت، اودبتن. نندک جامعن را تأمان

ن بن اسرار عاشم آفترینش و ک ن فقط امامی معصومک رسند می

. نتتتدک توانتتتد حکومتتتت عتتتدل را برپتتتا اه استتتت، میها آگتتت انستتتان

ن باید بن ک ترین چازی است ن عداشت، ل زمک یابند همچنان درمی

بنتتد بتتود و حتتتی در متتوارد ضتترر بتتن اتتود ناتتز، نبایتتد روی  آن پای

بعد از فراهم . عداشت پا گذاشت و ظلم بر دیگران را روا دانست

و  آمتتتدن ایتتتن مقتتتدمات، متتتردم سراستتتر جهتتتان احکتتتام استتتل م

ن عتتتان استتتل م استتتت، بتتتن جتتتان کتتت را هتتتای امتتتام زمتتتان فرمان

 .پذیرند می

  :یقااران حقینبودن . 3

بااتتن و مجاهتد  برای پاروزی قاتام و نهضتت، بایتد یتارانی پاک

کتتن تمتتام هستتتی اتتود را در راه  طوری وجتتود داشتتتن باشتتند؛ بن

نند و در راه ادمت بن دین و متردم ک تحقق اسل م و عداشت فدا



 310 ◄ غیبت

 

تحمل هرگونن سختی باشند؛ افترادی دانتا، توانتا، بتاتقوا و آماده 

روزی، دستتورهای  ن با تل ش شباننک دارای روحاۀ گذشت و ایثار

 .نند و هدف قاام را تحقق بخشندک حضرت را اجرا

 :یومت جهانکح ۀ تشکالنافراهم نبودن زم. 9

آوری و ناز وجتود  های صنعتی و فن بعضی معتقدند پاشرفت

ساز ظهور بن شتمار  جمعی، زمانن ی وسایل ارتباطگسترده و قو

طور  آینتتد و بتترای حکومتتت جهتتانی، بایتتد چنتتان ابتتزاری ناتتز بتتن می

گستترده در تمتتام جهتتان فتراهم آیتتد تتتا متردم دناتتا بتتن درستتتی از 

وضتتعات نظتتام ظلتتم و جتتور حتتاکم بتتر جهتتان آگتتاه گردنتتد؛ و از 

ح طور صتحا بخش استل م بتن طرف دیگر، با نظتام اشهتی و نجتات

در نتاجتن، قتدرت تشتخاص حتق از باطتل را یافتتن و . آشنا شوند

کتن  افزون بتر این برای تحقق دوشت حق بن تل ش و جنبش افتند؛

نتتترل و ادارۀ جهتتان بتتن دستتت دوشتتتی مرکتتزی، بتتن چنتتان ک بتترای

 .ای نااز جد ی است وسایل پاشرفتن

 بتامدت غ

  شید؟ک طوو خواهد یتا چه زمان یبت امام مهد یغ

ستی ک د زمان دقاق پایان غابت حضرت و وقت ظهور،در مور 

ستتی متتدعی تعاتتان وقتتت ظهتتور و پایتتان ک اطلتت عی نتتدارد و اگتتر

گو است؛ زیرا موضوع پایان غابت حضرت و  غابت بشود، درو 

اعل م ظهتور، فقتط بتن ارادۀ اشهتی بستتگی دارد و اتود حضترت 

هتتم منتظتتر دستتتور و فرمتتان ظهتتور از ستتوی اداونتتد  مهتتدی

 .است

تنهتا در روایتات زمتانی بترای ظهتور تعاتان  همان دشاتل، نتنبن 

. اند گتو اوانتده شتده کنندگان بتن شتدت درو  نشده، بلکن تعاان

ظهور ! فدایت شوم»: پرساد فردی بن نام مهزم از امام صادق

شتتاد؛ پتت  چتتن ک و تشتتکال دوشتتت حتتق بتتن درازا قتتائم آل محمتتد

 : حضرت پاسخ داد« دهد؟ وقت روی می
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کننتدگان  گویند، تعجاتل گان وقت ظهور درو  میکنند تعاان

یابنتتد و بتتن  شتتوندگان نجتتات می شتتوند، و تستتلام هلتت ک می

  .گردند سوی ما بازمی

کن بعضی از علما و یا دوستان امام بشتارت نزدیکتی  اشبتن این

دهنتتد، بتتن معنتتی ابتتردادن از زمتتان ظهتتور ناستتت؛  ظهتتور را می

تتتوان فهماتتد و  را میها نزدیکتتی ظهتتور  چتتون از علتت یم و نشتتانن

چتتن در روایتتات نهتتی شتتده استتت، ابتتر دادن  اماتتدوار شتتد و آن

 .ن علم آن تنها نزد اداوند استک دقاق از زمان ظهور است

                                              
 .0، ح968، ص0، جیافک.  



 

 

 

 

 

 ماامران اسف

 چیست؟ نواب یا نایب از منمور

نزدیتک  معنتی بتن و «نوبتا   ناتوب نتاب» شغتوی ریشتۀ از نایتب

 بتا تناستب بتن و استت، شتده استتعمال ...و ردنکت شتدن، رجتوع

 ارکت بتن مقتام قائم و جانشتان معنتی بتن اصطل حا   معانی، همان

 رجتوع «عنتن منتوب» بتن ناتز جانشتان و نایتب چراکتن استت؛ رفتتن

 . است نزدیک او بن و ردهک

 طلت ب آن جمتع نکت ماننتد طاشتب نتواب، آن، جمع و نایب وا ۀ

 شده استعمال صغرا غابت عصر اربعۀ سفرای دربارۀ باشد، می

 مخصتوص نتواب، و نایتب تعباتر نکت استت ذکتر بتن لت زم .تاست

 معنتای بتن نایتب صغراستت؛ چراکتن غابتت عصتر اربعتۀ ستفرای

 نتواب متورد در معنتا ایتن و رود متی ارکت بتن مقام قائم و جانشان

 و مهتدی حضترت نایتب عنتوان بتن مطلتق طور بتن نکت اربعتن،

 صتدق قابتل بتود، شتاعاان و او بتان واستطن تنهتا و او جانشتان

 وکلت ، و ابتواب وجتود بتا نکت ائمتن حضتور عصتر الت ف بن ست؛ا

 وکلت ی برتترین رو، ایتن از و ناز با امتام در ارتبتاط بودنتد شاعاان

 محستوب آنتان مطلتق مقتام قائم و جانشتان و نایتب ناتز ائمتن

 .شدند نمی

 باشد؟ یم نوع چند ابتین

 صتغرا غابت مرحلۀ دو بن دوازدهم امام غابت طورکن همان

 دو دارای ناتز ناابتت بتود، گونتن دو و شتود می تقستام بتراک و

                                              
 محمدرضتا، ائمده عصدر در آن نقد  و الدتکو سدازمان :از نقتل بتن) 388، ص0، جصدحاح.  

 .(یجبار 
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 ناابتت و صتغرا، غابتت در ااصتن ناابت :گونن است دو و مرحلن

 . براک غابت در عامن

 چیست؟ خاصه نیابت از منمور

 اتود نایتب را ااصتی اشخاص امام، نک است آن ااصن، ناابت

  بتتتتتتتتتتتتتتن و دهتتتتتتتتتتتتتتد قتتتتتتتتتتتتتترار

 و حضرت آن اود را هرکدام و ند،ک معرفی مشخصات با و اسم

 نک طوری همان .بشناساند مردم بن او، از پاش نایب وسالۀ بن یا

 :فرمود و داده انجام را ارک این عسکری حسن امام
 بتن محمتد و اول بیتنا د،استع بتن عثمتان) پسترش و یعمر 

 تتو بتن هتا آن هرچتن. هستند اعتماد مورد( دوم بینا عثمان،

 متن جانب از ندیگو ب تو بن چن آن و رسانند یم من از برسانند

   .ندیگو  یم

 بتا و انتد داشتن ابتان ،اصغر  بتاغ ۀدور  در نک یسانک نیبنابرا

 .شوند یم دهانام ااص بینا بودند، شده یمعرف اسم

 ست؟یچ هعام ابتین از منمور

 دهد، دست بن لیک ای ضابطن امام نک است آن عامن ناابت 

 در و جهتت، همتن از ضابطن، آن نک شااصی فرد عصر، هر تا در

 بتن و شتود شتنااتن امتام نایتب کنتد، می صتدق او بر ابعاد، همۀ

 ایتن اشبتتن .باشتد جامعتن وشتی   دناتا و دیتن امتر در امتام، از ناابت

 نکت طتوری همتان .آیتد می دستت بتن احادیتث از لتیک ضتابطۀ

 دراواستت عمتری عثمتان بتن محمتد از: گوید یعقوب بن اسحاق

 امتام بتن بتود دشتوار لمستائ بتر مشتتمل نکت را ای نامتن ردمکت

 چنان اشزمان صاحب ما مول ی اط بن توقاعی و برساند مهدی

 :شد صادر
 ،داد اواهد یرو ندهیآ در نک ییشامدهااپ و دادهایرو  اما و

                                              
 .96ص ،یمکاح ا، محمدرضمغر  دیخورش.  

« یقولت ن فعنی شک قال  وما یؤد یان فعنی اشاک ادبا فما ثقتان، وابنن اشعمری».  

 (.933، ح961طوسی، ص ، شاخةبیالغ)
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 آنتان نکت داتنک رجتوع متا ثیحتد انیتراو  بن مسائل آن ۀدربار 

 هتا آن بتر اتدا حجتت زاتن متن و هستتند شتما بتر متن حجتت

 . هستم

 اتارجی مصتداق ستیک چتن نک شود فهماده طورچ کن این اما

 را آن صتفات و هتا ویژگی دیگتر حتدیث یتک استت؛ در حدیث این

  :است فرموده باره این در صادق امام نک است ردهک مشخص
 ینگهتدار  محرمتات و گنتاه از را اتود نفت  فقهتا از  کهتر 

 عامط و اود یهوا مخاشف و دینما حف  را اود نید و ندک

 قتدرت و ستتان ناتفق نکت یستک پت  ،باشتد اتود یمولت 

 . ندک داتقل او از دیبا ندارد استنباط

 را زیتر شترط چهتار بایتد عتام نایتب حتدیث، ایتن طبتق بنتابراین

 :باشد داشتن

 ؛گناه از یدور . 0

 دین؛ حف . 3

 نفسانی؛ هواهای مخاشف. 9

 .ائمن و اداوند از اطاعت و بودن عامط. 9

 عتام نایتب باشتند، اشتتند را شترایط ایتن نکت ستانیک بنتابراین

 از یعنتی صتغرا، غابت دورۀ از بعد نک سانیک و هستند حضرت

 .شوند می ناماده عام نایب دارند، ناابت براک غابت دورۀ آغاز

 است؟ بوده چه خاص بانینا عنوان به یافراد  انتخاب از غرض و هدف

 عنتوان بتن افترادی انتختاب از نکت گفتت تتوان می لتیک طور بتن

 :داشتند اساسی غرم دو اربعن، نواب

 دادن عتادت و بتراک غابتت بترای عمومی اذهان ردنک آماده. 0

 غافلگارشدن از جلوگاری و امام زیستی پنهان بن مردم تدریجی

                                              
 وانا ماکعل یحجت فانهم ثنایحد  روا یاش هااف فارجعوا اشواقعن اشحوادو واما».  

 (.9ح ،398 - 390پهلوان، ص منصور :، ترجمن3ج ،نیالد کمال) «هماعل هللا عحج

 شهتواه مخاشفتا   شدینتن حافظتا   شنفسن صائنا   اشفقهاء من کان من وام ا».  

 (.956، ص3طبرسی، ج ،االحتجاج)« یقل دوه ان فللعوام ل مر مول ه مطاعا  
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 غابتت ناگهتانی طور بتن دوازدهتم امتام اگتر .غابتت موضوع در

 و مهتدی حضترت وجتود مطلتق انکتار موجتب بستا چتن کترد، می

 در زمتان امتام اتاص نمایندگان .دش می عمومی افکار انحراف

 اذهتان و افکتار ستازی آماده نکت هدف این بن صغرا غابت دوران

 آمدند؛ نایل بود، براک غابت برای عمومی

 مصتاشح حفت  و زمان امام طرفداران و دوستداران رهبری. 3

 عتدم ناحاتۀ از نکت مبتودیک و ردن التأکت و پر شاعاان، اجتماعی

 .بود شده پادا شاعاان عاجتما در زمان امام حضور

 جامعن در را اویش رهبری آنان وسالۀ بن توانست زمان امام

 را اتود مستتقام حضتور عتدم از ناشی های اسارت و ندک اعمال

 در را دوستتداران و زمتان آن اجتمتاع مصتاشح و نمایتد جبتران

 و پاچاتده انتدازه بی نکت سااستی و اجتمتاعی شترایط ترین ستخت

 و شتوند منحترف شتاعاان نگذاشتت و نتدک حفت  بتود دشتوار

  .گردند متل شی

 چده در بهتدر بیدان بده و داشدتند، برعهدده را وظدایفی چده خداص ندواب

 کردند؟ می فعالیت هایی زمینه

؛ نبتود ها آن یزندگ از جدا نواب، تاشافع نک است نیا تاواقع

 و تاتفعاش بتا بتود شتده ناعجت آنتان یزنتدگ، گترید اناتب بتن

 نیبنتابرا .بتود شتده محتول ها آن نب امام طرف از نک یتامسئوش

 :مانک یم اشاره آن از مهم مورد چند بن فقط ما

 :حضرت معرفی. 0

 بتن تتا کردنتد می تلت ش اول، نایتب مخصوصتا   اتاص، نتواب

 ایتن و باشتد می فرزنتد دارای یازدهم امام نک بفهمانند شاعاان

های نتتواب  بنتابراین یکتتی از مستئوشات. هستتت ناتز امتام فرزنتد

 متورد هتواداران بترای را امتام مبتارک وجتود نکت ایتن بتود اتاص

                                              
 . 936، ص0محمد اشصدر، ج ساد ،یالصغر ةبیالغ  یتار.  
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 . رسانند اثبات بن حضرتش اعتماد

 :غابت پذیرش برای مردم سازی آماده و گرایی فرقن از جلوگاری. 3

 نکت کترد می دنبتال را هتدف ایتن ناتز ستفاران هتای فعاشات

 امتام پسر امامت اثبات با تر باش انشعابات از را امامان جماعت

 از دستن آن آنان هدف، این بن رسادن برای .نندک حف  عسکری

 کتن مجموعتۀ بتر ایتن دارد دل شتت نک را ائمن و پاامبر گفتارهای

 رد،ک اواهد غابت ها و آارین آن شود می اتم دوازده بن امامان

 . گرفتند می ارک بن

 :مهدی امام بن متعلق اموال توزیع و ااذ. 9

 .دادنتد می انجتام امتام نتام بتن ار  دیگری وظافۀ چهارگانن نایبان

 پردااتنتد، می ائمتن بتن ایتن از پتاش امامان نک را وجوهاتی آنان

 ایتن همتۀ اماماتن، مآاتذ طبتق. کردنتد متی آوری دریافت و جمتع

 تتا زدنتد می اعجازهتایی بتن دستت وجوهتات وصتول در نایبتان

 . نندک باور را ایشان حقانات شاعی، هواداران و پاروان

 امتوال اودشتان، ستفارت دوران در کتدامهر  اتاص، نتواب

 .رساندند می امام بن و گرفتند می مردم از را امام بن متعلق

 :عقادتی و علمی مشکل ت و فقهی های پرسش بن گویی پاسخ. 9

 از را ستئوال ت نکت بتود ایتن نتواب وظتایف تترین مهم از یکتی

 دریافتت را جتواب و رستاندند می امتام بتن و گرفتنتد می شتاعاان

 توان بتن ستؤال تی مثال می گرداندند؛ برای برمی مردم بن و ردهک

 و کنتد می دراواستت عثمتان بن محمد از یعقوب بن اسحاق نک

 شتود، اشتاره می صتادر ایشتان بترای زمتان امتام اط با توقاعی

   .ردک

نتوع  ایتن از ستفار، چهتار دوران تمتام در رستد می نظتر بتن

 جتواب و رستاندند می امتام بن را سؤال تی نواب و بوده سؤال ت

                                              
 .091 - 093ص ،دوازدهم امام غیبت سیاسی تاری .  

 .091همان، ص.  

 .همان.  

 .390، ص95، باب3، جنیالد کمال.  
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 حتل را شتاعاان مشتکل ت طریتق ایتن از و کردنتد می دریافتت

 صتادر امتام از زمانتن ایتن در هتم زیتادی توقاعتات. نمودند  می

 .است شده

 اائن؛ وکل ی و ناابت دروغان مدعاان با مبارزه. 5

 :وکاشت سازمان سرپرستی و سازماندهی. 6

 و مختلتف یواحنت امور ۀادار  منظور بن ،لکاو نااتع استاس

 اظمکت امام زمان از حداقل امامان، و اناعاش انام رابطن جادیا

 لت کو مامستتق تما  بت،اغ آغاز از پ . بود معمول سو نیا بن

 نک شد یااص بینا ارتباط، محور آن، یجا بن و شد قطع امام با

 یحتد تتا نانشت عناشت منتاطق. بتود فرمتوده ناتاتع حضترت آن

 ناتاتع یلتکاو منطقتن هتر در ،ضترورت بتن بنتا و بتود مشتخص

 منتتاطق درن کتت هتتا آن از یتعتتداد یگتتاه نکتت چنان شتتد؛ یمتت

 یگر ید لکاو یسرپرست تحت ردند،ک یم فناوظ انجام یتر  کوچک

 زمتان در و وقتت امام طرف از بتاغ از شاپ نک گرفتند یم قرار

 ،لت کو نیتا. شتد یم نااتع آنان یبرا ااص بینا ۀلاوس بن بتاغ

 قیتطر  بتن گرفتنتد یمت متردم از یشرع وجوه تباب نک را یامواش

 زاتن هتا آن و فرستتادند یمت بغتداد در اتاص بیتنا شاپ گوناگون

 نا  مع موارد در عصر وشی حضرت دستور طبق را دهارس وجوه

 .ردندک یم مصرف

 زمتان امتام مل قات بن وکل  از برای داشت امکان مواردی در

تان، احمتد بتن محمتد کتن چنان. شتوند شترفااب  وکلت ی از قط 

 ایتن وشتی  .شتد نائتل حضرت آن مل قات بن دوم، نایب ابوجعفر،

 مستتقام ارتبتاط معنتای بن وجن هاچ بن نادر، بساار های مل قات

 انجتام اتاص نایتب اشتراف بتا معمولت    بلکتن نبتود، امتام بتا آنتان

 در وکاتل َده ابوجعفر قمی، مقال بن احمد روایت بن. گرفت می

 نک بود روح بن حسان وی، بن ها آن نتری نزدیک نک داشت بغداد

 تعاتان عصتر  وشتی   حضترت جانتب از سوم نایب عنوان بن بعدها

                                              
 .993، ص0ج همان،.  
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 .شد

 در ناتز و یمن حجاز، مصر، سامراء، اهواز، در وکل یی ضمن در

 ها آن اابار نک بودند ...و قم ری، اراسان، مانند ایران از مناطقی

 در یگترید موضتوعات و مستائل دربتارۀ گریختن و جستتن طور بتن

 . است آمده صدوق نیالد مالک ی وطوس ةبیالغتاب ک

 بود؟ ییها چملا چه براساس اربعه نواب انتصاب

 ایتن بتن را افتراد معاارهتایی، استا  حتما  بتر معصوم امامان

 :شود می اشاره بن مواردی نک کردند می انتخاب سمت

 :حال همن در آن مراعات و داشتن تقان. 0

 اتود وشادک تقان عنوان بن سعاد بن نعثما یعنی اول، سفار

 در نکت دارد؛ بتدین ترتاتب نگتن دور ر یم عباسی های بازرسی از را

 . شد نمی درگار سااسی یا مذهبی آشکار بحث و مجادشن هاچ

 ستوم، ستفار بتن نکت هستت هتم دیگری روایت در آن، بر عل وه

 را معاویتن درب اول، نگهبتان نک دادند ابر روح بن حسان یعنی

 .راندنتد و ردهکت ااتراج را او تتا ردکت امر وی. کند می نفرین و شعن

 از حستان او متورد در دائمتا   و گذشت بن این ترتاب زیادی مدت

 آن وی هرگتز امتا بازگرداند، را نگهبان تا شد می اواهش روح بن

 اتاطر بتن روح بتن حسان را ارهاک این همۀ. برنگرداند را ادمتکار

 .داد می انجام تقان

 بتن نستبت بایتد هتم اب اربعتن رازدار بودنتد؛ یعنتیهمتۀ نتو

 و صتبر دشتمنان مقابتل در و هتم. بودنتد متی رازدار هتا اودی

 بتن را اتود اول، ستفار مثتال بترای دادنتد؛ می نشتان استتقامت

 مردم بان رابط طریق این از و بود درآورده فروش روغن صورت

 .بود امام و

 ختینتوب ابوستهل از نکتت هستت ستوم ستفار احوالت ت در

                                              
 .583 - 588ص ان،یجعفر  ، رسولعهیش امامان یاسیس و یرکف اتیح.  

 .093ص، دوازدهم امام غیبت سیاسی تاری .  
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 شتد، زمتان امتام نایتب روح بتن حستان نکت شد چطور: پرسادند

 :گفت! نرسادی؟ مقام این بن تو وشی

 ایشتان نکت چتن آن و داننتد، می بهتتر [ائمتن یعنتی]ایشتان 

مخاشفان  با نک هستم مردی من ،[است حق همان]بپسندند 

 مجادشتن و منتاظره هتا آن بتا و کنم متی مل قتات[ ستنت اهتل]

 همچنتان و شتدم می حضترت نایتب و وکاتل من کنم؛ اگر می

 ابتر امتام مکتان از دانتد می را ایشتان مکتان ابواشقاستم نکت

 معطل دشالی و حجتی جواب در مجادشن، مقام در و داشتم

 بتن را حضترت آن مکتان حاشتت آن در بستا مانتدم، چن می

ابواشقاستم اگتر حجتت اتدا در  وشتی دادم، متی نشتان دیگتران

 بتن ننتد وی راک تکتن ا قاچتی تکنزیتر شباستش باشتد و او را بت

 . دهد نمی نشان مردم

 :بودن تر عاقل دیگران بن نسبت. 3

 جهتت از هتم و عقل جهت از هم دیگران بن نسبت اربعن نواب

 نقتل طوسی شاخ نک طوری همان بودند، بال  حد در مسائل فهم

 ابواشقاستم شتاخ از تر عاقتل متن»: گویتد می راوی نکت کنتد می

  .«مندید روح بن حسان

 هتم ملت ک یتک تتوان می شتد، گفتتن نکت ملت کی دو بتر علت وه

 انتختتاب بتتودن نایتتب بتترای را ستتانیک ائمتتن نکتت ردکتت اضتتافن

 حساستات شتخص آن بتن نستبت وقتت حکومتت نکت کردنتد می

 نکت اهدافی آن بن بتواند نظر مورد شخص تا باشد داشتن میک

 :از است عبارت سوم مل ک بنابراین برسد؛ شده انتخاب

 .شده انتخاب شخص بن نسبت حکومت نبودن ا حس. 9

 ردند؟ک یم بریرار ارتباا چگونه اربعه نواب با انیعیش

 طریتتق دو از شتتاعاان نکتت گفتتت تتتوان می لتتیک طور بتتن

 و مشتکل ت و ننتدک برقترار ارتبتاط اربعتن نتواب بتا توانستتند می

                                              
 .380ص ،یز یعز  یمجتب :ترجمن ،یطوس شاخ، ةبیالغ.  

 .660همان، ص.  
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 :برسانند ها آن بن را اودشان مسائل

 :واسطن بدون و مستقام ارتباط. 0

 و کردنتتد می مراجعتتن اربعتتن نتتواب بتتن مستتتقاما   اعاانشتت

 رابطتن امتام بتا طریتق ایتن از تتا گفتنتد می را اودشان مشکل ت

 . نندک برقرار

 :باواسطن و غارمستقام ارتباط. 3

 بتن ،ها آن عمال و وقت مانکحا از تر  ااطر بن روش، نیا در

 نک سانیک بن نکبل ،ردندک ینم مراجعن نواب بن ماقتمس صورت

کردنتد و از ایتن طریتق  نماینده و وکال نواب بودند مراجعن متی

 محمتد رای نمونتنبت .کردنتد اواستۀ اود را بتن نتواب منتقتل می

 و وجوهتات بتود؛ وکلت  بغتداد در وکاتل ستفار نادومت ،قطتان

   .ببرد راسف یبرا تا آوردند می او نزد پاچاده پارچن در را ها نامن

  ابدت شدیعیان بده چگونده یدا و شدد یم  ابدت چگونده اربعده ندواب ابتین

 ؟ند هست زمان امام نایب هک کردند می

 :شد می اثبات اربعن نواب ناابت طریق دو بن

 تصریح امام و شدند می معرفی امام توسط نواب از بعضی. 0

 .هستند من نایب نک کردند می

 بتن عستکری حستن امتام توستط دوم و اول نایتب مثتال بترای

 نکت شتد ثابتت شاعاان بن طریق این زا و شدند معرفی شاعاان

 :نک کند می نقل طوسی شاخ. هستند امام نایب ها آن
 عستکری امتام اتدمت در شتاعاان و دوستتان از تعتدادی

 تتو :فرمودنتد عثمتان بن اطاب عسکری حسن امام بودند؛

 شتاهد هستتی؛ اتدا متال بتر امتان و اطمانان مورد و وکال

 و استت متن وکاتل عمتری ستعاد بتن عثمتان نکت باشتاد

  .شماست مهدی من فرزند وکال محمد، فرزندش

 نایتب توستط نکت بتود ایتن بتودن نایتب اثبتات بترای دوم راه. 3

 نایتب بودند، شنااتن هم شاعاان و بود اطمانان مورد نک قبلی
                                              

 .051، صزدهمدوا امام غیبت سیاسی تاری .  

 .603-608ص ،یطوس شاخ، ةبیالغ.  
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 .شد می معرفی ها آن بن بعدی

 و شد معرفی مردم بن دوم نایب توسط سوم نایب مثال برای

. استت ایشتان بعدی نایب نک شد اثبات انشاعا بن طریق این از

 از و احتضتار زمتان گویتد در جعفر بن متان از بزرگان شتاعن می

 نشستن سرش بال ی عمری، عثمان بن محمد جعفر ابی رفتن دناا

 و کتردم، می صتحبت او بتا و پرسادم می او از را مسائلی و بودم

 متانه در .بتود ایشتان پتای پتایان هتم روح بتن  حسان  ابواشقاسم

 ابواشقاستم بتن نکت ام شتده متأمور»: گفتت و شد من متوجن حان

 و شتدم بلنتد حترف ایتن شتنادن بتا. «نمکت وصات روح بن حسان

 ابتوجعفر ستر بالت ی و اودم جای در و گرفتم را ابواشقاسم دست

 محمتد ن ابتوجعفرک هست دیگر روایت در آن بر عل وه . نشاندم

 هرگتاه»: گویتد می و کنتد می جمتع را بزرگتان عمتری عثمتان بتن

 ابواشقاستم بتن ناابتت و وکاشتت آورد، امتر رو متن بتن مترگ حادثتۀ

 او نک ام شده مأمور شود؛ من می واگذار نوبختی روح بن حسان

 ناتد،ک رجوع ایشان بن پ  بگذارم، اودم جای بن وفاتم از بعد را

  اعتمتتتتتتتتتتتاد او بتتتتتتتتتتتن ارهایتتتتتتتتتتتتانک در

  .«باشاد داشتن

 یعنتی بتود؛ امتام دستتور بن ناز نای نک است ذکر بن ل زم اشبتن

 نایتب بتن را شتخص فلت ن تتا داد متی دستتور قبلتی نایب بن امام

 .ندک معرفی شاعاان برای بعدی

 قبلتی متوارد تأیادِ  عنوان بن طریق، این دو بر عل وه ضمن در

 دادنتد می انجتام هتا آن نکت رامتاتیک طریتق از نک گفت توان می

 ایتن مهتم نکتتۀ. هستند انزم امام نایب ها آن نک شد می اثبات

 انجتام نایتب اتود توستط مواقع بعضی در راماتک این نک است

 بعضتی در و بتود زمتان امتام عنایتت بتا ناتز این اشبتن. گرفت می

 امتام توستط نکت کردنتد می نقتل را رامتاتیک نایبتان، هتم مواقتع

                                              
 .699همان، ص.  

 .695همان، ص.  
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 از علمتا از ن تعتدادیکت هست روایت در. بود گرفتن انجام زمان

 گفتتن او نکت دادنتد ابتر متن بتن قمتی بابویتن بتن علی بن حسان

 ستاشی همتان دادنتد در ابتر متن بتن قم علمای از جماعتی: است

 دناتا از بابویتن، بتن موستی بتن حسان بن علی من، یعنی پدر نک

 محمتد بتن علتی ابواشحستن محضتر بتن و رفتتام بغتداد بتن رفتت

 بتن اشحستان بتن علتی احتوال از هماشتن ایشتان. رسادیم سمری

 بتن هم ما[ است؟ چطور حاشش: ]نک کرد می سئوال ما از بابوین

 تتا استت، اتوب حتاشش ایشتان نکت آمتده نامتن: گفتام متی ایشان

 هم ما و پرساد ما از هماشن مثل را احواشش او رحلت روز کن این

 در اداونتد نکت گفتنتد متا بتن ایشتان دادیتم؛ را هماشتگی جتواب

 او ت دهد،رامک پاداش شما بن اشحسان بن   علی فوت اصوص

 را متاه و روز آن تتاریخ و ستاعت متا. رفتت دناتا از ستاعت همتان

 رستاد ابتر روز هجتده یتا هفتده از پ  کن این تا ردیم،ک یادداشت

 از فرمتوده، ابواشحستن شتاخ نکت ستاعتی همان در بابوین ابن نک

  .است رفتن دناا

 رستاد، می شتاعاان بتن نتواب طترف از نکت توقاعاتی همچنان

 تر باش اطل ع برای. بود اربعن ناابت نواب اثبات  یها راه یکی از

 . عاتاتوقبخش  ،95باب صدوق، خاش نیالد مالک بن نادک رجوع

 ست؟یچ آنان یاسام بیترت به هستند؟ یسانک چه اربعه نواب

 هتا آن ترتاتب استامی بتن و بودنتد نفتر چهتار اتاص، نتواب

 : از اند عبارت

 دی؛ال س اشعمری سعاد بن عثمان ابوعمرو. 0

 اشعمری؛ سعاد بن عثمان بن محمد ابوجعفر. 3

 نوبختی؛ روح بن حسان ابواشقاسم. 9

 .سمری محمد بن علی ابواشحسن. 9

 د؟یسیبنو  را زمان امام نایب نیاول القاب و هینک و اسم

                                              
 .686-685ص همان،.  
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 است؛ یعنتی سعاد فرزند عثمان ،زمان امام نایب اوشان اسم

 اتفتاق متورد و ناستت آن در ااتلت فی هتاچ و ستعاد، بتن عثمتان

 ناتنک دو ستعاد بتن عثمتان. استت حتدیث و رجتال علمتای همتۀ

 :داشت

 پتدر جتد نکت بتود ابتوعمرو وی ناتۀک اتاطر ایتن بتن: ابتوعمرو. 0

 االی نانک این نک رسد می نظر بن و است بوده« عمرو»ایشان 

 .بوده است شده شنااتن و معروف

 مامتا نایتب دومتان نکت محمتد فرزنتدش اعتبتار بن: ابومحمد. 3

 . باشد می زمان

 استت مشتهور شقب چهار بن شاعاان ماان در سعاد بن عثمان

 :از اند عبارت نک

 زیات؛ یا سمان (اشف

 اسدی؛ (ب

 عسکری؛ (ج

 .عمری (د

 است؟ اتیز  ای سمان د،یسع بن عثمان لقب چرا

ستم ان  ایشتان بتن دشاتل ایتن بتن طوستی نقتل شتاخ بتن بنتا

  گفتنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد، می« فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتروش روغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن»

 امر لناوس ناهم بن و داشت اشتغال روغن تجارت امر دراو  کن

  را ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفارتش

 .ردک یم پنهان

 عستکری حستن امتام بتن تتا بتود واجتب نکت را امتواشی شتاعاان

،از تتر  جهتت هتم بتن او. رساندند می عمرو دست بن برسانند 

 روغن قرار جای و ُتنگ در را ها نامن و اموال عباسی جبار حکومت

 . برد می امام لمنز بن مخفاانن و داد می

 حسا  موقعات ردنک مخفی برای نک گفت توان می بنابراین

 طریتق از ایتن و بتود زده ارکت ایتن بتن دستت اتود اطاتر و

                                              
 .605همان، ص.  
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 .ندک عمل اود وظافۀ بن بهتر توانست می

 بودند؟ داده دیسع بن عثمان بهرا  یاسد  لقب چرا

 از یکی ااطر همان بن و بود اسدی طایفۀ از سعاد بن عثمان

  وی اشقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب

  .بود اسدی

 بود؟ یر یعس دیسع بن عثمان القاب از ییی لیدل چه به

 نک گفتند می عسکری را او دشال این بن طوسی شاخ نقل بن بنا

  .بود« یرأ  من سر  »شهر در عسکر منطقۀ اهل

 و هتادی امتام چتون ،االسالم مفاخر در دوانی نقل بن بنا ضمن در

 بتن عثمتان و بودنتد عسکر نام بن محلی در عسکری حسن امام

 ایشان بن ااطر همان بن بود، بزرگوار امام دو این با مل زم سعاد

 . گفتند عسکری ناز

 چرا؟ بود، یعمر  اوو، بینا معروف القاب از ییی

 شتاخ بتود؛ معتروف تتر باش عمتری شقتب بتن ستعاد بتن عثمان

 :کند می ذکر این شهرت برای دو علت طوسی

 است؛ شده وبمنس عمری بن جعفر جدش بن چون. 0

: فرمودنتد عسکری حسن اند امام گفتن شاعاان از جماعتی. 3

 حضترت و شتود نمی جمتع ابتوعمر و عثمتان نام دو مورد یک در

 اوانتده عمتری آن از بعد و زنند برهم را او ناۀک نک دادند دستور

  .شد

 بودند؟ امام چند نایب و لکیو ،دیسع بن عثمان

 یتازدهم و دهتم امتام نتییع امتام، دو وکاتل ستعاد بتن عثمان

 بنتابراین. شتد امام دوازدهتم نایب ،عسکری امام از بعد و بود

                                              
 .609همان، ص.  

 .605همان، ص.  
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 ردهکت اتدمت بزرگتوار امتام ستن بتن نکت استت شخصتاتی ایشان

 .است

 اطمیندان مورد( دیسع بن عثمان) شانیا هک دارد وجود نیا بر یلیدل ایآ

 بدوده یر یعس امام لکیو نیهمچن و عسیری و امام هادی امام امین و

 است؟

 دل شتت نکت دارد وجتود عستکری امتام و هتادی امام از روایتی

 بتن احمد کن این ازجملن بود؛ ها آن امان سعاد بن عثمان کند می

 :گوید می قمی سعد بن اسحاق

 عترم و دمارست یاشنقت یعلت امتام کمبتار  محضتر بتن یروز 

 مستافرت بتن هتم یگتاه، هستتم شتهر در یگتاه متن»: ردمکت

 در پت  برستم، شتما ادمت هماشن توانم نمی نبنابرای روم، می

 چتن دستتور و نتام؟ک قبتول را ستیک چن حرف شما نبودن صورت

 : فرمود من بن حضرت «نام؟ک اطاعت را سیک
 چتن آن و استت امتان و اطمانتان مورد نک است ابوعمرو این

 بتن نکت را چن آن و گوید می من جانب از بگوید شما برای نک

     رسانده است من جانب از برساند شما

 ،دهتم امتام بتودن اطمانتان متورد بتر علت وه سعاد بن عثمان

 نک زمانی: گوید می مثال راوی برای بود هم یازدهم امام امان

 حستن امتام فرزنتدش بتن امامتت و رفتت دناتا از هتادی امتام

 هماشن»: گفتم و رسادم ایشان محضر بن روزی رساد، عسکری

 نمک قبول را سیک چن حرف پ  برسم، شما ادمت بن توانم نمی

 «نم؟ک مراجعن سیک چن بن و

 : فرمودند عسکری حسن امام
 هتم و استت امتان و اطمانتان متورد نکت استت ابوعمرو این

 متورد متن مترگ و حاات در من، برای هم و قبلی امام برای

 از بگویتد شتما بترای نکت چتن آن بنتابراین. استت من اطمانان

 جانتب از برستاند شتما بتن نکت را چن آن و گوید می من طرف

                                              
 .606-605ص همان،.  
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    .است رسانده من

 ستامرا در: گویتد می راوی نک است دیگری روایت آن، بر عل وه

 شتاعاان و از دوستان تعدادی رسادیم؛ یازدهم امام ادمت بن

 وارد( حضترت اتادم)بتدر  کتن این تا بودند، امام ادمت در ایشان

 یمنتتی شتتاعاان از متتن، تعتتدادی مولتت ی ای»: گفتتت و شتتد

: فرمودنتد عسکری حسن امام. «برسند شما ادمت اواهند می

 نکشتاد طتوشی. «باتاور متن نتزد را عمری سعاد بن عثمان و برو»

: فرمودنتد او بتن اطتاب عستکری امتام حضترت و آمد عثمان نک

 هستی، ادا مال بر امان و اطمانان مورد و وکال تو عثمان ای»

. «بگاتر تحویتل انتد دهآور  نکت را امواشی یمنی نفر چند این از و برو

 قستم اتدا بتن متا ستاد ای»: ردیمکت عترم حضترت بتن همگی ما

 را متا آگتاهی ارک این با شما و توست، شاعاان بهترین از عثمان

 وکال او کن این و فرمودید زیاد او گزاری ادمت منزشت بن نسبت

 شتاهد بلتی»: فرمودنتد حضترت. «اداستت برمتال شتما ثقتۀ و

 . «است من وکال عمری سعاد بن عثمان نک باشاد

 اشعاده فوق اطمانان امام، دو هر نک دهد می نشان روایت این

 نک ردک پادا توان می سیک تر مک و اند داشتن سعاد بن عثمان بن

 نایب حال بن اوشا و نندک معرفی اودشان امان عنوان بن ائمن

. بتود دوازدهتم و یتازدهم امتام اطمانتان متورد همن این نک اول

 بتن یتازدهم امتام شتدند، متوشد دوازدهم امام قتیو ضمن در

 پختش و ذبتح را گوستفندی تتا دهتد می دستتور ستعاد بتن عثمان

 .ندک

 عستکری حستن امتام شتد، متوشتد [دوازدهم امام]ساد  چون

 فرستتادند او دنبال بن چون و بفرستاد ابوعمرو دنبال بن: فرمود

 هتزار ده و نتان رطتل هتزار ده»: فرمتود او بتن آمتد، امام نزد بن و

                                              
 .606همان، ص.  
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 ماتان را آن»: فرمتود گمتانم بتن ،«نکت اریتداری گوشتت رطتل

 . «نما تقسام هاشم بنی

 بود؟ شهر دامک در و جاک در دیسع بن عثمان تیفعال زکمر 

 .است بوده بغداد در سعاد بن عثمان فعاشات مرکز

 رد؟ک مهاجرت بغداد به سامرا از دیسع بن عثمان لیدل چه به

 هتم اول عباساان از و بود عباسی لسلۀس پایتخت سامرا چون

 نکتت هتتم ستتانیک ائمتتن بتتر علتت وه و بودنتتد ائمتتن مختتاشف

 بن. داشتند نظر باشند را زیر داشتن ارتباط ائمن با اواستند می

 ناچتار بن و بود شده سخت االی سامرا در فعاشات ااطر همان

 از پت ». داد انجتام جتا آن در را اودشتان ارکت و رفتت بغتداد بتن

 در اقامتت بترای دشالی دیگر سفار، نخستان یازدهم، امام ترحل

 ششتکریان مقتر   و پایتختت ستامرا زمتان آن در. نداشتت ستامرا

 شتاید. کردنتد می مخاشفتت ائمن با آغاز از نک بود عباسی سلسلۀ

 اواستتت می ستتعاد بتتن عثمتتان نکتت باشتتد دشاتتل همتتان بتتن

 در دوشتتی مقامتات چشتم از دور بتن را ستازمان هتای فعاشات

 آنجتا در و ردک مهاجرت بغداد بن وی بنابراین. ندک رهبری پایتخت

 ستازمان رهبتری مرکتز را( اناعاشت ونتکست محتل)رخ کت منطقتۀ

  .«داد قرار امامان

 است؟ دهید را زمان امام دیسع بن عثمان ایآ

 بتوده دوازدهم امام و مردم بان رابط سعاد بن عثمان جناب

 امتام توشتد از بعتد حتتی استت؛ دهدیت را امام حتما   بنابراین. است

در  عستکری حستن امتام یعنتی ایشتان بزگتوار پتدر ،دوازدهتم

 نشتان را فرزنتد دشبندشتان شتاعاان از نفتر چهتل مجلستی بتن

 .استت بتوده نفتر چهتل آن جتزو ستعاد هتم بتن و عثمان دهد می

 امتام شتما آیتا پرستد می نکت پرسشتگری جتواب در ایتن، بر عل وه

                                              
 .[است مثقال 89 با یمساو رطل یک]، 056ص همان،.  

 .093، صدوازدهم امام غیبت سیاسی تاری .  
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 را دوازدهتم امتام بلتی»: گویتد می نتن؟ ایت ای دیده را دوازدهم

 و شتک هتاچ بنتابراین. کنتد می آن حضرت را توصاف و «ام دیده

 .است دیده را دوازدهم امام ن ویک ناست ای شبهن

 غسدل را یر یعسد حسدن امدام دیسدع بدن عثمدان هکد اسدت درسدت ایآ

 است؟ ردهک فنک و داده

 ستعاد بتن عثمتان آمتد، اواهتد ذیتل در نکت روایتتی بن توجن با

 :گوید می راوی. است داده انجام را امام فنک و غسل

 رفتت، دناتا از اشعستکری علتی بتن حستن امتام نکت وقتتی

 بتدن تجهاتز ارهتایک و داد غستل را ایشتان ستعاد بن عثمان

 انجتام را امتام دفتن و حنوط ازجملن تکفان، حضرت، شریف

 . داد

 : وجود دارد احتمال دو روایت در این

 ارهتایک زمتان امتام دستتور بتن ستعاد بتن انعثمت اینکتن اول

 داده باشند؛ انجام را یازدهم امام شریف بدن تجهاز

کن در ظاهر امر تجهاز بن دست عثمان انجام پذیرفتن  این دوم

دار امر تجهاتز شتده باشتند؛  در افا عهده باشد، اما امام مهدی

 .کن در روایات است تجهاز امام با امام بعدی است همچنان

 است؟ داشته فرزند چند دیسع بن مانعث

 دو سعاد بن عثمان ،زمان امام اول نایب نک رسد می نظر بن

 پتدر جانشتان نک عثمان بن محمد نام با یکی: است داشتن فرزند

 بتاره ایتن در بعتدا   نکت باشتد می امتام دوم نایتب یعنتی باشد؛ می

 در طوستی شتاخ اینکتن دوم و نوشتت، اتواهام مطاشبی مفصل

 بتن محمتد بترادرزادۀ عنتوان بتا بغتدادی بکتر ابی از ودشات تابک

 عثمتان بتن محمتد نکت استت این باانگر این و  کند می یاد عثمان

 و استت ناامده تاریخ در برادرش اسم وشی است، داشتن برادری

                                              
 .603، صیطوس شاخ، ةبیالغ.  

 .006همان، ص.  
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 .ناست دست در چازی این از تر باش

 بودند؟ دوازدهم امام اوو بینا ساو چند دیسع بن عثمان

 حستن امتام شتهادت از بعتد ستعاد بتن عثمتان ناابتت ابتتدای

 در و قمری، 361 سال ال ول رباع هشتم از است؛ یعنی عسکری

 از ایشان ناابت ابتدای نک ناست ای شبهن و شک هاچ مورد این

 دقاقتا   ایشتان ناابتت پایان اما است؛ شده شروع شده ذکر تاریخِ 

 .ناست مشخص ایشان مرگ چون ناست؛ مشخص

 یسدالگ چند در و شده متولد یخیتار  چه در و جاک در دیسع بن عثمان

 است؟ دهیرس دوازدهم امام ابتین به

 امتام اتدمت در عمترش اوایتل از ستعاد بتن عثمتان کتن این بتا

 دقاتق طور بتن متأستفانن وشتی بتود، یتازدهم امتام بعتد و دهم

 جتاک در نک نشده باان حتی و ناست مشخص ایشان توشد تاریخ

 و دهتم امتام اتدمت در ستامراء در بتتناش استت؛ شتده متوشتد

 ناابتت بتا شتروع و بزرگتوار دو آن شتهادت از بعتد و بود یازدهم

 بنابراین .ردک شروع بغداد از را ارشک و آمد بغداد بن ایشان اول،

 دوازدهتم امتام ناابتت بتن ستاشگی چنتد در نکت ناستت مشتخص

 .است رساده

 افت؟ی وفات اجک در و یسن چه در و یسال چه در دیسع بن عثمان

 توشتد دقاتق تاریخ چون ناست؛ مشخص سعاد بن عثمان سن

 بتاره ایتن در حستان جاستم. ناستت مشتخص ایشتان مترگ و

 عنتوان بتن ستعاد بتن عثمتان مهتم نقتش رغم علتی»: گویتد می

 . «دهد نمی ارائن را او مرگ تاریخ ک  هاچ نایب، نخستان

 ارائتن را تتوجهی قابتل هتای تاریخ تا اند وشادهک متأار موراان

 تتا ستعاد بتن عثمتان سفارت»: نویسد می حسانی هاشم. دهند

 . کند نمی ذکر را مأاذی هاچ اما. «است داشتن ادامن 365 سال

 :نویسد می چنان علی جواد مقابل در

 در ستفار نخستان ،دوازدهم امام غابت از پ  باست سال»
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 امتام شتود می گفتتن نکت توقاعی در. درگذشت هجری 381سال 

رده کت اطتاب شتاعن جماعتت و ستفار نخستتان پستر بتن غائتب

 متقی، مرد چنان مرگ بر قلبی های تسلات مراتب از پ  است، 

 منصتوب او جانشتانی بتن را( محمتد)ابتوجعفر  پسترش امتام

 . «کنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد می

 شتاخ. دارد تکاتن طوستی شتاخ روایت بر علی جواد حال، عان در

 در را حتدیث راوی، همتام بتن محمتد نکت کنتد می اشتاره طوستی

  استتتتتتتت؛ شتتتتتتتناده محمتتتتتتتد از 381ستتتتتتتال

 بتن. دارد نمی باان سفار نخستان رحلت برای را تاریخی هاچ وی

 سمت این در زیادی مدت سفار نخستان رسد می نظر بن عل وه

 :کند می روایت طوسی شاخ زیرا است؛ نبوده

 رستاد، پتدرش جانشتانی بن( ابوجعفر)عثمان  بن محمد چون»

 360 ستال در نکت ابرتتابی لت له بتن احمتد بتن موستوم شخصتی

 امتام ناحاتۀ از پتدرش از پت  ابتوجعفر، ستفارت منکتر درگذشتن،

 360 ستال از قبتل بایتد اول ستفار رحلت بنابراین. شد دوازدهم

 . «باشد افتاده اتفاق

 دو ایشان وفات مورد در نک گفت توان می اقوال بندی جمع با

 :دارد وجود قول

 اشبتتن. استت بتوده قمتری یهجتر  360 ستال از قبتل او وفتات. 0

 نک رسد می نظر بن و است بوده سال دامک نک ناست مشخص

 باشد؛ درست این

 و است افتاده اتفاق قمری هجری 381 سال در ایشان وفات. 3

 .ندارد دشالی و مدرک هاچ قول این

 جاست؟ک شانیا یبر و است شده دفن جاک در دیسع بن عثمان

 در طوستی شتاخ. استت شتده دفتن بغداد در سعاد بن عثمان

 : گوید می باره این

 ااابتان در بغتداد غربتی ستمت در ستعاد بتن قبتر عثمتان
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 و استت معتروف جبلتن درب بتن نکت محلی اول در و مادان،

 مستجد دااتل نکت ستیک راستتِ  ستمت جبلن درب مسجد در

 آن قبلتۀ ستمت و مستجد در ایشتان قبتر و است واقع شود

 . است شده واقع

  :گوید می ادامن در یطوس شاخ حسن بن محمد

 گفتتن راوی نکت جتایی همتان در را ستعاد بتن عثمان قبر من

 مستجد محتراب نکت شتده بنتا دیتواری قبر، روی در و ام دیده

 .بود جا همان

 تنتگ یا اانن در نک قبر محل بن نک بود دری محراب نارک در

 قبر آن آشکارا و شده وارد جا آن بن شد، می باز بود تاریک و

 سال در بغداد بن ورودم وقت از و میردک یم ارتزی را منور

 زیتارت صتورت همان بن چهارصد و اندی سال تا ق،. ه 918

 آن متزج بتن محمتد ابومنصتور رئتا  آن از بعتد. کتردیم می

 و ردکت نمایتان را ستعاد بن عثمان قبر و ردهک اراب را دیوار

 ستاات ستقفی آن بترای و ردکت ایجتاد صتندوقی قبترش روی

 و کترد، می زیتارت  شتده دااتل اواستت متی هرکستی نکت

 مترد او: گفتنتد می و رفتنتد می زیارتش بن محل، همسایگان

 را او حتتال حقاقتتت و استتت بتتوده ناکوکتتاری و صتتاشح

 ایتن. استت حستان دایتن پستر او: گفتند می و دانستند نمی

 همتان بتن استت ق . ه 990 ستال نکت امتروز بن تا متبرک قبر

 . است صورت

 نیدا در و گفتندد یتیتسدل دوازدهدم امدام د،یسدع بدن عثمان مرگ با ایآ

 ردند؟ک صادر یعیتوی نهیزم

 محمد پسرش بن سعاد بن عثمان مرگ از بعد دوازدهم امام

 :گوید می باره راوی  این در .گفتند تسلات عثمان بن

 عثمان بن محمد ابوجعفر شاخ بن زمان امام شریف توقاع

 پتدرش درگذشتت مناستبت بتن و تسلات جهت بن سعاد بن

 وانا ب انا»: بود آمده شریف توقاع این از بخشی در نک آمد

 او ستوی بتن و اتدایام بترای متا نکت درستی بن ؛راجعون نااش
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 او قتدر و قضتا بتن و تستلام او امتر بتن و گشتت براتواهام

 و ردکت زنتدگی ناکبختتی و ستعادت بتا تو پدر. هستام راضی

 پ  رفت، دناا از بود ستایش مورد و پسندیده نک حاشی در

دوستتان اتودش  و اوشاتا بتن و نتدک رحمتت را او اداونتد

 ول یتتت امتتر در هماشتتن او. بفرمایتتد ملحتتق [باتتت اهتتل]

 و اتدا بتن را او نکت آنچتن در و کترد، می تلت ش اوشاتاءهللا

 اترم را او روی اداونتد. کوشاد می کرد می نزدیک بات اهل

 .«ببخشد را او شغزش و فرماید تازه و

 : بود آمده شریف توقاع از دیگری بخش در

 و گردانتد بتزرگ مصتابت، ایتن در را تتو ثواب متعال اداوند

  بتتتتتتتتتتتتتترای ناکتتتتتتتتتتتتتتو صتتتتتتتتتتتتتتبر

 ایم، دیتده مصتابت متا هتم و تتو هتم. فرمایتد رامتتک تتو

 پت  شتده، متا و تو نگرانی و تنهایی موجب پدرت مصابت

  استتتتت رفتتتتتن نکتتتت مکتتتتانی در را او اداونتتتتد

 . گرداند شاد

 داد؟ غسل را دیسع نب عثمان یسک چه

 غستل و تجهاز ارهایک سعاد بن عثمان پسر عثمان، بن محمد

 :گوید می راوی .است داده انجام را ایشان

 ابتوجعفر پسرش و رفت دناا دار از سعاد بن ابوعمر عثمان

 او پاکتر تجهاتز بتن اقتدام و داد غستل را او عثمتان بن محمد

 . نمود

 نیر ایشان چه بود؟ک القاب وسی بود و ک دومین نایب امام زمان چه

کن عثمان بتن ستعاد اوشتان نایتب امتام زمتان از دناتا  بعد از آن

رفت، پسرش ابوجعفر محمد بن عثمان بتن عنتوان دومتان نایتب 

ناۀ نایب دوم، ابتوجعفر استت و اشقتاب ک .امام زمان انتخاب شد

 .عمری، اسدی، سمان و عسکری: اند از ایشان عبارت

سدی بده ایدن ک ن نایدب امدام زمدان بده دسدتور چدهمحمد بن عثمان، دومی

                                              
 .633-638ص ،همان.  

 .690همان، ص.  
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 مقام رسید؟

در . بن این مقام رستاد محمد بن عثمان بن دستور امام زمان

ن بن مناستبت فتوت پتدر ایشتان صتادر ک بخشی از توقاع شریف

 : شده، آمده است

بتزرگ ( مترگ پتدر)اداوند متعال ثواب تو را در این مصابت 

هتم تتو و هتم متا . فرماید رامتک گرداند و صبر ناکو برای تو

ایم، مصتابت پتدرت موجتب تنهتایی و نگرانتی  مصابت دیده

ن رفتتتن کتت تتتو و متتا شتتده استتت، پتت  اداونتتد او را در مکتتانی

ن کتت متتال ستتعادت او ایتتن بتتوده استتتک .استتت شتتاد گردانتتد

ن کت اداوند فرزندی همچون تو بن او عنایت و روزی فرمتوده

   ... .ش باشدمقام او در امر  پ  از او جانشان و قائم

عل وه بر آن، در توقاعی دیگتر بتاز بتن مناستبت وفتات عثمتان 

 بن سعاد برای پسرش محمد بن عثمان از طرف امام دوازدهم

 : بن این صورت صادر شد
ن اداوند او را نگن بدارد، همواره در زمتان حاتات ک و فرزندی

در نظر متا ... پدرش معتمد و مورد اطمانان ما بوده است، 

... ن بگویتد از امتر ماستت کت چتن آن. او جانشان اوستت فرزند

این رفتتار و نظتر . برش باش پ  گفتۀ او را پذیرفتن و فرمان

  .ما را دربارۀ او بدان

، ن علتت وه بتتر دستتتور امتتام زمتتانکتت اشبتتتن لتت زم بتتن ذکتتر استتت

جملتن در  و تصتریح پتدر هتم بتود؛ از دستور امام حسن عسکری

حاۀ مقدسن، قبلت   توستط امتام انتصاب وی بن سمت سفارت نا

. بن اطل ع اواص از شتاعاان رستانده شتده بتود حسن عسکری

ن کت آگتاه باشتاد»: آن حضرت در جمع شاعاان یمنی فرمود بتود

عثمان بن سعاد وکال من، و پسرش محمد، وکال پسترم مهتدی 

 .«شماست

در ضمن عثمان بتن ستعاد، ناتز قبتل از وفتات، ایتن مستئلن را 

                                              
 . 633همان، ص.  
 . 691، صهمان . 
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  .بازگو نموده است برای سران شاعن

نیابت محمد بن عثمان از چه تاریخی شدروع شدد و مددت نیابدت ایشدان 

 چند ساو بوده است و در چه تاریخی از دنیا رفته است؟

تاریخ شتروع ناابتت محمتد بتن عثمتان مشتخص ناستت؛ چتون 

دقاقا  تاریخ رحلت نایب اول، یعنی عثمان بن سعاد باان نشده 

 را باتتان طور دقاتتق آغتتاز ناابتتت وی  تتتوان بتتن بنتتابراین نمی. استتت

 .ردک

. استت 915الت ول ستال  اما تاریخ وفتات ایشتان در آاتر جمادی

الت وشی  ن ابوجعفر محمد عمری در آاتر جمادیک در روایت است

  .از دناا رفت 915سال 

 رده است؟ک محمد بن عثمان چند امام را درچ

، یو امام حستن عستکر  نایب دوم، عل وه بر درک امام زمان

تتوان گفتت اگتر پتدر وی  رده است و میک امام دهم را هم درک

وارد باتت آن حضترت شتده  در اوایل دوران امامت امام هتادی

ن کتت هجتتری، در حتتاشی335تتتا  331های  باشتتد، بایستتتی بتتان ستتال

. درآمتتده باشتتد یتتازده ستتاشن بتتوده بتتن اتتدمت حضتترت هتتادی

 391دهتتۀ بنتتابراین ولتت دت فرزنتتدش محمتتد، قاعتتدتا  بایستتتی در 

ن ستتن وی بتتن کتت هجتتری رخ داده باشتتد؛ و ایتتن بتتدان معناستتت

حدود باست اشی باست و پن  سال  هنگام شهادت امام هادی

  .بوده است

 را درک بن هر حال ایشان سن امام دهتم، یتازدهم و دوازدهتم

ن احتمتال وکاشتت وی کت کننتد ادعتا می  حتتی بعضتی. رده استک

  .منتفی ناست برای امام هادی

را دیدده  کده محمدد بدن عثمدان، امدام زمدان یا روایاتی وجود دارد بر ایدنآ

                                              
 . 603همان، ص.  
 . 696همان، ص.  

 . 960 - 961، صائمه عصر در آن نق  و التکو سازمان.  

 . 960همان، ص.  
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 است؟

کتتن محمتتد بتتن  کنتتد بتتر ایتتن ن دل شتتت میکتت روایتتتی وجتتود دارد

جملتتن عبتتدهللا بتتن جعفتتر  از. را دیتتده استتت عثمتتان، امتتام زمتتان

ایتن   آیتا صتاحب»: از محمد بن عثمان پرستادم: گوید حماری می

ن ایشتتان را کتت ای ن و آاتترین مرتبتتنبلتت»: گفتتت« ای؟ امتتر را دیتتده

 و بتاز آن حضترت را دیتدم... هللا اشحرام بتود،  ردم در باتک زیارت

  .«عبن را گرفتن بودک ن نزد مستجار، پردۀک

 جا دفن شده است؟ک محمد بن عثمان در چه تاریخی از دنیا رفت و در

هجتری  915یتا  919ال ول ستال  سفار دوم امام، در آار جمادی

، «هللا هبتتعابونصتتر »بنتتا بتتن نقتتل شتتاخ طوستتی از . درحلتتت نمتتو

اطراف محل قبر وی ابتدا مسکونی بود و سپ  تخریب شتد و 

قبر وی در وستط صتحرا قترار گرفتت؛ ایتن قبتر در ستمت غربتی 

بغتتداد قتترار دارد و امتتروزه نتتزد اهتتاشی بغتتداد معتتروف و محتتل 

 ناکویی ناز بر آن سااتن شده و اهاشی بغتدادزیارت است و بنای 

  .شناسند می« اششاخ اشخل نی»وی را بن 

 سی بود؟ک سومین نایب امام دوازدهم چه

ستتتومان نایتتتب امتتتام دوازدهتتتم، ابواشقاستتتم حستتتان بتتتن روح 

ن بعد از نایب دوم، یعنی محمد بن عثمان بن این ک نوبختی بود

 .مقام رساد

 اند؟ ردهک علما و مورخان، حسین بن روح را با چه عناوینی معرفی

بحتتر را موراتتان و علمتتای  ستتم حستتان بتتن روح بتتن ابیابواشقا

حستان بتن »و « قستمی»، «روحتی»، «نتوبختی»اابار با عناوین 

  .اند ردهک معرفی« روح نوبخت

بدده چدده دلیددل حسددین بددن روح بدده عنددوان سددومین نایددب امددام دوازدهددم 

                                              
 . 699ی، صطوس شاخ، ةبیالغ.  

 . 968، صائمه عصر در آن نق  و التکو سازمان.  

 . 963همان، ص.  
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 انتخاب شد؟

ن حسان بن روح، یکی از افتراد متورد اطمانتان ک شکی ناست

ن ایشتان کت بتن عثمتان بتوده استت و نقتل شتدهو اعتماد محمد 

گذاشتتن  ماتان می اسرار درونی اانوادگی اویش را با ایشان در

است و شاکن محمد بن عثمتان غاتر از ایشتان ُنتن وکاتل دیگتر در 

نظتتر وی بتتن فعاشاتتت و انجتتام مأموریتتت  ن زیتترکتت بغتتداد داشتتت

تر بتتن  هتتا نزدیتتک مشتتغول بودنتتد و حستتان بتتن روح از همتتۀ آن

ن عثمتتان بتتود و بتتن همتتان اتتاطر بتتا وجتتود ایتتن افتتراد، محمتتد بتت

در ضتمن، . انتختاب گردیتد  بن روح بن ناابتت امتام زمتان حسان 

 :ن در دیگران نبود، ازجملنک هایی داشت بن روح ویژگی حسان 

لمن االت ص ک وفاداری و هوشااری، صبر وبردباری و در یک. 0

اتتتاص  در آن موقعاتتتت. او یکتتی از عوامتتتل جانشتتتانی وی بتتود

تر از متکلم و  سااسی، صبر و بردباری، هوشااری و اال ص، مهم

فقان بودن بود؛ چون نواب، احکام و مسائل دینتی متورد ناتاز را 

بتترای تأیاتتد . کردنتتد دریافتتت می طور مستتتقام از امتتام زمتتان بتتن

 : کنام مطاشب بال  روایتی را ذکر می

ن امتر کت چطور شتد»: ردندک ای از ابوسهل نوبختی سؤال عده

ناابت بن شاخ ابواشقاسم حسان بن روح واگذار گردیتد، وشتی بتن 

کستتی  بهتتر از هتر[ ائمتن]آنتتان »: او پاستخ داد« تتو واگتذار نشتد؟

ن ک من آدمی هستم. سی را بن این مقام برگزینندک دانند چن می

اگتتر . کنم بتتا دشتتمنان رفتتت و آمتتد دارم و بتتا ایشتتان منتتاظره متتی

دانستتم، شتاید  دانتد، می بتارۀ امتام مین ابواشقاسم درک چن را آن

کوشتادم تتا دل یتل  هایم با دشتمنان و جتدال بتا آنتان می در بحث

بناادی را بر وجود امام ارائن دهم و در نتاجن محتل اقامتت او را 

آشکار سازم؛ اما اگر ابواشقاسم امام را در زیر جامتۀ اتود پنهتان 

او را نشان  نند تاک داشتن باشد، بدنش را با قاچی قطعن قطعن

 دهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد، هرگتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتز چنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان 

 .«ردک نخواهد

ردن مسائل مربوط بن امام ک از این حدیث، ارادۀ او در مخفی
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و درجۀ ایمتان او در مقابتل شتکنجۀ دشتمن و استتقامت  غایب

ن ایتتن از کتت گتتردد او در برابتتر مصتتائب و نامل یمتتات، روشتتن می

  .رود عوامل انتخاب او بن شمار می

ق گتتتواهی متتتوراان و محتتتدثان، بتتتن روح بتتتر طبتتت  حستتتان. 3

اردمندترین شخص زمان اویش در نزد دوستت و دشتمن بتود 

ن کت و در فضایل حسان بتن روح بتن همتان مطلتب اشتاره شتده

ترین  ابواشقاسم حسان بن روح از نظر مخاشف و موافق، عاقتل»

  .«کرد اش بود و اشبتن بن تقان عمل می مردم زمانن

ردن کتت تصتتاب او، مستتدودیکتتی دیگتتر از عوامتتل متتؤثر در ان. 9

. ن ممکن بود از ناحاۀ مخاشفان اشقتا گترددک ای بود شک و شبهن

گشتتت،  اگتتر افتتراد دیگتتری غاتتر از ایشتتان بتتن ناابتتت منصتتوب می

ن ایتتن کتت ننتتدک ممکتتن بتتود دشتتمنان و بعضتتی از ناآگاهتتان تصتتور

انتخاب، بن ااطر روابط نزدیک محمد بن عثمان با آن فرد استت 

ن نظر شخصی محمتد بتن عثمتان استت، نتن ک و شذا نتاجن بگارند

فکران اجتماعی آن زمتان،  ؛ چون آگاهان و روشننظر امام زمان

دانستتتند، ایجتتاد چنتتان  واگتتذاری ناابتتت بتتن ایشتتان را بعاتتد می

ای منتفتی گردیتد و بتن زودی اصتحاب او را پذیرفتنتد و در  شبهن

او  ن انتختابکت ناابت او تردید بن اود راه ندانتد و معلتوم گردیتد

  .صورت پذیرفتن است بن اذن و رضایت امام زمان

 سی به مقام نیابت رسید؟ ک حسین بن روح به دستور چه

بن حسان بتن روح  بعد از رحلت سفار دوم، ناابت امام عصر

سفار دوم در حضور تعدادی از سران شاعن و وکلت  . منتقل شد

... و دستتتاارانش، همچتتون ابتتوعلی محمتتد بتتن همتتام استتکافی و

کلثتتوم  ام. ردکتت روح را رستتما  بتتن عنتتوان جانشتتان اتتود اعلتت م ابتتن

حستتان بتتن روح از چنتتد ستتال »: گویتتد داتتتر ابتتوجعفر عمتتری می
                                              

 . 398 -390ص علی غفارزاده، ،زمان امام خاص نوا  زندگانی.  

 . 660ی، صطوس شاخ، ةبیالغ.  
، سادمحمد صدر، یالصدغر ةبیالغ  یتار: بن نقل از) 353، صزمان امام خاص نوا  زندگانی.  

 (.913، ص3ج
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کتتن از طتترف  قبتتل از رحلتتت پتتدرم، ابتتوجعفر، وکاتتل او بتتود تتتا آن

سی جتز بعضتی جهتال ک پدرم بن ناابت و سفارت منصوب شد و

   .«در امر ناابتش تردید نکردند

متتن »: گویتتد اخ طوستتی، محمتتد بتتن عثمتتان میبنتتا بتتن نقتتل شتت

ردم، او را بن منصب ک ابواشقاسم حسان بن روح را جانشان اود

ار را بتن امتر کت ایتن»: گفتتم. «ردمک ناابت پ  از اودم منصوب

برااز، اداوند بن تو عافاتت دهتد، »: گفت« اید؟ امام انجام داده

  .«ن برای تو گفتمک طور است همان

ستتفار دوم در بستتتر »: گویتتد حستتان میعلتت وه بتتر آن، جاستتم 

روح  ن همگی بتر بتاشان او گترد آمتده بودنتد، ابتنک  مرگ در حاشی

ن امتتتام دوازدهتتتم دستتتتور کتتت نتتتوبختی را بتتتا باتتتان ایتتتن مطلتتتب

 .«ردک اند، منصوب فرموده

حسین بن روح در نزد امام چه جایگاهی داشت و آیا مدورد و ایدت امدام 

 بود؟

مشخص  روح در نزد امام زمانکن جایگاه حسان بن  برای این

شود، توقاعی از امتام بترای تأیاتد ایشتان صتادر شتده و در ایتن 

ن حسان بن روح مورد وثتوق و اطمانتان متا ک توقاع آمده است

ای را بتن اتط  نوشتتن»: ابواشعبا  بن نوح گفتن استت. باشد می

ن اوشتان کت ن در اهواز نوشتن شده بود، دیدمک محمد بن نفا ،

ع صادره از ناحاۀ مقدسن بن وسالۀ حسان بتن روح نامن و توقا

هتتا و رضتتای  شناستتام، اداونتتد همتتۀ اوبی متتا او را می: نکتت بتتود

اتتودش را بتتن او بشناستتاند و بتتا توفاقتتات اتتود ستتعادتمندش 

ل   متورد وثتوق و اطمانتان ک از نامۀ او اطل ع یافتام و او. فرماید

  .«ماست

چده جایگداهی داشدته ( نمحمدد بدن عثمدا)حسین بن روح ندزد نایدب دوم 

                                              
 .900 – 901، صائمه عصر در آن نق  و التکو سازمان.  
 . 691ی، صطوس شاخ، ةبیالغ.  

 . 698-690همان، ص.  
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 است؟

ارگزاران نزدیتک محمتد بتن کت حسان بن روح بن عنتوان یکتی از

رفت، منزشت و مقام او در زمتان نایتب دوم،  عثمان بن شمار می

ن اجتازۀ ورود بتر کت سیک ن نایب دوم بن اولک بن قدری زیاد بود

 .داد، ابواشقاسم حسان بن روح بود اود می

حستتان بتتن روح از »: گویتد میکلثتوم داتتتر ابتوجعفر عمتتری  ام

چند سال قبل از رحلتت پتدرم، ابتوجعفر، وکاتل او بتود و در امتر 

امل ک او نظارت داشت و اسرار دینی را از جانتب او بتن رؤستای 

... رفتتت رستتاند و از اتتواص و محتتارم او بتتن شتتمار می شتتاعن می

حستتان بتتن روح نتتزد ایشتتان بتتن جل شتتت مقتتام و قتتدر و منزشتتت و 

  .«محترم بود

 را دیده است؟ یا حسین بن روح امام یازدهم، امام حسن عسیریآ

شهرآشوب، حسان بن روح دستاار نزدیک امام  بنا بن گفتۀ ابن

و ستفار آن امتام بتوده استت؛ هرچنتد  یازدهم، حضرت عسکری

  .دانند ها این را بعاد می بعضی

 جداک ی از دنیدا رفدت و درکد حسین بن روح در چه تاریخی به دنیدا آمدد و

 دفن شده است؟

 08تتتتاریخ توشتتتد وی معلتتتوم ناستتتت؛ امتتتا حستتتان بتتتن روح در 

از دناتتا رفتتتن استتت و در قریتتۀ نوبختاتتن، در ستتمت  936شتتعبان 

  .غربی بغداد دفن شده است

 حسین بن روح چند ساو نایب بوده است؟

حستتان بتتن روح نزدیتتک بتتن باستتتت و یتتک ستتال نایتتب امتتتام 

و تتتاریخ وفتتات  915دوازدهتتم بتتود؛ یعنتتی شتتروع ناابتتت ایشتتان، 

 .است 936ایشان 

                                              
 . 900 -901، صائمه عصر در آن نق  و التکو سازمان.  

 . 033، صدوازدهم امام غیبت سیاسی تاری .  

 . 316-033همان، ص.  
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سددی بدده عنددوان نایددب چهددارم ک بعددد از نایددب سددوم، حسددین بددن روح، چدده

 انتخاب شد و به چه القابی مشهور بود؟

بعد از فوت نایب سوم، ابواشحسن علی بن محمتد َستَمری بتن 

یتا ( بتن فتتح ستان و متام)شقب نایب چهارم، سمری . ناابت رساد

و یتتا ( یتتاء و ضتتم یتتا فتتتح متتام بتتن فتتتح ستتان و ستتکون)ستتامری 

باشد،  می( بن فتح صاد و سکون یاء و ضم یا فتح مام)صماری 

 .شکن مشهور همان اوشی است

 سی به مقام نیابت رسید؟ک نایب چهارم به دستور چه

پ  از اتمام دوران ناابت سفار سوم و رحلت وی، ابواشحسن 

وم ن یکی از دستااران برجستۀ سفار سک علی بن محمد سمری

بود بن امر ناحاۀ مقدسن و براسا  اعل م سفار سوم بن ستران 

  .شاعن بن جانشانی وی انتخاب شد

 دنیا آمده است؟ علی بن محمد سمری در چه تاریخی به

تاریخ ول دت نایب چهارم مانند نایبان قبلی معلوم ناست؛ بنا 

بتوده  بن نقل شاخ طوسی، ایشان جتزو اصتحاب امتام عستکری

 .است

 ی از دنیا رفته است؟ک ساو نایب بوده ووی چند 

هجتتری، طبعتتا   936بتتا توجتتن بتتن فتتوت نایتتب ستتوم در شتتعبان 

ناابت وی از این تاریخ شتروع شتده و بتا توجتن بتن رحلتت وی در 

هجتتری، دوران ناابتتت ایشتتان ستتن ستتال  933نامتتۀ شتتعبان ستتال 

  .باشد می

 جا دفن شده است؟ک علی بن محمد سمری در

مد ستمری طبتق روایتت شتاخ طوستی، ابواشحسن علی بن مح

هجتتری وفتتات یافتت و قبتتر او در بغتتداد در ااابتتان  933در ستال 

اشمحتتول، نزدیتتک نهتتر ابتتوقراب  معتتروف بتتن النجتتی، جنتتب ربتتع
                                              

 . 903، صائمه عصر در آن نق  و التکو سازمان.  

 . 689ص ،یطوس شاخ، ةبیالغ.  
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این ربع در شمال  ،یاقوت حموی بنا بن نقل جباری از  .باشد می

در سمت غربی بغداد واقع شده است و اکنون « براثا»روستای 

 .غداد معروف و محل زیارت استمزار وی در ب

نایددب چهددارم، علددی بددن محمددد سددمری در طددوو نیددابتش چدده افتخدداراتی 

 داشته است؟

ن نایب چهتارم ک ترین افتخار وی همان است ترین و بزرگ مهم

امتتام بتتوده استتت، در ضتتمن ایشتتان ناتتز بتتن مقتضتتای منصتتب 

 .وکاشت، دارای اوارق عاداتی بود

علتتی بتتن بابویتتن قمتتی در تتتوان بتتن اعلتت م وفتتات  ازجملتتن می

رد؛ بنتتا بتتن نقتتل شتتاخ طوستتی از کتت همتتان شحظتتۀ وفتتاتش اشتتاره

احمد بن ابراهام بن مخلد، بن هنگتام حضتور ایشتان در بغتداد و 

ن بزرگتتان شتتاعن بتتن همتتراه ایشتتان در محضتتر ستتفار کتت در حتتاشی

 مقدمتتن و بتتدون هتتاچ ستتؤاشی از جانتتب چهتتارم بودنتتد، وی بی

 ن بابویتتن قمتی را رحمتتتاتدا علتتی بتن موستتی بت»: ستی، گفتتتک

، جمع حاضر از این سخن پتی بردنتد در همتان شحظتن علتی «ندک

امتل از صتحت ایتن ک برای اطمانان. رده استک بن بابوین رحلت

روز، ابتتر  08یتتا  00ردنتتد و پتت  از ک ستتخن، تتتاریخ متتذکور را ثبتتت

  .شده بن بغداد رساد رحلت علی بن بابوین در تاریخ یاد

و شتتاخ طوستتی و براتتی دیگتتر،  بنتتا بتتن روایتتت شتتاخ صتتدوق

ای پتتاش از رحلتتت نایتتب چهتتارم، تتتوقاعی از ستتوی امتتام  هفتتتن

ن در آن عل وه بتر اعلت م ک صادر و بن دست او واصل شد زمان

وفات او پ  از شتش روز، وی از تعاتان جانشتان منتع و شتروع 

  .برا اعل م شده بودک غابت تامۀ

 :متن این توقاع چنان است
اداونتد ! ای علی بن محمد سمری. رحامبسم هللا اشرحمن اش

                                              
 . 686همان، ص.  
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همانا تو تتا شتش ! اجر برادرانت در مصابت تو را بزرگ دارد

ستی را ک ن وکت پ  امور اود را جمتع! روز دیگر اواهی مرد

کن غابت تامن شروع  ناز برای جانشان اود انتخاب مکن؛ چرا

ن کتت ار ناستتت، مگتتر پتت  از اذن اشهتتیکتت شتتده و ظهتتوری در

ست، و این ظهور، پ  از مدتی طولت نی نامش بلندمرتبن ا

ها قسی و سخت و زمان از ظلم پر شتود،  ن دلک و هنگامی

ستتانی نتتزد شتتاعاان متتن ک انجتتام اواهتتد گرفتتت؛ و بتتن زودی

کستی قبتل  ن هترک ادعای مشاهده اواهند نمود؛ آگاه باشاد

از اروج سفاانی و شنادن صدای صتاحن، متدعی مشتاهده 

بتاب ال ت   لت  قتو  لت  حتول و و گو و اهتل افتراستت، شود، درو 

  .اشعلی اشعظام

به چه دلیل نایب چهارم برای خود جانشین انتخاب نیدرد و غیبدت صدغرا 

 تمام شد؟

اول : تتتتتوان بتتتتن ایتتتتن ستتتتؤال جتتتتواب داد بتتتتن دو صتتتتورت می

 . صورت تحلالی و استدل شی لی، و دوم بنک صورت تعبدی و بن

قبل از فوت  ن امام دوازدهمک لی این استک جواب تعبدی و

ن غابت صتغرا ک رده بودندک نایب چهارم، بن وسالۀ توقاع اعل م

ن بعتد از کت تمام شده است و برای جنتاب ستمری نوشتتن بودنتد

اود جانشانی انتخاب نکن؛ اشبتن این دستور امام بن امر اداوند 

ار امتتام را اداونتتد متعتتال کتت بتتوده استتت؛ یعنتتی برنامتتن، روش و

این   .م باید همان برنامن را اجرا نمایدتعاان فرموده است و اما

کتتن  بهتتترین دشاتتل بتترای اتمتتام غابتتت صغراستتت؛ امتتا بتترای ایتتن

صتتورت استتتدل شی هتتم بتتن ایتتن   موضتتوع بهتتتر روشتتن شتتود، بتتن

ن بتتن چنتتد دشاتتل کتت تتتوان گفتتت می. شتتود ستتؤال جتتواب داده می

 :غابت صغرا ادامن ناافت و تمام شد

سازی بترای آن بتوده  اننبرا و زمک غابت صغرا مقدمۀ غابت. 0

است؛ چون ابتدای غابت بود و اذهان، ان  بتن غابتت نداشتت، 
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اگرچتتن در زمتتان حضتترت امتتام علتتی نقتتی و حضتترت امتتام حستتن 

ردن اذهتتان از کتت اشجملتتن آن دو امتتام بتترای آمتتاده فتتی عستتکری

 اگتر دفعتع وکردند، با این وجود غابتت تامتن  نظرها احتجاب می

ورد انکتتار و ستتبب انحتتراف افکتتار گردیتتد، متت ناگهتتانی واقتتع می

بترا واقتع ک چن در غابتت شد؛ چراکن قطع ارتباط با امام چنان می

 .کننده بود شد، بدون آمادگی برای اکثر مردم دشوار و ناراحت

شذا قریب هفتاد ستال ارتبتاط متردم بتا امتام بتن وستالۀ نتواب 

اتتاص حفتت  شتتد و توستتط آنتتان عتترایض و مشتتکل ت و مستتائل 

گرفتنتتد و توقاعتتات بتتن  کردنتتد و جتتواب می اتتود را عتترم می

یابی حضتور نایتل  رساد و بسااری هم بن شترف ها می وسالۀ آن

 .شدند تا در این مدت مردم آشنا و مأنو  شدند می

این ارتباط توستط نتواب اتاص و همچنتان تشترف جمعتی در 

آن زمتتان، بتتن زیتتارت آن حضتترت بتترای تثباتتت ولتت دت و حاتتات آن 

کتن  تتوان گفتت علتت این بنتابراین می. دحضترت مفاتد و لت زم بتو

ار آن کتت ن برنامتتۀ اصتتلیکتت غابتتت صتتغرا ادامتتن ناافتتت، ایتتن بتتود

ن مقدمۀ آن بود و برای ک برا بود و غابت صغراک حضرت، غابت

  .ردن زمانن ل زم بود، انجام شدک آماده

وقتتتی بنتتا باشتتد نایتتب اتتاص نافتتذ اشحکتتم و صتتاحب قتتدرت . 3

نتتتد، بلکتتتن ک ارهتتتا مداالتتتنک در ظتتتاهری نباشتتتد و نتوانتتتد رستتتما  

های ظاهری بن واسطۀ تمرکز توجهات در او بتا معارضتن  قدرت

طلبان هم ادعای ناابتت  و مزاحمت داشتن باشند، شاادان و جاه

. ستازند ی فتراهم میگمراهتو   نمایند و اسباب تفرقتن ااصن می

وتاه غابت صغرا دیده شد چن دعتاوی ک چن در همان مدت چنان

ن دفعش از ک ای است ردید و این اود یک مفسدهباطلی آغاز گ

 تتر نباشتد حف  مصلحت تعاان نایب اتاص اهماتتش اگتر بتاش

کتتتن ادامتتتۀ روش ناابتتتت ااصتتتن بتتتا  ال صتتتن آن. تتتتر ناستتتت مکتتت
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ار و ابتتدای امتر ک ن فقط در همان آغازک نظر از مصاشحی صرف

اشکلمن نباشند و تحتت  اشاد و نافذ کن نواب مبسوط داشتن، با این

داران وقتتت متتأمور بتتن تقاتتن باشتتند، از نظتتر عقتتل  طرۀ زمتتامستتا

ای نتتتدارد، بلکتتتن از آن مفاستتتدی هتتتم ظتتتاهر  مصتتتلحت ملزمتتتن

  .گردید می

 ها یژگیو 

 از فقها و مجتهدان نبودند؟ چرا سفیران خاص امام زمان

املتت   زیتتر نظتتر ک داناتتد امتتام دهتتم و یتتازدهم ن میکتت همچنتتان

امل بر این ک رای تسلطیعنی حکومت ب  حکومت عباسی بودند،

ن تمتتتتام کتتتت هتتتتا را در محتتتتاط بستتتتتن و مشتتتتخص دو امتتتتام، آن

همسایگان و ساکنان شهر افراد نظامی و شنااتن شده بودنتد، 

نتتترل ک کتترد و تمتتام رفتتت و آمتتدها بتتن منتتزل امتتام داری می نگتتن

نتتترل ک ن همتتن چاتتز دقاقتتا  کتت حتتال در چنتتان محاطتتی. شتتد می

ت بتن اانتۀ امتام رفتت و توانست شد، آیا فقان سرشناستی می می

ند و مردم ناز با منزل آن فقان در ارتباط باشتند و مستائل ک آمد

ن کتت اتتود را اعتتم از متتاشی و غاتتره مطتترح نماینتتد؟ بتتدیهی استتت

شتدند،  گار و بتازجویی می اری ممکن نبود و افراد دستک چنان

رود  ن گمتتان نمتتیکتت ن افتترادیکتت ترین راه ایتتن استتت شتتذا صتتحاح

ار گرفتتن کت ننتد، بتنک و مطاشتب را رد و بتدلواسطۀ امام باشند 

عثمتان )ستی زنتدگی دو نایتب اول ک اگر. شوند و فعاشات نمایند

را مطاشعتتتن نمایتتتد، ( بتتتن ستتتعاد و فرزنتتتدش محمتتتد بتتتن عثمتتتان

 هتتتتتتتا متتتتتتتأمور تتتتتتتتأمان روغتتتتتتتن ستتتتتتتامرا  ن آنکتتتتتتت یابتتتتتتتد درمی

کردنتد و اصتل    ن آذوقۀ پادگان را فراهم میک سانی بودندک و از

 سدازمانتتاب ک کتن در ن نایتب امتام باشتند و چنانکت شد گمان نمی

                                              
 . 965 – 969همان، ص.  
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وکالت
و  های امتام طور مفصتل و تحقاقتی باتان شتده، نامتن بن  

گرفتت و متردم  هتای روغتن قترار می های مردم دااتل ظرف نامن

هتای حتاوی پتول و نامتن را  بن بهانۀ ارید و فروش روغتن، ظرف

اری توستتط یتتک کتت ن چنتتانکتت بتتدیهی استتت. کردنتتد رد و بتتدل می

فقاتتن امکتتان نداشتتت؛ چتتون فضتتای حتتاکم بتتر آن دوران، تقاتتن و 

کاری بتود، نتن محتاط بتاز بترای فعاشاتت عاشمتان و فقهتای  مخفی

 .دین

کترد، ایتن  از طرف دیگر، اگر عاشم و فقاهتی ادعتای ناابتت می

ن بتترای گتتذران زنتتدگی و جلتتب متتال دناتتا کتت شتتد احتمتتال داده می

رآمتد دارد االتی ستب و دک نکت سیک رده است، اماک اریک چنان

ار اطرنتاکی بزنتد و بترای پتول کت ن دستت بتن چنتانک بعاد است

استتب بتتودن ک بنتتابراین. نتتدک اتتود را بتتا حکومتتت درگاتتر تتتر باش

هاستتتت، نتتتن درو  بتتتودن  نایبتتتان، دشاتتتل بتتتر صتتتدق متتتدعای آن

 .ادعایشان، شذا همان مسئلن تا غابت صغرا ادامن یافت

چند آنان فقان و عاشم ن هرک اشبتن تذکر این نکتن ناز ل زم است

ستوادی یتا  مک هتا بتن معنتای استب بتودن آنک اند، برجستن نبوده

نایبتان طبتق گتواه تتاریخ، افترادی بستاار . عوام بودنشان ناستت

یافتۀ مکتب امامان  و پرورش  رامتک شف وک وال مقام و دارای

 .اند اند و هرگز دور از دین و معرفت نبوده بوده معصوم

ن عاشمی برجستن و ک لانیک ن چرا شاخک شود پ  معلوم می

 . شنااتن شده بود، برای ناابت از امام برگزیده نشده است

بتتتن هتتتر حتتتال نایبتتتان اتتتاص، تنهتتتا نقتتتش واستتتطن داشتتتتند و 

 رستتاندند و در مقابتتل، پاتتام یتتا تقاضتتاهای متتردم را بتتن امتتام می

ستتی ول یتتت ک دادنتتد، امتتا بتتر متتک متتاشی امتتام را بتتن متتردم میک

ز اهتتل فتتتوا یتتا صتتدور حکتتم از جانتتب اتتویش نداشتتتند و هرگتت

 .اند نبوده

                                              
 .یتر جبار کد ۀنوشت . 

 .یطوس شاخ، ةبیالغ: کن . 



 

 

 

 

 

 

 

 بان امامینا

 نیقت داان حقاب

 بعد از توضیح و ایت فقیه، بنویسید منمور از و ایت و فقیه چیست؟

شود تا ول یت فقان هتم  ابتدا، ول یت و فقان توضاح داده می

 .بهتر روشن شود

رفتتتن شتتده گ« َوشتتی  »لمتتن ک ن ازکتت ای عربتتی استتت ول یتتت وا ه

در شغت عربی بن معنای آمدن چازی است در پی « َوشی  ». است

ن ل زمتۀ کت دو باشد ای در ماان آن کن فاصلن چازی دیگر؛ بدون آن

از . یکتدیگر استت  دو بتن چنان توانی و ترت بی، قرب و نزدیکتی آن

در معتانی ( سترک بن فتح و)های مختلف  رو این وا ه با هائت این

ت و یاری، متابعت و پاروی و سرپرستی ، نصر «حب و دوستی»

ن وجتن مشتترک همتۀ ایتن معتانی همتان قترب ک استعمال شده

 .معنوی است

مقصتتتود از وا ۀ ول یتتتت در بحتتتث ول یتتتت فقاتتتن، سرپرستتتتی 

 ول یت بن معنای سرپرستی، اتود دارای اقستامی استت  است؛

 :شود ن هریک توضاح داده میک

 :ول یت تکوینی. 0

کتن بتن تکتوین و موجتودات عانتی  آن ول یت تکتوینی بتن دشاتل

ای حقاقی ماان دو طترف ول یتت  شود، رابطن جهان مربوط می

 .وجود دارد و ول یتی حقاقی است
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ول یتتت تکتتوینی، سرپرستتتی موجتتودات جهتتان و عتتاشم اتتارج و 

هاست؛ مانند ول یت نف  انسان بتر  تصرف عانی داشتن در آن

دارکتتی و هتتر انستتانی نستتبت بتتن قتتوای ا. قتتوای درونتتی اتتویش

اعضتتتا و جتتتوارح ستتتاشم اتتتود ول یتتتت دارد؛ اگتتتر دستتتتور دیتتتدن 

 ... .کند و دهد، چشم اطاعت می می

این نتوع . بازگشت این ول یت تکوینی بن علت و معلول است

یابتد و براستا  آن،  از ول یت، تنها بان علت و معلول تحقق می

هر علتی، وشی  و سرپرست معلول اویش است و هر معلوشی 

رو ول یتت  باشتد؛ از ایتن ل یتت و تصترف علتت اتود میدر تحت و

 نتدک بردار ناست و نف  انسان اگر اراده گاه تخلف تکوینی هاچ

ردنش همتان و ک ن صورتی را در ذهن اود ترسام سازد، ارادهک

وشی  . اش همان ردن و تحقق بخشادن بن موجود ذهنیک ترسام

در  ها ن نفت  همتۀ انستانکت واقعی و حقاقی اشااء و اشخاص

ول یتتت داشتتتن مظهتتر اوینتتد، فقتتط و فقتتط ذات اقتتد  اشهتتی 

 .است

 ول یت بر تشریع. 3

گذاری و تشتریع احکتام  ول یت بر تشریع همان ول یت بر قانون

کنندۀ اصتول  کن سرپرست جعل قانون و وضتع است؛ یعنی این

این ول یت در حاطۀ قوانان است و نن در . و مواد قانونی باشد

 .ی و تکوینیدایرۀ موجودات واقع

 ول یت تشریعی. 9

ن نن ول یت تکوینی ک ول یت تشریعی یعنی نوعی سرپرستی

استتت و نتتن ول یتتت بتتر تشتتریع و قتتانون، بلکتتن ولتت یتی استتت در 

  .محدودۀ تشریع و تابع قانون اشهی

اششترایط  مقصود از فقان در بحتث ول یتت فقاتن، مجتهتد جامع

اششرایط باید  معفقان جا. ن فقن اوانده باشدک است، نن هرکسی

و « عتداشت مطلتق»، «اجتهاد مطلتق»: سن ویژگی داشتن باشد
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؛ یعنی از سویی باید صتدر «قدرت مدیریت و استعداد رهبری»

طور عماتتتق و بتتتا استتتتدل ل و استتتتنباط  و ستتتاقۀ استتتل م را بتتتن

ها، حتدود و ضتوابط  بشناسد و از ستویی دیگتر، در تمتام زمانتن

خطتتی و تخلتتف ننمایتتد و از یتتک ت نتتد و از هتتاچک اشهتتی را رعایتتت

شتورداری و شتوازم ک سوی سوم، استعداد و توانتایی متدیریت و

 .را واجد باشد  آن

ن چتتون استتل م، یتتک کتت منظتتور از اجتهتتاد مطلتتق ایتتن استتت

ن دیانتت آن، عتان سااستت ک ای گونن مجموعۀ منسجم است، بن

 باشتتد و فهتتم درستتت و استتت و سااستتت آن، عتتان دیتتانتش می

ن فقاتن بتن همتتۀ کت گاترد ، زمتانی صتورت میآورد وحتی امتل رهک

 سی استتک شنا  واقعی رو، اسل م ابعاد آن آگاه باشد و از این

ن در همتتتۀ اصتتتول و فتتتروع در عبتتتادات و عقتتتود و احکتتتام و کتتت

 .ایقاعات و سااست اسل می مجتهد باشد

ن در عصتتر غابتتت، مجتتری و کتت فقاتتن حتتاکم بتتر نظتتام استتل می

او . تمام جوانب آن آگتاه باشتدحاف  و مبا ن قرآن است، باید بن 

ریم، دربارۀ انستان ک باید عل وه بر شناات احکام و معارف قرآن

را ناتتز بتتن اتتوبی  و جامعتتۀ استتل می، روایتتات رستتاده از عتتترت

 ند و بتوانتد مستائل جدیتد و مستتحدثۀ مستلمان را حتلک بررسی

او مجتهتتد . هتتا را بتتر اصتتول و فتتروع دیتتن تطباتتق دهتتد نتتد و آنک

توانتد  ن در صورت واجتد بتودن شترایط دیگتر، میک مطلق است

مستتتئوشات ول یتتتت و متتتدیریت جامعتتتۀ استتتل می را بپتتتذیرد و از 

 .عهدۀ آن برآید

اششترایط علت وه بتر  منظور از عداشت مطلق، یعنی فقان جامع

کن ل زم است علم و دین را درست بفهمد، باید آن علتم را در  این

بن درستی اجترا  اودش و محدودۀ حااتش و در جامعۀ اسل می

ل زم است همۀ وظایف دینی اتود را انجتام دهتد و تمتام . نماید

فقاتتن عتتادل . تمتتان نکنتتدک نتتد و چاتتزی راک دیتتن را بتتن متتردم ابلتت  

ند، مطاع هواهای نفستانی نگتردد ک اریک  نباید بن مال و هو 
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نتتد و نتتن حرامتتی را ک و گنتتاهی از او ستتر نزنتتد؛ نتتن واجبتتی را تتترک

 .مرتکب شود

اششرایط، ترک هوا و هتو  و  ین ویژگی دوم فقان جامعبنابرا

. تابعات عملی محض نسبت بن احکام و دستورهای دیتن استت

ند و اگر ک دهد باید اود ناز بن آن عمل فقان حاکم، اگر فتوا می

را بپتتذیرد و اگتتر حکتتم   کنتتد، اتود ناتتز آن حکتم قضتتایی صتتادر می

ز بتن آن گتردن نماید، اود نات ول یی و حکومتی صادر و انشا می

 .نهد و آن را نقض نکند

شترط ستتوم فقاتن، علتت وه بتر اجتهتتاد و عتداشت مطلتتق، قتتدرت 

متتدیریت و استتتعداد رهبتتری استتت؛ یعنتتی اولتت   باتتنش درستتت و 

 صتتحاحی نستتبت بتتن امتتور سااستتی و اجتمتتاعی دااتتل و اتتارج

شور داشتن باشد و ترفندهای دشمنان اارج را اوب بشناسد، ک

 .یت و شوازم آن براوردار باشدو ثاناا  از هنر مدیر 

تتتوان گفتتت هتتر فقاتتن عتتادشی صتتل حات رهبتتری  بنتتابراین نمی

جامعتتتتن را دارد، بلکتتتتن بایتتتتد گذشتتتتتن از شتتتترایط علمتتتتی، دارای 

  .استعداد و توانایی ل زم برای ادارۀ امت اسل می باشد

ن در زمتتان غابتتت، فقاتتن کتت ول یتتت فقاتتن بتتن معنتتای آن استتت

تی جامعۀ اسل می است و او بن عادل، سزاوار تصدی و سرپرس

بنتتابراین . ایتتن موقعاتتت شتترعی و اجتمتتاعی نصتتب شتتده استتت

ول یت فقان نن از سنخ ول یت تکوینی است و نن از سنخ ول یت 

گتتذاری، بلکتتتن ول یتتت متتدیریتی بتتر جامعتتتۀ  بتتر تشتتریع و قانون

هتای  ن بتن منظتور اجترای احکتام و تحقتق ارزشکت اسل می استت

تعدادهای افتتراد جامعتتن و رستتاندن دینتتی و شتتکوفا ستتااتن استت

ول یتت در محتدودۀ تشتریع، در . گارد ها بن تعاشی صورت می آن

ریم و روایتتات استتل می بتتن معنتتای تصتتدی امتتور جامعتتۀ کتت قتترآن

 انستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانی آمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتده استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت؛ 

اشستت »: در واقعتۀ غتدیر اتم فرمتایش رستول اتدا: برای مثتال

                                              
 . 091 - 096همان، ص.  
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 و  «نتت مولت ه فعلتی مولت هک متن»  ؛«اوشتی بکتم متن انفستکم

َن یَن آَمُنوا اشَّذِ یاشَّذِ  رَُسوُشُن وَ   وَ ُكُم هللاُ اُّ َما َوشِ إِنَّ : همچنان آیاتی مانند

ُهتتتْم رَاِ ُعتتتونَ  وَ   َ ْؤُتتتتوَن اشزَّ َتتتویُ  وَ   َ ُمتتتوَن اشصَّتتتَلواقِ یُ 
بازگوکننتتتدۀ   

 .ول یت و سرپرستی و ادارۀ امور جامعۀ اسل می است

استتت و از ادشتتن ن فقاتتن از آن براتتوردار کتت در ضتتمن، ولتت یتی

در  امتتتام امانتتتی. شتتتود، ول یتتتت اعتبتتتاری استتتت استتتتنباط می

 : گوید باره می این
ن رستتول هللا و ائمتتن داشتتتند کتت گتتویام ولتت یتی را وقتتتی می

کتت  ایتتن تتتوهم  بعتتد از غابتتت، فقاتتن عتتادل دارد، بتترای هتتاچ

ن مقتتام فقهتتا همتتان مقتتام ائمتتن و رستتول کتت نبایتتد پاتتدا شتتود

صحبت از مقام ناست، بلکن صتحبت جا  اکرم است؛ زیرا این

شتتتور و ک ول یتتتت یعنتتتی حکومتتتت و ادارۀ. از وظافتتتن استتتت

اجتترای قتتوانان شتترع مقتتد ، یتتک وظافتتن ستتنگان و مهتتم 

سی شأن و مقتام غارعتادی بتن وجتود ک کن برای است، نن این

بن عبتارت دیگتر، . بااورد و او را از حد انسان عادی بال تر ببرد

التت ف  و اجتترا و اداره، بتترول یتتت متتورد بحتتث یعنتتی حکومتتت 

ن االتتتی از افتتتراد دارنتتتد، امتاتتتاز ناستتتت بلکتتتن کتتت تصتتتوری

ول یتت فقاتن از امتور اعتبتار عقلت نی . ای اطار است وظافن

  .است و واقعاتی جز جعل ندارد

د ایل و ایت فقیه چیست؟ به بیدان بهتدر چده دلیلدی بدرای ا بدات و ایدت 

 فقیه وجود دارد؟

 :یت فقان وجود دارددو نوع دشال برای اثبات ول 

 :دل یل نقلی. 0

ن دل شت بر ارجاع متردم ک دل یل نقلی، عبارت از روایاتی است

 بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن فقهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترای 

رفع ناازهای حکتومتی دارد؛ بتن عبتارت دیگتر، فقهتا را بتن عنتوان 

                                              
 . 399، ص30، جبحاراالنوار.  

 . 9، ح335، ص0، جیافک.  

 . 55سورۀ مائده، آیۀ .  

 . 90-91، صهیفق تیوالامام امانی، .  
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 یتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا الفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا و « امنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا»

بترای نمونتن یکتی . رده استتک وارثان پاامبران و امامان معرفی

 ن کتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت از روایتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاتی

شود، مقبوشۀ  ص اثبات ول یت فقان بن آن استدل ل میدر اصو

 عمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن 

 .حنظلن است

اگتتتر دو نفتتتر از »: پرستتتادم از امتتتام صتتتادق: گویتتتد راوی می

ای چتون قترم یتا ارو بتا یکتدیگر  شاعاان شما در متورد مستئلن

نند و برای رفع نزاع و داوری ماان اود بن پادشتاه وقتت و ک نزاع

« ار درستتت استتت؟کتت آیتتا ایتتنننتتد، ک یتتا قضتتات رستتمی مراجعتتن

 : حضرت فرمود
ن حتتق باشتتد یتتا باطتتل، داوری کتت ستتی از آنتتان در امتتریک هتتر

بخواهد، بن یقان متوسل بن طاغوت شتده استت، و اگتر بتن 

نتتد، اگرچتتن حتتق مستتل م او باشتتد، حتترام استتت؛ ک نفتتع او حکتتم

کتتن  حتتال آن. زیترا حتتق اتتود را بتن حکتتم طتتاغوت گرفتتن استتت

فتر ورزنتد؛ ک ن بن طتاغوتک است اداوند متعال فرمان داده

اواهنتتد از طتتاغوت داوری  آنتتان می»: فرمایتتد ن میکتت جتتا آن

فتر ک ن بتن آنکت ن بن ایشان امر شده استتک  طلبند در حاشی

    و  .«ورزند

 : فرمودند« نند؟ک ارک فرمایاد این دو نفر چن پ  می»: گفتم

یک از شما راوی حدیث ماستت و در حلت ل و  دامک نک بنگرند

م صتتتتاحب نظتتتتر استتتتت و احکتتتتام متتتتا را بتتتتن اتتتتوبی حتتتترا

ننتد و بتن نتاجتۀ ک شناسند، پ  حکم اود را بن او واگذار می

داوری او اشنود باشند؛ زیترا متن چنتان شخصتی را بتر شتما 
                                              

َنُهَمتا اْ ِن ِمتْن أَْصتَحاِبَنا بَ اْ َعتْن َرُجَلت :ا َعبِْد هللاِ َسأَْشُت أَبَ : َقالَ  عَ َعْن ُعَمَر بِْن َحْنَظلَ ».  

تْلَطاِن َو إَِشت یَما إَِشتکَ رَاٍو َفَتَحااٍن أَْو مِ یْ دَ  یفِ  عٌ ُمَنازَعَ   ؟کَ ِحتلُّ َذِشتیَ أَ   ِ اْشُقَضتا یاشسُّ
َما َتَحتا یِهْم فِ اْ َم إِشَ کَ َمْن َتَحا :َقالَ  تاُغوِت َو َمتا ا یَم إَِشتکَ َحق ٍ أَْو بَاِطٍل َفإِنَّ ُم ُکتحْ یَ شطَّ

َما  ُن أََاَذُه ِبحُ کَ أُْاُذ ُسْحتا  َو إِْن یَ َشُن َفإِنَّ ا  َثاِبتا  لِأَنَّ تاُغوِت َو َقتْد أََمتَر هللاُ ِم اشکْ اَن َحق   طَّ
 (. 60، ص0، جیافک؛ 38، ص08، جعهیالش وسائل)« َفَر ِبنکْ یُ أَْن 

  . ُُفتروا ِبتنِ کْ یَ َقْد ُأِمُروا أَن  اُغوِت وَ اشطَّ  یُموا إِشَ کَ َتَحایَ ُدوَن أَن یرِ ی ( ،ستورۀ نستاء

 (.61آیۀ
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رد کت هرگاه چنان حاکمی ماتان شتما حکتم. ام حاکم قرار داده

وچتک شتمرده ک و سخن او پذیرفتن نشد، بتن یقتان حکتم اتدا

نتتد، ک ن متتا را ردکتت ستتیک رد شتتده استتت؛ و شتتد و فرمتتان متتا

اری در درجتن شترک بتن ک رده است و چنانک گویی ادا را رد

  .اداست

 : گوید امام امانی در مورد روایت بال  می

 ن از صدر و ذیل ایتن روایتت و استشتهاد امتامک طور همان

لتی ک لمتنک آیتد، موضتوع ستؤال بن آیۀ شریفن بن دست می

 لی را باان فرموده است و عترمک بوده، و امام هم تکلاف

ن برای حل و فصل دعتاوی حقتوقی و جزایتی هتم بتن ک ردمک

 طور شود و هم بن مقامات اجرایی و بتن قضات مراجعن می

  .لی حکومتیک

ن برای اثبات ول یت فقاتن از آن ک روایت بعدی، توقاعی است

ای بتترای حضتترت  استتحاق بتتن یعقتتوب نامتتن. شتتود استتتفاده می

ن بترایش رخ داده ستؤال ک ویسد و از مشکل تین می عصر وشی

کنتتد؛ محمتتد بتتن عثمتتان عمتتری، نماینتتدۀ آن حضتترت، نامتتن را  می

 : نک شود جواب نامن بن اط مبارک صادر می. رساند می

ناتد؛ ک در حوادو و پاشامدها بتن راویتان حتدیث متا رجتوع... 

  ... .زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت ادایم

ن در ایتتن روایتتت آمتتده، مستتائل و کتت و واقعتتنمنظتتور از حتتواد

اواهد بپرسد دربارۀ مسائل  نویسنده نمی. احکام شرعان ناست

                                              
َثَنا َو یْم ِممَّتْن َقتْد رََوى َحتدِ کُ اَن ِمتنْ کَتَمْن  یْنُظرَاِن إِشَ یَ ْصَنَعاِن َقاَل یَ َف اْ کَ ُقْلُت فَ ».  

ِ متتکَ رَْضتتْوا ِبتتِن حَ اَ اَمَنتتا َفلْ کَ َحلَ ِشَنتتا َو َحرَاِمَنتتا َو َعتترََف أَحْ  یَنَظتتَر ِفتت َقتتْد َجَعْلُتتتُن  یا  َفتتإِن 
َنتا اْ َو َعلَ  َمتا اْستَتَخفَّ ِبُحکْتِم هللاِ ْقبَْلُن ِمْنُن َفإِنَّ یَ ِمَنا َفَلْم کْ َم ِبحُ کَ ما  َفإَِذا حَ کِ ْم َحاکُ اْ َعلَ 

تتتتْرِک ِبتتتتابِ َو ُهتتتتَو َعَلتتتت ی هللاِ َنتتتتا اشتتتترَّادُّ َعَلتتتتاْ رَدَّ َو اشتتتترَّادُّ َعلَ   ، یافکدددد)« ی َحتتتتد ِ اشش ِ
 . (60، ص0ج

 . 31 – 83، ص ، امام امانیهیفق تیوال.  

 عوامتا اشحتوادو اشواقعت.... فوردت فی اشتوقاتع بختط مول نتا صتاحب اشزمتان».  

، 3، جنیالد مالک. )«..هللا عم وانا حجاکعل یثنا فانهم حجتیحد  روا یها اشافارجعوا ف

 (. 989ص
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نام؛ چون ایتن موضتوع جتزء ک دهد چن ن برای ما رخ میک ای تازه

ن کت واضحات مذهب شاعن بتوده استت و روایتات متتواتره دارد

ننتد؛ در زمتان ائمتن هتم بتن ک در این مسائل بایتد بتن فقهتا رجتوع

بنتتابراین منظتتور . پرستتادند کردنتتد و از آنتتان می فقهتتا رجتتوع می

ن بتترای متتردم و کتت هتتایی بتتوده پاشتتامدهای اجتمتتاعی و گرفتاری

  .داده است مسلمان روی می

 :دل یل عقلی. 3

ن قتانون اشهتی و کت ترین دشال بر ول یت فقان ایتن استت محکم

 اثتتر و شغتتو و شتتریعت، بتتدون گرداننتتده و مجتتری و وشتتی  امتتر، بی

 .باشد باهوده می

امتتام امانتتی دربتتارۀ ضتترورت عقلتتی بتتر وجتتود ول یتتت فقاتتن 

 :نویسد می

ن شتتتزوم امامتتتت پتتت  از نبتتتوت را اثبتتتات کتتت همتتتان دلتتت یلی

کنتتتتد، عانتتتتا  شتتتتزوم حکومتتتتت در دوران غابتتتتت حضتتتترت  می

ن از کت ویژه پ  از این همن مدت را دربر دارد، بن عصر وشی

وران هتزاران ستتال گتذرد و شتاید ایتن د غابتت آن بزرگتوار می

دیگتتر ناتتز ادامتتن یابتتد؛ علتتم آن نتتزد اداونتتد استتت و متتا از 

تتوان  آیتا می. بتریم طول نی شدن آن بن ادای بزرگ پناه می

ن آفریدگار حکام، امت اسل می را بتن حتال اتود ک ردک تصور

رده و تکلافتتتی بتتترای آن معتتتا ن نکتتترده باشتتتد و آیتتتا کتتت رهتتتا

متترج  و بتتن هتترج ن بگتتویام اداونتتد حکتتامکتت اردمندانتتن استتت

مسلمان و پریشانی احتوال آنتان رضتایت داده استت؟ و آیتا 

ن بگتویام حکمتی کت چنان گمتانی بتن شتارع مقتد  رواستت

قاطع جهت رفع ناازهای اساسی بنتدگان اتدا تشتریع نکترده 

   «است تا حجت بر آنان تمام شده باشد؟

دشاتل عقلتی محتض، همتان »: گویتد هللا جوادی آملتی می آیت

                                              
 . 81 - 03، ص ، امام امانیهیفق تیوال.  

 .  39، ترجمۀ کتاب اشباع، ص، امام امانیهیفق یول اراتیاخت و ونئش.  
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  .«ت نظم در جامعۀ اسل می استبرهان ضرور 

ه کدد ن اسددتیآن همدد یوایعدد ین اسددلام و مبددانیددقددت مفهددوم دیا حقیددآ

 ،بدتیگدر، در زمدان غیشدود؟ بده عبدارت د یبرداشدت م ینیتوسا مراجع د

 اند؟ عت چقدر موفق بودهیقت شر ین حقییعلما در تب

اگتتر : تتتری دارد ایتتن ستتؤال متتبهم استتت و ناتتاز بتتن دقتتت بتتاش

 ریعت، باان مبانی و اصول دین است؛ اینمنظور از حقاقت ش

ار از حاطۀ وظایف مراجتع دینتی اتارج استت و مستئوشات آن ک

باشتد؛ و اگتر منظتور، تباتان  ل م میک عهدۀ دو علم فلسفن و  بن

احکتتام دینتتی و موضتتع دیتتن در برابتتر مستتائل مختلتتف سااستتی، 

ن مراجتع دینتی در طتول عصتر غابتت، بتن کت است،... اجتماعی و

تب ک اند و حجم عظام ن مسئوشات اود را انجام دادهبهترین وج

علمتتتی آنتتتان در موضتتتوعات مختلتتتف و ناتتتز تحتتتول بناتتتادین در 

های مختلف مسائل دینی و نقش عماق آنان در پاشتبرد  عرصن

... رو و هتتتای پتتتاش جامعتتتن در طتتتول تتتتاریخ و نجتتتات آن از بحران

. باشتتد هتتا در ادای ایتتن تکلاتتف می شتتاهد قطعتتی موفقاتتت آن

نتتد بتتن متتا هتتم توفاتتق شتتناات و عمتتل بتتن وظافتتۀ اتتود را اداو

 .عنایت فرماید

 نات فقیول 

 چرا در زمان غیبت، حیومت اسلامی به دست ولّی فقیه است؟

کتدام از احکتام  ن در دوران غابتت، هتاچکت دانام ستو متی از یک

بتن تکتاشاف  شود و باید تا آمدن امتام عصتر اسل م تعطال نمی

ستوی دیگتر، بتن امتام معصتوم هتم  نتام؛ و ازک دینی اود عمتل

بتتن همتتان ستتبب، ائمتتن وظافتتۀ متتا را در زمتتان . دستتتر  نتتداریم

ن کت اششترایط، ن بایتد بتن فقهتای جامعکت انتد ردهک غابت مشتخص

آورنتد و استل م  احکام دینی را از راه قرآن و روایات بن دست می

                                              
 . 050عبدهللا جوادی آملی، ص ،عدالت و فقه والیت فقیه، والیت.  
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تتوان  در نتاجتن می. نتامک شناسند، مراجعن را بهتر از دیگران می

ن وظافتتۀ متتردم در زمانتتۀ امتتور اجتمتتاعی و سااستتی، کتت گفتتت

« وشتتی  فقاتتن»ن بزرگتتان شتتاعن او را کتت اطاعتتت از فقاهتتی استتت

بتتر . او بایتتد در زمتتان غابتتت، حکومتتت تشتتکال دهتتد. داننتتد می

فقهای شاعن تشکال حکومت استل می را  تر باشهمان اسا ، 

ن اگتر یکتی از فقهتا حکومتت کت دانند و بتر ایتن باورنتد واجب می

حتال اگتر . ننتدک کال داد، بر دیگتران واجتب استت از او پاترویتش

پتذیر  جمعی امکان تشکال حکومت اسل می جز از راه قاام دستن

ن کتت ننتتد، و در صتتورتیک نباشتتد، همگتتان بایتتد بتتدین مهتتم اقتتدام

تشکال حکومت ممکن نباشتد، بتاز هتم تکلاتف ستاقط ناستت و 

پت  بتن هتاچ . دننتک باید بن انتدازۀ تتوان، احکتام استل می را اجترا

های پتاش از  روی، انتظار فرج و حکومت جهانی مهدوی با قاام

هتتا،  هتتا و حکومت ظهتتور ناستتازگاری نتتدارد، بلکتتن براتتی از قاام

 .ساز قاام و حکومت جهانی حضرت اواهند بود زمانن

 برا بر دیگران و ایت دارند؟ک فقهای دین بر چه اساسی در زمان غیبت

فقان، علت وه بتر دل یتل عقلتی آن، یکی از دل یل نقلی ول یت 

 : ن فرمودک است روایت امام صادق

 ینظر ف ثنا ویحدی م ممن قد روكان من من ی نظران اشی

قتد  یمتا  فتإنكَ رضوا بن حَ اامنا فلكعرف اح حرامنا و حل شنا و

قبلتتن منتتن یمنتتا فلتتم كم بحكتتمتتا فتتإذا ح م حااكجعلتتتن علتت

ی نتا اشتراد علتاد علاشرا نا رد واعل م هللا وكفإنما استخف بح

   باب؛ كحد اششر ی هو عل هللا و

ث ماستت و در یحتد ین راوکت   از شتماکت ننتد بتن هترک نگاه

پت   ؛دانتد یام متا را مکتنظر است و اح حل ل و حرام صاحب

م قرار دادم، کرا من او را بر شما حایرند؛ ز یت او را بپذامکحا

 ،شتودرفتتن نینتد و از او پذک مکم ما حکپ  هرگاه مطابق ح

 را رد( تاتب اهل)امر اداونتد اتوار شتمرده شتده استت و متا 

                                              
 .01، ح60، ص0، جیافک . 
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ردن اداونتد استت و آن شتخص کت ردن ما، ردک اند و رد ردهک

 .است کمشر  ۀبن منزش

ستتاشاان طولتت نی قبتتل از  شتتذا ایتتن ول یتتت را ائمتتۀ معصتتومان

 ناابتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ااصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن 

 .اند فقها داده

در اششتترایط حتتتی  مجتهتتد جامع  بتتن تصتتریح ایتتن نتتوع روایتتات

تواند فتوا بدهد  زمان حضور امام معصوم و در همان شهر می

بنتتابراین، ول یتتت فقاتتن . ننتتدک انتتد از او اطاعتتت و متتردم موظف

آری، . ن ادامتتۀ ناابتتت ااصتتن باشتتدکتت ویتتژۀ دوران غابتتت ناستتت

هنگام حضور امام، رهبری جامعن برعهدۀ اوست و فقها یتاوران 

رهبتتری جامعتتن ناتتز امتتام هستتتند، امتتا در نبتتود ظتتاهری ایشتتان، 

امتا ایتن امتر، ستعن و ضتاق . اششترایط استت برعهتدۀ فقاتن جامع

 .ول یت است، نن اصل ول یت

  یناامام ام

 یدادگدد انددد؟ عشددق و دو دهینام ب امددام زمددانیددرا نا ینددیچددرا امددام خم

 ؟د یسیرا بنو  ایشان یها ی گین و یتر  برخاسته از چه بود؟ مهم امام

از  ن امتام زمتانکت ردم، ستبب شتداوضاع پرااتناق و امتناع م

ن حضرت در زمان غابتت ک نظرها پنهان گردد، اما طباعی است

ن حدود هفتاد سال بن طتول انجاماتد، متردم را بتن حتال ک صغرا،

، اشخاص معا ن و مشخصی را نایتب امام مهدی. اود رها نکرد

حضترت . هتا را معرفتی نمتود اود قرار داد و بن اسم و رستم، آن

ت صغرا بن وسالۀ چهتار ستفار مخصتوص اتود بتا در طول غاب

مستتلمانان در ارتبتتاط بتتود و پتت  از غابتتت صتتغرا، دوران نتتواب 

ن چند ک بدین صورت. ااص بن پایان رساد و ناابت عام آغاز شد

                                              
نتتن استتت، بتتن ابتتان بتتن تغلتتب ین اتتود در مدکتت بتتا آن ت امتتام بتتاقریتتروا یتتکدر  . 

در  و (006، ص31، جعهیالشد وسائل)« ن و فتوا بدهانن بنشیدر مسجد مد» :دیفرما یم

، عهیالش وسائل)« نندکد اواجب است از فقها تقل دیگرانبر »: دیفرما یگر میت دیروا
 (.35، ص08ج
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ن آاترین نایتب اتاص کت روز پاش از مرگ علی بن محمد سمری

برای ( ای نامن)حضرت بود، از ناحاۀ مقدسۀ آن حضرت توقاعی 

ن تتا شتش روز دیگتر از ک ن در آن ابل   شده بودک صادر شدوی 

 دناا اواهد رفت و پ  از آن، باب ناابتت ااصتن بستتن و غابتت

 .شود برا شروع میک

دربارۀ تکلاتف شتاعاان  اسحاق بن یعقوب، از حضرت مهدی

حضتترت . ردکتت بتترا و پایتتان دورۀ ناابتتت ااصتتن ستتؤالک در غابتتت

 : پاسخ دادند

ان یتد بتن راو یتدهتد، با یشما رخ م یبرا نک ییآمدها شادر پ

؛ ایشان حجتت متن بتر شتما و متن دانک رجوع( علما)اابار ما 

  .هستم( بر آنان)ت ادا حج

 : فرمایند در ضمن یک روایت می امام حسن عسکری

ن بر نفت  اتود مستلط باشتد و امتر اتدا را ک هریک از فقها

  .نندک دان از او تقلک بر همگان ل زم است... د ویاطاعت نما

 مسلمانان باید پ  از پایان دوران غابت صغرا و شروع غابت

آینتد،  ن مراجتع عظتام بتن شتمار میکت برا، از نواب عتام حضترتک

مستتتائل و احکتتتام دینتتتی اتتتود را تقلاتتتد و در مستتتائل جدیتتتد و 

آنان را نماینتده و  نند؛ زیرا امام زمانک مستحدثن از آنان تبعات

بنتابراین اطاعتت از . داده استت جانشان اود در بان مردم قترار

استتت؛ زیتترا حکتتم آنتتان، حکتتم امتتام  آنتتان، اطاعتتت از امتتام زمتتان

استتت؛ مراجتتع ول یتتت و سرپرستتتی بتتر متتردم را از طتترف  زمتتان

 .دار هستند عهده امام زمان

از مصتتادیق آشتتکار نایبتتان عتتام امتتام  حضتترت امتتام امانتتی

ل م ک شده در کرهای ذ  مرد، تمام ویژگی بود؛ زیرا آن بزرگ عصر

. متال دارا بتودک را در حتد برای نایبان امام امام حسن عسکری

 کتترد؛ هتتوا و هتتو  اتتود را او نفتت  اویشتتتن را مواظبتتت می

                                              
 .989و ص 9، ح95، باب 390، ص3، جنیالد مالک . 

 .99910، ح090، ص30، جعهیالش وسائل . 
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گتتاه آن را بتتر رضتتای اتتدا تتترجاح  رده بتتود و هاچکتت املتت   مهتتارک

او اتود را در اتدا و . داد، بلکن اصل   هتوا و هوستی نداشتت نمی

ای جز اواستتن و  رده بود و اواستنک فانی مول یش امام زمان

بتود و  املت   مطاتع امتر اتدا و امتام زمتانک .رضای آنان نداشت

 طوری نمتود؛ بتن اتود می دادگی، او را از اتود بی این شور و دل

دید، و جتز رضتایت و  ن بن جز رضای ادا و رضای او چازی نمیک

کتتن همتتان اواستتت و رضتتایت اداونتتد ) اواستتت امتتام زمتتان

رو، از همتن چاتِز اتود در  از این. ای نداشت اواستن( ستتعاشی ا

گذشت، و در عوم، ادای تعتاشی ناتز بتن  راه ادا و امام زمان

 .رامت بخشادک او عزت و

او ابرمتردی شتتجاع، قهرمتتان، دانشتمند، فقاتتن، مجاهتتد، عتتارف، 

نظتتر، حتتاکم بتتر هتتوای نفستتانی اتتویش،  زاهتتد، بلنتتدهمت و بلنتتد

رو، او بتن  از ایتن. بود... و امام زمان( کامل)فانی در ادا، مطاع 

 رفتتتتت؛ نماینتتتتده  بتتتتن شتتتتمار می« نایتتتتب امتتتتام زمتتتتان»حتتتتق 

آن . بتتتتراک ال اتاتتتتار آن حضتتتترت در زمتتتتان غابتتتتت و جانشتتتتان تام

 وار، استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل م و  بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتزرگ

شتتاءهللا  رد و انکتت را در جهتتان زنتتده شتتاعن و مکتتتب امتتام زمتتان

! داواهتتتتد بتتتتو ستتتتاز حکومتتتتت امتتتتام زمتتتتان حکتتتتومتش، زمانن

شتتتاءهللا ایتتتن  ان»: وار اتتتود فرمودنتتتد ن آن بتتتزرگکتتت گونتتتن همان

 .«بسپاریم( امام زمان)حکومت را بن دست صاحب اصلی آن 

 یا هللا اامنن تیآ

؟ مددرچ  هسدتند ای نایب امام زمدان هللا خامنه ه آیتک آیا درست است

 و منابع اطلاعات شما در این زمینه چیست؟

بتتترا تقستتتام ک لتتتۀ صتتتغرا ون غابتتتت بتتتن دو مرحکتتت گونتتتن همان

شتتود؛ یعنتتی  شتتود، ناابتتت ناتتز بتتن اتتاص و عتتام تقستتام می می

 .براستک ناابت ااصن در غابت صغرا، و ناابت عامن در غابت

ب یتترا نا ینتتا  بتتت صتتغرا اشتتخاص معادر زمتتان غ امتتام زمتتان

نمتوده و  یرا بتن استم و رستم معرفت هتا آناود قرار داده بود و 



 ها ها و پاسخ ؛ پرسشتیمهدو  ► 351

 

 .از اود بن مردم شناسانده بود شاب پینا ۀلارا بن وس یکهر 

ن اود امام ک یلک اراو مع کمل  یکابت عامن، براسا  ادر ن

ن آن ضتابطن را از همتن کت ی، هر فرداست ن فرمودها  مع زمان

شود و  یشنااتن م ب امامیابعاد دارا باشد، نا ۀجهت و در هم

ن مقتام یترهبر جامعن اواهد بود؛ پت  ا ابت از امام زمانابن ن

ط یبتتن عاشمتتان واجتتد شتترا یابتتت توستتط اتتود حضتترت مهتتداو ن

  .داده شده است

از اسحاق بن عمار  یخ طبرساخ صدوق و شا، شیخ طوساش

دربارۀ وظافۀ شاعاان ) مول ی ما حضرت مهدین ک اند ردهک نقل

 :فرموده است( در زمان غابت

ثنا یروا  حتتدی هتتا اشتتاوامتتا اشحتتوادو اشواقعتتع فتتارجعوا ف

 ؛ هماهللا عل م وانا حجعاكعلی فإنهم حجت

شتتتتتتود، بتتتتتتن  ین واقتتتتتتع مکتتتتتت ییدر حتتتتتتوادو و راتتتتتتدادها

ن آنتان حجتت متن بتر کت داتنک ث متا رجتوعینندگان حدک تیروا

 .ند و من حجت ادا بر آنانمیشما

رده کت ن نقتلاچن ، از امام صادقاالحتجاجتاب ک ز دران یطبرس

  :است

 نتتن،یان متتن اشفقهتتاء صتتائنا  شنفستتن، حافظتتا  شد تتوامتتا متتن 

 ؛ قلدوهیعا  ل مر مول ه فللعوام ان امخاشفا  شهواه ومط

نش و یتتتن مراقتتتب نفستتتش و نگهبتتتان دکتتت از فقهتتتا یتتتکهر 

( ائمتتن)ش یع فرمتتان مولتت اتتمختتاشف هتتوا و هوستتش و مط

 .نندک دان از او تقلک باشد، بر عوام ل زم است

برا بن دستت وشتی ک بدین ترتاب امور مسلمان در زمان غابت

منصتتب فتتتوا، قضتتاوت و حکتتم بتترای . فقاتتن ستتپرده شتتده استتت

جعتل شتده بتود، وشتی  فقاهان گذشتن، توسط ائمۀ معصومان

رسمات مرجعات و زعامت فقهای اسل م از این تاریخ پدید آمتد 

                                              
 .90 - 95، صییدآقاامسعود پورس ،بتیغ عصر  یتار . 
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  .و تا ظهور آن حضرت ادامن اواهد داشت

ای، رهبتتتر معظتتتم انقلتتت ب  هللا اامنتتتن بنتتتابراین، حضتتترت آیتتتت

 ، نایتتب عتتام امتتام زمتتاناستتل می ایتتران، در ایتتن برهتتن از زمتتان

عنتتوان   ایشتتان را بتتن( مجلتت  ابرگتتان)ن فقهتتای دیگتتر کتت هستتتند

اند و ایشتان مستئوشات ادارۀ حکومتت  وشی فقان معرفی نموده

استتل می و اجتترای احکتتام دیتتن را بتتن عهتتده دارنتتد؛ زیتترا استتل م، 

سرپرست نگذاشتتن و متردم  برا بیک مسلمانان را در زمان غابت

 .رده استک ا ملزمرا بن اطاعت از فقه

 بانیط نااارتب

ارتبدداا  آن حضددرتبددا  ابددر ک بددتیدر زمددان غ ا نددواب عددام امددام عصددریددآ

 دارند؟

متتل استتت، فلستتفن و اک بتتت تتتام وان غکتت ابتتر ک بتتتادر زمتتان غ

م و یت  با امتام ارتبتاط داک چان هک ندک یم حکمت غابت اقتضا

ن آن حضتترت در آاتتر عمتتِر کتت گونتتن همتتان. نداشتتتن باشتتد یار اتتاات

  :ب چهارم اود بن او فرمودینا

را دوران یتتز  ؛ن اتتود قتترار متتدهارا جانشتت یستتک ،ن پتت یتتاز ا

 شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتروع  ابتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر ک بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاغ

  ... .شده و

  بتتن اراده و اواستتت کتت چاهتت ا،بتتر ک بتتتان در دوران غیبنتتابرا

گتر، حضترت تحتت یبتن عبتارت د. نتدارد دستتر اود بن حضترت 

، ا بخواهداگر اد .ستا  بن جز اداوند نک چااراده و اواستن ه

... رفتتع شتتبهن و ،از اطتتا یر اتتگ شاازجملتتن پ یبتتن جهتتت مصتتاشح

رد و اتود را بتن اتگممکن است حضرت با فترد یتا افترادی تمتا  

 هتا آنبتن  یاماتانتا  پاو اح ستخن گویتد انبا آنتو  دهدنشان  ها آن

ار حضترت اتن بوده و فقط در ااتیسو  یکن ارتباط یاما ا برساند،

                                              
 .98 - 90همان، ص . 

 .99، ح506، صنیالد مالک . 
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ت دارد و شتامل نتواب عتام اتعمومن قاعتده یا. گرانیاست نن د

بتتن  اشبتتتن حضتترت حجتتت. شتتود یز ماتتن( طیاششتترا جامع یفقهتتا)

 .استداشتن  یا ژهیت و یبان عام اود عنایا نایب ینا



 

 

 

 

 

 

 

 

 انتظار و منتظران

 انتظار یستاچ

 انتمار وایعی چیست؟

انتظار در شغت بن معنای درنتگ در امتور، نگهبتانی، چشتم بتن 

در اصتطل ح و   .ماتد داشتتن بتن آینتده استتراه بودن و نوعی ا

در فرهنتتگ استتل م و تشتتاع، انتظتتار اصتتال و حقاقتتی، انتظتتاری 

. گتردد ن سبب حرکت، پویایی، عمل و آمادگی وساع میک است

، انتظتار را و امامتان معصتوم رو، در سخنان پاامبر اکترم از این

هتا  ترین عبادت یا عبادت و از محبوب  ها عمل و از برترین عمل

  .اند ردهک معنا

انتظتتار، اعتتترام بتتن وضتتعات موجتتود و نپتتذیرفتن آن و بتتن 

دنبال گشایش بودن استت؛ یعنتی داشتتن اماتد، حرکتت، تلت ش، 

 .سازی برای ظهور حضرت مهدی مقاومت، سازندگی و آماده

 ییبدایباسدت؟ ز یندد انتمدار ز یگو  یسدت و چدرا میانتمدار چ یعلت سخت

 ست؟یانتمار در چ

یکتی رستادن بتن هتدف، و دیگتری در راه : بن داردانتظار دو جن

ایتتن دو جهتتت انتظتتار بتترای همتتن چاتتز وجتتود دارد و تنهتتا . بتتودن
                                              

 .066، ص03، جیحسن مصطفو ،میرکال القرآن لماتک یف قیالتحق . 

تتل یافضتتل اعمتتال امتتت» .  انتظتتار اشفتترج متتن »و  «انتظتتار اشفتترج متتن هللا عز وج 
 .(55، باب3، جنیالد مالک) «اعظم اشعمل

 .(033، ص53، جبحاراالنوار؛ 55، باب3، جالدین کمال) « انتظار اشفرج عباد» . 
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 .ناست مربوط بن امر فرج امام زمان

ن منتظر رسادن بن درجتۀ پزشتکی یتا مهندستی استت، ک کسی

همتان در راه بتودن )اتود در  اوانتدن . اواند سخت در  می

ها  بایتد شتب. ستخت استت( ردنکت و مقدمات و زمانتن را فتراهم

باتتتتدار مانتتتتد و در  اوانتتتتد و روزهتتتتا از تفتتتتریح و ستتتترگرمی 

هتا ستخت استت، امتا  همتۀ ایتن. رد و مطاشعن نمتودک نظر صرف

چون برای رسادن بن درجات بال ی علمتی استت، همتان ستختی 

 .شود بخش می برای انسان، زیبا و شذت

در ن منتظتر ماهمتان بستاار محتترم و محبتوبی استت، ک کسی

هنگتام تماتزی منتزل، عترق از . افتد تهاۀ مقدمات بن سختی می

همتتان زحمتتات . ریتتزد، امتتا از درون شتتاد استتت ستتر و روی او می

شتتتهادت و جتتتان دادن در راه . بخش و زیباستتتت بتتترای او شتتتذت

پت  شتذت هماشتن . بخش استت محبوب، سخت، اما زیبا و شذت

جتب در آسایش و راحتی ناست، بلکن برعک  گاهی آسایش مو

ن بتن جتای مطاشعتن هماشتن در حتال اتواب و کت سیک .آزار است

 چند راحتی بدنی دارد، بن ااطر عاقبت بتدی استراحت است، هر

ن در پایتان ستال تحصتتالی در انتظتار اوستت، در عتان راحتتتی، کت

وشتش ک کنتد؛ امتا شتاگرد فعتال در عتان احسا  رن  و بدی می

ختی بتتا بنتتابراین ستت. کنتتد فتتراوان، احستتا  شتتادی و شتتذت می

 .زیبایی و شذت در تضاد ناست

و منتظتتر واقعتتی بتتودن، زمانتتۀ ظهتتور را  انتظتتار امتتام زمتتان

ردن، ترک گناه و عمتل بتن واجبتات ستخت استت، امتا بتا ک فراهم

اری زیبتا و کت توجن بن هتدف والت  و اجتر و ثتواب بستاار زیتاد آن،

 .آید بخش بن شمار می شذت

 مفهوم انتظار و اهمات و آثار آن

 خوانده شده است؟« بهترین عمل»چیست و چرا « نتمار فرجا» .1

. انتظار فرج یعنی انتظار گشایش و نصرت و پاروزی مؤمنان
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ایتتن . انتظتار فتترج یعنتتی اماتدوار بتتودن بتتن جهتانی شتتدن استتل م

معرفتی شتده « بهتترین اعمتال»مسئلن در روایات ما بن عنتوان 

جملتن  دارد، ازن آثار و برکتات فراوانتی ک است؛ شاید بن این دشال

 کتتن مؤمنتتان در پرتتتو روح انتظتتار، قتتدرت و ناتتروی مقابلتتن بتتا این

کننتد و در برابتر دشتمنان دیتن استتقامت  فر و ظلم را پادا میک

مبود نفرات و تجهازات، دچتار یتأ  ک ورزند و هرگز بن ااطر می

شتتوند و ال صتتن استتل م و مستتلمان و بتتن ویتتژه  و نوماتتدی نمی

اد بتتن ظهتتور مهتتدی و انتظتتار فتترج از جهتتان تشتتاع در پرتتتو اعتقتت

ستوی اتتدا هماشتتن بتتن باورهتای دینتتی اتتود وفتتادار مانتتده و در 

 .کنند فر و باداد اقدام میک جهت توسعۀ آن در جهان

 دام است؟ک آ ار فردی و اجتماعی انتمار امام زمان. 2

بشتتتر در زنتتتدگی فتتتردی و اجتمتتتاعی اتتتود از نعمتتتت انتظتتتار 

هتی شتود و بتن آینتده اماتد نداشتتن مند استت و اگتر از آن ت بهره

باشتتتد، زنتتتدگی بتتترایش مفهتتتومی نخواهتتتد داشتتتت و گرفتتتتار 

اش، ستعی  اسل م با تعاشام مترقتی. گردد هدفی و پوچی می بی

دارد نگتتتاه بتتتن آینتتتدۀ جوامتتتع را در نگتتتاه آدماتتتان و بتتتن ویتتتژه 

مسلمانان بساار روشن و پرگشتایش جلتوه دهتد و شتاید از ایتن 

 یافضل اعمتال امتت»: چنان آمده است ن در روایاتک جهت است

ن کتت روایتتات فراوانتتی دربتتارۀ انتظتتار وجتتود دارد. «انتظتتار اشفتترج

جتتتا بتتتن ااتصتتتار بتتتن آثتتتار و  در این. نشتتتان از اهماتتتت آن استتتت

 :پردازیم آمدهای فردی و اجتماعی انتظار می پی

  :انتظار یآثار فرد( اشف

اماتتتد  بتتتدون. انستتتان بتتتن اماتتتد زنتتتده استتتت :نتتتدهید بتتتن آاتتتام. 0

امتروزه . نگر بود و بن تحول ت آینده نظر انتداات توان آینده نمی

ها زنتتده نگتتن  ن اماتتد را در انستتانکتت انتتد شناستتان در تل ش روان

 دارند، و مهدویت، زایندۀ اماد است؛

هتای درون  ن آشودگیک سی استک منتظر واقعی :یاودساز . 3

. پارایتتتدنتتتد و عوامتتتل تتتتأاار در انتظتتتار را در اتتتود بک را پالتتت یش
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تتتتوان در حتتتق اتتتود و دیگتتتران ظلتتتم روا داشتتتت و منتظتتتر  نمی

باید اانۀ دل را از زنگتار گنتاه . مصلح جهانی و ایجاد عداشت بود

گتاه  رد و مهر محبوب را بر جای آن نشاند و آنک ها پاک و ناپاکی

 بن انتظار نشست؛

ا بتر اتصبح ز االت ص ب یک

 در متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا

 

 

ام تتو از متتا  تد اگتتر یتگتر نا 

 ن تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتگلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن 

 
، معرفتتت استتا  اعتقتتاد اولتت    :یرت در معتتارف مهتتدوابصتت. 9

تتتوان  هرگتتاه اعتقتتاد صتتحاح شتتکل نگاتترد، نمی. صتتحاح استتت

آمتتتد مثبتتتت از آن انتظتتتار داشتتتت، و اعتقتتتاد صتتتحاح، بتتتدون  پی

رو در روایتات آمتده  از ایتن. امکتان نتدارد شناات حضرت حجتت

ات کن بدون معرفت امام زمانش بمارد، بن مرگ جاهل هر: است

ن کتت کننتتد عملتتی را قبتتول می: انتتد همچنتتان فرموده. متترده استتت

ثاناتا ، صترف محبتت بتن . باشتد همراه با معرفت ما ائمتۀ اطهتار

ن بتا معرفتت همتراه ک محبتی ارزش دارد. ارگشا ناستک حضرت

باشد؛ زیترا اگتر محبتت در پرتتو شتناات شتکل گاترد، بتا شتبهات 

 د؛زند و پراستحکام اواهد بو دشمنان آفت نمی

اعتقتاد بتن شتکل صتحاح در  اگر :طامنحل نشدن در فساد مح. 9

های آن مستحکم شود، چنان اعتقادی انسان  انسان ایجاد و پاین

کنتد و متانع درآماختتن  های محاطی حفت  می را در برابر شغزش

 او در فساد محاط است؛

آمتد انتظتار،  پی نیتتر  بزرگاز  :در برابتر حاکمتان فاستد یدار یپا. 5

ای مقتاوم و پایتدار  اگتر بختواهام جامعتن. قاومت استتصبر و م

در برابر حاکمان فاسد داشتن باشام، باید آنان را نسبت بن آینده 

 نام؛ک امادوار

نتتد تتتا ک منتظتتر موظتتف استتت تلتت ش انستتان :یستتاز  فرهنگ. 6

 .باشند دیگران هم مانند او منتظر امام زمان

نتتدازه اکتفتتا ن بتتن همتتان اکتت اشبتتتن آثتتار دیگتتری ناتتز وجتتود دارد

 .کنام می

 انتظار یآثار اجتماع( ب
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آمتتدهای فتتردی آن ناستتت؛  آثتتار اجتمتتاعی انتظتتار جتتدای از پی

 و تتر باشگارد و هرچن آثتار فتردی  زیرا اجتماع از افراد شکل می

ارآمتتدتر باشتتد، تتتأثارش در جامعتتن و نهادهتتای اجتمتتاعی جلتتوۀ ک

جتمتاعی آمتد ا ن پیکت شاید بتوان گفت. تری اواهد داشت فزون

حتال بتن براتی از . آمتد فتردی آن استت انتظار، در گرو تحقتق پی

 :کنام این آثار اجتماعی اشاره می

ۀ منتظتتر، همتتۀ افتتراد آن امادوارنتتد و از در جامعتت :یدوار اتتام. 0

هرگونن عوامل ناامادی بن دور؛ زیرا مهدویت یعنی نگاه روشن 

تترین  بزرگبندد و این  ها رات برمی بن آینده، پ  تاریکی از دل

ن بتتن وعتتدۀ اشهتتی کتت جتتوامعی. ارمغتتان اجتمتتاعی انتظتتار استتت

ناکتتام  _ناپتتذیری اماتتد اشهتتی  بتتا توجتتن بتتن پایتتان _اماتتدوار باشتتند 

 یابی دست اواهند یافت؛ امک گردند، و بن موفقات و نمی

آورد طباعتتی انتظتتار استتت و بتتا اماتتد بتتن  حرکتتت، ره :حرکتتت. 3

ارد؛ زیترا اماتد چنتان گ آینده، حرکت بن سمت مطلوب شکل می

جتا بایستتد،  توانتد در ن نمیکت بخشتد اشبد اجتمتاع میک نارویی بن

ثمتترۀ ایتتن حرکتتت، . کتتن گرفتتتار آفتتت انتظتتار منفتتی شتتود مگتتر آن

تواند دعوت مردم بن امر بن معروف و نهی از منکر، دعوت  می

و برپتتایی  ستازی زمانتتۀ ظهتور امتام عصتر بتن ستوی اتدا، آماده

هتتتتای بانشتتتتی، ایمتتتتانی و  یجتتتتاد آمادگیدوشتتتتت جهتتتتانی او و ا

ن برای یاری ک تشکال تی و ایجاد توانایی در نسل مؤمنانی باشد

 کنند؛ سازی ظهورش قاام می امام و برای زمانن

اگر اماد بود و حرکت بتن دنبتاشش تحقتق یافتت، و  :مقاومت. 9

اگر افراد جامعن بصتارت روشتنی دربتارۀ منتظتر اتود داشتتن و 

 و حضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتورش را باور باشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتند  مهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدی

ننتتتد و در تکتتتاپوی حضتتترت باشتتتند، دیگتتتر جتتتایی بتتترای ک شمتتت 

نشتتانی ناستتت، بلکتتن ناتتروی لتت زم بتترای مقاومتتت در برابتتر  عقب

 اصتتتتتتتتتتول   . باطتتتتتتتتتتل فتتتتتتتتتتراهم اواهتتتتتتتتتتد شتتتتتتتتتتد  جبهتتتتتتتتتتۀ

هتا، همتان مقاومتت در برابتر جریتان  ها و حرکت نتاجۀ همۀ اماد
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 ن کتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاطلی استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

ن در حتال کت سیک ندرده است؛ مانک آرایی در مقابل انتظار صف

 غتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترق شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدن استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

ن بتتتن ستتتوی او در کتتت بانتتتد و ناگهتتتان از دور، گتتتروه نجتتتات را می

   در ایتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن. انتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد حرکت

ار نارویتی ک رد و برای اینک حاشت فرد، بر امواج آب غلبن اواهد

 کند؛ شگرف در اود احسا  می

صتتتتدد اصتتتتل حات در منتظتتتتر  ۀجامعتتتت :یاصتتتتل حات اجتمتتتتاع. 9

متا در انتظتار اوستت،  ۀن جامعتکت یشخصت ؛ زیترااست یاجتماع

اگتتتر جامعتتتن بتتتن ستتتمت . گر استتتت مصتتتلح و اصتتتل ح یتتتکاتتتود 

قدر  ابد و هری یظهور تحقق نم یند، بسترهاکت نکاصل حات حر 

 یتتتر  باش یستتاز  ننااصتتل حات باشتتد، زم یجهتتت جامعتتن بتتن ستتو

 ،ها و اصتتل حات یستتاز  ننان زمیتتا. رداتتگ یظهتتور صتتورت م یبتترا

 یآرمتتتان ۀجامعتتت یهتتا یژگیت و شتتتناا ،اول: چنتتد شتتتااص دارد

ن در آن کتتت ینقتتتاط ضتتتعف اجتمتتتاع ییشناستتتا ،؛ دومیمهتتتدو

و اصتل حات  یدگرگتون یبترا یز یر  برنامتن ،م؛ سومانک یم یزندگ

 . یمطلوب و آرمان ۀجامع یها یژگیبا توجن بن و 

 شود؟ موجب انفعاو جامعه نمی« انتمار»آیا 

زمتتانی  گتتر استتت و آن ویران« انتظتتار»ن گتتاهی کتت بایتتد بتتدانام

ن برداشت غلطی از مفهوم انتظار باتان شتود و انتظتار ک است

آری در ایتتن ! بتتن معنتتی ستتکون و ستتکوت و توقتتف گرفتتتن شتتود

. صتتورت انتظتتار موجتتب انفعتتال جامعتتن و افتتراد آن اواهتتد بتتود

 آیتتد و اتتود همتتۀ می ن امتتام زمتتانکتت ننتتدک ستتانی فکتترک کتتن این

تحرکی است،  بیعملی و  اش بی دهد، نتاجن ارها را سامان میک

اش حرکتت  ن نتاجتنکت اند وشی اوشاای دین از انتظاری سخن گفتن

سازی برای ظهور  و زمانن گاری اهداف امام زمان و تل ش و پی

آور استت  ن تعهدآفرین و مستئوشاتک انتظاری. آن حضرت است
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   .کند و افراد را بن اصل ح اود و جامعن دعوت می

از دنیدا رفتندد و انتمارشدان بده  مهدیبسیاری از مردم در حالت انتمار 

 برسیم؟ ه به ظهور امامک  مر نرسید؟ چه ترمینی هست

ن کت ن بترای انتظتار باتان شتد، معلتوم استتکت با آن همن آثاری

ن اگتتر منتظتتر را بتتن ظهتتور کتت تنهتتا یتتک مقدمتتن ناستتت« انتظتتار»

نرستتاند ستتودی نداشتتتن باشتتد، بلکتتن اتتود انتظتتار یتتک جریتتانی 

 در درون اتتودش نهفتتتن استتت؛ یعنتتی اگتترن برکتتات آن کتت استتت

سی منتظِر حقاقی باشد، حتتی در دوران پتاش از ظهتور امتام ک

رد و در عمل از او اشگو اواهتد گرفتت و بتا ک اود را یاری اواهد

انتظتتار فتترج دراتتت پرثمتتری . ردکتت فستتاد موجتتود مقابلتتن اواهتتد

ن انقلتت ب استتل می ایتتران ماتتوۀ شتتارین آن استتت و هتتر کتت استتت

ی ضداستتتکباری، ریشتتن در انتظتتار فتترج دارد؛ بتتن حرکتتت استتل م

افضتل اعمتال امتتی انتظتار »: انتد ن فرمودهکت همان دشال است

و ناتتز در . «اشفتترج؛ برتتترین اعمتتال امتتت متتن انتظتتار فتترج استتت

ن منتظتتر باشتتد و در حتتال انتظتتار از دناتتا کتت ستتیک روایتتات آمتتده،

اش  نتتار قتتائم متتا و در اامتتنک ن درکتت ستتی استتتک بتترود، ماننتتد

 .ضور داشتن استح

پتت  اگتتر انتظتتار در جامعتتن تحقتتق یابتتد و افتتراد بتتن درستتتی 

منتظر آن حضرت باشند، ما بن سوی اهداف اسل می و مهدوی 

ن نتاجتتۀ نهتتایی آن در زمتتان کتت در حرکتتت اتتواهام بتتود؛ حرکتتتی

بهتره و ناکتام از  ظهور آشکار اواهد شد، پ  هاچ منتظتری بی

 .انتظار نخواهد بود

 ها های آن و ویژگیوظایف منتظران 

 چیست؟ وظایف ما در دوران غیبت امام زمان

عهتدۀ هتر شتاعۀ منتظتری  ن در ایتن دوره برک ترین وظایفی مهم

 :عبارت است از است،

                                              
 . .یمهد انقال  و امیق، یمطهر  یمرتض: کن.  
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پاشتوای متا و حجتت اشهتی  امام مهتدی :شناات امام زمان. 0

 استتت؛ متتا بایتتد بتتن امتتامتش معتقتتد باشتتام و در اطاعتتت از او

ن نستبت بتن کت ین عقاده و عمل آن استتوشا باشام و ل زمۀ اک

ن پاوستتن شتناات کت نامک نام و سعیک آن بزرگوار معرفت پادا

ی نستتبت بتتن ابعتتاد شخصتتاتی آن حضتترت و صتتفات و تتتر  باش

ایتتن مهتتم در دعاهتتای زمتتان غابتتت . نتتامک ستتارۀ آن حضتترت پاتتدا

ن معرفتت بهتتر و کت روشتن استت. مورد تأکاد قترار گرفتتن استت

 تر و  ، متتتتتتتا را بتتتتتتتن او نزدیتتتتتتتکنستتتتتتتبت بتتتتتتتن امتتتتتتتام تتتتتتتتر باش

 کنتتد و زمانتتۀ اطاعتتت می تتتر باشمحبتتت متتا را بتتن آن بزرگتتوار 

 تر نستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبت بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن او  امتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلک

 .گردد فراهم می

یکتی از وظتایف متا،  :محبت نسبت بتن آن حضترت و اظهتار آن. 3

دوست داشتن ادا و اوشاای اوست و در ایتن زمتان بایتد محبتت 

تترین وشتی اتدا، نثتار  بتن عنتوان بتزرگ ما نسبت بن امام مهتدی

ک  را در دوستی بر او مقتدم نتدانام و ناتز محبتت  شود و هاچ

ن بتن کت کتن در جلستاتی نام؛ مثل اینک اود را نسبت بن او آشکار

نتام و بتن امتاکن منستوب ک شود شرکت نام و یاد او تشکال می

بن آن حضرت توجن داشتن باشام و همن روزه بتن یتاد او بتوده و 

بن ناابت از او اعمال ااتر انجتام دهتام و بتن  بن او سل م دهام و

نام و ظهورش را مشتتاقانن از اتدا بختواهام و از فتراق ک او دعا

 گتتذاری او ناشتتن و ندبتتن ستتر دهتتام و فرزنتتدانمان را بتتن نتتام او نام

 ... .نام وک

ن اتود کت ترین وظایف منتظران آن استت از مهم :یاودساز . 9

آمتتده  ی از امتتام صتتادقدر ستتخن. ننتتدک را بتترای یتتاری او آمتتاده

 : است

باشتتد، بایتتد منتظتتر او  هرکتتن دوستتت دارد از یتتاوران قتتائم

 .ندک باشد و براسا  پرهازکاری و اال ق ناکو رفتار

ن کتت کنتتد ن تلتت ش میکتت ستتی استتتک بنتتابراین منتظتتر واقعتتی
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ی بن دین و احکام نتورانی قترآن داشتتن باشتد و تر  باشبندی  پای

تر از روز  هتر روز جتدی ان معصتومدر پاروی از راه و رسم امامت

 .قبل باشد

جملتتن وظتتایف منتظتتران آن  از :بتتا امتتام عصتتر یمعنتتو ۀرابطتت. 9

انون تقتوا و کت ن معدن نور و هتدایت وک ن با حجت زمانک است

ای متتداوم و مستتتمر داشتتتن باشتتند؛ زیتترا  فضتالت استتت، رابطتتن

ممکن استت زمانتۀ انحتراف رفتتاری را در انستان  غفلت از امام

ن یتاد او و ارتبتاط بتا او و تجدیتد عهتد و کت گونتن ند، همانک ایجاد

بنتابراین . ستاز حرکتت در مستار او اواهتد بتود پامان بتا او زمانن

نتام و بتن او ک ل زم است همن روزه بتن یتاد او باشتام و او را دعتا

و محبت اتود را بتن   نام ک سل م دهام و پامان اود را با او تازه

 .او نشان دهام

 تر از همۀ وظایف گذشتن ایتن استت مهم :ظهور یساز  ننازم. 5

ن باعتث تتأاار ظهتور استت از بتان کت ن منتظران بایتد متوانعیک

 .های ظهور آن حضرت را فراهم آورند ببرند و زمانن

ما ددات روحددی چگوندده ک در زمددان ظهددور یددا غیبددت امددام، تزکیددر نفدد  و

 است؟

ستعادت هم در زمان غابتت و هتم در زمتان ظهتور، یگانتن راه 

انسان، تزکاۀ نف  و راه تحقق آن هم در هر دو زمان، عمتل بتن 

بنتابراین فرقتی بتان غابتت و . است بات قرآن و دستورهای اهل

اشبتتتن در زمتتان غابتتت، تزکاتتۀ نفتت  . ظهتتور از ایتتن جهتتت ناستتت

های شتاطانی  تر است؛ زیرا عوامتل انحرافتی و وسوستن مشکل

و زمانتن بترای تزکاتۀ  تر است، وشی در زمتان ظهتور بستتر فراوان

تر استتتت؛ زیتتترا امتتتام معصتتتوم، مظتتتاهر فستتتاد  نفتتت  مناستتتب

 در هر حال، تزکان امری است. کن اواهد نمود عمومی را ریشن

                                              
ها و دعاهایی مانند آل یاسان و دعتای عهتد ایتن وظافتن را  توانام با زیارت می.  

 . ناکوتر انجام دهام
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در زمتتتان ظهتتتور هتتتم . گاتتترد ن بتتتن ااتاتتتار انستتتان انجتتتام میکتتت

 .کن اجباری و اارج از ااتاار باشد گونن است، نن این همان

و صتاشحان زمتان غابتت  ن بتن مؤمنتانکت در روایت آمده استت

شتتود؛ چتتون بتترای حفتت  دیتتن، ستتختی  ی داده میتتتر  باشاجتتر 

 .اند ردهک ی تحملتر  باش

 سازی برای ظهور چیست؟ مراد از زمینه

انقل بی . یک انقل ب فراگار و جهانی است ظهور امام مهدی

هتتای زنتتدگی و بتترای همتتۀ  بتترای اجتترای عتتداشت در همتتۀ بخش

د بزرگتتی ناتتاز بتتن فتتراهم شتتدن پاداستتت چنتتان رویتتدا. ها انستتان

های ل زم برای آن است؛ پت  مستلمانان جهتان  مقدمات و زمانن

چن در توان دارند بترای برپتایی  بن عنوان منتظراِن ظهور باید آن

ستازی  ار همان زماننک این. ار گارندک بن حکومت جهانی مهدی

 .برای ظهور است

 نکتتتت امتتتا چگتتتونگی انجتتتام آن، ناتتتاز بتتتن بحتتتث مفصتتتل دارد

ن همگتتان بتترای اصتتل ح اتتود و اصتتل ح کتت اش ایتتن استتت ال صتتن

نند و هم ک نند؛ یعنی هم اودسازیک محاط پارامون اود تل ش

ناروستتازی و ضتتمنا  متتردم را بتترای استتتقبال از حکومتتت جهتتانی 

ن همگتتان اواستتتار عتتداشت کتت ای گونتتن ننتتد، بتتنک آمتتاده مهتتدی

عتدل  هتا تشتکال حکومتت تترین آرمتان آن مهدوی باشتند و بزرگ

 .جهانی باشد

 صحیح است؟ آیا صدیه دادن برای امام مهدی

توانند اعمال عبادی مستحب  مندان بن حضرت می آری، عل قن

را بن ناابت از ایشان انجام دهند و بن ویژه از طترف آن حضترت 

و یا برای سل متی وجود مبارک آن حضرت صتدقن دهنتد، و ایتن 

و ارادت بن آن امتام  های زیبای نمایش محبت اود یکی از جلوه

 _از علمتتتای بتتتزرگ شتتتاعن  _ستتتاد بتتتن طتتتاوو  . عزیتتتز استتتت

 :نویسد می
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صتتدقن دادن از ستتوی آن جنتتاب را پتتاش از صتتدقن دادن از 

 ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوی اتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتود 

ردن کتت و عزیزانتتت قتترار ده و دعتتا بتترای آن حضتترت را بتتر دعتتا

 بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترای اتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتودت 

ن مایتۀ وفتای بتن حتق آن کت ار ااتریک مقدم بدار و ناز در هر

 ت، حضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترت استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

شتتود بتتن ستتوی تتتو  ن ستتبب میکتت آن بزرگتتوار را مقتتدم بتتدار

 توجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن فرمایتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد و بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن 

  .ندک تو احسان

 شود؟ یم و وجودمان نورانیر ییرار گ م تا مورد توجه امام عصرینک چه

ن پت  کت در قرآن و روایات بن صورت صریح تأکاد شده است

رستد و  از براورداری انسان از اعتقاد صحاح، نوبت بن عمل می

 تر توانتتد آدمتتی را بتتن اتتدا و حجتتت او نزدیتتک و نزدیتتک چتتن می نآ

تعهتد بتن واجبتات و تترک )ند، تل ش در راه انجام دادن وظایف ک

 .است( محرمات اشهی

براستتا  یکتتی از توقاعتتات رستتاده از ایشتتان  حضتترت مهتتدی

 : فرمودند

هتتا را بتتن اطاعتتت اتتویش  ن اداونتتد آنکتت _ ان متتااعااگتتر شتت

دل و همتتراه  عهتتد و پامتتان متتا یتتک بتتر ادای _موفتتق بتتدارد 

شتتتدند، هرگتتتز ستتتعادت دیتتتدار متتتا از ایشتتتان بتتتن تتتتأاار  می

  .افتاد نمی

 : همچنان فرمودند
ن بن محبتت متا نزدیتک ک ندک ای عمل هریک از شما بن گونن

ن او را بتتن اشتتم و غضتتب متتا نزدیتتک کتت ارهتتاییک شتتود و از

  .کند، برحذر باشد می

هترین وسالن برای نزدیکتی ن بک رساند این سخنان نورانی می

                                              
  .053، صالمحبة کش  . 

 .905، ص3جطبرسی، ، االحتجاج . 

 .939 - 939همان، ص .  
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، تلت ش بترای ستازندگی فتردی بن ادا و جلب عنایت امام عصتر

اشبتتتن یتتاد امتتام عصتتر در هتتر شتتب و روز، در ایتتن مستتار . استتت

ن روزمان را با یاد آن ک چن اوب است. گشا اواهد بود بساار راه

گونتتن بتتن پایتتان  نتتام و بتتن همانک حضتترت و توستتل بتتن او شتتروع

ن پاوستن ساعتی را برای عرم سل م ک یباستناز چن ز . رسانام

ن کت و ارادت بن ساحت مقدسش ااتصاص دهام و چن بجاستت

مثتتتل نمتتتاز، روزه و )ارهتتتای عبتتتادی ک بتتتن ناابتتتت از آن حضتتترت،

 .انجام دهام( صدقن

، ل زم است بن دنبتال نار اودسازی و یاد امام عصرک اشبتن در

ایتن راستتا  تحقق اهتداف امتام در عرصتۀ اجتمتاعی باشتام و در

سازی برای ظهور آن حضرت، بسترسازی بترای  زمانن. نامک تل ش

هتتای استتل می و انستتانی در جامعتتن، و تلتت ش بتترای  بتتروز ارزش

 .فراگارشدن فرهنگ انتظار و ضرورِت حاکمات اشهی است

نتتد و متتورد ک گونتتن زنتتدگی شتتود آدمتتی این بتتن راستتتی آیتتا می

 !قرار نگارد؟ توجن و عنایت امام عصر

 از رفتار ما رضایت دارد؟ ه امام زمانک نیمک ونه یقینچگ

بترای اجترای عتداشت و حتق در  ن امتام زمتانکت دانام چون متی

ن کتت رد و قاتتام او بتترای آن استتتکتت ستتطح جهتتان، ظهتتور اواهتتد

دستورات ادا در همۀ جهان اجترا شتود و ظلتم و ستتم و فستاد 

ر در کن شتتود، لتت زم استتت متتا ناتتز بتتن پاتتروی از آن بزرگتتوا ریشتتن

نتتام واجبتتات ک نتتام؛ یعنتتی ستتعیک همتتان مستتار روشتتن حرکتتت

هتا  نتام و در همتۀ حوزهک اشهی را انجام دهام و محرمات را تترک

های اجتماعی و سااسی، ابتتدا وظافتۀ اشهتی اتود  بن ویژه حوزه

را بشناستتام و ستتپ  در مقتتام انجتتام وظافتتن بتترآیام؛ اگتتر چنتتان 

رده باشتام و کت بن رضایت آن حضرت را جلک باشام، اماد است

ن بن هر مازان بتن دنبتال هتوای نفت  و شتاطان ک معلوم است

ایم، بلکتن ستبب اشتم و  دور شتده باشام از رضایت امام زمان

 !ایم و چنان مباد نگرانی آن حضرت شده
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 بایدد از محبدت بده دیگدران خدودداری ست داشتن امدام زمدانوآیا برای د

 رد؟ک

ده، بتن دوستت داشتتن ر ک ن بن محبت امام امرک همان ادایی

شتذا دوستت داشتتن افتراد عتادی . دیگران ناتز فرمتان داده استت

منافتتاتی بتتا ... ماننتتد پتتدر و متتادر، اتتانواده، فاماتتل، دوستتت و

توانتتد همتتن را  نتتدارد و انستتان می دوستتت داشتتتن امتتام زمتتان

 .دوست داشتن باشد

ن بایتد محبتت و دوستتت داشتتن امتتام کتت نکتتۀ مهتم ایتتن استت

و نشتان   از محبتت بتن افتراد عتادی باشتد تتر باش االی بالت تر و

کت   ن ما بن اتاطر هتاچک امام این است تر باشدوست داشتن 

ن انجتام کت جتا نشتویم و از آن ردن امتام زمتانک راضی بن ناراحت

شتود،  ارهای حرام یا ترک واجبات باعث ناراحتی امام میک دادن

ان مهتتر و ن آیتتکتت دیتتن استتل م  .ردکتت بایتتد از ایتتن اعمتتال اتتودداری

ها و حتتتی  رده تتتا همتتۀ انستتانکتت محبتتت استتت، بتتن متتا توصتتان

طباعت، گااهان و حاوانات را دوست داشتتن باشتام، امتا هرگتز 

برتتری نتدهام یتا مستاوی نتدانام، بلکتن  ها را بر ادا و امامان آن

را بر گفتار دیگتران مقتدم  و امامان همواره سخن ادا و پاامبر

 .نمایام

 باشند؟ نمان، یاوران امام زماننیم تا فرزنداک چه

هتتا  ن آینتتدۀ فرزنتتدان متتا بتتن ترباتتت امتتروز آنکتت روشتتن استتت

ن بتتن آمتتوزش و تعلتتام فرزنتتدان کتت گونتتن متتا همان. بستتتگی دارد

هتتا ناتتز حستتا   عنایتتت داریتتم، بایتتد در امتتر پتترورش و ترباتتت آن

 .باشام

 : فرمود پاامبر اکرم

 شقرآن؛وا یتاوحب  اهل ب یحب  ی اد بوا اول د م عل

                                              
 .065یۀبقره، آ ۀسور  . 

 .39یۀ، آتوبن ۀسور  . 
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فرزندانتان را براسا  دوستی من و دوستتی اانتدان متن و 

 .نادک قرآن تربات

روز فرزنتدان متا  بتن ن روزک ، ترباتی صحاح استاز نگاه پاامبر

هتتا را نستتبت بتتن ایتتن دو  را بتتا قتترآن و عتتترت آشتتناتر و محبتتت آن

تتوانام همتان ملت ک و  متا می. نتدک تتر باش یادگار بزرگ پاتامبر

را در نظر داشتن و بر این اسا  رفتار فرزندانمان معاار صحاح 

نام؛ طباعتی استت اگتر در ایتن مستار جتدیت داشتتن ک را تنظام

 باشتتام و ناتتز از اتتدای بتتزرگ بختتواهام و بتتن ائمتتۀ معصتتومان

ن فرزنتتدانمان جتتزو کتت تتتوانام اماتتدوار باشتتام توستتل جتتویام، می

 .یاران آن حضرت اواهند بود

را در خود و فرزنددان  و محبت امام زمانچگونه و از چه راهی دوستی 

 نیم؟ک خود تقویت

هتای متا تقویتت شتود،  در دل کن محبتت امتام زمتان برای این

 :ار اساسی و مهم باید انجام دهامک چند

تتل بتن درگتتاه اتدای متعتال، نعمتتت بتزرگ محبتتت ( اشتف بتا توس 

ن ایتتن کتت نتتام و پاوستتتن از او بختتواهامک را طلتتب امتتام زمتتان

چنان دعتا  پاامبر اکرم. تر سازد ار را برای ما افزوننظ مک نعمت

 :کرد می

بنتیوحتب  متا  كحب  یوحب  من  كحب   یاشلهم ارزقن ی اشت یقر 

 ؛كحب  

اتتتدایا دوستتتتی اتتتودت را روزی متتتن قتتترار داده و دوستتتتی 

چن مرا بتن دوستتی تتو  کن تو را دوست دارد و دوستی آن هر

 .کند نزدیک می

حبتت دناتا و گنتاه و شتهوات بتا م چون محبت امام زمتان( ب

دارد، ل زم است  نمی شود و یک دل هم دو دوستی بر جمع نمی

در تهذیب نف  و پال یش روح از رذایل اال قی بکوشام؛ هرچتن 

تر  ها پتاک دورتکت ها و انتنک قلب و اعضای بدن متا از گناهتان و

 .گارد تر در دل ما جای می باش شود، محبت امام زمان
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 تقویتتت اتتود را نستتبت بتتن امتتام زمتتان شتتناات و معرفتتت( ج

های شخصات آن یار مهربان بدانام،  نام؛ چون هرچن از زیباییک

ی نستتبت بتتن او اتتواهام داشتتت و بتتن ویتتژه از تتتر  باشمحبتتت 

نتام تتا ک های محبت و مهتر امتام بترای فرزنتدانمان تعریتف جلوه

سوزتر از امام  تر و دل ن در تمام عاشم پدری مهربانک ناک بدانند

 تر از او ناستت سی لت یقک نخواهند یافت و در تمام جهان مانز 

ین تتتر  باشکتتن او  ننتتد؛ چنانک ن محبتتت و عشتتق اتتود را نثتتار اوکتت

: محبت و دوستتی و وفتا را نستبت بتن متا دارد و فرمتوده استت

و او بتتن یقتتان بهتتترین . «..ایم  متتا هرگتتز شتتما را از یتتاد نبتترده... »

کتتتتتن هتتتتتاچ  ن اینااراتتتتواه و دوستتتتتت و یتتتتتاور ماستتتتتت، بتتتتتدو

 !!داشتی از ما داشتن باشد چشم

 رابطن با امام زمان

 ، چیست؟«در زمان غیبت رابطه با امام زمان»مقصود از 

ن تنهتتا راه ارتبتتاط، رابطتتۀ کتت کردنتتد بعضتتی از متتردم گمتتان می

 جستتمی و ظتتاهری استتت و چتتون در زمتتان غابتتت امتتام عصتتر

ارتباط بتا آن نام، پ  امکان ک توانام آن حضرت را مشاهده نمی

ن در روایتتات و کتت ای کتتن آن رابطتتن حتتال آن! حضتترت وجتتود نتتدارد

گفتتتار بزرگتتان متتورد توجتتن استتت، رابطتتۀ روحتتی و معنتتوی بتتا آن 

تتتر و  حضتترت استتت و ایتتن ارتبتتاط قطعتتا  از رابطتتۀ جستتمی مهم

ن انستتاِن منتظتتر، کتت در پرتتتو ایتتن رابطتتن استتت. تأثارگتذارتر استتت

شتود و در  ن االت ق اشهتی او میمؤد ب بن آداب امام و متخل ق ب

 ستانیک گردد و چتن بستاار گفتار و رفتار بن آن حضرت شبان می

اند،  ، ارتباط جسمی و ظاهری با امامان داشتنن در عصر ائمنک

ها اقتدا  اند و در عمل بن آن ها جدا بوده وشی از نظر روحی از آن

 .اند نکرده

 ته باشیم؟توانیم با امام زمان خود رابطه داش چگونه می

 :اند از های ارتباط با امام عبارت بعضی از راه
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چتتن شتتناات انستتان نستتبت بتتن امتتام  هتتر :معرفتتت امتتام( اشتتف

است؛ زیرا وقتی  تر باشتر باشد، امکان ارتباط روحی با او  باش

ن امام حجت ادا بر زمان و آگاه بتن همتۀ حالت ت استت، ک بدانام

همان سبب توجتن کنام و  هماشن اود را در محضر او ح  می

ن منشتتأ صتتل ح و کتت نستتبت بتتن آن بزرگتتوار استتت تتتر باشقلبتتی 

 .شود اصل ح نف  انسان می

 : فرموده است امام مهدی

 م؛ ئا  من اابار اعزب عنا شیم ول   ط علما  بانباءاان ا مح

دانام و هتاچ چاتز از شتما بتر متا  ما همۀ ابرهای شما را می

 .پنهان ناست

ل یعنی برای رسادن بن هدف، از توس :توسل بن آن حضرت( ب

در زندگی دناا، مقصتد متا اتدا . مک بگاریمک ای مناسب وسالن

و رضای اوست و بترای رستادن بتن ایتن هتدف، بهتترین وستالن، 

ن نمایندۀ ادا و حجت او و راهنمای بشتر از ک امل استک انسان

راهتی و توستل بتن  سوی اوست و اداوند متا را بتن پاتروی و هم

و طبتق  نَ اَوُ وُنوا َمتَع اشصَّتاِدقِ : داده و فرمودهامامان دستور 

ها وجود  و آارین آن روایات فراوان مراد از صادقان، ائمۀ هدی

ن باید بن آن حضرت متوسل شویم ک است مقد  امام مهدی

مک بخواهام و اتود را ک و از او برای پامودن راه مستقام اشهی

 .تحت تربات و تعلام او قرار دهام

 : ن فرمودندک نقل شده م مهدیاز اما

یافتۀ ادایام و مردمان ترباتت شتدۀ  شده و تریبت ما سااتن

   .ما

 :ن فرمودندک نقل شده و از امام رضا

 وقتی بل  و گرفتاری بر شما فرود آمتد، بتن وستالۀ متا از اتدا

و »: ن اداونتتد فرمتتودهکتت متک بخواهاتتد و ایتتن همتتان استتتک

                                              
 . 358، صةالغیبشاخ طوسی، .  
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   .«ها بخواناد ابن آن اسمهای ناکو، ادا ر  برای اداست اسم

دعا بهانۀ بساار اتوبی بترای ایجتاد  :فرج آن بزرگتوار یدعا برا( ج

ن ظهتور کت چن زیباستت. و تقویت آن است رابطن با امام زمان

جتتا و  نهایتتت آرزوی یتتک متتؤمن منتظتتر باشتتد و در همتتن مهتتدی

نتد؛ بتن ایتن وستالن رابطتۀ ک همن وقت برای تعجال فترج او دعتا

شود و تتأثار فراوانتی  بان او و امامش برقرار میروحی عماقی 

گذارد و او را برای فترج آن حضترت آمتاده  در جنبۀ رفتاری او می

ن شتب و روز دغدغتۀ فترج امتام غایتب کت ستیک راستتی. کند می

ترین آرزویش ظهور مراد و محبتوب اوستت،  اود را دارد و بزرگ

ر فکتتر و هتتای فراوانتتی بتت کتتن حباب تر استتت یتتا آن بتتن امتتام نزدیتتک

وچتتک و بتتزرگ متتادی، فکتتر و ک ذهتتن او قتترار گرفتتتن و آرزوهتتای

رده و تمتام همتت و اقتدام او را در کت ذهنش را بن اود مشغول

 !رده است؟ک چارچوب همان آرزوها محصور

 : فرمودند امام مهدی

   م؛كفرج كل اشفرج فان ذشاثروا اشدعاء بتعج ا

فترج شتما در  نکت ناد؛ بن راستیک برای تعجال فرج زیاد دعا

 .آن است

 ؟نیمک را در زندگی خود ح  ه وجود امام زمانک نیمک چه

ای دارد و آرزوی او ایتن  ن چنتان دغدغتنکت ستیک اوشا بن حتال

ند و پاوستن اتود را در ک را در زندگی ح  ن امام زمانک است

ن اگتتر آدمتتی بتتن چنتتان نعمتتت کتت روشتتن استتت. محضتتر او بدانتتد

ی زنتتدگی را اواهتتد چشتتاد و بزرگتتی دستتت یابتتد، معنتتای واقعتت

امتتا بتترای رستتادن بتتن ایتتن . هویتتت حقاقتتی اتتود را اواهتتد یافتتت

 :ارهایی را انجام دادک نقطۀ نورانی، باید

ن امتام کت ،ل زم است آگاهی و شناات ما از حضرت مهتدی. 0

ن کتت کننتتد بستتااری گمتتان می. تر گتتردد و حجتتت اداستتت، عماتتق

                                              
 . 353، صاالختصاص.  
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عتاشم استت، حتال غابت حضرت بن معنای نبودن ایشتان در ایتن 

زیستتتی اوستتت، وگرنتتن او در  کتتن غابتتت او بتتن معنتتای نهان آن

 .کند همان زمان ما زندگی می

ن او کت ن باید بشناستام، اتواهام دانستتک گونن اگر امام را آن

هتا و  بن زمان و مکتان محتدود ناستت، بلکتن بتن اذن اشهتی، زمان

ت ها در ااتاار اوست؛ پ  شرق و غرب عتاشم پاوستتن تحت ن مکا

اگتر او را واستطۀ . تصرف او و زیر نظر مبارک آن حضرت استت

ن کت یابام های اشهی بدانام، درمی فاض ادا و سبب همۀ نعمت

انتد  ن همۀ عاشم بن برکتت وجتود او زندهک تنها ما و ااندان ما، نن

 نتتار هتتر نعمتتتک پتت  حضتتور حضتترتش در. اورنتتد و روزی می

 ی فتتردی و وچتتک و بتتزرگ متتادی و معنتتوی و در دفتتع هتتر بلتتک

 .اجتماعی قابل شم  و مشاهده اواهد بود

اگتتر او را بتتاب اتتدا و یگانتتن راه نجتتات بتتدانام، در هتتر مشتتکل 

متتتادی و معنتتتوی، و فتتتردی و اجتمتتتاعی، او را واستتتطۀ درگتتتاه 

گونن، پاوستن زیر اامۀ شطف  دهام و بدین حضرت حق قرار می

گاتتریم و وجتتود پرجتتودش را بتتا همتتۀ وجتتود شمتت   او قتترار می

ن کت هتا بستاار استت هتا و آگاهی از ایتن دستت معرفت. کنام یم

نتار ک کند تا ما را تر می درک حضور حضرت او را نزدیک و نزدیک

 نشاند؛ انداز نگاه پر مهر او می او و در چشم

ن یاد و نام او پاوستن در زندگی ما جریتان ک ردک باید تل ش. 3

ااابتتان و هتتر اراانتتن، دانشتتگاه، ورزشتتگاه، ک هتتم در اانتتن،. یابتتد

ن هستام، با یتاد او و حتال و هتوای او بتن ک و در هر حاشی  نقطن

توانتد متا را  ن پاش از این گفتن شد، میک سر بریم و آن معرفت

 بن این حال ناکو برساند؛

بترای . نتام و بتن پایتان برستانامک محافل اود را با یاد او شروع

متال سل مت حضرتش پاوستتن صتدقن دهتام، بتن ناابتت از او اع

نتتام و بتتن ک ناتتک بتتن جتتا آوریتتم، در شتتب و روز بتتا او تجدیتتد عهتتد

ساحت مقدسش درود و سل م بفرستام و هر روز، ساعتی با او 
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هتتای منتستتب بتتن او مثتتل جمکتتران رغبتتت  نتتام و بتتن مکانک نجتتوا

 ؛...نشان دهام و

ظهتتور او را در صتتدر ناازهتتای اتتود بتتدانام؛ همتتۀ آرزوهتتای . 9

م و فراق او برای ما از هر غصتۀ دیگتری اود را در آمدن او ببانا

مبادا بن غابت و ندیتدنش اتو بگاتریم و . تر باشد تر و جدی بزرگ

نتام یتا ظهتور او را ک گستترش عتادت بن دوری از حکومت عداشت

ن کت دور بشماریم، بلکن پاوستن باندیشام و بتر ایتن بتاور باشتام

 ن کتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت همتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان روز

توانتد  چاتز نمی اچتوانتد روز ظهتور باشتد و ه در آن هستام، می

 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانع ظهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتور ارادۀ 

 .اشهی شود

ن اتتود را بتترای کتت در ایتتن صتتورت، وظافتتۀ مهتتم متتا ایتتن استتت

تر شتود  ن ظهورش نزدیتکک نامک اریک ظهورش آماده سازیم و

ن حضتتترتش بتتترای متتتا اهماتتتت قائتتتل شتتتود و کتتت و چنتتان باشتتتام

مهتتتتری  هتتتتای نتتتتامردان و بی ن در توفتتتتان نامردیکتتتت بکوشتتتتام

روشنی چشم او باشام و در این مسار، دیگران  نامهربانان، مایۀ

ن فرد دیگری بتن یتاران و ک نام و پاوستن بکوشامک را هم دعوت

 .همراهان او بافزایام

تتتر داشتتتن  ها بتتاش ارهتتا و اندیشتتنک و هرچتتن از ایتتن دستتت... 

رد و کت حت  اتواهام تتر باشباشام، وجود او را در زنتدگی اتود 

 .ها و رفتارهاست ین راهارسازتر از همۀ اک اشبتن شطف او

آمدوزان زندده نگده  را همیشه در خاطر دانش چگونه یاد و نام امام زمان

 داریم؟

 ن برای هر سطحی بایتدک آموزان سطوح مختلفی دارند دانش

کتتن فضتتای زنتتدگی  این. ارهتتای متناستتب بتتا آن صتتورت گاتتردک

آمتوز در اانتن و مدرستن بایتد امتام زمتانی باشتد، در همتتۀ  دانش

ار اتتوب استتت متناستتب بتتا کتت بتترای ایتتن. ابتتل اجراستتتستتطوح ق

 :ارهای زیر بن عمل آیدک درک و دریافت آنان
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هتتای  در قاشب نصتب تابلوهتتای زیبتتا دربتارۀ حضتترت مهتتدی. 0

دربتارۀ ایشتان،  لت م ستایر معصتومانک گفتار اود امتام،)متنوع 

 ؛(ها مقد  منسوب بن حضرت مثل جمکران ها و مکان منظره

نشتتان و جتتذاب از  هتتا بتتا صتتدای دل زیارت پختتش دعاهتتا و. 3

 بلندگوی مسجد، مدرسن یا حتی در فضای اانن؛

های مختلتتف،  ن در مناستتبتکتت هتتای ستترودی تشتتکال گروه. 9

 نند؛ک اوانی هم دربارۀ امام زمان

در ستطح )های نفتا   اوانی با اهدای جایزه تابک مسابقۀ. 9

 ؛(راهنمایی و دبارستان

نویستتتی، شتتتعر، قطعتتتات  داستان نویستتتی، مستتتابقۀ مقاشن. 5

 هتای نفتا  و ارائتۀ ادبی، اط و نقاشی؛ بن همتراه اهتدای جایزه

 ار در نمایشگاه مدرسن و بعد در سطح شهر و استان؛ک

مثتل ) استفاده از زنگ انشا برای نوشتن دربارۀ امام زمتان. 6

 ؛(بنویساد احسا  اود را دربارۀ امام زمان: این موضوع

لتت   و ک دیواری نویستتی بتترای هتتر زنامتتناجتترای برنامتتۀ رو. 0

کتتتن قتتتدرت )آمتتتوزان در ایتتتن جهتتتت  تشتتتویق و راهنمتتتایی دانش

 ؛(برد ال قات و اطل عاتشان را هم بال  اواهد 

بتتا امتتام  تتتر باشهتتای جمکتتران بتتا هتتدف انتت   تشتتکال اردو. 8

 ؛عصر

یاستان در  برگزاری مراسم دعا، مثل دعای عهد یتا زیتارت آل. 3

ن اشبتتن کت آموزان در چنتان محتافلی دن دانشدا مدرسن یا شرکت

 باید در حد ظرفات و حوصلۀ آنان باشد؛

های مربتوط بتن  برگزاری مراسم جشن و سترور در مناستبت. 01

 .ال ول جملن ایام نامۀ شعبان یا نهم رباع ، ازامام عصر

کتتتن در همتتتۀ ایتتتن متتتوارد، بایتتتد محتتتور  چتتتن مهتتتم استتتت این آن

هتتتتا اتتتتود برگزارکننتتتتده و  د و آنآمتتتتوزان باشتتتتن ها دانش برنامتتتتن

ها باشتتند و معلتتم، مربتتی و اوشاتتا تنهتتا  کننتتدۀ برنامتتن هماهنگ

 . نندک ها را یاری نظارت و آن



 

 

 

 

 

 

 

 نماز و دعا

 و نماز یامام مهد

 چگونه است؟ یان حضرت مهد ینماز در ب یمایس

های بتزرگ استل م استت؛ شتذا  نماز ستون دین و یکی از نشتانن

کتن اداونتد  چنان. از وظایف دوشت اسل می استاقامۀ آن یکی 

 : فرماید سورۀ ح  می 90متعال در آیۀ 

 ِالْأَرِْم أََقاُموا اشصََّلو َ  یَن إِْن َمكَّنَّاُهْم فِ یاشَّذ؛ 

 . دارند اگر مؤمنان در زمان قدرت یابند، نماز را برپا می

 : فرماید دربارۀ این آین می امام باقر

 ؛ اصحابن و یاشمهد و ع لرل محمدیهذه الر

   .و یاران اوست و امام مهدی بات این آین مربوط بن اهل

پت  از ظهتور انجتام  ن امام زمانک ارهای مهمیک بنابراین از

ردن آن در سطح جامعتن و ک دهد، برپا داشتن نماز و مطرح می

ن هاچ پاراین ک آن هم نمازی. فرااواندن مردم بن سوی آن است

 : اوانام در دعای ندبن می. باشدو بدعتی در آن ن

َاُر ِشَتْجدِ یْ اَ  َننیَن اْشُمدَّ  ؛ ِد اْشَفرائِِض َو اشسُّ

ن واجبتتتات و مستتتتحبات را احاتتتا و زنتتتده کتتت ستتتیک کجاستتتت

 . دارد می

گردانتتد و  بتتا ظهتتور اتتود نمتتاز را زنتتده می یعنتتی امتتام زمتتان
                                              

 .90، ص50، جبحاراالنوار . 
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 .اواند مردم را بن پاداشت یکی از ارکان دین فرامی

د کاتتز متورد تأاتآن در اول وقتت ن ۀل نمتاز، اقامتعلت وه بتر اصت

 : دیفرما یم یحضرت در اطاب بن فرد. استفراوان امام زمان

تَر اْشِعَشتاَء اَِشت اشنُُّجتوُم  كَ اَْن َتْشتَتبِ ی َمْلُعوٌن، َمْلُعتوٌن َمتْن أَاَّ

َر اْشَغداَ  اِش    اشنُُّجوُم؛ یَ اَْن َتْنَقضِ ی وَمْلُعوٌن، َمْلُعوٌن َمْن أَاَّ

 از رحمتتت اداونتتد دور استتت، از رحمتتت اداونتتد دور استتت

 ۀن همتتتکتتت ر انتتتدازداتتتتأا ین نمتتتاز عشتتتا را بتتتن قتتتدر کتتت یستتتک

از رحمت اداوند دور استت، ده شوند؛ و یستارگان آسمان د

 ین نماز صتبح را بتن قتدر ک یسک از رحمت اداوند دور است

  .ده نشوندین ستارگان دک ر اندازدابن تأا

بتن نمتاز اول وقتت را  م امتام زمتاناین جمل ت صتریح، اهتمتا

کنند، بتن  ن در نماز اود اهمال میک سانی راک دهد؛ و نشان می

هتتتا را از رحمتتتت اداونتتتد بتتتن دور  شتتتدت ستتترزنش نمتتتوده، آن

عل وه بر این روایت، تأکاد ایشان بر نمتاز اول وقتت در . داند می

هتتای تشتترفات بتتن محضتتر ایشتتان ناتتز، نقتتل  هتتا و حکایت مل قات

و ناتتز تعقابتتاتی بتترای نمتتاز ایشتتان نقتتل شتتده   استتت؛گردیتتده 

ناتتز نمازهتتای  علتت وه بتتر ایتتن تعقابتتات، حضتترت مهتتدی  .استتت

 انتتتتد؛ ماننتتتتد  مستتتتتحبی بتتتترای توستتتتل بتتتتن اوشتتتتان یتتتتاد داده

ن هتم در مستجد جمکتران و هتم در هتر مکتان ک نماز امام زمان

 دیگتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتری 

  .شود اوانده می

 اظمکت امتام. دداری هستن زنده حضرت اود اهل تهجد و شب

 : فرماید می

ل اتتعتتتاده متتع ستتمرتن صتتفر  متتن ستتهر اشلیاستتمر اشلتتون 

                                              
 .009صی، طوسشاخ  ،ةبیالغ . 

 .39، ص3، جیمهد حضرت فتگانیش . 

 .099، ص0همان، ج . 

 .596، ص3، جارمکالم الکیم . 
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   ؛را عا   اشنجوم ساجدا  وی رعی علامن ش یباب

گون استت، امتا زردی ناتز بتن چهتره  رنگ چهترۀ حضترت گنتدم

پتتدرم . داری استتت زنتتده ن در اثتتر شتتبکتت ایشتتان عتتارم شتتده

ها را بتتتا ستتتجده و رکتتتوع بتتتن صتتتبح  ن شتتتبکتتت ستتتیک فتتتدای

 .رساند یم

 : کنام ما ناز در زیارت آل یاسان عرم می

ن اك حتتاتتوتقنتتت، اشستتل م عل ین تصتتلاك حتتاتتاشستتل م عل

 ؛ تر ع وتسجد

اوانی و در قنوتی؛ ستل م بتر  ن نماز میک سل م بر تو زمانی

 .ن در رکوعی و سجودیک تو زمانی

ها ناتتز قداستتت و عظمتتت نمتتاز و اصوصتتا  نمتتاز  ایتتن ستتل م

کتتن متتا در هتتر حاشتتت نمتتاز ایشتتان، بتتن  این. رستتاند ایشتتان را می

ن کت نمتازی. دهام، نشان ازعظمتت نمتاز دارد حضرتش سل م می

شتتود ناتتز امتتام نمازهاستتت و متتا بایتتد  توستتط ایشتتان اقامتتن می

 .نامک بکوشام تا نماز اود را بن نماز ایشان نزدیک

رستاده و  کن این زیارت از ناحاۀ مقد  امام عصر جاشب این

ن بتا ایتن جملت ت بتن ایشتان کت استتن استتشخص آن حضرت او

نام و اگر چازی جز نماز و حاشتی ناکوتر از حال ت نماز در ک توجن

کن  پ  این. کرد نظر شریف او برتر و بال تر بود، از همان یاد می

بخشی از زیارت بن حال ت عرفانی امام در نماز ااتصاص یافتتن 

 متتاز توصتتافو در عبتتاراتی بتتدیع، ایشتتان را در اجتتزای مختلتتف ن

جتزء ایتن  اشعادۀ نماز و بالت تر، جتزء رده و حکایت از اهمات فوقک

توانتتد توجتتن  هتتای آن می واجتتب مهتتم دینتتی دارد و یکتتی از پاام

ن در نمتاز ک پ  سعی. دادن زایر بن نماز و ارکان مهم آن باشد

و رکوع و سجود و قنوت و تسلام آن مانند امتام اتویش، غترق 

تۀ درود و سل م امام اود و فرشتتگان دریای ادا باشی تا شایس

 .مقرب ادا گردی

                                              
 .311، صالسائل فالح . 
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 طور دییق شرح دهید؟ را به نماز صاحب الزمان

ن کت چند نماز ذکر شده استت تب ادعان، برای امام زمانک در

افاتت ایتن نمتاز ک .است اشزمان ها، نماز صاحب ترین آن معروف

 دو : بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدین شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترح استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

ن در کت شتود وانده میا اشزمان رکعت نماز بن نات نماز صاحب

 رکعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اول، 

نتتد و ستتپ  ک را صتتدبار قرائتتت نُ اَنْستتَتعِ  كَ ایَّتتَنْعُبتتُد َوإِ  كَ ایَّتتإِ آیتتۀ 

 ادامتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتۀ ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتورۀ حمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد 

بتتار  را یتتک ُقتتْل ُهتتَو هللاُ را بخوانتتد، و پتت  از آن ستتورۀ توحاتتد 

 بخوانتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد و بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن رکتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوع و 

بتار  گاه بن سجده رود و ذکتر رکتوع و ستجود را هرکتدام هفتت آن

 رکعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت دوم را . ویتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدبگ

بتتار  ناتتز بتتن همتتان صتتورت انجتتام دهتتد و بعتتد از ستتل م نمتتاز، یک

 ( لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  اِشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَن اِلَّتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  هللا)تهلاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل 

مرتبتن هللا اکبتتر،  99را؛ یعنتتی  و ستپ  تستباحات حضتترت زهترا

مرتبن سبحان هللا را بگوید و بعد از آن  99مرتبن اشحمدب و  99

  !بن سجده رود و صدمرتبن صلوات فرستد

ن در کت نقتل شتده استت تن نماز دیگری ناز برای امام زماناشب

 افاتت آنک شود و جا آورده می نامۀ شب جمعن بعد از غسل بن

چتن در متورد نمتاز حضترت در مستجد جمکتران اشتاره  می با آنک

شد، تفاوت دارد و بعد از فار  شدن از نماز، دعتای مخصوصتی 

  .شود ن اوانده میک سفارش شده است

رد کد ایتدا توان نماز اوو ویت را به امام زمان یذان گفتن، ما هنگام ایآ

 و خواند؟

جتتا  ، نمتتاز اتتود را در اول وقتتت بتتنوجتتود مقتتد  امتتام عصتتر

آورد، وشتی مستئلۀ اقتتدا بتن آن حضترت، تتابع احکتام شترعی  می

                                              
 .930، صیدامغان یموسو :ترجمن ،الجنان حیمفات . 

 .همان . 
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در جماعتتت لتت زم استتت از نظتتر ظتتاهری، محتتل ایستتتادن . استتت

ن جلتتوتر کتت دیگتتری طور مستتتقام یتتا بتتن واستتطۀ افتتراد انستتان بتتن

اند، بن محل ایستادن امام جماعت متصل باشد و بدون  ایستاده

 .شود اتصال ظاهری، جماعت تشکال نمی

زمتان بتا  ن موفق بتن نمتاز اول وقتت شتویم و همک بلن، همان

تتوانام  نماز بخوانام، توفاق بزرگی استت و می نماز امام عصر

؛ زیتترا نمتتاز آن ی داشتتتن باشتامتتر  باشبتن قبتتوشی نمازمتان اماتتد 

رود و مورد پذیرش اداوند متعاشی قرار  حضرت بن یقان بال  می

بنابراین اماد است همراه بتا نمتاز ایشتان، نمتاز نتاقص . گارد می

 .ما ناز بال  رود و پذیرفتن شود

  امام یدعا

 را در مورد شیعیان بنویسید؟ تعدادی از دعاهای امام زمان

نستتتبت بتتتن  ام مهتتتدیهتتتای مهتتتر و محبتتتت امتتت یکتتتی از جلوه

های آن اشتاره  ن بتن براتی از نمونتنکت  شاعاان، دعاهای اوست

  :شود می
کننتد،  ن برای یاری دین تو، از متن پاتروی میک سانیک !ادایا

 ن و کتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت نارومنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد

آنان را جهادگر در راه اودت قرار بده و بتر بتداواهان متن و 

 ایشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان، 

  .پاروزشان گردان

کتتن در  رد و بتتن حتتق آنکتت اجتتاتکتتن بتتا تتتو من بتتن حتتق آن! اتتدایا

اشکی و دریا تو را اواند، بر فقرای مؤمنان غنتا و ثتروت و 

رم کت بر بامارانشان شفا و سل مت و بتر زندگانشتان شطتف و

و بتتتتتر امواتشتتتتتان مغفتتتتترت و رحمتتتتتت و بتتتتتر مستتتتتافران و 

                                              
 .90ص سادمسعود پورسادآقایی، ،رمهریم :نک . 

 ی؛اصتفهان یومات، جتواد قیالمهدد ةفیصدح: کنت امام زمان یاز دعاها یآگاه یبرا . 
 .یاهر  یسا، عیالمهد ةفیصح

 .913، صالدعوات مهج . 
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  .غریبانشان بازگشت بن وطن تفضل فرما

 التتقنتتت متتا اط اتتۀان متتا را از شتتعاع نتتور و بقاعاشتت! ایاتتدا

بتتر محبتتت بتتن متتا و  یاکتتبتتا ات یادیتتهتتا گناهتتان ز  ؛ آنیا ردهکتت

ن کت استت یهتا گنتاه اند، اگر گناهان آن ت ما انجام دادهیول 

چتن  م و آناهستت ین متا راضتک ها درگذر از آن ،در حق توست

را  هتا آنن ااودشتان استت، اتودت بت ۀدربار  ها آناز گناهان 

  ... .اصل ح فرما

 امام یدعا برا

 صحیح است؟ ردن برای سلامت امام زمانک آیا دعا

های دیگتر،  ماننتد انستان با توجن بن برای روایات، امام زمتان

زنتتدگی طباعتتی داشتتتتن و در ماتتان متتتردم رفتتت و آمتتتد دارد و 

بتتن بامتتاری یتتا  ممکتتن استتت ماننتتد پاتتامبران اشهتتی و دیگتتر ائمتتن

بنابراین دعا و صدقن و صلوات برای . مشکل ت دیگر دچار شود

تتأثار ناستت و محفتوظ مانتدن ایشتان توستط  بی  مت امامسل

بتتن معنتتای حفتت  جتتان ایشتتان  _ن در روایتتات آمتتده کتت _اداونتتد 

 .است، نن محافظت از باماری و مشکل ت دیگر

هتتتم در بهتتتترین حالتتت ت اتتتود  کتتتن ائمتتتۀ اطهتتتار علتتت وه بتتتر آن

اند و بتن متا  ردهک دعا برای حف  و سل مت امام زمان( مناجات)

پاوستتن  نام؛ مثل   امام رضتاک ن چگونن برای او دعاک اند آمواتن

 : کرد با این دعا امر می ردن برای امام زمانک بن دعا

ع متا القتت اتواعتذه متن شتر  جم... اتكاشلهم ادفتع عتن وش

 كنن وعتن شتماشن ومتن فوقتن ومتن تحتتن بحفظتامیوعن 

  ؛ع من حفظتن بناضیل   یاشذ

و او ... شتی  اتود دورگترداناداوندا هرگونن بل  را از ستاحت و

چتتن آفریتتده و ایجتتاد و انشتتا و  را در پنتتاه اتتود از شتتر تمتتام آن

                                              
 .913، ص59، جبحاراالنوار . 

 .همان . 

 .999، صهیمهد فهیصح؛ 913، صمتهجدال مصباح . 
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ای، محفتتوظ بتتدار؛ و او را از پتتاش رو و  گری فرمتتوده صتتورت

پشتتت ستتر و راستتت و چتتا و از بل یتتای آستتمانی و زمانتتی 

طتتور محفتتوظ  ن هتترک  را آنکتت ردنتتیک محفتتوظ بتتدار؛ حفتت 

 .گردانی، از بان نرود

گونتن دعتا  ناتز در قنتوت نمازهایشتان این سکریامام حسن ع

 : فرمود می

فاجعلتن ... ن یحصتانع متن بتأ  اشمعتتد یفاجعلن اشلهم ف

ن منتن وُرد  عنتن متن ستهام اتأمن مما نشتفق عل یاشلهم ف

   ؛ناوجهن اهل اششنان اشیائد ما كاشم

گتاهی قترار ده تتا از شتر  را در پناه( امام مهدی)اداوندا، او 

اتتدایا، او را از چازهتتایی در امتتان ! امتتان باشتتد متجتتاوزان در

توزان  انتنک نکت ترسام، و تارهای نارنتگ را ن برایش میک بدار

 .کنند، برطرف ساز و بداواهانش بن سوی او پرتاب می

دعتتا بتترای ستتل مت امتتام  باتتت بنتتابراین بتتا توجتتن بتتن ستتارۀ اهل

بلتتتن، اداونتتتد متعتتتال الافتتتن و وشتتتی  . باشتتتد صتتتحاح می زمتتان

فرمایتتد، وشتتی متتا وظافتتن داریتتم  ش را حفتت  و حمایتتت میاتتود

وشتا ک در حقاقتت  .نتامک برای سل مت آن حضرت ستعی و دعتا

ن متا حاضتر کت بودن برای ستل مت ایشتان، مفهتومش ایتن استت

 .ناستام مانند اجداد بزرگوارش بن سختی بافتد

 کن برای حضترت حجتت گفتنی است این اعمال ناز قبل از آن

 اگتر. تن باشد، برای شتخص دعاکننتده تتأثار داردفایده و اثر داش

اری انجتام دهتد، او ایتن اعمتال را بتدون کت سی بترای حجتت اتداک

گتتذارد، بلکتتن او ناتتز بتترای ستتل مت ایتتن شتتخص دعتتا  پاستتخ نمی

 .کند می

وجددود دارد؟ مگددر حضددرت دچددار بلایددای  آیددا دعددای سددلامت امددام زمددان

 شوند؟ طبیعی می

                                              
 .065، صهیمهد فهیصح؛ 056، صمتهجدال مصباح . 

 .913، ص3، جارمکالم الکیم . 
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استت و چتون  .«..اتكن شوش م اشله»دعای سل مت، همان دعای 

ناز مانند ما بدنی طباعی و معمتوشی دارنتد ممکتن  امام زمان

. است بتر اثتر سترما و گرمتا و دیگتر عوامتل، دچتار بامتاری شتوند

طور  اشبتن عمر طولت نی داشتتن بتن معنتای ستل مت جستمی بتن

شذا ممکن است حضرت ناتز ماننتد دیگتران بامتار یتا . دائم ناست

ای برایشان پاش آید و ما برای جلتوگاری  ثنمصدوم شوند و حاد

... کنام و دهام، نذر می کنام، صدقن می ها دعا می از این آساب

. 

 وجود دارد؟ آیا ذکر، دعا یا عمل خابی برای جلب عنایت امام عصر

 دوسددت یرو یسددوداتتتاب ک پاستتخ ایتتن ستتؤال گستتترده استتت، در

طور ال صتن  بتنجا  در این  .باره وجود دارد مطاشب اوبی در این

 :شود بن نکاتی اشاره می

 . ذکر شسانی و ذکر قلبی: ذکر و دعا بر دو قسم است

 :اند از ذکر شسانی قرآنی عبارت

 : فرمایند می امام صادق( اشف
استتترائال را در هتتتر شتتتب جمعتتتن قرائتتتت  هتتترک  ستتتورۀ بنی

را درک نمایتد و جتزو  کن حضرت قتائم مارد تا آن نماید، نمی

  .ت گرددیاوران آن حضر 

 : فرماید می امام صادق( ب
های ُمستتب حات  کتت  قبتتل از اتتواب، در هتتر شتتب ستتوره هتتر

ماترد  نتد، نمیک را قرائت( حدید، حشر، صف، تغابن و جمعن)

ن کتتت گتتتاه کنتتتد و آن را درک می کتتتن حضتتترت قتتتائم مگتتتر آن

، اواهتد مارد در همسایگی پاتامبر اتدا حضترت محمتد می

  .بود

 :اند از ارتذکر شسانی غارقرآنی عب

                                              
 .یآقاتهران یمرتض ،دوست یرو یسودا . 

 .380، ص83، جبحاراالنوار . 

 .691، ص3، جیافک . 
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 : فرمایند می امام صادق( اشف
هتم صتل اشل  »: هرک  بعد از نماز صتبح و نمتاز ظهتر بگویتد

نخواهتتد متترد تتتا « محمتتد وآل محمتتد وعجتتل فتترجهمی علتت

  .را درک نماید محمد کن قائم آل آن

ساد بن طاوو  در تعقابات نماز عصر روز جمعتن تأکاتد ( ب

 : فرماید دارد و می  «صلوات ضر اب اصفهانی»بر 
ن اداونتد متعتال متا را از آن کت این صلوات را بن جهت امری

  .هرگز ترک نکن رده است،ک مطلع

بتترای زیتتارت حضتترت : ردکتت هللا بهجتتت، ستتؤال شخصتتی از آیتتت

 : فرماید نم؟ ایشان میک چن دعایی عصر وشی
صتتلوات زیتتادی بتتن وجتتود مقتتد  اهتتدا نمایاتتد و مقتترون بتتا 

  .دعای تعجال فرجش باشد

 : ر قلبیذک

 : گوید هللا بهجت می آیت
بن نظر حقاتر، بالت ترین ذکتر، ذکتر عملتی استت؛ یعنتی تترک 

همتتن چاتتز محتتتاج بتتن ایتتن . معصتتات در اعتقتتاد و در عمتتل

  .است و این محتاج بن چازی ناست و موشد اارات است

 کنند؟ دعا می ها هم برای ظهور امام زمان آیا جن

تتف  هتتا ناتتز ماننتتد انستتان جن هتتا  و تکلاتتف از آن  هستتتندها مکل 

                                              
 .00، ص86، جبحاراالنوار . 

 .اد دادی ینبن نام ضر اب اصفها یبن شخص ن امام زمانکاست  یصلوات . 

 .ی، اعمال روز جمعن، صلوات ضر اب اصفهانالجنان حیمفات . 

 .58، صمحبو  یسو به . 

 .69، صدیتوح ادگریفر . 

  . ِْعُبُدونِ اَ َوَما َاَلْقُت اْشِجنَّ َوالِْإنَ  إِلَّ  ش عبتادت و  یجتن و انت  را فقتط بترا»؛

ن بتن مقتتام داشتناات و معرفتتت اتود و اتدا و رست یعنتی) «ردمکتالتق  یبنتدگ
 ۀستتور )( استتت یبتتا ستتلطنت بتتر عتتاشم هستتت ین مستتاوکتت یت و بنتتدگیتتعبود

 .(56یۀات، آیذار 

 ِبَان  یهتتتا ن نعمتتتتادامکتتتانتتت  و جتتتن،  یپتتت  ا»؛ َفِبتتتأَی ِ آلَتتت ِء َرب ُِکَمتتتا ُتکَتتتذ ِ

 (.09یۀرحمن، آ ۀسور ) «دانک یار مکپروردگارتان را ان
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مستلمان  ها، مستلمان و غاتر هتا ماننتد انستان جن. ساقط ناستت

ن در روز عاشتتورا بتترای کتت گونتتن هتتای مستتلمان، همان جن  .دارنتتد

اشبتتتن حضتترت بنابتتن )ردنتتد ک اعلتت م آمتتادگی یتتاری امتتام حستتان

، الرن ناتز بترای برپتایی حکومتت عتدل اشهتی (مصاشحی نپذیرفت

افر هتتم بتتن کتت هتتای از طتترف دیگتتر، جن. کننتتد دعتتا و تلتت ش می

ردن متتتردم دستتتت کتتت هتتتایی بتتترای ایجتتتاد فستتتاد و غافتتتل تل ش

ن انستتان، اشتترف مخلوقتتات کتت امتتا بایتتد توجتتن داشتتت  .زننتتد می

تتتوانام  ها می متتا انستتان. ها هستتتند و جناتتان تتتابع انستتان  استتت

ارهایمتتان آن را بتتن تتتأاار ک نتتام یتتا بتتاک شتترایط ظهتتور را فتتراهم

ن فعاشاتت کت گونتن آن. هتا در حاشتان قترار دارد ش جنتل . اندازیم

 .ها اثرگذار ناست ها مؤثر است، تل ش آن انسان

 ند؟ک یعهد را بخواند، حتماً رجعت م یچهل روز دعا یسک اگر

  :نقل شده آمده است ن از امام صادقک یتیدر روا
متا  اوران قتائمیتاز  ،عهد را بخوانتد ی  چهل صبح دعاکهر 

رد، اداونتد او را از اش از ظهور آن حضرت بماباشد، و اگر پ

                                                                                                          
ن ستتوره بتتر ااز همتت( 90 و 93، 95، 90)ات یتتهمچتتون آ یگتتر یات دیتتات و آیتتن آیتتا

از قترآن  یگتر یات دیتآ. ننتدک یدل شتت م( جتن و انت )ن دو گتروه یتل ف بتودن اکم

 یث فراوانیز احادان تاب ث اهلیدر احاد. ن موضوع دل شت دارندیز بر اام نیر ک

 .نندک ین مطلب دل شت میبر ا

بتتر  هتتا و بودنشتتان از انستتان لتتف بتتودن آنتتان، تتتابعکر مبتت 05-0ات یتتجتتن، آ ۀستتور .  

 ۀستور . نتدک یگر از آنتان دل شتت مید یا افر بودن عدهکو  یا مسلمان بودن عده
ن یتز بتر ااتن یگتر یات دیتآ. ن مطاشب استتیز دال  بر اان 93 - 33 یها نیآ ،احقاف

 .مطاشب دل شت دارند

« ماان  و جن برگماشت یها طانااز ش یدشمن یامبر اهر پ یگونن برا نیو بد».  

 .(003یۀانعام، آ ۀسور )

َر شَ ر ان با تعبک یاتیتمام آ.   حت ،  65)ات یتآمتده، مثتل آ مکَاَلَق شَ و  مکَسخَّ
ت انستان و اصتل بتودن او نستبت بتتن ابتر اشتترف( بقتره 33ن و اتجاث 09شقمتان،  31
متا »: دیتفرما یات متیتن آیترا اداونتد متعتال در ایتز  ؛گر موجودات دل شت داردید

شتما  ۀر و تحتت اراداز را در تستخاتچ م؛ و همتنیردکتشما الق  یز را برااهمن چ

ن موضتوع یتبر ا از معصومان یادیات ز یاز قرآن و روا یگر یات دیآ. «میدرآورد
 .دل شت دارد
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رون آورد تتا در اتدمت آن حضترت باشتد و اداونتد بتن اقبر ب

 نتد و هتزار گنتاه را ازک لمن، هزار حسنن بتن او عطتاک هر یازا

   .ندک یم کاعماشش پا ۀارنامک

 یافک ث تنها اواندن رایگونن احاد نید اادان ین مک طور همان

ز اتتدعتا، طلتتب و دراواستت ن یر معنتتاقتت داد، در حقنتتدان ینمت

 یر دعاهتا شتروط و صتتفاتان تتأثکتت ضتمن آن ،نهفتتن شتده استت

 .ش آن شروط استیداادارد، و آثار دعا بعد از پ

ن دعتتا آمتتده یتتن در اکتت یمتتانا  بتتن عهتتد و پکقتتت هتتر ادر حق

بتتر آن  ین اثتتر ا، چنتتوشتتا باشتتدک باشتتد و در وفتتای بتتن آن بنتتدیپا

بتا جتان و متال بترای یتاری  تعهتدثاق و ان مک یفرد. مترتب است

د نستتبت بتتن نصتترت یتتبنتتدد و هرچتتن از دستتتش برآ حضتترت متتی

اش را فدای راه حضرت  یند و تمام هستک ینم یوتاهک حضرت

 .برجاست او پا ین دعا براید، آثار اینما می

ن ان دعتا را بخوانتد، چنتین اک یسک هر: توان گفت ین نمیبنابرا

 .زبان است ۀشقلق ،تنها اندنِ او ؛شود یش حاصل میبرا یا جنانت

ن بتتا حضتترت بستتتن کتت ییهتتا ثتتاقاتوجتتن بتتن متتتن و دل شتتت و م

 .است ین آثار اموجب چن ها آنبن  یشود و وفا یم

قتت ادر حق. گردنتد یستت، همگتان برنمتان یز عمومارجعت ن

 یآن، هتر فترد ین و محتتوااو عمل بن مضتام عهد یدعا ۀزمزم

ان روزگتار قترار اکتن و نوارستتگا ۀسازد و در زمزم یرا شااص م

حجتت  یار یتغم تش  و ن تمتام هتم  کت یچتن شخصت دهد و چنان یم

را نداشتن باشتد، در دوران  ها آنومت کح کق در اادا باشد، توف

 ییومتت طلت کگتردد و شتاهد ح یمت شاءهللا بتر ظهور، ان ییطل 

 .شود یم  یامام مهد

امدام  یبدرا هدا آنمسدتجاب اسدت و  نیمعصوم یه دعاک نیبا توجه به ا

 افته است؟ینون اتفا  نک چرا ظهور تا اند، ردهک دعا یمهد 

ن کت استتمهتم  یا مستئلن یامام مهتد ظهور یردن براک دعا
                                              

 . 9، ص9 ، جبحاراالنوار.  
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ن کت جا مشتخص استتک اما از. آمده است نامعصوم ۀر ادر س

نداشتتن استت؟ احتمتال دارد  یر اجن و تتأثانون نتکتا ها آن یدعا

 یبتن دعتا یگم فترج بستتین تقتدکت مشخص شتود ظهور در روز

ز اتتنظهتتور ردنتتد، ک یدعتتا نم هتتا آنز داشتتتن استتت و اگتتر اتتن هتا آن

ر م  .شد یمؤا 

متال ک جامع تمام شرایط صحت و نامعصوم ید دعایترد یب

ن کت ن استتاتاز امتور بدائ یحضترت مهتد ظهور یوش ،باشد می

، آنتتان ین استتت بتتن ستتبب دعتتاکتت، ممو تتتأاار داردم یان تقتتدکتتام

ن مقتدم شتود، امتا عملکترد ک ودشده ب ا قراریم شده باشد یتقد

 .ر آن شده باشداموجب تأا ،اناعاها اصوصا  ش انسان

ها و  نناجاد زمیط و ایبن وجود شرا یبستگ ظهورن ک  ضمن آن

 یکتیجاد بستر و برداشتتن یا یردن نوعک دعا. نبود موانع است

انتتد،  آن را انجتتام داده نان حضتترات معصتتومکتت از موانتتع استتت

ر موانتع و یاند، اما برداشتن سا م دادهان دعا تعلیا بن ما با یحت

 .ماست ۀط بن عهدیر شرایجاد سایا

 ل سازگار است؟یاز تعج یبا نه ،ظهور  برای ردنکا دعایآ

م و عجلتتن نداشتتتن امنتظتتران را تستتل ۀفتتاوظ یار اات بستتیتتروا

 ان اتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب

 یظهتور امتام مهتد ۀردن دربتار کت عجلتن ین گتاهک  اند فرموده

 :مانند ،شود یم یمنجر بن امور 

از افتتتراد گمتتتراه و  یرواتتتل و پاز دستتتت دادن صتتتبر و تحمتتت. 0

 ؛طلب فرصت

 ؛ظهور درد یو ترد کأ  و شیجاد یا. 3

 ؛بتاغ یها متکار حکان. 9

 ؛ث انتظاریشمردن احاد کسب. 9
                                              

ت یست رواین رابطه حدود بیدر ا یاصفهان یمرحوم موسو.  
ن یساات و دوماایل بیاادر ذ ،9  ، ص ج ،ارمکددالم الکیددمتااا  کدر 
سودمند  ۀاتکرده است و چهارده نکر کران ذمنتظ ۀفیوظ

 .نموده است بیانز یرا ن
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 ؛ثیاحاد یرواقعال غین و تأو اتوج. 5

 .یاشه ینبودن بن قضا یراض. 6

نمتوده و  یاز عجلن داشتن نهن منتظران را ک یاتین روایبنابرا

اد اتم و انقاضدتستل یهتا عجلن انمرادش ،دیننما یامر بن صبر م

ردن و کت دعتا یوشت ؛شتود یر متکاشتذ ن منجر بن امور فوقک است

ننتده کرا دعایتن امتور اتارج استت؛ ز یل فرج از اادراواست تعج

 امتام ظهورن ک سازد یمان اود را ظاهر مین و ااقیش یبا دعا

ردن و کاتش هتتم در قتتدرت پروردگتتار استتت و دعتتامقتتدم اتتۀو ته

 .مطلوب و مرجوح است متعالاواستن از اداوند 

نبتودن بتن  یراضت ،ظهور یبرا یزدگ قت عجلن و شتابادر حق

 ؛شتود یت متکتن موجب شقاوت و هل ک است یقضا و قدر اشه

 در  ،ظهتتتتتتتتتتتتتتتور لاتتتتتتتتتتتتتتتتعج یدعتتتتتتتتتتتتتتتا بتتتتتتتتتتتتتتترا یوشتتتتتتتتتتتتتتت

ت و یتتعبود یمقتضتتا ،بتتودن بتتن اواستتت پروردگتتار ین راضتتاعتت

 .موجب نجات استو  یبندگ

اصترار داشتتن بتر فترج بتدون و عجلتن داشتتن  ،گریبن عبارت د

 اتۀته ،فترج یاما دعتا بترا ؛ط استیل و شرایمقدمات، وسا اۀته

 .مقدمات و شروط است

وجتود  یچ تنتافاهت  ،«هلک اشمستعجلون»ت ین دعا و روااشذا ب

 .ندارد

 ؟شود  یاد اربعه خوانده میندبه در اع یچرا دعا

  :ندک ینقل م از امام صادق ین مجلسعل م

، د فطتراتروز جمعتن، ع: اد چهارگانتناندبن در اع یقرائت دعا

   .ر، مستحب استید غداقربان، و عد اع

ف را یشتر  ین دعتایان و منتظران، ااعات، شین روایبراسا  ا

ن یتااتصتاص بتن ا یها متکاز ح یکیاوانند و احتمال دارد  یم

مهتم  یدهااتبتزرگ و ع یام روزهتایتن ایتن اکت ن باشدیچهار روز ا
                                              

 .9  ص ، 2، جبحاراالنوار.  
 .  9، صزادالمعاد.  
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در  ی، امتام مهتدین توجن بن گل سرسبد هستک است یاسل م

د در اتشتود و اصتول   فرهنتگ ع یافتن متیت کموجب بر آن ایام، 

یتتا و   ده شتتده استتتاتتهتتم تن ی دراستتل م بتتا انجتتام امتتور عبتتاد

غتتتم و انتتتدوه  ید را روزهتتتااتتتع ین روزهتتتاکتتت یاتیتتتاستتتا  روابر 

 یمستاع یکدانند، مناسب است جهت تشر  یم برامات پاب اهل

 .ف اوانده شودیشر  ین دعایا با امام زمان

 :دیفرما یم امام باقر
و  ید فطتر اتنتن ع ؛ستتاما مسلمانان ن یبرا یداچ روز عاه

در آن  ن غتتم و انتتدوه آل محمتتدکتت نیتت، جتتز اید قربتتاناتتنتتن ع

 .شود ید میتجد

 :دیمافر  یپرسد، حضرت م وقتی راوی از علت آن می

  .گران استیدر دست د ها آنن حق ک ننداب یرا میز 

 :نک است، آمده ن منسوب بن امام سجادک یدر اشعار 

  اتتتتاتمنتتتا متتتادنتتانحن أع دهمابع یاشور  فرح هذای

 یادشتان شتادادن اعاد بن جهتت فرارستاام عین مردم در ایا

متان  ، اعاادمتان روزهتای ستوگواریمتا اانتدان ینند، وشک یم

  .است

و  یدرد ، بتتن جهتتت اظهتتار هتتمتاتتب اهتتل ۀفتاشتت انِ اعاشتتذا شتت

د اتع  یامتام مهتد یشان اود، با دعا برایدن دل پر ابخش یتسل  

اتتتود را فتتترج و ظهتتتور  یداتتتا عیتتتننتتتد و گو ک یاتتتود را شتتتروع م

 . اواهند یم یحضرت مهد

 ست؟یچ  یلاد امام مهد یاعماو شب م

در عظمتت رد؛ عبان فضتایل و اعمتال بستااری داش ۀماشب ن

 :دیفرما یم امبران پک ن ب ان شب همیا

                                              
 .یبرک، محمود ایشاد و شرع :نک.  
 .   ، ص ، جعیالشرا علل.  
 . 6 ، ص9شهرآشو ، ج ، ابنطالب یاب آل مناقب.  
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ام شتتعبان یتتافضتتل ا آل محمتتد  یفتتطاشتتب  یبتتن ابتت یعلتت

 نصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفن  عاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلان وهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو شاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاشاوش

  ؛ومنیو 

ن روزهتا یماننتد برتتر  ان آل محمتداطاشب در م یبن اب یعل

شتتعبان  ۀمتتاشتتب و روز ن یعنتتیمتتاه شتتعبان؛  یهتتا و شتتب

 .است

، امانتتتی حضتتترت امتتتام ادِ لتتت م استتتتک اعمتتتال آن در یفراوانتتت

 :گونن باان شده است این ،یز یتبر  کیرزا جواد ملاآقا م هللا  تیآ

نگتن داشتتن آن شتده استت و د بر زنده کان تأک ییها شباز 

ن کتت در آن وارد شتتده یمنتتد ار ارزشااعمتتال و عبتتادات بستت

 _ر آن اتا غیتاعم از شب قتدر  _توان گفت در هاچ شبی  می

  .امده استان نآتر از  مانند آن یا باش

تتر  شاز بتاتمن شعبان از اعمال شتب قتدر نااعمال شب ن یآر 

 .شده استن اآن با انجام عبادات توص یاااحو است 

  :دیفرما یم امبراپ

ورزد  یا نمتاتدر عبتادات و اح ین شتب نتاتوانیت  در اک چاه

  .یمگر شق

 :عبارت است از ،آن ین اعمال عبادتیتر  اما مهم

 .است  حبن شب مستیغسل ا :غسل

 :دیفرما یم امام صادق

را یتد؛ ز اتنک آن غستل ۀماد و شب نیر اماه شعبان را روزه بگ

 یف گناهتتان و جلتتب رحمتتت اشهتتاتتن غستتل موجتتب تخفیتتا

   .شود یم

 نان شب، شب استجابت دعاست و حضرات معصتومیا :دعا

                                              
 . 2ص ،  ، جبحاراالنوار . 
 .   ، صالمراقبات . 
 .   ، ص ، جالاألعم اقبال . 
 .292، صیفعمک مصباح . 
 .   ، ص ، جامکاألح بیتهذ . 
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 ن درکت انتد ن شتب انشتا فرمتودهیتا یمخصوص بترا یهفت دعا

 ر کتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن ذاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب ادعک

  .ده استش

افتتتن یشتترف صتتدور  ،لتت داشتتب م ین نمتتاز بتتراحتتدود ُنتت :نمتتاز

  .است

، مانند توسل، اصوصا  بتن حضترت زهترا  یر اعمال عبادیسا

ن در کت استت یجملن عبادات از ،ر و ثنا و استغفارکتل وت قرآن، ذ

ن یار مهم اااز اعمال بس یکیاما  ؛ن شده استان رابطن توصیا

د کاتتار ستتفارش و تأاستتن بکتت استتت  اششتتهداء داارت ستتیتتشتتب، ز 

 .شده است

 : دیفرما یم امام صادق
 ارتیتتشتتعبان ز  ۀمتتارا در ن نان قبتتر امتتام حستتکتت یهتتر فتترد

   .بخشد یاش را م ندهیند، اداوند گناهان گذشتن و آک

لتت د امتتام ادر شتتب م ناامتتام حستت یارت مخصتتوص بتترایتتز 

 ،ارتیتتن ز یتتتر  وتتتاهک ن ویتتتر  امتتا آستتاناستتت، ر شتتده کتتذ یمهتتد

هللا  ورحمتتع كاتتا اباعبتتدهللا اشستتل م علیتت كاتتشستتل م علا»: گفتتتن

 .است  «اتنکوبر 

 ست؟یآخرالزمان چ یها نجات از فتنه یدعا برا

 ،آاراشزمتان یهتا نجتات از شتبهات و فتنتن ین بترااتب ادعک در

و  ییرهتا ین بتراکت ییاز دعاهتا یکتی  ؛اند ر فرمودهکذ ییدعاها

 :شود یشروع مگونن  نیا ،آاراشزمان است یها نجات از فتنن

محمتتد وآل ی م، اشل هتتم صتتل  علتتااشتترحمن اشتترح بستتم هللا

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترجهم،   محمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد وعج 
                                              

 .شعبان ۀمیاعمال ن ،الجنان حیمفات :نک . 
 .همان . 
 .   ، صاراتیالز املک . 

 .شعبان ۀمیاعمال ن ،الجنان حیمفات :نک . 
نجاا  ا   یدعاا بارا یحت ؛به بعد 26 ، صهیدمهد ۀفیصدح :نک . 

 .ده استیر گردکز ذیل نفتنه دجّا
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اشل هتم ُعتم  اعتداء  (مرتبن تكرار شتود ن، هفتاا ارحم اشراحمی)

   .... هماو ظاشم كاآل نب

 ست؟یق چیغر  یدعا

ن عصتر و زمتان اوانتدنش ستفارش ین در اک ییاز دعاها یکی

متان ین و ایتحف  د یدعا برا نیق است؛ ایغر  یشده است، دعا

 یثیدر حتد. آاراشزمتان استت یهتا و گرفتارنشدن شبهات و فتنتن

ن حضتترت کتت نتتدک ینقتتل م عبتتدهللا بتتن ستتنان از امتتام صتتادق

 :فرمودند
ن بتدون نشتانن و کت دابتن شتما اواهتد رست یا شبهن یبن زود

د مانتد و از آن شتبهن اتاواه یننتده بتاقک تیبدون امام هتدا

 . ق را بخواندیغر  ین دعاک یسک گرابد می ینم ییرها

 :فرمودند امام «؟ ق چگونن استیغر  یدعا» :پرسد یم یراو

یا هللا، یا رحمن، یا رحام، یا مقل ب اشقلوب ثب ت  :گویی یم

 ؛كقلبی علی دین

م، اا رحتیا رحمن، ی، یا هللا»: ن اوانداچن نیعبارت دعا را ا یراو

تتتب اشقلتتوب و ؛ امتتتام «کنتتتید یعلتت یالأبصتتتار ثب تتت قلبتتتیتتا مقل 

 :فرمودند صادق

 یوشتت ،هاستتت دهیتتهتتا و د دل ۀننتتدک اشبتتتن اداونتتد دگرگتتون

 یا مقل تب اشقلتوب ثب تت قلبتیت»: م بگویگو  ین من مکطور  آن

  .«کنید یعل

  :سدینو  ین دعا مین ااد بن طاوو  در توجاس
هتتا روز  دهیتتهتتا و د دل ین دگرگتتونکتت ن باشتتدیتتد جهتتت ایشتتا

د، امتا در یآ ید میل آن روز پدن از شدت اهواک امت استاق

شتتتود نتتتن  یده متتتاهتتتا ترستتت دل یبتتتت از دگرگتتتونازمتتتان غ

   .ها دهید

                                              
 .( 2، صنیالمنمن سالح :به نقل ا )  6 ص همان، . 
 . 9 ، ص 2، جبحاراالنوار ؛ 2 ، ص ، جنیالد مالک.  
 .9  ، صاالسبوع جمال.  
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تترا بتتن ت یتن روایتتهتتم ا یبرات اد یتتم و ز کتت بتتدون یرواتو پ یتأس 

 ،قیتتغر  یدر هتتر صتتورت دعتتا. انتتد ردهکتت ن حمتتلاتتنستتبت بتتن ادع

 .نجات از شبهات آاراشزمان است یدعا

 ست؟یرش چبه هنگام ظهو  یامام مهد  ین دعایاول

 :فرمایند یم یر مؤمنان حضرت علاام یتیدر روا
ن کت ین سوار بتر استبک نماب یرا م(  یحضرت مهد)ا او یگو 

 یاشسل م بتن ستو یدراشد از واد یم یداآن از سف یشاناپ

ل  اشتن الت   هللا » :اواند ین دعا را میرود و ا یمسجد سهلن م

  ..«..قا  یمانا  وتصدیحقا  حقا ، ل اشن ال   هللا ا

 ندبه نوشته شده است؟ یدعا ۀدربار  ییها تابک چه

گتتر ابعتتاد یرامتتون شتترح، ستتند و دان آثتتار منتشرشتتده پیعنتتاو 

 حضددرت ۀنامدد تا ک تتتابک در ؛ندبتتن فتتراوان استتت یمربتوط بتتن دعتتا

 یمهدد امامتاب ک و در  شده است یش از چهل اثر معرفاب یمهد

 یست ،ت استتیمهتدو  رامتونامنابع جتامع پ ۀارنامک نک قلدم ۀنییآ در

ن کت  شتده استت ینامتن معرفت انیتاب و سن پاک ستامقاشن و ب

 :عبارت است از ها آنن یتر  مهم

 انتشتاراتان، یتاحمتد زمردنوشتۀ ندبن،  یبرا یشرح ؛نشاط و ندبه

 دفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر 

ن یتجتامع بتر ا ین شترحکت صتفحن 083 در ،ینشر فرهنتگ استل م

 مؤشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتف . دعاستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 یستپ  بتا قلمت استت و نستند پردااتت یگفتار بن بررست شادر پ

 وا بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن ترجمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن و اشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 یر اشتعار کتات همتت گماشتتن و بتا ذیر آکآن با ذ یشرح فرازها

 بحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتث  یبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر غنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا

                                              
 .   ص ، 2، جبحاراالنوار ؛ 92، صاالمامه دالئل.  

باااره را نیااز  در این یحضاار  مهااد ۀتابنامااکمطالاا  .  
مطالعااه  ،   ، صجملدده پگدداه در ندبدده یدعددا ابددتااا  کد در یااتوان ماای
 .دییفرما

 .  ، ص ، جقلم ۀنیآئ در یمهد امام.  
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 .افزوده است

 یهللا صتتتاف شطتتتفهللا  آیتتتت ۀنوشتتتت ؛ندبددده یدعدددا در تیدددوال فدددروغ

 ، درحضتترت معصتتومن ۀمقدستت ۀآستتتان انتشتتارات، یگتتانیگلپا

ن اثتر یا. دعاست نیا یلان شامل متن و شرح تفصک صفحن098

وشتد تتا ک یستنده مین دعاستت و نو یتپاسخ بن شبهات ا تر باش

 یمعتبتر و متنت یستند یندبتن دارا ین دعاک بن مخاطب برساند

گونتن  چاعن هتاشت یهتا دگاهیاستوار است و مفاد آن با عقل و د

 .ندارد یتعارض

بتا  یطاشقتان ین علتویاشتد اتید محاس ۀنوشت ؛ندبه یدعا بر یشرح

ت چتتتار و نشتتتر کشتتتر  انتشتتتارات ،یبتتتر غفتتتار کا یح علتتتاتصتتتح

ات یجاشب با استفاده از روا ین شرحک صفحن 961 ، دراشملل ناب

ز اتن یو بلت غ یات ادبتکتن بتن نک ر مختلف استاات و تفاسیو آ

 .پردااتن است

 یمتتیر ک یعلتتنوشتتتۀ ندبتتن،  یبتتر دعتتا یشتترح ؛یآرزومنددد ثیحددد

بتتا و یز  ین شتترحکتت صتتفحن 336 در راستتخون، انتشتتارات، یجهرمتت

در شترح و بستط  یسع ی،علم ییسنده با تواناینو . د استامف

 .ات داردیات و رواین دعا از آیفقرات ا

ی مهتتد نوشتتتۀ ؛نیمعصددوم دگاهیددد از ندبدده یدعددا بدده  یمهددد منتظددران دیددام

ستنده ین نو کت صفحن 910در  ار،ادانش هوش انتشارات، یمهدو

  یر اتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتگ بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا بهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتره

ن یجداگانن تجز  طور بنرا ها  آن ،ر بندهااشرح و تفسبا ات یاز روا

ن بتا کت استتبنتد شتده  091مجموعتۀ آن ند، حتدود ک یل مالحو ت

 ث بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترح آن یحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد 999ر کتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذ

 .پردااتن است

ن ک است شده دعای ندبن نوشتن  ۀبار  مقال ت متعددی هم در

 ۀمقاشتبتن  بترای نمونتنآمتده استت؛  قلدم ۀنییآ در  یمهد امامتاب ک در

م امفتاه یبررست» :بتا عنتوان یر اتبک سنمح یار سودمند آقاابس

 .نادک مراجعن «ندبن یدعا یاساس
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 چگونه است؟ صلوات بر امام زمان

ی علتت یاشلهتتم صتتل»: بتتا گفتتتن درود فرستتتادن بتتر امتتام مهتتدی

براتتی جملتتۀ . شتتود حاصتتل می «عجتتل فتترجهم محمتتد وآل محمتتد و

را ناتتز  «نیالتترار  ن واالتت ن  متتن التت وش اهلتتك عتتدوهم متتن اشجتتن و و»

  .اند افن فرمودهاض

، نحتوۀ ن امتام مهتدیکت در حکایت صلوات ضتراب اصتفهانی

را تعلام فرمودند، نحتوۀ  بات صلوات فرستادن بر پاامبر و اهل

 : اند گونن باان فرموده صلوات بر اودشان را این

 امتتتام یاشمهتتتد یاشخلتتتف اشهتتتادی علتتت یوصتتتل... اشلهتتتم 

اشلهتم . ..ن ان وحجتع رب اشعتاشمان ووارو اشمرستلااشمؤمن

 یاشتتداع كمر أاشقتتائم بتت كستتنت اتتیاشمح اتتكوشی وصتتل علتت

  ... .اكل علااشدش اكاش

آمتتده  هتتا ناتتز ذکتتر صتتلوات بتتر امتتام زمتتان در براتتی از زیارت

 :اما صلوات ااص بعد از زیارت عبارت است  است،

 یوشتتی علتت یتتتن وصتتلاب محمتتد واهلی علتت یاشل هتتم صتتل

القتك  یفتن ووارثن اشقائم بتامرك واشغائتب ااشحسن ووص

 ... .واشمنتظر ل ذنك

آیتد، امتتا  در ادعاتن ناتتز صتلوات بتتر حضترت زیتتاد بتن چشتتم می

 : صلوات ااص ناز وجود دارد؛ مانند

ن فرضتتت یائتتك اشتتذاك وابتتن اوشاتتوشی علتت یاشلهتتم صتتل

   ... .طاعتهم

 : نویسد مرحوم موسوی اصفهانی می

اشلهتتم »: درود فرستتتی بگتتو هرگتتاه اواستتتی بتتر امتتام زمتتان
                                              

 (. 319 - 319، صهیمهد فهیصح: بن نقل از) 365، صالمتهجد مصباح.  

 . 910، صاالسبوع جمال؛ 916، صالمتهجد مصباح.  

 . «..دابیل  یذد واشعامل اشیاشحق اشجد یاشسل م عل»: ، زیارت993، صالزائر مصباح.  

 . 939، صاالسبوع جمال.  
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  .«دنا صاحب اشزمانامول نا وسی عل یصل

 چگونه است؟ استخارۀ امام زمان

ن کتتت چنتتتد نتتتوع استتتتخاره نقتتتل شتتتده استتتت از امتتتام مهتتتدی

 :اند از عبارت

 :استخاره با قرآن. 0

ن کت مشتتمل بتر دعتایی استت یکی از توقاعتات امتام مهتدی

اشلهم »: شود و آن این است قبل از استخاره بن قرآن اوانده می

باستتتتمک اشتتتتذی عزمتتتتت بتتتتن علتتتتی اشستتتتموات انتتتتی استتتتئلک 

   ..«..وال رم

 :استخاره با تسباح. 3

. نقل شده استت چند نمونن استخاره با تسباح از امام مهدی

یکتی   .انتد آقای مجتهدی ساستانی فقط پن  نوع را ذکتر نموده

 :ها این است از آن

ده یا سن یا یک مرتبتن ستورۀ حمتد اوانتده شتود و پت  از آن 

رۀ قتدر اوانتده شتود و پت  از آن ستن مرتبتن ایتن ده مرتبن ستو

 ..«..ال مور عرك شعلمك بعاقبااشلهم ان استخ»: دعا را بخوانند

اش را  ن اواستتنکت ای از تسباح را در حتاشی پ  از دعا، قطعن

پت  از شتمردن . شتمرد گاترد و می ناز در نظر آورده استت، می

د و اگتر زوج ار را انجتام بدهتکت ها، اگتر تعدادشتان فترد بتود، دانن

  .بود انجام ندهد

 :استخاره با رقعن. 9

رستوشن شفلت ن بتن  و متن هللا  ر اتا»: نویستی اغذ میک در روی دو

، نتام متادرش فل نتعو بن جای فل ن، نام شخص و بن جتای  «عفل ن

و « افعتل»: نویستاد اغتذ میک در ادامتن روی یتک. نویساد را می
                                              

 . 909، ص3، جارمکالم الکیم.  

 . 906، صهیمهد فهیصح؛ 530، صالمصباح.  

 . 989 - 980، صهیمهد فهیصح.  

 . 980، صهیمهد فهیصح؛ 390، صنیاالم بلد.  
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را در قاشتب گلتی  اغتذک ایتن دو. «ل تفعل»نویساد  بر دیگری می

قرار داده و در ظرف آبی اندااتن و دو رکعت نماز و این دعتا را 

 .«..ك امتتره اتتار متتن فتتوم اشاتترك اااستتتخ یاشلهتتم انتت»: اواناتتد می

 یفتت  ر اتتا ر هللاااستتتخ»: گویاتتد مرتبتتن می ستتپ  در ستتجده صتتد

ن از قاشتب زودتتر کت اغتذهاک کتدام شوید هتر و منتظر می «عاعاف

  .نادک عملبارون آمده بن آن 

 چگونه است؟ نماز هدیه به امام مهدی

تواند دو رکعت نماز مستحبی بخوانتد و ثتوابش  هر فردی می

هدیتن نمایتد؛ امتا  اشزمان را بن محضر مول یمان حضترت صتاحب

ذکتتر  ستتاد بتتن طتتاوو  نمتتازی را جهتتت هدیتتن بتتن امتتام مهتتدی

 :ن عبارت است ازک نموده

: شتود مرتبن گفتتن می ن بعد از رکوع و سجود سنک دو رکعت

و بعتد از تشتهد و  «صلی هللا علی محمد وآشن اشطابان اشطاهرین»

   .«...اشلهم انت اشسل م ومنک اشسل م »: سل م بگوید

ناتز  ناز نماز هدیۀ هریتک از معصتومان الجنان حیمفاتدر ابتدای 

 .ناز آمده است ن نماز هدین بن امام مهدیک ذکر شده است

 چگونه است؟ امام زماننماز استغا ه به 

ن دو کت چند نماز استغاثن ذکر شتده استت هیمهد ۀفیصحتاب ک در

 :کنام نمونۀ آن را ذکر می

ستتل م هللا »: دو رکعتتت نمتتاز اوانتتده شتتود و ستتپ  بگویتتد. 0

بعتتد از دعتتا و ذکتتر اواستتتۀ اتتود،  .«..اشكامتتل اشتتتام اششتتامل اشقتتام

 .دارد شاءهللا اداوند حاجتش را روا می ان

نقل شده و مرحوم شاخ  بیدالط لمک دعا از ساد علاخان دراین 

 .ذکر نموده است الجنان حیمفاتعبا  قمی ناز آن را در 

برای از علما این نماز را بساار مجترب دانستتن و معتقدنتد از 

                                              
 . 981، صهیمهد فهیصح؛ 365، صاالبوا  فتح.  

 . 33، صاالسبوع جمال.  
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  .یاد دادن آن بن نااهل ن اودداری شود

شنبن و جمعن زیتر آستمان بتا ستر و پتای برهنتن  در شب پن . 3

ها رو بتن آستمان  نماز اوانده شود؛ بعد از نماز دستدو رکعت 

، ستپ  بتن «اشقتائم عا حجتی»: مرتبن گفتن شود 535بلند شود و 

و « یتا صتاحب اشزمتان اغثنتی»: سجده رود و هفتادمرتبتن بگویتد

 .حاجتش را طلب نماید

هتای مهتم تجربتن شتده و اگتر در  این نمتاز ناتز در متورد حاجت

هفتۀ بعد دوباره بخوانتد و اگتر . هفتۀ اول حاجتش برآورده نشد

طور حتتم  شتاءهللا بتن ن انکت نشد در هفتتۀ ستوم نمتاز را بخوانتد

  .شود حاجتش برآورده می

 وجود دارد؟ تابی برای دعاهای امام مهدیک آیا

ن براتی کت تب ادعان و زیارات، ادعاۀ مهدوی وجتود داردک در

را  از محققتتان در آثتتار مستتتقل هتتم دعاهتتای اتتود امتتام مهتتدی

در حتق امتام  آوری نموده و هم دعاهای ستایر معصتومان جمع

 .اند را تأشاف نموده مهدی

، و یالمهدد ةفیصدحتتابی بتا عنتوان ک آقای جواد قاتومی اصتفهانی

دربتارۀ دعاهتای  یالمهد ةفیصحتابی را با عنوان ک آقای عاسی اهری

آقتتای موستتوی . انتتد بتتن رشتتتۀ تتتأشاف درآورده اتتود امتتام مهتتدی

 حتتدود صتتد دعتتا از معصتتومان ارمکدالم الکیددمتتتاب ک در اصتفهانی

 .را جمع نموده است دربارۀ امام مهدی

ن هتر دو گونتن را نقتل نمتوده کت ترین اثر در باب دعا اما جامع

تتتتأشاف آقتتتای سادمرتضتتتی مجتهتتتدی  ،هیدددمهد ۀفیصدددحتتتتاب ک باشتتتد،

ن انتشتتارات حتتاذق قتتم آن را بتتن زیتتور طبتتع کتت ساستتتانی استتت

 .آراستن است

 ایم؟  شده هایی توصیه به دعا برای امام زمان ه میاندر چ

                                              
 . 030، صهیمهد فهیصح؛ 399، صالجنان حیمفات؛ 89، صبیالط لمک؛ 099، صیةالرضو ةالتحف.  

 . 093، صهیمهد فهیصح؛ 095همان، ص.  
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هتا متعلتق بتن اداستت، وشتی انتختاب مکتان  اگرچن همۀ مکان

ن در اجابتت کت ردن استتکت مناسب بترای دعتا یکتی از آداب دعتا

هتای توصتان  مرحوم موسوی اصفهانی دربتارۀ مکان. تأثار دارد

ذکتر ، هشت متورد را شده برای دعا نمودن در حق امام مهدی

 :ن عبارت است ازک  اند نموده

نتتار ک ن حضتترت درکتت از نایتتب دوم نقتتل شتتده :مستتجد اشحتترام. 0

  .«یما وعدتن یاشلهم انجز ش»: گفت هللا اشحرام می بات

در بخشتتی از دعاهتتا و زیتتارات ایتتن حتترم  :داششتتهداءاحتترم س. 3

 شریف، دعا برای ظهور ناز منعک  شتده استت، ماننتد زیتارتی

اشلهتتم رب »: نقتتل شتتده و در آن آمتتده استتت ن از امتتام صتتادقکتت

  .«..اشحسان اشف صدر اشحسان

اشلهتتم »: در زیتتارت ایتتن مکتتان مقتتد  آمتتده :نیار کحتترم عستت. 9

  .«...كعجل فرج وشا

اشلهم »: آمده است نامۀ امام رضا در زیارت :حرم امام رضا. 9

  .«...تنصره بها تعجل بها فرجن و... صلی علی حجتک

کتتن ایتتن باتتوت در نتتزد  بتتن جهتتت این :از امامتتان یتتک حتترم هتتر. 5

 .اداوند جایگاه وال یی دارند

 .دعاهایی برای ظهور در سرداب ذکر شده است :سرداب. 6

ن اداوند بتن زائتران و دعاهتای آنتان ک مکان مقدسی :عرفات. 0

 .توجن ویژه دارد

هتتتایی ماننتتتد مستتتجد  در مکان :ن منستتتوب بتتتن حضتتترتکامتتتا. 8

وارد  دعاهتتایی دربتتارۀ امتتام مهتتدی... ن ووفتتن، جمکتتراک ستتهلن،

 .شده است

 توصیه شده است؟ هایی به دعا برای امام مهدی در چه زمان
                                              

 . 30، ص3، جارمکالم لکیام.  

 . 006، ص3، جنیالد مالک.  

 . 909، صاراتیالز املک.  

 . 530همان، ص.  

 . 500همان، ص.  
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ن تأثار در اجابت دارد، ااتاار زمان مناسب ک یکی از آداب دعا

تتوان دعتا نمتود، وشتی  ها می اگرچن در همۀ زمان. برای دعاست

توجتن داشتتت؛  ها هتا و یتتا مناستبت بهتتر استت بتتن براتی از زمان

گونتتتن بتتتوده استتتت؛ مثلتتت   امتتتام  ایتتتن زیتتترا ستتتارۀ معصتتتومان

 : فرماید می محمدباقر

هتتذه  یهللا حاجتتع طلبهتتا فتتی انتتت شتتن اشتت اذا  یان ابتت تت

   زوال اششم ؛ یعنیاشساعع 

هرگتتاه پتتدرم بتتن درگتتاه اشهتتی حاجتتت داشتتت، در ایتتن ستتاعت 

 .کرد یعنی وقت ظهر آن را طلب می

ها، روایاتی ذکر شده استت؛  مناسبت همچنان دربارۀ توجن بن

 :فرمایند می مثل   پاامبر اکرم

عنتد نتزول : اربتع مواضتع یفتح ابواب اشسماء باشرحمع فی

ن وعنتد فتتح بتاب یوجن اشواشد یاشمطر وعند نظر اشوشد ف

  اح؛كعبع وعند اشنكاش

شتود؛ موقتع  درهای آسمان در چهار زمان بن رحمتت بتاز می

نگترد،  فرزند بن صورت پدر و متادر مین ک نزول باران، زمانی

ن صتاغۀ ازدواج جتاری کت گتاه عبن و آنک و هنگام باز شدن در

 .گردد می

هتا بتن صتورت  از برای از زمان شده، ائمن افزون بر موارد یاد

 ااصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن 

مرحوم موسوی . اند ردهک یاد عنوان زمان دعا برای امام مهدی

 اصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفهانی 

ن براتتی از کتت را ذکتتر نمتتوده متتوردش از چهتتل ابتت المکددارم الیددمکدر 

 :شویم ها را یادآور می آن

هر . 9در سجدۀ شکر؛ . 9در قنوت نمازها؛ . 3بعد از نمازها؛ . 0

 صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبح و شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام؛ 

                                              
 . 9، ج، کتاب اشدعا، باب ال وقات وال حوال تیافک.  

 . 330، ص011، جبحاراالنوار.  
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. 8متتاه محتترم؛ . 0متتاه رمضتتان؛ . 6شتتب جمعتتن و روز جمعتتن؛ . 5

مطلتتق اوقتتات . 01هتتا؛  ها و گرفتاری در ستتختی. 3اعاتتاد اربعتتن؛ 

 .شریفن

ز امام معصوم اسدت و سدند دارد؟ و بدا زیدارت ندبده چده آیا دعای ندبه ا

 تفاوتی دارد؟

 ن از ناحاۀ امام صادقک دعای ندبن از دعاهای معتبری است

اند و در  نقل شتده استت و علمتا و محتدثان بتن آن توجتن داشتتن

هتایی  اند و برای از فقها ناتز بتن بخش را نقل نموده آثارشان آن 

 .اند ردهک از این دعا تمسک

کن مضامان عاشی موجود در دعتا، حکایتت صتدور از  من آنض

 .ناحاۀ معصوم دارد

ن کت نون چند اثر بن زیتور طبتع آراستتن شتدهک در این رابطن تا

 :اند از ها عبارت برای از آن

پور،  اکبتتر مهتتدی نوشتتتۀ علی ندبتتن در پگتتاه جمعتتن، یبتتا دعتتا. 0

 .انتشارات موعود تهران

گتتروه تحقاقتتات اندیشتتۀ  نوشتتتۀ ندبتتن، یدعتتا یت ستتنداتتحج. 3

 .اعتقادات نقلی، انتشارات تا ظهور قم

زیتارت ندبتن . اما ایتن دعتا، بتا زیتارت ندبتن ناتز متفتاوت استت

در پاستخ بتن چگونتن  ن امتام مهتدیک همان دعای آل ی  است

گونتن  انتد و ایتن توجن یافتن بتن محضتر ایشتان آن را نقتل فرموده

... لت  لت مر هللا تعقلتون  .بستم هللا اشترحمن اشترحام»: شتود شروع می

  .«هو اشفضل اشمبان كسل م علی آل ی ، ذش

 ل دعاادش

شدود، پد  چدرا مدا  یشدته مک ندد، سدرانجامک ظهدور یاگر حضرت مهدد 

 م؟ینک ل در ظهورش دعایتعج ید برایبا

                                              
 . 96، ص69، جبحاراالنوار؛ 560، صریبکال المزار؛ 991، صالزائر مصباح.  
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پتتت  از ظهتتتور، حکومتتتت استتتل می تشتتتکال  حضتتترت مهتتتدی

و بتا بخشتند  دهند و معنویت و عداشت را در جهان رونق می می

ن زمتان محتل امنتی بترای ک جا کنند تا آن ظلم و فساد مبارزه می

 . گردد بندگان ادا می

 بنابراین هدف آن حضرت، بن ثمر رساندن رساشت انباا و ائمن

ن هزاران سال پاتامبران و افتراد صتاشح بتن دنبتال ک است؛ هدفی

های پاکی در راه تحقق آن ریختن شده است،  اند و اون آن بوده

اشبتتن . ن روزی این وعدۀ اشهی در زمان تحقتق یابتدک ن امادبن ای

ن اود آن حضرت ناز منتظتر آن ک ردک باید بن این نکتن هم توجن

رده استت ک واقعن است و بن همان دشال بن مردم بارها توصان

 چتتون حضتترت مهتتدی  ننتتد،ک تتتا بتترای تعجاتتل ظهتتورش دعتتا

هتتی را توانتتد ایتتن همتتن ظلتتم و ستتتم و فستتاد و معصتتات اش نمی

کتتن یتتک انستتان عتتادی وقتتتی  ببانتتد و ستتاکت باشتتد، در حتتاشی 

بانتتد، ناراحتتت  هتتای مستتتکبران را می ای از ظلتتم و جنایت گوشتتن

 !ها ناست شود و گاهی قادر بن مشاهدۀ آن می

بهتتر استت ایتن وضتعات ادامتن : ن بگتویامکت آیا درست استت

! نتد؟ک عمتر تتر باشچند ساشی  داشتن باشد، اما حضرت مهدی

اند تتتا بتتا شتتهادت  های معمتتوشی هتتم راضتتی ن انستتانکتت  حتتاشی در

 امتام حستان. اود ریشۀ ظلم و فساد و جنایت را از بتان ببرنتد

 : فرمود
ن بتتن حتتق عمتتل نشتتود و باطتتل تتترک نگتتردد، کتت ای در جامعتتن

  .شود مؤمن مشتاق شقای پروردگار اود می

 :طور ال صن باید گفت بن

ساار سخت است و ما نونی برای آن حضرت بک تحمل وضع. 0

کن اود حضرت راضی  نباید راضی بن ادامۀ این حال باشام؛ چنان

 .ناستند
                                              

 .9، ح985، صنیالد مالک . 

 .395، صالعقول تح  . 
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آوردهای ظهتتتور و قاتتتام آن حضتتترت بستتتاار عظتتتام  دستتتت. 3

ن در کت های هزاران پاامبر اشهتی استت است؛ یعنی حاصل تل ش

 .اند شادهک طول تاریخ آمده و زحمت

رود، بلکن اتود ن حضرت بن زودی از دناا بک طور ناست این. 9

کنتتد و بعتتد از ایشتتان ناتتز  حضتترت متتدتی طولتت نی حکومتتت می

 .حکومت ادامن اواهد داشت

متتا تنهتتا بتترای رهتتایی و آستتایش اتتود ایتتن فتترج را طلتتب . 9

، بلکتن اواهتان غلبتۀ (ای چنان هستند ن عدهک هرچند)کنام  نمی

ن آرزوی اتود ک دین حق و بن اهتزاز درآمدن پرچم توحاد هستام

 . باشد ناز می یامام مهد

قطعی ناست؛  عل وه بر این، بن شهادت رسادن امام مهدی

ن آن حضتترت بتتن متترگ کتت هتتا آمتتده استتت زیتترا در براتتی از روایت

شتذا طبتق ایتن فترم، پرستش متذکور   .کننتد طباعی رحلت می

 .جایی ندارد

هنگام ظهور امام، همر عالم را ظلم و ستم فدرا گرفتده اسدت، پد  چدرا 

ه ممین اسدت مدا ک تا در زمان ظهور زنده باشیم؟ در حالینیم ک باید دعا

دامنی خددود را از دسددت  نیددز دچددار ظلددم و تبدداهی شددویم و عفددت و پدداچ

 بدهیم؟

اود  یو اجتماع ینیف دیل بر ادا بن وظاکد با تویشن بااهم

را  ت، محبتتتت امتتتام زمتتتانامعصتتت از گنتتتاه و یو بتتتا دور  ،عمتتتل

 ین حضرت مهدک ماو مطمئن باش یامنسبت بن اود جلب نما

ان و اعابتتن شتت یادیتتت ز یتتن مظهتتر مهتتر و محبتتت هستتتند، عناکتت

نا  اقیم، یشان بردار یقدم بن طرف ا یکاگر ما . محبان اود دارند

 . دارند ین قدم بن طرف ما برمیشان چندیا

ل در ظهتتور و اتتتعج ید بتترایتتن باکتت طور علتت وه بتتر آن، همتتان

متان و یحفت  ا یام، بتر انتک مانتدن اتود تتا زمتان ظهتور دعتا زنده

 .مانک د دعایز باااود ن یر اعاقبت بن ا

                                              
 .019، ح39، ص59، جبحاراالنوار . 
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پاش از ظهور و نتن در  _ضمنا  پر شدن جهان از ظلم و فساد 

 ۀن همتتتکتتت ستتتاآن ن یبتتتن معنتتتا _ زمتتان ظهتتتور امتتتام مهتتدی

ومتتت کن حکتت طور ها ظتتاشم و فاستتد اواهنتتد شتتد، همتتان انستتان

 کها پتا انستان ۀن همتک ستان معنا نیهم بن ا عدل امام زمان

 .شود یب گناه نمک  مرتک چااند و ه گناه یو ب

ات یتات، سخن از ظلم و فستاد شتده، در روایروا یاگر در برا

 هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم  یگتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر ید

نفتر  909ن تنهتا کت)ان آمتده اتاوران فراوان حضرت بن میسخن از 

ت حضرت ین بر ول ک ییها تاو بن جمع( اران هستندیاول  ۀحلق

 .استشده مانند، بشارت داده  یاستوار م

د شایستتتتۀ فراوانتتتی در عصتتتر غابتتتت وجتتتود پتتت  حتمتتتا  افتتترا

 یاوران حضترت مهتدیتسازان ظهور و  ننان زمک اواهند داشت

. ن گتروه باشتنداتوانند جتزء همت یان ماعاش ۀاواهند بود و هم

ت یتتبتتن متتا دارنتتد و متتا را حما یز توجتتن ااصتتاتتن یحضتترت مهتتد

ز اعمل ن م و دران از اوبان باشک مانک د دعایما هم با. نندک یم

 .میانما ین از گناه دور ک مانک همت

 ط دعایشرا

دعددای فددرج را چگوندده و بددا چدده حا ددات روحددی بایددد خوانددد تددا مددر ر وایددع 

 شود؟

دعتتای فتترج ماننتتد دعاهتتای دیگتتر استتت و هرقتتدر شتترایط دعتتا 

شتتود؛ مثتتل حضتتور قلتتب و  می تتتر باشرعایتتت شتتود، اثتترش ناتتز 

اشتتزام عملتی و  گتویام و ن میکت توجن، دانستن معنتای جملت تی

ترک گناه، عمتل بتن )های مطرح شده در دعا  رفتاری بن اواستن

ردن زمانتۀ ظهتور و اصتل ح اتانواده و کت واجب، تل ش در فراهم

 (.جامعن

تتتأثار ناستتت و  ن هتتاچ دعتتایی بیکتت اشبتتتن بایتتد توجتتن داشتتت

حاصل نشدن مقصود، بن معنتای هتدر رفتتن دعتا ناستت، بلکتن 

اثتتر نکنتتد، در متتوارد دیگتتر متتؤثر اگتتر در متتورد دراواستتت ناتتز 
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 ردن حضترت مهتدیکت اساسا  دعای فترج اوانتدن، یتاد. افتد می

 .ن آثار بساار مبارکی بن دنبال اواهد داشتک است

را نزدیدک گرداندد و مدا را از  نیم تا خداوندد فدرج امدام زمدانک چگونه دعا

 یاران ایشان یرار دهد؟

رده کتت عتتا باتتانردن دکتت اداونتتد بتتزرگ، شتترایطی را بتترای قبتتول

فتتراهم گتتردد، دعتتا بهتتتر و  تتتر باشن هرقتتدر ایتتن شتترایط کتت استتت

چتتن  آن ن کتت از شتترایط مهتتم، ایتتن استتت. شتتود زودتتتر قبتتول می

شتود، اواستت قلبتی باشتد و فقتط از ستر زبتتان  دراواستت می

نتد و در واقتع چاتزی از ک طور اگتر بترای ثتواب دعتا همان. نباشد

  .ادا نخواهد، این دعا هم اثری ندارد

ن در عمل ناز این اواستۀ اتود را ک شرط مهم دیگر این است

کنتد در امتحتان قبتول شتود،  ن دعتا میکت ستیک نشان دهد؛ مثل   

ن در ظاهر دعتا ک اما تل شی برای قبول شدن نکند، معلوم است

 ن برای ظهور امام زمانک سیک .اواهد کند و در باطن نمی می

را فتراهم  ور امام زمتانکند، در عمل ناز باید زمانۀ ظه دعا می

نتتد از مستتائل حتترام و گنتتاه دوری گزینتتد و بتتن ک نمایتتد؛ ستتعی

ار کت واجبات و وظایف اود عمتل نمایتد و دیگتران را ناتز بتن ایتن

و مستائل  عل وه بتر ایتن، بترای شتناات امتام زمتان. ندک دعوت

دینتتی بکوشتتد و در برقتتراری رابطتتۀ معنتتوی بتتان اتتود و امتتام 

 بن اندازۀ توانایی اود برای امتام زمتانند؛ یعنی ک همت زمان

ها حضور یابد و بکوشتد از  دعا بخواند، بن یاد حضرت در مراسم

نمودهتای  ها و ره ، پاروی و پااموشی فقان، نایب عام امام زمان

 .ند و عمل نمایدک او را بن دقت گوش

ن وقتی با عمل، گفتار اتود را تصتدیق نمایتد و ک روشن است

ر عمتل نشتان دهتد، دعتای او ناتز قبتول اواهتد انتظار اتود را د

 . شد

توان از یاران حضرت بود؟ باید دنبال راهی بود  اما چگونن می

ار کت ایتن. کنندگان ایشان بن شمار آیام مکک تا از یاران حضرت و
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سی یار امام ک ردن است؛ زیرا اگرک بن مراتب بهتر و بال تر از دعا

 .ودش باشد، دعایش ناز پذیرفتن می زمان

ن بترای کت کن جزء یاران حضرت شویم، باید صتفاتی را برای این

قدر ایتن صتفات  نام؛ هرک یاران حضرت باان شده، در اود ایجاد

ردن حضترت کت را در اود تقویت نمایام، بن همان مازان بن یاری

از ایتن  بعضتی از صتفات یتاران امتام زمتان. شویم تر می نزدیک

 :قرار است

 مسائل اسل می و وظایف دینی؛ آگاهی و آشنایی با. 0

 داشتن تقوا، یعنی عمل بن واجبات و ترک محرمات؛ . 3

 اهل عبادت و راز و نااز بودن؛ . 9

 اهل مقاومت و پایداری در برابر ظلم و ستم بودن؛ . 9

 های اسل می؛  ها و دفاع از ارزش مبارزه با فساد و انحراف. 5

 زیستی و دوری از تجمل ت؛  ساده. 6

 ک بن محرومان و افراد ضعاف جامعن؛ مک .0

سوزی نسبت بن مؤمنان و بلکن نسبت بن  ااراواهی و دل. 8

 .همۀ مردم

 را جلتب نتام رضتایت اتدا و امتام زمتانک لتی ستعیک طور بن

 .باشام نام و باعث اوشنودی و افتخار امام زمانک

 آثار دعا

 شود؟  یباعث فرج خود ما م فرج امام زمان یچگونه دعا برا

ِل اتتثِتتُروا اشتتدُّعاَء ِبَتعج َو اَ »: انتتد ای فرموده در نامتتن امتتام زمتتان

ِج َفإنَّ ذشِ  ناتد؛ زیترا ک ؛ بترای تعجاتل فترج بستاار دعتامكُ َفتَرجُ  كاشَفَر

 :تواند دو معنا داشتن باشد این فرج می  .«مایۀ فرج شماست

ن کتت نتتد، طباعتتی استتتک کنام امتتام ظهتتور وقتتتی دعتتا متتی. 0

شتود  گشایش امر شاعاان و آسایش ما میظهور ایشان باعث 

پ  فرج امام باعث فترج متا ناتز . و مشکل ت ما حل اواهد شد
                                              

 .9ح ،985عات، صا، باب توقنیالد مالک . 
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 شود؛ می

دعتتا بتترای ظهتتور ایشتتان باعتتث جلتتب توجهتتات امتتام بتتن متتا . 3

کنتد و مشتکل ت متا بتا  شود و آن حضرت در حق ما دعتا می می

بنتتتابراین دعتتتا بتتترای ظهتتتور، باعتتتث . شتتتود توجتتتن امتتتام حتتتل می

 .شود، هرچند اود ظهور، اتفاق نافتد رهای ما میاک گشایش

دارد و  ردن، روح اماد را در انسان زنده نگن میک همچنان دعا

اماد داشتن، اود موجب گشایش است؛ زیرا ناامادی باعتث بتن 

  .بست رسادن است بن

 اجابت نشدن دعا

 امامددان بدده خصددوص امددام زمددان یموایددع بددرا رشدده و در همددیمددن هم

ل در ظهدورش یدتعجو  آیا امدام زمدان یسلامت یتم و برافرس یصلوات م

زنم  یامامان را صدا مد ،دارم یا م و خواستهه گرفتار ک کنم و ویتی دعا می

 دییدد بگو یدهندد، شدا یجدواب مدرا نم هدا آناما  ؛خواهم یم کمک ها و از آن

 یلیفهمندد مدن چده مشد یامدا امامدان م ،دینک یت دعا نمیه با خلوص نک

چده  خواهم و هر یم کمک ها دانم چرا هرچه از آن ینم. ستیچتم یدارم و ن

 ؟دهند  زنم، صدای مرا جوابی نمی میها را صدا  آن

های متا بتن همتان  ما نباید انتظار داشتن باشام همتۀ اواستتن

ن کتتت روایتتتاتی هستتتت. اتتتواهام اجابتتتت شتتتود ن میکتتت صتتتورت

ستی را دوستت دارد، حتاجتش را دیتر ک وقتی اداونتد: فرماید می

. کند و دوستت دارد ایتن ناشتن و مناجتات تکترار شتود رده میبرآو

ن گتتاهی حاجتتت انستتان بتتن صتتل ح او ناستتت و کتت روایتتتی هستتت

گتاهی اداونتد . کنتد اداوند حاجت دیگری را برای او برآورده می

کنتتد، وشتتی بلتت  و گرفتتتاری را از انستتان  ای را اجابتتت نمی اواستتتن

قاامتتت آرزو  ن انستتان روزکتت حتتتی روایتتتی داریتتم. کنتتد دفتتع می

شتد؛  یتک از دعاهتایش مستتجاب نمی اش هتاچکت ن ایک کند می

ن در ازای دعاهای اجابت نشتده، چازهتای بهتتری ک باند چون می

ردن و حاجتت اواستتن و از اتدا کت پت  دعتا. کنند بن او عطا می

ردن، پستتندیده استتت، بلکتتن دعتتا مغتتِز عبتتادت استتت و کتت طلتتب
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و واستطن قترار دادن  تبا ارتباط داشتن با ادا و توسل بن اهل

ها، عملی صاشح و اار است؛ اجابت شتود یتا نشتود، و اصترار  آن

همان ارتبتاط، دعتا و . ن حتما  باید اجابت شودک هم نباید داشت

بنابراین نباید متأیو  شتد، بایتد اماتدوار و . توسل، توفاق است

 .بان بود اوش

خ اسدت؟ امدا پاس ها مانند فقیران بی چرا توسل و دعای بعضی از انسان

 رسد؟ مندان به اجابت می دعای برخی مانند  روت

أَْستتَتِجْب  یاْدُعتتونِ : فرمایتتد ریم میکتت اداونتتد متعتتال در قتترآن

 .«نم شما راک بخواناد مرا تا اجابت»  ؛َشُكمْ 

لتت م اشهتتی مقاتتد بتتن اشتتخاص ااصتتی ناستتت و هتترک  ک ایتتن

ال دعتا و توستل داشتتن باشتد، اداونتد متعت( منتد فقار یتا ثروت)

 .فرماید شنود و اجابت می می

های افراد، بتان فقاتر  ردن اواستنک هم در اجابت ائمۀ اطهار

 کناد گذاشتند؛ شما چگونن ادعا می مند هاچ فرقی نمی و ثروت

داران  های پتتول تنهتتا بتتن دراواستتت ن اداونتتد متعتتال یتتا ائمتتنکتت

بتا دیتدن چنتد ! دهند، وشی بن فقاران تتوجهی ندارنتد؟ جواب می

آید؛ زیرا هزاران هتزار فقاتر هتم  لی بن دست نمیک ، قاعدۀمورد

 .اند حاجت گرفتن از جانب ائمن

ن گرفتن حاجت از اداوند متعال، هاچ ربطتی ک داناد شما می

بن ثروت دناوی ندارد؛ بلکن برای استجابت دعتا شترایطی وجتود 

نتد، اداونتد متعتال حاجتت او را ک ها را رعایت ک  آن ن هرک دارد

منتد شترایط را داشتتن باشتد،  بسا یتک شتخص ثروت چن .دهد می

بترای . اما یتک فقاتر آن شترایط را نداشتتن باشتد؛ مثتل تترک گنتاه

 :تر شدن پاسخ این سؤال دو مطلب ل زم است روشن

ن اداونتد کت شتود ؛ از آیتات قترآن استتفاده می«قانون املت ». 0

 دهتد و هنگتامی هتای فراوانتی می گاهی بن براتی افتراد نعمت

هتتا  رق نعمتتت و شتتذت هستتتند، ناگهتتان همتتن چاتتز را از آنن غتتکتت

                                              
 .61یۀغافر، آ ۀسور  . 
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گارد، تا حداکثر سختی و شکنجن را در زندگی دناوی بباننتد؛  می

کننتتده  زیتترا جتتدا شتتدن از چنتتان زنتتدگی مرفهتتی، بستتاار ناراحتتت

 :است

تتُروا ِبتتِن َفَتْحَنتتا َعَلتت ٍء یْ ِهْم أَبْتتَواَب ُ تتل ِ شَتتاْ َفَلمَّتتا َنُستتوا َمتتا ُذ  ِ

تتت َفِرُحتتتوا ِبَمتتتا ُأوُتتتتوا أََاتتتْذَناُهْم بَْغَتتتتع  َفتتتإَِذا ُهتتتْم  إَِذای َحتَّ

  ؛ُمبِْلُسونَ 

هتتتا داده شتتتده بتتتود،  ن بتتتن آنکتتت ن پنتتتدهایی راکتتت یهنگتتتام

ردند، درهتای هتر ااتری بتن روی آنتان گشتودیم تتا ک فراموش

شتذا . ها بازگرفتام چن داده بودیم از آن شاد شوند، ناگهان هر

 .شدنداشعاده ناراحت و غمگان  فوق

ن ظاشمانتن ک سی استک گونن اشخاص، همانند در حقاقت این

شتود،  تر می رود و هرقدر بال تر رود، اوشتحال از دراتی بال  می

رستتد، ناگهتتان طوفتتانی  ن بتتن بالتت ی دراتتت میکتت تتتا آن هنگتتام

ن تمتتتتتام کتتتتت کنتتتتتد وزد و از آن بالتتتتت  چنتتتتتان ستتتتتقوط می متتتتتی

 .شکند هایش درهم می استخوان

 :فرماید یۀ دیگری میاداوند متعال در آ

  تتذِ یَ َولَتت َمتتا ُنْمِلتتیْحَستتبَنَّ اشَّ ٌر لِأَْنُفِستتِهْم اْتتَشُهتتْم اَ  یَن  ََفتتُروا أَنَّ

   ؛نٌ ازَْداُدوا إِْثم ا َوَشُهْم َعَذاٌب ُمهِ اَ َشُهْم شِ  یإِنََّما ُنْملِ 

هتا مهلتت  ن اگتر بتن آنکت افر شتدند، تصتور نکننتدکت نکت ها آن

دهام تتا  هاست؛ ما بن آنتان مهلتت متی دهام بن سود آن می

ای بتتتترای  بتتتتر گناهتتتتان اتتتتود بافزاینتتتتد و عتتتتذاب اوارکننتتتتده

  .هاست آن

 هرگز گمتان نشتود. این آین ااطار و در  بساار مهمی است

ها  ن اگتتر امکانتتاتی را اداونتتد متعتتال در ااتاتتار براتتی انستتانکتت

کنتد، دشاتل بتر  هتایی نصابشتان می گذاشتن و گتاهی ناتز پاروزی

ارشتتان درستتت استتت و افتتراد اتتوبی هستتتند و ک نکتت استتتایتتن 

                                              
 .99یۀآانعام،  ۀسور  . 

 .008یۀعمران، آ آل ۀسور  . 
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 .دهد، افراد بدی هستند ن توسلشان نتاجن نمیک هایی آن

در شتتب عاشتتورا همتتان آیتتن را تلتت وت فرمتتود و  امتتام حستتان

کتن  کند؛ تتا این ناز در شام بن همان آین استدل ل می براک زینب

انند این شود، همگان بد اگر انسان بدی ظاهرا  در دناا پاروز می

 .مهلتی برای آنان است تا غرق تباهی شوند

؛ اداونتتد براتتی از دعاهتتا و «مصتتلحت نبتتودن استتتجابت». 3

ن ایتتن قبتتول نشتتدن کتت کنتتد، هتتا را بتتن ظتتاهر اجابتتت نمی ناایش

ن اجابتت آن کت هتا ایتن استت یکتی از آن  های فراوانی دارد؛ علت

ی را ا اواستن، بن صل ح دعاکننده ناستت؛ مثلت   شتما وقتتی بچتن

نتتد، دوستتت دارد آن را ک بریتتد، او بتتن هتتر چاتتز نگتتاه بتتن بتتازار می

سوز هستاد،  ن دلک کند؛ وشی شما حتی گرین می. برایش بخرید

داناتد  ناتد؛ میک اواهاد او را تربات ارید؛ چون می برای او نمی

 .برایش ضرر دارد

دهد، بن ستبب  بنابراین اگر شخص فقاری توسلش نتاجن نمی

 .قصد تربات او را دارند منن ائک این است

بانتد  منتدی در توستل، نتاجتن می اگتر ثروت: ال صن باید گفتت

ن فقار آدم اوبی ک گارد، نشانۀ آن ناست وشی فقار، جواب نمی

ها  کن برای انسان ضمن آن. کنند مک نمیک ناست یا ائمن بن او

عوامتتل استتتجابت دعتتا را ناتتز رعایتتت ( جتتدای از فقتتر و ثتتروت)

 .کنند نمی

                                              
 .091، ص31؛ ج313، ص6ج ؛699، ص0، جنمونه ریتفس: کن . 





 

 

 

 

 

 

 مقد  اماکن

 بمنسو یها محل

 جا هستند؟ک در های منتسب به امام زمان محل

هتای مقتد  بترای دعتا بتن  براسا  روایات، در برای از مکان

 :سفارش ااص شده است؛ ازجملن امام زمان

 اشحرام و عرفات در شهر مکن؛  مسجد. 0

 حرم عسکریان و سرداب مقد  در شهر سامرا؛. 3

وفتتتن از قباتتتل ک ب بتتتن حضتتترت در شتتتهرهتتتای منستتتو محل. 9

 وفن، مسجد سهلن، مسجد صعصعن؛ک مسجد

و حترم  حرم هریک از امامتان، مخصوصتا  حترم امتام حستان. 9

 ؛امام رضا

 .مسجد مقد  جمکران در شهر قم. 5

 مسجد مقد  جمکران

 تاریخچر مسجد مقدس جمیران چیست؟

 ۀخچتتیمفصتتل تار  طور بتتن ی،محتتدو نتتور  الثاقددب نجددمتتتاب ک در

جتتا بتتن صتتورت  نیران آمتتده استتت، امتتا در اکتتستتجد مقتتد  جمم

 :مانک یان مامختصر ب

شتنبن،  متن شتب ستن: گویتد شاخ حسن بن مثلن جمکرانتی می

هجتتری در اانتتۀ اتتود  309هفتتدهم متتاه مبتتارک رمضتتان ستتال 

ای از مردم بن در اانۀ متن آمدنتد،  ن ناگهان عدهک اواباده بودم

ردنتتد و ک ، متترا باتتدارن نامتتی از شتتب گذشتتتن بتتودکتت  و در حتتاشی

ن تتتو را کتت نکتت را اجابتتت برااتتز و اواستتتۀ امتتام مهتتدی»: گفتنتتد
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برااستم و بن در : گوید حسن بن مثلن جمکرانی می. «اواند می

ردم، جواب دادنتد ک جماعتی از بزرگان را دیدم؛ سل م. اانن آمدم

دیتدم . ن اکنتون مستجد استتکت گاه مرا آوردند تتا جایگتاهی و آن

؛ جتوانی ستی  ...انتد و ردهک اند و فرشی بتر آن پهتن تختی گذاشتن

رده و شخصتتی پاتتر در مقابتتل او کتت هتتا تکاتتن ستتاشن بتتر آن باشش

آن پارمرد حضرت . اواند تابی در دست گرفتن و میک نشستن و

 .اضر بود

برو و بن حسن بن »: آن پارمرد مرا نشاند و امام بن من فرمود

کاری و متا  زمان مین در این ک ن تو چند سال استک مسلم بگو

کنتی و امستال  ن زراعتت میکت کنام و پن  ستال استت اراب می

 ن در ایتن زمتان زراعتتکت ردی، دیگر اجازه نتداریک دوباره زراعت

ای، برگردانتی تتا در  ن از ایتن زمتان بتردهکت نی و باید هر نفعتیک

تعتاشی ایتن زمتان را از  حق: بتن او بگتو. ننتدک این مکان مسجد بنا

دیگر برگزیده است و تو آن را همراه زمتان اتود  های ماان زمان

کتتن اداونتتد بتتن ستتبب ایتتن عمتتل تتتو، دو پستتر  و حتتال آن  گرفتتتی

 .«جوانت را از تو گرفت و تو بادار نشدی

ای مولت ی متن، بایتد دشاتل و نشتانی بتر : حسن بن مثلتن گفتت

 .نندک گفتۀ شما داشتن باشم تا مردم حرف مرا تصدیق

کنام، تتا تتو را  گتذاری متی ا عل متجت متا در این: حضرت فرمتود

تو نزد سادابواشحسن برو و بگو تا حسن بن مسلم . نندک تصدیق

ند و درآمد چند ستاشۀ ایتن زمتان را از او بگاترد و اترج ک را حاضر

یکتی از )ند و مابقی مخارج مستجد را از رهتق ک بنای این مسجد

 .ندک بااورد و مسجد را تمام( اشانک روستاهای

 مسجد جمیران چگونه است؟کیفیت نماز 

حضرت دستور اواندن دو رکعت نماز تحات و دو رکعت نماز 

 :اند داده را بن این ترتاب اشزمان صاحب
                                              

های علما آمده است کن ممکن است پاش از این در این محتل  در بعضی کتاب.  

 . اند دستور تجدید بنا داده مسجدی بوده است و امام
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بتتار حمتتد و  ن در هتتر رکعتتت یتتککتت دو رکعتتت تحاتتت مستتجد. 0

 بار بخواند؛ بار توحاد و ذکر رکوع و سجود را هفت هفت

ورۀ حمتد، ؛ هنگام اواندن ستاشزمان دو رکعت نماز صاحب. 3

بار بگوید و بعتد از آن حمتد  را صد نُ اَنْسَتعِ  كَ ایَّ َنْعُبُد َوإِ  كَ ایَّ إِ آیۀ 

طتتوری بخوانتتد و ذکتتر  را تتتا آاتتر بخوانتتد و رکعتتت دوم ناتتز همان

بتتار بگویتتد و چتتون نمتتاز تمتتام شتتد،  رکتتوع و ستتجود را ناتتز هفتتت

را بخوانتد و بعتد  ال هللا و سپ  تسباح حضرت زهرا بار ل اشن یک

 .از آن سر بن سجده بگذارد و صدمرتبن صلوات بفرستد

بدده مسددجد مقدددس جمیددران  تددر بیشهای چهارشددنبه  چددرا مددردم شددب

 روند؟ می

چون در حکایت حستن بتن مثلتن جمکرانتی و ستفارش حضترت 

 بن وی برای تأسا  مسجد مقد  جمکران آمده استت مهدی

آن ( شتتتب چهارشتتتنبن)فتتتردا شتتتب »: فرمودنتتتد ن امتتتام زمتتتانکتتت

ن و کت باتاور و ذبتح( مکتان مستجد جمکتران)جا  فند را همانگوس

ن هجتدهم متاه رمضتان استت، گوشتت آن را بتن ک روز چهارشنبن

هتتا را شتتفا عنایتتت  ن اداونتتد متعتتال، آنکتت نکتت بامتتاران انفتتاق

  .«کند می

بن حسن بن مثلن سبب شده تتا  شذا این سخن و دستور امام

ند و در ایتن مردم بترای شتب چهارشتنبن ارزش ااصتی قائتل شتو

شتتتب از شتتتهرهای دور و نزدیتتتک بتتتن مستتتجد مقتتتد  جمکتتتران 

 .مشرف شوند

 دارد؟ یران چه حسنیجممسجد مقدس رفتن به  بار چهل

بتار در  گاری، ریشۀ مذهبی دارد و تکترار چهتل عدد چهل و چلن

بعضتتی از علمتتا و . بعضتتی از اعمتتال مستتتحب، وارد شتتده استتت

بتترای ... هلن ومؤمنتتان ناتتز در بعضتتی امتتاکن نظاتتر مستتجد ستت

                                              
 ۀنام فصتل: کمونن نتن یبرا. ها آمده است تابکاز  یار اران در بسکداستان جم . 

 .999، ص5ش ،انتظار
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کتتن در  کننتتد؛ چنان بتترآوردن حاجتتات اتتود چهتتل شتتب باتوتتتن می

وه طور بن ک چهل شب در های گذشتن ناز حضرت موسی امت

اشبتتن دشاتل روایتی ااصتی . عبادت اداوند مشتغول بتوده استت

بار رفتن بن جمکران وجود نتدارد، وشتی در مجمتوع  مبنی بر چهل

جتتا ستتفارش شتتده و  آنرفتتتن بتتن جمکتتران و نمتتاز و عبتتادت در 

 .اند بزرگان و مؤمنان همواره بن انجام دادن آن همت داشتن

 .دربارۀ چاه عریره در مسجد جمیران توضیح دهید

نویسی و بن عبارتی عرم توسل و تقاضای حاجتت از  عریضن

بتتاره نقتتل شتتده  ن در اینکتت اداونتتد، از روایتتاتی سرچشتتمن گرفتتتن

 .است

بتتتتن محضتتتتر مقتتتتد   ضتتتتنیعر  ۀهتتتتا، دربتتتتار  تابک یدر براتتتت

. آمتده استت یاتکتطترح آن، ن ۀواضن و شتی، متن عر عصر وشی

 : سدینو  یم یمرحوم محدو قم
 را ببنتتدد و مهتتر یاغتتذک ضتتن ویعر  ح ائمتتنی  در ضتتر کهتتر 

ت اتنتدازد و بتن ناب یا نکتا بر یتا چاه آب و یند و آن را در نهر ک

نتد، آن بزرگتوار ک رکتحاجتت اتود را ذ اشزمان  حضرت صتاحب

  .شود یم یر برآورده شدن حاجات ودا عهده

بتتر همتتان استتا ، چتتاهی در مستتجد مقتتد  جمکتتران وجتتود 

توانتتد بتترای  امتتا ایتتن چتتاه اصوصتتاتی نتتدارد و انستتان می. دارد

چاه یا چاه و نهر   توسل و عرم حاجت بن محضر حضرت، در آن

ن این چتاه ک ردک پ  نباید تصور. دیگری، عریضۀ اود را باندازد

آیتد و بتن دستتور حضترت  مکتران بتن شتمار میجزئی از مسجد ج

 هایی را نامتن حفر و بدین منظور شحاظ گردیده است و حضرت

رفتتن بترای  بلکن رفتن. اواند شود، حتما  می ن در آن اندااتن میک

 .نویسی، چاهی در مسجد جمکران حفر شد آسان شدن عریضن

 راماتی از مسجد جمیران دیده شده است؟ک چه

در دوران طلبگی، االی بن »: فاضل فرمودندهللا  حضرت آیت
                                              

 .999، صاآلمال یمنته . 
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 مرتبتن باشتد و از پانصتد تتر باششتاید . رفتم مسجد جمکران متی

 .«ام رامات زیادی در این مسجد مقد  دیده و شنادهک

لتت ل شتتده بتتود و  یدر اثتتر عمتتل جراحتت ینمونتتن شخصتت یبتترا

 چهتتل شتتب»: فرمتتود یعلتتو یآقتتا. رده بودنتتدکتت ترهتتا جتتوابشکد

هستتتت در  ییاگتتتر شتتتفا. ران بتتتروکتتتجمچهارشتتتنبن بتتتن مستتتجد 

چهتل هفتتن بتا  یرد تتا بترااتگ یم یم جداز تصمااو ن .«جاست آن

ما از مشهد مقتد  بتن تهتران رفتتن و شتب چهارشتنبن بتن اهواپ

 یتکسجده،  و هشتم در حال یس ۀدر هفت. دیااران بکمسجد جم

وارد شتد  ییشده است و آقتا یجا نوران ن همنک فهمد یوقت م

 یلتتاا. استتت حجتتت نتتد حضتترتیگو  یشش مو متتردم بتتن دنبتتا

نتتتار رفتتتتن، ک نتتتد، شتتتذاک توانتتتد ستتتل م ین نمکتتت شتتتود یناراحتتتت م

 «!نک سل م»: دیفرما یم د ویآ یاو م یکنزد عصر یوش

ادب  ن متتن لتت ل هستتتم وگرنتتن بتتیکتت کنتتد اشتتاره بتتن زبتتان می

 .ناستم

بل فاصلن زبانش بتاز « !نک سل م»: فرماید حضرت بار دوم می

کند و بن برکات مسجد جمکران، حضرت او  می شود و سل م می

  .دهد را شفا می

 سرداب مقد  سامرا

 است؟ محل ظهور امام زمان  ،ا سردابیآ. 1

ن کتت اند پنداشتتتن می تاتتب ان اهتتلمعانتتد ن وامخاشفتت از دیربتتاز،

بتا وجتود   .داننتد را سترداب می ظهور امام زمانمحل شاعاان 

ان اعااز شترا  ای یتا گفتتن مطلبتیان، ان متدعیتز ایتک ا این، هتاچ

 .ن این عقادۀ شاعاان را بنمایدک نندک ینقل نم

 نکتت عن آمتتده استتتاشتت تتتبک ات ویتتدر روا رغتتم ایتتن اتهتتام، بتتن

                                              
 .69 - 69ص ،یز ی، عبا  عز زمان امام عبادت و نماز . 

 ،یلتک، زر االعالم؛ 009، ص9ج ،ی، حموالبلدان معجم؛ 313، ص9ج ،ی، سمعانانسا : کن . 

 .038، ص0ج ، یتار ؛99، ص3، جریتفس ؛93، ص3ج ر،ااث ، ابنیةالنها و یةالبدا ؛81، ص6ج
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  .کند ظهور میاشحرام  رمن و مسجدکم کۀاز م مهدی حضرت

 ،امتام مهتدی اماتقبتل از ق عتتاه بان جایگااوش ی،اتیروابنابر 

ن ز بتاتستنت ن اهتل  .اواهد بتود مقام ن وکن ر اب مسجداشحرام و

ن تمتتام ابتت کمشتتر  نکتتات از نتتد وا معتقتد و معترف ایتن مطلتتب

 .رود بن شمار میمسلمانان 

 است؟ یونت امام مهد یمحل س ،ا سردابیآ. 2

 اانعاش نک پندارند میسنت  اهل گذشتۀسندگان ینو برای از 

 یبتن جتا یستندگان بعتدیاما نو  ،ندندا یسرداب را محل ظهور م

 ادعتتا و انتتد قتتت، پتتا را فراتتتر نهادهاان حقاتترفتتع اطتتا و بی، بررستت

در  یان متمتاداعن معتقد استت امامشتان ستاشاش نک اند نموده

   .کند جا زندگی می در همان برد و یسرداب بن سرم

ن بهتتتان یتتدر پاستتخ بتتن ا ریالغدددتتتاب ک در ینتتامرحتتوم عل متتن ام

 : دیفرما یم
اعن عقاتتده کتتن شتت در حتتاشی . تتتر استتت تهمتتت ستترداب زشتتت

جتتا ظهتتور  ن امتتام در ستترداب مخفتتی شتتده و از آنکتت نتتدارد

کتتم  انتتد، دستتت ن ایتتن تهمتتت را زدهکتت اش آنتتانکتت ای. کنتتد می

اش سددددفرنامه در نبطوطتتتت ابتتتتن. کردنتتتتد حرفشتتتتان را یکتتتتی می

 در گویتد متی الددول اخبدار در یقرمتان. استتحلن  در  گوید می

 دانتد نمتی یماقصت ستامرا وگوینتد در  دیگتران میو  ،بغداد

  .برد تا عابش آشکار نشود جا است، شذا جایی را نام نمیک

 نیاشتتتد در متتتورد محب یگتتتانیگلپا یهللا صتتتاف تیتتتآ همچنتتتان

  :دیفرما یم( منوره ۀنیب مدااط)
ن ک ن استیشان بن تبع گذشتگانش ایاز اشتباهات فاحش ا

                                              
 .335، ص8، جیافک؛ 990، ص3، جنیالد مالک.  

؛ 91، ح331؛ ص93، ح339؛ ص09، ح919؛ ص08، ح916، ص53 ، جبحددددددددددددددددددددددداراالنوار.  

 .69، ح999ص

 االسدالم نیبد الصدراع ؛998، ص3حجر، ج ابن ،ةاالصاب؛ 930، ص03ج ،ی، ذهبالنبالء اعالم ریس.  

 .909، ص0ج ،یمااشقص یعبدهللا عل ،هیالوثن و

 .038ص ،3ج، ریالغد . 

 .918 و 913ص ،9ج ،همان.  
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عن نستتبت داده و ادر ستترداب بتتودن امتتام را بتتن شتت ۀداتتعق

در . انتد امتام بتاب سترداب بتوده یلت کن وک رده استک گمان

ن کت هتا آن یعن در دستت استت، حتتاشت یهتا تتابک نک ی حاش

 ین بهتتتان اثتتر یتتاز ا ،انتتد قبتتل از ولتت دت امتتام نوشتتتن شتتده

ق ندارنتتد و هرچتتن دششتتان اتتهتتا عتتادت بتتن تحق امتتا آن. ستتتان

  .ندیگو  یبخواهد م

  :دیفرما یم امام صادق
در بازارشتان  ،نتدک یوآمتد مت ان مردم رفتان امر میصاحب ا

ن کت یگذارد، در حاش یم قدم ها آن یها رود و بر فرش یراه م

  .شناسند یمردم او را نم

  :دیفرما یم ناراشمؤمناام
 رود و در ین راه مازم یحجت ادا، رو! بن پروردگارم سوگند

شنود و بر مردم سل م  یم سخنان را... شود یها وارد م اانن

  .دهد یم

غاشبتتا   ایشتتان حضتترت، یحتتل زنتتدگم ط بتتنمربتتو اتیتتروا طبتتق

فتراوان و  یهتا مل قتات و ناتزمنوره حضتور دارنتد  ۀنیاطراف مد

همتن  ،مختلف اتفتاق افتتاده یها انکن با حضرت در مک یمعتبر 

ان متتردم استتت و وجتتود اتتحضتتور حضتترت در جامعتتن و م یایتتگو 

 .ندک یم یشان در سرداب را نفیا

 ست؟ ا بت امام زمانیمحل غ ،ا سردابیآ. 3

 یاگتتتر بتتتن معنتتتان کتتت متفتتتاوت دارد یبتتتت دو معنتتتاامحتتتل غ

اما اگر ، ستاحضرت باشد، درست ن آن یگاه و محل زندگامخف

ن حضترت در کت یانکن میآار )ب شدن باشد یمحل غا یبن معنا

 .استتت یحاحتترف صتتح( دهیتتاو را ند یستتک ده شتتده و بعتتدیتتآن د

ادامتن  جا هم کن آن آغاز شد، نن آنسرداب  از یبت امام مهداغ

                                              
 .915، ص3، جالرسائل ةمجموع.  

 .9ح ،069صی، نعمان، ةبیالغ.  

 .01، ح099، ص01، بابهمان.  
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 .یابد می

ن استتنت بتتر همتت ستتندگان اهتتلیاز عبتتارات نو  یبعضتت احتمالتت   

 ین صتورت حترف درستتیتن در اکت  نتدک یدوم دل شتت مت یمعنا

و محل غایتب شتدن را اند  دهاآن را اشتباه فهم یاست، اما بعض

  .اند ردهک راگاه امام تفسبن مخفا

 ،های آنان گویای شروع غابت از سترداب استت بنابراین عبارت

ی، خیتار  های بنابر روایت .حضرت در سرداب هماشگینن وجود 

در مقابتتل چشتتم ایشتتان ا رفتتت، اتتاز دنامتتام پتتدر بزرگتتوار  یوقتتت

تتتا ن امتتر باعتتث شتتد ا، و همتتۀ پتتدر نمتتاز اوانتتدهمگتتان بتتر جنتتاز 

 حملتن یر کبتن منتزل امتام عست امام یر اگ دست یمأموران برا

 : گوید می ین راوندیاشد مرحوم قطب. نندک

قتتتی دااتتل منتتزل شتتدند، صتتدای قرائتتت قتترآن از ستترداب و

شتتتتذا مقابتتتتل در جمتتتتع شتتتتدند تتتتتا هنگتتتتام اتتتتروج . شتتتتنادند

در همان هنگتام امتام اتارج شتد، در حتاشی . نندک دستگارش

وقتتی امتام رفتت، فرمانتده . هتا ایستتاده بتود کن فرمانتدۀ آن 

نتار تتو ک افتراد گفتنتد از. ننتدک گفت وارد شوند و دستگارش

ور ندادی او را بگاتریم؛ فرمانتده گفتت متن او گذشت و دست

   .ااشی برگشتند شذا دست. را ندیدم

بعتد از ورود بتن سترداب از  یعن، امتام مهتداشت ۀداتطبق عق

ب، اتن محل تعقیشذا آار . دندیجا اارج شد و مأموران او را ند آن

 علتتتاش» در. ستتتاستتتابقن ن ین امتتر، بیتتستترداب بتتوده استتتت و ا

 ننتتدگانک در برابتتر چشتتم محاصتتره براماتتپ یز وقتتتاتتن «تاتتاشمب

  .دیشان را ندیا یسک از منزل اارج شد،( انکمشر )

از منتابع  یدر بعضت ،بت از سرداب شروع شتداچون غ نیبنابرا

  .شود یاد می« بتاسرداب غ» از آن بن  یعاش
                                              

 .339ص ،صبا  ، ابنةالمهم الفصول ؛91، ص9ج ،خلدون ابن  یتار.  

 .393، ص3، جالجرائح و الخرائج.  

، 9ج ،یخ عبتا  قمتاشت ،االلقدا  و یندکال؛ 30ت یتاکح ،یالم و ةجن؛ 650، صیمشهد مزار.  

 .395ص
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 ارت است؟ یمحل ز  ،ا سردابیآ .4

استتت و نتتن محتتل  ینتتن محتتل ظهتتور امتتام مهتتد ،اگتتر ستترداب

 گتتاهارتیرا ز  جتتا ان آناعا، چتترا شتتآن حضتترت گتتاهامخف ونت وکستت

 یدعاهتا و اعمتال مخصوصت ،آن ین برااتب ادعک و در دانند یم

اواننتد  یاذن داول مت ،ورود بن سرداب یبرا مثل    ؟اند ردهک رکذ

 !دهند یسل م م یجا بن ائمن و مخصوصا  امام مهد و در آن

ن امتام ردن ستکت یزنتدگ دشاتلمقد  بودن سرداب سامرا بن 

و ، مبتارک مقتد  جتای ،سترداب. ان در آن محل استتاعاآار ش

انتد،  ردهکت جتا عبتادت و اقامتت در آنا مت ۀائم چون ؛محترم است

و بتا  اند جتا حضتور داشتتن م ائمتن در آنان بتدانکت ییمانند هر جا

در شتهر )ت اشنتور اتماننتد ب ،انتد ردهکت کجتا را متبتر  قدوم اود آن

بتوده  حضترت معصتومن یمحتل زنتدگ متدتین کت (مقد  قتم

در  نارأ  مطهر امام حسن ک شام تاربل  ک از ینکا امای ،است

مقتتام رأ  »جتتا  ستتت و بتتن آنا  ن گذاشتتتن شتتدهاجتتا بتتن زمتت آن

 .برای شاعاان قداست و احترام داردو  گویند می «نااشحس

ن کت آن استت ستبببتن  ،امام بن ردنک اطاباما اذن داول و 

محتتترم  (یتتا عتتدم حضتتورضتتور ح) هتتر حتتاشیمنتتزل ائمتتن را در 

متا  یم، امتام صتداان باشتک جا هر ،عناش ۀداطبق عق .مادان یم

امتتام را  یمتتا صتتدا ، وشتتیدهتتد یرا متتمتتا شتتنود و جتتواب  یرا متت

در هر جایی مورد اطاب قترار توان امام را  یشذا م .میشنو  ینم

بتترای  .شتتود همتتۀ معصتتومان میشتتامل  مستتئلنن یتتااشبتتتن . داد

 .مااوان یارت عاشورا میز  ،ناحس امام مثال، اطاب بن

 ین، از علمتتایتتخ محمتتود ابور اشتتن کتت در پایتتان گفتنتتی استتت

  :دیگو  یسنت م ق و تتبع اهلامعاصر و اهل تحق
ن در کتت بتتتادر متتورد ستترداب غ یا عنان شتتکتت ام دهامتتن نشتتن

ا در یتجتا پنهتان استت،  د امتام در آنیتا سامراستت، بگو یتحلن 

د یشتا. ردکت جتا ظهتور اواهتد ا از آنو یتنتد ک یم یجا زندگ آن

ن کت بتوده یر کو عست یان نماز امام هتادکسرداب سامرا، م
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  .مانده است یتا بن حال باق

  منبر امام زمان

ه متعلدق بده کد منبدری وجدود دارد ه در حرم امدام رضداک آیا صحت دارد

 جاست؟ک است؟ اگر صحت دارد آن منبر امام زمان

قرار  اشزمان ر صاحبدر ایوان مقصورۀ مسجد گوهرشاد، منب

کتاری  هجری قمتری بتن شتاوۀ منبت 0399این منبر در سال . دارد

ار نرفتتتن کتت از چتتوب گتتردو ستتااتن شتتد و آهتتن و متتاخ در آن بتتن

ستااتن، وشتی  اشبتن ستازنده، منبتر را بتن ناتت امتام زمتان. است

 .رده باشدک از آن استفاده ن امام زمانک گزارش نشده

                                              
 .396، صیةالمحمد ةالسن یعل أضواء.  



 

 

 

 

 

 

 

 دارید

 ارت یز ا یدار ید

 رد؟ک را زیارت توان امام مهدی چگونه می

اگتتر منظتتور از زیتتارت حضتترت، زیتتارت معنتتوی و توستتل بتتن 

گونتتن محتتدودیتی نتتدارد و هتترک   ایشتتان باشتتد، ایتتن امتتر هاچ

تواند با شناات و معرفت صحاح حضترت و توجتن قلبتی، از  می

هتر مکتان و در هتر زمتتانی بتن ایشتان متوستتل شتود و بتا تقتتدیم 

ستتل م بتتن پاشتتگاه آن حضتترت، بتتا آن بزرگتتوار ارتبتتاط صتتلوات و 

اشبتتتتن بهتتتتر استتتت بتتتن هنگتتتام توستتتل، دعاهتتتا و . نتتتدک برقتتترار

یاستان، دعتای  ، مثتل زیتارت آلهای منقول از معصومان زیارت

نقتل شتده استت،  الجندان حیمفداتتاب ک ن درک را... عهد، دعای فرج و

 .بخواند

 ضر امام زماناما اگر منظور از زیارت حضرت، تشرف بن مح

ن در عصتر کت و درک حضور آن بزرگوار باشد، بایتد توجتن داشتت

غابت، بنای حضرت بر مخفی بودن از دیدگان مردم است؛ مگتر 

ن حضترت بنابتن مصتاشحی، بترای براتی افتراد کت در موارد اتاص

بانتد؛ امتا در  را می شود و آن شتخص امتام شایستن، ظاهر می

ستی ارتبتاط علنتی نتدارد و ک غار این موارد استثنایی، حضرت بتا

 _هاچ راه و روش مشخصی ناز برای دیدن حضرت وجتود نتدارد 

 .«ن باشدک ن را اواهد و مالش بنک تا یار»

 رد؟ک را زیارت توان همیشه امام زمان آیا می

نامتن بتا ایشتان  توان در تمام شحظات با اواندن زیارت آری می
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و دیتدار باشتد، ارتباط معنتوی داشتت؛ امتا اگتر منظتور مل قتات 

ن آن حضتتترت از کتتت کنتتتد مستتتئلۀ غابتتتت، اقتضتتا می: بایتتد گفتتتت

کن مصلحت مهمتی در ماتان باشتد  ها پنهان باشد مگر این دیده

تتتا احتمتتال مل قتتات بتتا آن حضتترت پتتاش آیتتد؛ امتتا تشتتخاص ایتتن 

تتتوانام هرگتتاه  بنتتابراین متتا نمی. مصتتلحت بتتا اتتود امتتام استتت

کتن مشتتاق دیتدار  ایتن اشبتتن. نتامک بخواهام آن حضرت را زیتارت

 . ار اوبی استک باشام،

 داریث دیاحاد

 چه احادیث و روایاتی وجود دارد؟ درباره ملایات با امام زمان

ن بتتن مل قتتات بتتا امتتام کتت اگتتر منظتتور تعتتداد روایتتاتی استتت

رده کت هتای مل قتات بتا آن حضترت را باتان رده و یتا راهک سفارش

ن بتن منتظتران کت تاممتا روایتتی ناتاف: باشد، در پاستخ بایتد گفتت

رده باشتتد تتتا درپتتی دیتتدن آن حضتترت کتت ستتفارش امتتام زمتتان

را رستتتگار  چتتن مستتلمان و شتتاعۀ مهتتدی باشتتند؛ زیتترا اولتت  ، آن

کند، دیدار آن حضرت ناست، بلکن جلب رضایت آن بزرگتوار،  می

است؛ ثاناتا ، مستئلۀ غابتت  بات عمل بن دستورهای قرآن و اهل

ها پنهتتان باشتتد و اگتتر  از دیتتدهن آن حضتترت کتت کنتتد اقتضتتا می

ستی رخ بنمایتد، در ایتن ک ن بترایک مصلحتی مهم در ماان باشد

گتتتردد؛ امتتتا ایتتتن امتتتر بتتتن  صتتتورت ظتتتاهر و مل قتتتات محقتتتق می

. دهتد تشتخاص می ن اود امتام زمتانک مصلحتی بستگی دارد

بنابراین تنها راه حقاقی، تحقتق دیتدار ناستت و نبایتد اتود را در 

اشتااق دیدار او و اظهار آن در دعتا . اندازیماین امر بن زحمت ب

. افی استک ردارک وشش جلب رضای او در گفتار وک و زیارت و

کتتن ستتعادت دیتتدارش فتتراهم گتتردد و اگتتر مصتتلحت  بتتن اماتتد آن

 .ای نکنام ندانست، باید تسلام آن بزرگوار باشام و هاچ شکوه

 داریهدف د

 ای دارد؟ دهانگیزۀ حضرت از دیدار با مردم چیست و چه فای
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 :های مختلف دارد؛ ازجملن حضرت از دیدار با مردم، انگازه

 اثبات وجود و حضور اویش؛ . 0

 هدایت شخص وامانده در راه؛. 3

شتتتود،  ن بتتتر علمتتتا دشتتتوار میکتتت حتتتل براتتتی از مستتتائل. 9

ن مقد  اردبالی برای حل مسائل مشکل، اتدمت ک گونن همان

 شد؛ حضرت مشرف می

هتا را  گاتر شتده و پزشتکان آن زمان نکت هتایی شتفای مریض. 9

 ... .اند و ردهک جواب

 داریانواع د

 بت چگونه است؟یدر زمان غ عصر ولیتشرفات به محضر حضرت 

 :ردک توان حضرت را زیارت در سن حاشت می

بایتد )کنند  را در اواب زیارت می گروهی امام زمان :اتواب. 0

 ؛(ناست ن اواب بن تنهایی دشال و مل ک عملک توجن داشت

یتتک . مکاشتتفن حتتاشتی بتتان اتتواب و باتتداری استتت  :اشتتفنکم. 3

را  ن بعضتتی در ایتتن حاشتتت، امتتام زمتتانکتت ارتبتتاط روحتتی استتت

مکاشتفن ناتز هماننتد اتواب، بتن تنهتایی حجتت . کننتد زیارت می

 تواند مل ک عمل باشد؛ ناست و نمی

 امتام زمتان یعاطب طور بنو  یدر حاشت عاد یعنی :یدار اب. 9

 . ندک یرت مایرا ز 

کنتتد، یتتا  را مل قتتات می ن در حتتال باتتداری امتتام زمتتانکتت کستتی

شناستد؛ امتا  شناسد، یا در آن حتال نمی را نمی اصل   امام زمان

عتدۀ . پ  از اتمام مل قتات و جتدایی، ایشتان را اواهتد شتناات

ن در همان زمان مل قات، امتام ک هستند( بنابر نقل)می ک بساار

بتتن امتتام بتتودن ایشتتان، بتتا او صتتحبت  شناستتند و بتتا علتتم را می

 .اشبتن، این افراد بساار اندک هستند. کنند می

ک  بتتن اراده و اواستتت اتتود بتتن  بتترا، هتتاچک در زمتتان غابتتت

ستوین استت؛  دستر  ندارد و مل قات، امری یک حضرت حجت
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یعنی اگر عنایت اداونتد شتامل حتال هترک  شتود و قابلاتت و 

آیتد، حضترت بتن دیتدار او  شااقت دیتدار حضترت در هترک  پدیتد

کتتتن هرگتتتاه اتتتودش  دهتتتد؛ نتتتن این آیتتتد و اتتتود را نشتتتان می می

 .اواست بتواند بن دیدار حضرت برسد

ک  اتفتتاق  بتترای هتتاچ( در ایتتن دوران)همچنتتان ارتبتتاط دایتتم 

ن هرگاه بخواهد بن اتدمت ک ندک بنابراین هرک  ادعا. افتد نمی

ن کتتت نتتتدک ستتتی ادعتتتاک گویتتتد و اگتتتر رستتتد، درو  می حضتتترت می

گوید و بایتد  است ناز درو  می واسطۀ بان مردم و امام زمان

ناشتدنی  بانی ها اموری اتفتاقی و پاش مل قات. ردک او را تکذیب

برا، حضترت در پت  ک هستند؛ چون بنابر حکمت و فلسفۀ غابت

اتواه  ستی بتا حضترت ارتبتاط دایتم و بتن دلک پردۀ غابت است و

  .اود ندارد

ذب آن کد ریدق امیدان دارد و تشدخیص صدد  ورؤیت حضرت به چندد ط

 چگونه است؟

بتترا بتتن ستتن صتتورت ممکتتن ک رؤیتتت حضتترت در عصتتر غابتتت

 :است

 در عاشم اواب؛ ( اشف

 در حال مکاشفن؛ ( ب

 .در حال باداری( ج

 :افات و نحوۀ دیدار سن گونن داردک کن در حال باداری از نظر

ن کتتتت ای بتتتن گونتتتن ؛یقتتتارحقادار بتتتا حضتتترت بتتتا عنتتتتوان غیتتتد. 0

گونتتن تتتوجهی بتتن  دیدارکننتتده هنگتتام مل قتتات و بعتتد از آن، هاچ

شتتخص حضتترت نتتدارد و ایشتتان در ایتتن دیتتدار، فتتردی عتتادی و 

این رؤیت ممکن است برای بستااری از . شود ناشنا  تلقی می

طور تصتتادفی و ناشتتنا  رخ دهتتد و حضتترت بتتا افتتراد  افتتراد بتتن

  ؛شناسند براورد داشتن باشد، وشی هرگز او را نمی
                                              

مستتتتعود ، مهددددر ریددددم ی؛اراستتتتان، المنتظددددر یالمهددددد: کنتتتت تتتتتر باش ۀمطاشعتتتت یبتتتترا . 
 .ییدآقااپورس

 یار اپ  از ظهور حضرت، بس»: ندیگو  ین مکاست  یا ن مطلب جملنید ایمؤ  . 
 



 939 ◄ دیدار

 

یعنتتی شتتخص دیدارکننتتده  دار حضتترت همتتراه بتتا شتتناات؛یتتد. 3

این نوع رؤیت، بستاار انتدک . حضرت را بن هنگام دیدار بشناسد

شمار است؛ زیرا چنان رؤیتی با فلسفۀ غابت منافات  و انگشت

ن حضترت از چشتمان ک دارد و در عصر غابت، اصل بر این است

 تری اقتضتا مهمن مصلحت ک مردم پنهان باشد، مگر در مواردی

ن ایتتن نتتوع کتت نتتد و حضتترت بنابتتن مصتتاشحی اتتود را بشناستتاندک

 اشعاده اندک است؛ دیدار فوق

یعنتی شتخص  ؛ت حضترت در حتال غفلتت از حضتور امتامیرؤ . 9

کنتتد، وشتتی در آن حتتال بتتن حضتتور حضتترت  را مل قتتات می امتتام

پندارد، اما پ  از مل قات  توجهی ندارد و وی را فردی عادی می

ن وی کت کنتد ن بن دل یتل و شتواهد موجتود، یقتان پاتدا میبا توج

 .بوده است امام عصر

ها نقتل شتده استت، از ایتن نتوع  تابک ن درک تشرفاتی تر باش

است و نشنااتن ناز یا بن دشال غفلت شخص دیدارکننده در آن 

کن حضرت در او تصرفات تکتوینی و  حال است و یا بن دشال این

دهتتد؛ وشتتی بعتتد از  را بتتن وی نمی رده و اجتتازۀ شتتنااتکتت ولتت یی

ن وی امتتام بتتوده کتت کنتتد جتتدایی، از قتتراین دیگتتر قطتتع پاتتدا می

 .است

هایی، بن دشال یقانتی  ذب چنان رؤیتک اما تشخاص صدق و

چنتتان ادعاهتتایی از افتتراد نتتاموث ق و . و صتتدق گوینتتده ناتتاز دارد

تقتتتوا پتتتذیرفتنی ناستتتت و اصتتتل بتتتر تکتتتذیب متتتدعی چنتتتان  بی

یقتان داشتتن  کن بتن صتحت گفتتار وی مگر این دیدارهایی است،

 .باشام

 ؟شناسند  چرا افراد هنگام ملایات امام را نمی

ن بن معنای ناشنا  بودن حضترت استت، اقتضتا ک زیرا غابت

پت  نشتنااتن حضترت . ن دیگتران حضترت را نشناستندک کند می

                                                                                                          
 .«میده بودیما آشناست و ما قبل   او را د یبرا شانیا: ندیگو  یاز مردم م
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هتتتتایی طبتتتتق قتتتتانون غابتتتتت بتتتتوده و دشاتتتتل  در چنتتتتان مل قات

انتتتد و نبایتتتد غابتتتت و  ن در حتتتال غابتاواهتتتد؛ زیتتترا ایشتتتا نمی

  .ناشنا  بودن، بن ظهور و شناسایی تبدیل گردد

ن موجتب کت کتن در زمتان غابتت بتن دلت یلی در عان حتال بتا این

ها مخفتی باشتند، ممکتن  بایتد از دیتده غابت شده، امام مهدی

ن مشتتکل بزرگتتی دارنتتد یتتا بتتن مقامتتات معنتتوی کتت ستتانیک استتت

. یاب گردنتتد حضتتر آن حضتترت شتترفانتتد، بتتن م عتتاشی دستتت یافتن

براتی حضترت را . توانتد متفتاوت باشتد یابی می اشبتن این شترف

شناستند و  باننتد و می شناسند؛ گروهتی می بانند وشی نمی می

باننتتد و  گویتتد؛ براتتی او را می حضتترت هتتم بتتا آنتتان ستتخن می

ایتتن . ن بتا ایشتتان ستتخن بگوینتتدکتت یابنتتد شناستند و اجتتازه می می

 .ل ااتل ف درجات معنوی افراد استها بن دشا تفاوت

می هنگام مل قات، آن حضترت ک کن افراد در هر حال دشال این

ن شایستگی دیدِن همراه بتا شتناات، ک شناسند، آن است را می

 .می وجود داردک در افراد

 داریط دیشرا

کسددی  دارای شددرایا خابددی اسددت و نصددیب هددر آیددا دیدددن امددام زمددان

 رت مصلحتی دارد؟شود؟ و آیا ندیدن آن حض می

 بتترا امکتتان داشتتتن و اگتترک در عصتتر غابتتت دیتتدن امتتام زمتتان

سی توفاق یابد، سعادت بزرگی نصابش شده است؛ اما همتۀ ک

نتد و اواهتان ک روز تلت ش ن انستان شتباننکت سعادت این ناستت

ن انستان کت شود اشبتن دیدن حضرت سبب نمی. دیدن امام باشد

بتا وجتود  اصر دیگر امامتانهای مع گناه نکند؛ زیرا برای انسان

کردنتتد و حتتتی گتتاهی بتتا  دیتتدن امتتام معصتتوم بتتاز هتتم گنتتاه می

 .نمودند ها مخاشفت می آن

ردار درستتت انستتان ناستتت؛ اگرچتتن کتت دیتتدن حضتترت تأیاتتد بتتر

ندیتتدن حضتترت هتتم دشاتتل بتتر ارابتتی . شتتود نصتتاب هتترک  نمی

 بسااری از بزرگان، علمتا و مجتهتدان، امتام زمتان. اعمال ناست
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ن مستلمان هتم نبودنتد، وشتتی کت بستا افترادی دیدنتد، وشتی چتنرا ن

گاری  هتتا دستتت چتتون بتتن مقتتام اضتتطرار رستتادند، حضتترت از آن

 .نموده و از این جهت امام را دیده باشند

باند و همان  ن اگر ما او را نبانام، او ما را میک مهم این است

 .افی استک اعتقاد برای ترک گناه

وجوی  نتدی، متدتی در جستتصتاشح اج احمد بن حسن بن ابی

گشتتت و بستتاار جتتدی بتتود و اصتترار  شتتهرها را می امتتام زمتتان

ای از  عاقبت نامتن. ن بن حضور آن حضرت مشرف شودک داشت

 طریتتق حستتان بتتن روح بتتن ایتتن مضتتمون بتترای حضتترت مهتتدی

دل من، شافتۀ جمال تو گشتن و همتواره در فحتص و »: نوشت

ن قلتب کت مت فرمایادتمنا دارم جوابی مرح. کوشم طلب تو می

 .«باره فرمایاد من ساکن شود و دستوری در این

 وجو و تجس  ک  در اصوص من جست هر»: نک جواب آمد

کتت  متترا باابتتد، بتتن دیگتتران بنمایتتد و  طلبتتد و هتتر نتتد، متترا میک

کت  مترا  شتن دهتد و هترک ک  مرا بن دیگران بنماید، مرا بن هر

 .«شتن دهد، مشرک گرددک بن

ن بتتن صتتل ح متتا نباشتتد آن حضتترت را کتت ال داردبنتتابراین احتمتت

بستتتا دیتتتدار حضتتترت مایتتتۀ عجتتتب، تکبتتتر و  مل قتتتات نمتتتایام، چتتتن

   .ن اود مایۀ هل کت انسان استک اودپسندی ما شود

بده مدا  نیم و منتمر وایعدی باشدیم، امدام زمدانک آیا اگر از گناه اجتناب

 زند؟ سر می

ایتات امتام تترین علتت محروماتت از عن ردن، مهمکت قطعا  گناه

ناز در توقاع شریفشان بن شاخ مفاد  امام مهدی. است زمان

 : فرماید می

چاتزی محبتو  نکترده استت، مگتر ( شتاعاان)ما را از ایشتان 

رستد و متا آن را  ن از ایشتان بتن متا میک گناهان و اطاهایی

                                              
 .011 - 39ص ،ی، محمدجواد اراسانمنتظر یمهد: کن تر باشاطل ع  یبرا . 
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  .پسندیم داریم و از ایشان نمی نااوش می

 : اند هللا بهجت ناز باان فرموده آیت

چرا بن آن حضرت دستر  نداریم، جواب شتما : گر بفرمایادا

ن چترا بتن انجتام واجبتات و تترک محرمتات ملتتزم کت این است

اورع اشنتا  »ناستاد؟ او بن همان از متا راضتی استت؛ زیترا 

ع عن اشمحرمتات  ستی استتک پرهازکتارترین متردم  ؛من تور 

تتتترک واجبتتتات و ارتکتتتاب . «ارهتتتای حتتترام بپرهاتتتزدک ن ازکتتت

   .، حجاب و نقاب دیدار ما از آن حضرت استمحرمات

نتام و منتظتر واقعتی باشتام، ک بنابراین اگر ما از گناه اجتنتاب

. ن غابتت و حضتور برایمتان فرقتی نتداردکت رستام بن مقتامی می

 : فرماید ابلی میک بن ابوااشد امام سجاد

ن متتتردم زمتتتان غابتتتت حضتتترت کتتت بتتتن درستتتتی! ای ابوااشتتتد

ن امامتتت هستتتند و در انتظتتار ن معتقتتد بتتکتت ، آنتتانمهتتدی

ها  ترین مردم همۀ زمان برند، با فضالت ظهور او بن سر می

کتن اداونتد متعتاشی عقتل و فهمتی بتن  هستند؛ بتن دشاتل این

ن غابتتت در نتتزد آنتتان بتتن منزشتتۀ ظهتتور و کتت ردهکتت آنتتان عنایتتت

  .مشاهده گشتن است

 : فرماید می رو، در حدیث دیگری امام جعفر صادق از این

عمتل انتظتر وشاون متن اصتحاب اشقتائم فلیكتستر ه ان من 

 ؛ باشورع ومحاسن ال ال ق

ن ک گردد، باید ن از یاران حضرت قائمک هرک  دوست دارد

منتظتتر باشتتد و در عتتان حتتال بتتن پرهازکتتاری و االتت ق ناکتتو 

 .مشغول گردد

                                              
، بحداراالنوار) «رهتن ولت  نتؤثره متنهمکتصتل بنتا ممتا نیمتا ال ت   حستبنا عتنهمیفما » . 

 .(969، ص9، جیالمهد االمام ثیاحاد معجم؛ 006، ص59ج

 .00، ص3، جیافک . 

 .963، صبهجت یالعظم هللا تیآ محضر از تهکن ششصد . 

 .(033، ص53، جبحاراالنوار. )«.. اشمشاهد عبمنزش همعند عباصارت بن اشغ...» . 
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نتد و منتظتتر امتامش باشتتد، از ک ستتی تترک گنتتاهک بنتابراین اگتر

تتترین  گتتاه اگتتر بزرگ آن. آیتتد مار مییتتاران واقعتتی حضتترت بتتن شتت

توفاق اشهی او را دریابد، غابت و ظهور حضترت بترایش تفتاوت 

 .نخواهد داشت

چشتتتم زدن غافتتتل از آن  یتتتک

 دامتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاه نباشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 

نتتد آگتتاه ک ین نگتتاهکتت دیشتتا 

 دانباشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 داریشوق د 

ه او کد نم، آیا ممیدن اسدتک را ملایات ه امام زمانک مندم بسیار علایه

 ؟به دیدن من آید 

ایتتن اشتتتااق را . اشتتتااق مل قتتات بتتا حضتترت بستتاار ناکوستتت

مندان حضرت دارند، وشی عجلن نکناد؛ تسلام رضا و  همۀ عل قن

 در زمتتان غابتتت بایتتد بتتن وظایفمتتان عمتتل. قضتتای اشهتتی باشتتاد

. آیتتد اگتتر حضتترت صتتل ح بدانتتد، اتتودش بتتن دیتتدن متتا می. نتتامک

هی تل ش و ن در عمل بن اال ق و احکام اشک وظافۀ ما این است

نتتتام و موجبتتتات ک اتتتود را در تمتتتام جهتتتات بتتتن حضتتترت نزدیتتتک

 .رضایت ایشان را فراهم نمایام

 دار یراه د

 نم؟ک ه آیا را ببینم و با ایشان صحبتک نمک ارک چه

طور حتتم  ن بتنکت ای نتداریم ن هتاچ نستخنک واقعات این است

را بباند و با او  سبب شود آدمی در اواب یا باداری امام زمان

بساار اوب  اشبتن اشتااق شما بن دیدن امام زمان. ندک صحبت

هتتا شتتود، وشتتی بایتتد  توانتتد ستتبب االتتی از اوبی استتت و می

ن مصلحت ک ن الرن زمان غابت است و جز در مواردیک بپذیرید

گرچتتتن . دهتتتد رخ نمی _در اتتتواب یتتتا باتتتداری  _باشتتتد، دیتتتداری 

ماننتتد هتتایی  هماشتتن جتتای اماتتدواری هستتت، بتتن ویتتژه در مکان

ن کت استت؛ مهتم ایتن استت ن منسوب بتن امتام زمتانک جمکران

اواهتد و از  از متا عمتل شایستتن و اتدایی می اود امام زمتان

شتود و  نتام، اوشتحال میک کن بن وظتایف اشهتی اتود عمتل این
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هرچتن بتن . گتردد ما بتن آن حضترت می تر باشاین سبب نزدیکی 

 .اواهام بردی تر  باشتر شویم، از وجود او بهرۀ  او نزدیک

ن فردی بتن نتام احمتد ک نکتۀ مهم و قابل توجن دیگر این است

بتتود و چتتون در دوران  بتتن ابتتراهام، مشتتتاق دیتتدار امتتام زمتتان

 کرد، بن دومان نایب اتاص امتام زمتان غابت صغرا زندگی می

من اشتااق زیتادی بترای »: ردک عرم( محمد بن عثمان عمروی)

بتن اتاطر ایتن »: اص فرمودنتدنایتب ات. «دارم دیدار امام زمتان

امتا . شاءهللا امتام را ببانتی شوق، اداوند بن شما اجر بدهد و ان

پتت  اصتترار بتتن دیتتدار نکتتن و بتتا اوانتتدن . زمتتان غابتتت استتت

 .«نامن متوجن ایشان شوید زیارت

، احمتد بتن کناد نایتب اتاص امتام زمتان کن مل حظن می چنان

و او را بتتن ارتبتتاط ابتتراهام را از اصتترار بتتن ارتبتتاط ظتتاهری منتتع 

 .نماید معنوی راهنمایی می

بتن دنبتال ارتبتاط معنتوی  تتر باشبنابراین بهتر است شما ناتز 

متوجتن  های امتام زمتان نامتن باشاد و با اواندن دعاها و زیارت

عل وه بتر ایتن بتا صتدقن دادن بترای ستل مت امتام . ایشان شوید

طی تواناتتتد ارتبتتتا و صتتتدقن دادن از طتتترف ایشتتتان می زمتتتان

 .تر داشتن باشاد نزدیک

نقتل  اشبتن دستورهایی برای دیدار و درک دوشت امام مهتدی

 :شود ن باان میک شده است

 : فرمودند امام صادق. 0
ی اشلهتم صتل علت»هرک  بعد از نماز صتبح و ظهتر بگویتد 

 مارد تا امتام زمتان ، نمی«محمد وآل محمد وعجل فرجهم

  .ندک را درک

 : ایدفرم می امام باقر. 3
ن بتا ستب ح کت هایی ستوره)های مسب حات  ن همۀ سورهک کسی

ماترد  را قبل از اتواب بخوانتد، نمی( شود یا یسب ح شروع می

                                              
 .968، صالمتهجد مصباح . 
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 نتتار پاتتتامبرک نتتد و اگتتر بماتترد درک را درک تتتا امتتام زمتتان

  .اواهد بود

ن دعا را بعد از هتر نمتاز ی  اکهر  نک است ت آمدهیدر روا. 9

ن بن ک ندک یعمر م یبن قدر  ،ر ورزدواجب بخواند و بر آن استمرا

 : مشرف شود دار امام زمانید

 كمحمتتد وآل محمتتد، اشلهتتم ان رستتوشی اشلهتتم صتتل علتت

متا : قلتت كانت: ن وآشن قتالاعل كاشصادق اشمصدق صلوات

 یقتبض روح عبتد یفت یتتردد شئ أنا فاعلتن  یترددت ف

ی ره مساءتن، اشلهم فصتل علت ره اشموت وأنا أیكاشمؤمن 

ع اتاشعاف اشنصتر و اشفرج و كائاعجل ل وش محمد ومحمد وآل 

  .فل ن یل  ف و ینفس یف یل  تسؤن و

 د؛ی  را اواست بگو کنام هر  یفل ن یبن جا و

 ،ن دعتا را بخوانتدیتن بعد از هتر نمتاز واجتب اک یسک فرمود. 9

 :نداب یم یدار اا بیرا در اواب  امام زمان

احب اشزمتان مول نا صت م، اشلهم بل ابسم هللا اشرحمن اشرح

ان متتن اشمشتتارق التت رم ومغاربهتتا،  تتثمتتا اان وح تتنمتتا یا

 یااتتوانو یوعتتن وشتتد یوعتتن واشتتد یستتهلها وجبلهتتا، عنتت

ع عتتترش هللا، ومتتتا زنتتتواشستتتل م، عتتتدد التتتق هللا، و عاتتتاشتح

ع حاصتب یاجدد شن ف یاحاط علمن اشلهم انتابن و أحصاه 

عهتدا  وعقتدا   یوتاتام حیتن متن ااتا عشتت فمتوم واتهذا اش

 یأزول، اشلهم اجعلنت ل ل  أحول عنها و یعنق یع شن فعابو

ن لتت وامره ان عنتتن، واشممتثلتتامتتن انصتتاره وانصتتاره اشتتذاب

ن، اشلهتم فتان یتدین ابت نیاشمستشتهدامتن، ویا ین فاونواه

حتمتتا   كعبتتادی جعلتتتن علتت یت اشتتذنتتن اشمتتوابو ینتتاحتال ب

، یفا، شتاهرا  ستیفنت متؤتزرا   یمن قبر  یا  فأارجناضمق

. یاشبتاداشحاضتر و یفت ی  اشتداعا دعتوات، ملبیاتمجردا  قنت

                                              
 .631، ص3، جیافک . 

 .389ص ی،خ طبرساش ،االخالق ارمکم . 
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حتتل  اد ، واتت  اشحماشغتتر  ، ودااشرشتت عاشطلعتت یاشلهتتم أرنتت

ن، وعجتتل فرجتتن، وستتهل مخرجتتن، اتتإش ی  منتتبنظتتر  یبصتتر 

ول عمتتره، اشلهتتم اعمتتر شتتن طتتاشلهتتم اشتتدد أزره، وظهتتره، و

اشحتق ظهتر  كقلتت وقوشت ك، فانتكبتن عبتادی ، وأحتكبل د

اشنتا  فتأظهر  یدیتستبت ا اشبحتر بمتا اشبتر و یاشفساد فت

، كباستم رستوشی شمستما اتكابن بنت نب، واكاشلهم شنا وش

ال ت   ظفتر بشتئ متن اشباطتلی لت ی آشتن، حتتن واتعل كصلوات

شتتف  حققتتن، اشلهتتم ایلماتتتن و كحتتق هللا اشحتتق بیمزقتتن، و 

دا  اتترونتتن بعیع بظهتتوره، إنهتتم عتتن هتتذه ال متت عهتتذه اشغمتت

  .آشنمحمد وی هللا علی با ، وصلیونراه قر 

 : فرمود امام صادق

استترائال را در هتتر شتتب جمعتتن بخوانتتد،  هتترک  ستتورۀ بنی

  .ند و از اصحاب او باشدک را درک مارد تا امام زمان نمی

 ه تنها خودشان بخوانند؟ک بنویسیم ای به امام زمان چگونه نامه

نویسی و بن عبارتی عرم توسل و تقاضای حاجتت از  عریضن

بتاره نقتل شتده  ن در اینک گارد ن میاداوند، از روایاتی سرچشم

 .است

هتتتتا، دربتتتتارۀ عریضتتتتن بتتتتن محضتتتتر مقتتتتد   تابک در براتتتتی

. ، متن عریضن و شتاوۀ طترح آن، نکتاتی آمتده استتعصر وشی

 : نویسد مرحوم محدو قمی می
 اغتتذی را ببنتتدد و مهتترک عریضتتن و کتت  در ضتتریح ائمتتن هتتر

د و بتن ناتت ای بانتداز  ند یا آن را در نهر یا چاه آب و یا برکتنک

نتد، آن بزرگتوار ک حاجتت اتود را ذکتر اشزمان  حضرت صتاحب

  .شود دار برآورده شدن حاجات وی می عهده

تواند برای توسل و عترم حاجتت  بر همان اسا ، انسان می

                                              
 .60، ص89، جبحاراالنوار . 

 .306، ص3ج ،یاشیع ریتفس . 

 .999، صاآلمال یمنته . 
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 .بن محضر حضرت، در چاه آب و نهر، عریضۀ اود را باندازد

 ل مل قات نکردنادش

 را ببینیم؟ نتوانیم سرورمان امام زما چرا ما نمی

از دیتتدگان عمتتومی، براستتا   پنهتتان بتتودن حضتترت حجتتت

ها گفتتن شتده  ن بعضی از آنک های فراوانی دارد روایات، حکمت

هتتتا ناتتتز فقتتتط در زمتتتان ظهتتتور حضتتترت درک  و بستتتااری از آن

 .شود می

سی نتوانتد در زمتان ک نک کند ها ایجاب می بنابراین این حکمت

  غابتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

نتتد و بتتا او ارتبتتاط ک ول مشتتاهدهطور معمتت بتترا حضتترت را بتتنک

 داشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن باشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد؛ مگتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر 

طور استثنایی، بنابن مصتاشحی، اداونتد  ن بنک در مواردی ااص

در ایتتن متتوارد هتتم دیتتدار حضتترت بتتن . دهتتد ای می چنتتان اجتتازه

صورت ناشنا  یا شنااتن شده فقط بترای براتی افتراد استت؛ 

را کن در مواردی، حضرت صتل ح بدانتد بعضتی بامتاران  نظار این

ای را  شتتده شتتفا دهتتد، ناازهتتای علمتتی افتتراد را پاستتخ دهتتد، گم

  هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدایت

 ... .ند وک

ن اتود کت نکتۀ مهم در مورد مستئلۀ دیتدار حضترت ایتن استت

انتد  گاه متا را موظتف نکرده هاچ و دیگر معصومان امام زمان

وجوی دیدار حضرت باشام؛ گرچتن بتن متا توصتان  درصدد جست

محرومات ایشان بن شتدت محتزون  اند از فراق، دوری و فرموده

اند، عمتتتل بتتتن  چتتتن از متتتا اواستتتتن پتتت  آن. گتتتردیم گانو انتتتدوه

 .وظایف دینی، فردی و اجتماعی است، نن چاز دیگر

 کنندگانیدار د

 انددد و بددا امددام عصددر ه در زمددان حاضددر زندددهکدد را یاز افددراد  ینددام تعددداد 
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 !دینک انیارتباا دارند ب

ن و صاشحان بن محضر امام برا بعضی از اوباک در زمان غابت

  عصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر

منتتد  شتتوند و حتتتی از برکتتات وجتتود آن حضتترت بهره مشتترف می

 گردنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد، وشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی  می

 بن مصداقِ 

ن را استتتتترار حتتتتتق کتتتتتهر 

 آمواتنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد

 

ردنتتد و دهتتانش ک ُمهتتر 

 دواتنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد

 
کننتتد و راز دل را  ایتتن افتتراد اتتود را بتتن دیگتتران معرفتتی نمی

. ر مشتتکل استتتهتتا بستتاا بنتتابراین شناستتایی آن. گوینتتد نمی بتتاز

نتد و اتود را صتاحب مقتاِم ک ستی ادعتاییک ن اگترک روشن است

ارتبتتاط بتتا حضتترت معرفتتی نمایتتد، ستتخن او پذیرفتتتن ناستتت و 

 .اند ن از این راه بن شاادی و دنااداری پردااتنک بسا افرادی چن

ن در کتت دربتتارۀ رجتتوع در مستتائل، تتتذکر ایتتن نکتتتن لتت زم استتت

استتتل می و فقاهتتتان و  ارشناستتتانک مستتتائل استتتل می، بایتتتد بتتتن

و   بتتن یقتتان اینتتان امنتتای پاتتامبران. ردکتت عاشمتتان متعهتتد رجتتوع

ستتفارش فرمتتود در  عصتتر ن حضتترت وشتتی  کتت هتتا هستتتند همان

 ردکت سی ادعتاک وشی اگر  ناد،ک ها رجوع آمده بن آن مسائل پاش

، حکمتتی شتترعی یتتا ن متتن بتتن ستتبب ارتبتتاط بتتا امتتام عصتترکتت

استت آن را وظافتۀ استل می ام و او ای دینتی را فهماتده وظافن

ند، قطعا  او را ک اود بن حساب آورد و برای شما و دیگران طرح

 ن هتاچ ستندی بتر درستتی ستخن او ناستت و اگترک نادک تکذیب

همتن . ند، نتزد اتدا حجتتی نخواهتد داشتتک سی طبق آن عملک

ن اگتر قترار باشتد امتور استل م و مستلمانان براستا  ک دانام می

شتود و  گردد، سنگ روی ستنگ بنتد نمی ادعای این و آن تنظام

                                              
؛ دانشتتمندان عبدداده یعلدد الرسددل امندداء العلمدداء»: فرمتتود امبراتتن پکتتت استتت یتتدر روا . 

 .(969، ص5، ج انیالب مجمع)« ندیامبران بر بندگان ادااامانتداران پ

 .9، ح989ص، عاتا، باب توقنیالد مالک . 
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 .آید مرج در جامعۀ اسل می پدید می و گمراهی و هرج

نند؟ در صدورت ک یدار میبا حضرت د ینون هم مانند گذشته افراد کا ایآ

 را  هدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا آنان ندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددام یدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددام

 ؟د ینک رکذ

بتتوده و حتتتی  کتن افتترادی متتورد عنایتتت اتاص امتتام زمتتان این

نتتن )طور عتتادی  حتتتی بتتن. ستتتاند، قابتتل انکتتار نا مل قتتات داشتتتن

گونن افراد  اند، وشی این ردهک حضرت را دیده و صحبت( مکاشفن

گونتن ارتبتاط  ن اینکت انتد و بستااری از افترادی شمار بوده انگشت

گتاهی بعتد از وفاتشتان . کننتد اند این قضایا را بازگو نمی داشتن

و  انتد ردهک برای از افتراِد نزدیتک ایتن افتراد ایتن قضتایا را بتازگو

بتترای متتا بتتاقی مانتتده استتت؛ مثتتل، ستتاد بتتن طتتاوو  یتتا ستتاد 

 ... .بحراشعلوم و

کننتد  ن بتن درو  ادعتا میکت وشی متأسفانن افرادی هم هستند

. کننتد اند و عدۀ زیتادی را گمتراه می ارتباط داشتن با امام زمان

 .ها را نخورد گونن افراد بود و فریب آن باید مراقب این

هللا مرعشتتتی نجفتتتی یتتتا  نامتتتۀ آیتتتت گیتواناتتتد از زند شتتتما می

. نادک سبک ها اطل عات مناسبی هللا بهاءاشدینی و امثال آن آیت

نوشتتتتتۀ  مهددددر ریددددمتتتتتاب ک بتتتتن تتتتتر باشهمچنتتتتان بتتتترای اطلتتتت ع 

مراجعتتتتن  ،پورستتتتادآقایی از انتشتتتتارات حضتتتتور ال ستتتتل م حجت

 .فرمایاد

 دارینقل د

گددران ید یبددرا ام دهیددد ه در مددورد امددام زمددانکدد یدارد خددواب یالیا اشددیدآ

گوندده  نیا اطلدداع مددردم از وجددود امددام زمددان ید بددرایددا نبایددنم؟ آکدد فیددتعر 

 رد؟ک ها را نقل خواب

 :چند نکتن دربارۀ این سؤال جاشب توجن است

. گونتن حجاتت شترعی نتدارد ن اواب هاچک باید توجن داشت. 0

تنهتا بترای باننتده عابتی  رو، عمل نکردن بتن محتتوای آن نتن از این
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 .نندک بلکن بر دیگران هم ل زم ناست بن آن عملندارد، 

بتر . ها در شمار رؤیاهای صادق است بن یقان برای اواب. 3

هتتای نتتاگوار، بتتا صتتدقن دادن  ایتتن استتا  انستتان بتتا دیتتدن اواب

ن اتوب و شتارین کت منتهتی اتواب شتما. نتدک تواند دفع بلت  می

 بستا مایتۀ است، ذکر آن برای صاحب آن هاچ اشکال ندارد و چتن

داری و تسل ی آنان و دیگران باشد؛ اشبتن برای دچار نشدن بن  دل

تواناتتد اتتواب را از زبتتان اتتود نگویاتتد؛ مثلتت    غتترور و اجاشتتت، می

 .شخصی چنان اوابی دیده است: بگویاد

ل زم ناست انسان تنها  ردن مردم با امام زمانک برای آشنا. 9

تتتار علمتتا و نتتد، بلکتتن آیتتات و روایتتت و گفک بتتن نقتتل اتتواب اکتفتتا

بتتاره وجتتود  هتتای مفاتتد و ستتودمندی در این تابک دانشتتمندان و

ن مربتی نونهالت ن کت شتما. ها بهتره گرفتت توان از آن ن میک دارد

ن در کتتت هتتتایی تابک ناتتتد بتتتاک پتتتاک و معصتتتوم هستتتتاد، ستتتعی

متأنو   تتر باشاست،  اصوص آشنایی نونهال ن با امام زمان

ها  را در جتان بچتن نشوید و بذر شناات و محبت بتن امتام زمتا

 .بکارید

کرد و فعاشات  باند، قطعا  با عمل ن انسان میک هایی اواب. 9

 ن مربتیکت بر این پایتن شتما. امل   ارتباط مستقام داردک روزانۀ او

 ودکی مشتاهدهکت را بتن شتکل ودکان هستاد، حضترت مهتدیک

ن بتن اتانوادۀ کت اید، و فرمایش ایشان ناز یادآور ایتن استت ردهک

توجن داشتن باشاد و اگر نونهاشی در مهدکودک از نعمت  شهدا

 .نادک تر توجن پدر یا مادر محروم است، بن او باش

 دارید یادعا

اند؛ به نمدر شدما  را در خواب دیده بعضی از افراد ادعا دارند امام زمان

 ها را پذیرفت؟ آیا باید سخن آن

 بتتن ستتر بتترای امتتام مهتتدیک اکنتتون در دوران غابتتت متتا هم

ن از عنتتوان آن پاداستتت، زمتتان کتت ایتتن دوران همچنتتان. بتتریم می
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ستی توفاتق ک از دیتدگاه همتن استت و پنهان بودن امام مهتدی

ن از کت ستانیک مل قات حضرت را ندارد؛ اما در متوارد استتثنایی،

نظر تقوا و فضالت مراتب عاشی داشتن باشند، ایتن ستعادت را 

اشبتتن ایتن گتروه، . ننتدن جمال نورانی آن حضترت را بباک یابند می

بتتترا و بتتتن ک رو، در دوران غابتتتت ازایتتتن. شتتتمارند  انتتتدک و انگشت

ستی ک نکت مقتضای غایب بودن حضرت، روال طباعی این است

. حضتترت را نبانتتد و مل قتتات بتتا آن حضتترت جنبتتۀ استتتثنایی دارد

ستی حضترت را ک نکت بنابراین متا هتم بایتد بنتا را بتر ایتن بگتذاریم

 رد، تنها در صورتیک هم ادعای مل قات سیک ندیده است و اگر

ن مطمئن شویم از نظر معنویت مراتب بال یی دارد، سخن او ک

 .پذیریم را می

 :کنام باره توجن شما را بن دو نکتن جلب می در این

ن بتتوان آن را از ظتاهر افتراد ک تقوا و معنویت چازی ناست. 0

ردن بتن بنتابراین در مقتام پتی بت. و با براوردی معموشی شناات

اشبتتن منظتور ایتن . تقوا و فضالت، بن ظاهر افراد اعتماد نکناتد

ن بتتن متتردم ستتوءظن داشتتتن باشتتاد، امتتا چتتون شتترط کتت ناستتت

داشتن مراتب عاشی تقواست، تا بتن ایتن  مل قات با امام مهدی

 .سی را باور نکنادک شرط یقان پادا نکردید، ادعای

توفاتتتق  اند و ن اهتتتل تقتتتوا و فضتتتالتکتتت ستتتانیک اساستتتا  . 3

یابند، رازدار و ستر  را می یابی بن محضر مبارک امام زمان شرف

ن بترای کت روش بزرگان در طتول تتاریخ هتم ایتن بتوده. دارند  نگن

پرهاتتز از شتتهرت و جلتتب نکتتردن توجتتن دیگتتران، مل قتتات اتتود را 

ن کتت اند و تنهتتا در صتتورت ضتترورت یتتا متتوردی داشتتتن مخفتتی می

بتتتترای دیگتتتتران ابتتتتراز  مصتتتتلحت مهمتتتتی در ماتتتتان بتتتتوده، آن را

 .کردند می

 «ن ابر شد ابری باز ناامدک آن را»

ن را استتتتترار حتتتتتق کتتتتتهر 

 آمواتنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد

 

ردنتتد و دهتتانش ک ُمهتتر 

 دواتنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد

 
یابی بتن محضتر امتام  ن ادعتای شترفک سانیک بنابراین باید بن
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را دارند و هماشن از مل قات و ارتبتاط بتا آن حضترت دم  مهدی

آمتتد و  و کتتن بتتا رفت گتتر اینزننتتد، ستتوءظن داشتتتن باشتتام؛ م می

امل   بشناستام و در تقتوا و ک ارتباط پاوستن و چندین ساشن، او را

ن کتت توجتتن داشتتتن باشتتام. تتترین تردیتتدی نکنتتام مک فضتتالت او

انتتد و در راه  ستتب جتتاه و مقامک ن دنبتتالکتت انتتد شتتاادانی فراوان

رسادن بن شهرت و مقتام، از عواطتف و احساستات پتاک متردم 

؛ پتت  بایتتد مواظتتب باشتتام بازیچتتۀ دستتت چنتتان گذرنتتد ناتتز نمی

 .افرادی نشویم

ن کت ن بعضتی افترادکت اشبتن باید بن ایتن نکتتن ناتز توجتن داشتت

را دارنتد، افترادی ستاده و  ادعای ارتباط و مل قات با امام عصتر

اند، وشی چون زودباور و تا حتدودی ااالت تی هستتند،  َلکک بدون

کتن  عاهای چنان افرادی بتا اینبنابراین اد. کنند زود یقان پادا می

چراکتتن دچتتتار ااالتت ت شتتتده و مثلتت   یکتتتی از )پتتذیرفتنی ناستتتت 

 انتتتد او امتتتام زمتتتان ردهک مؤمنتتتان و صتتتاشحان را دیتتتده و ااتتتال

کتتار  ، امتتا چتتون قصتتد و غتترم ستتوئی هتتم ندارنتتد، گناه(استتت

شتتود و  هتتا بتترای متتا حجتتت و دشاتتل نمی اشبتتتن ادعتتای آن. ناستتتند

کتتن  ادعاهتتایی ترتاتتب اثتتر بتتدهام، مگتتر آن تتتوانام بتتن چنتتان نمی

 .های معتبر باشد همراه با شواهد و قرینن

را  ننددد امددام زمددانک یادعددا مدد ،ت ندارندددیه صددلاحکدد یاز افددراد  یبعضدد

 یه در بعضدک یرد؟ نور ک ا ردیرا یبوو  ها آنتوان حرف  یم چگونه .اند دهید

زاده  ندد امدامخداص مان یهدا انیدر میدا خاص مانند شب یددر  یها از زمان

 ا گذر امام است؟یل بر حرور یا دلیآ ،شود یده مید

صتل حات، بتن هتاچ وجتن  از افتراد بی ادعای دیدن امتام زمتان

هتتای  ها و مکان حتتتی دیتتدن نتتور در شتتب. قابتتل اعتمتتاد ناستتت

. جتا ناستت در آن ااص هم دشاِل قطعی بر حضتور امتام زمتان

ت را اند، وشتتتتی حضتتتتور قطعتتتتی حضتتتتر  شتتتتاید عنتتتتایتی داشتتتتتن

 ن شتتاادها درکتت ردکتت بایتتد احتاتتاط. تتتوانام مطمتتئن باشتتام نمی

 .مان هستندک



 

 

 

 

 

 

 ظهور

 کل م امام

 اند؟ ظهور خود چه فرموده ۀدربار  امام زمان

ن از کتت استتت یبتتاره مطلبتت نین ستتخن آن حضتترت در ایتتتر  مهم

 ۀدر پاستخ بتن نامت( ب اتاصین ناادوم)ق محمد بن عثمان یطر 

 :جا آمده است در آن. اند فرمودهان اعقوب، بیاسحاق بن 
 یاداونتتد متعتتال بستتتگ ۀو امتتا وقتتت ظهتتور متتن بتتن اراد... 

گتتتو  ننتتتد، درو ک ین متتتاتتتان وقتتتت آن را تعکتتت یستتتانک .دارد

  ... .هستند

ن کتت دماشتتن ویاز محمتتد بتتن عثمتتان عمتتر : دیتتگو  یم یابتتوعل

 :گفت یم
: اواهتتتتد بتتتتود؟ پاستتتتخ آمتتتتد یکتتتت ن فتتتترجکتتتت دماو پرستتتت... 

  .ندیگو  یوقت، درو  منندگاِن ک نااتع

ن وقتتت اتتاز تعاتتن ر ائمتتنیات ستتایتتو روا یان امتتام مهتتداتتدر ب

: اند اشبتن حضرت فرموده. ظهور مردود شمرده شده است یبرا

 جاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترج، زیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد تع یبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترا»

 .«نادک دعا

 امام و ظهور

 ل و منتمر ظهور است؟یما ا خود امام زمانیآ

                                              
 .390، ص3، جهمان . 
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ظهتتور  یآرزو تتر بتاشمتتا  ۀاز همت ن امتتام زمتانکت ماد بتدانیتبا

 انتد ز فرمودهاتان ناعانتد و بارهتا بتن شتک یآن دعا م یدارد و برا

ن همتن یتدن ایتآن حضرت با د  .دانک ل در ظهورم دعااتعج یبرا

 یو منتظتتر روز   شتتود یش از متتا ناراحتتت مابتت ،ظلتتم و فستتاد

ت و استتل م را در تمتتام جهتتان یتتن بتوانتتد عتتداشت و معنو کتت استتت

منظتور از مضتطر  ،امتام صتادق تیتطبتق روا. دیتفرما نما مکح

شتان یا یعنتی  ؛استت نمتل، امتام زمتان ۀسور  63 یۀدر آ( ناچار)

برنتد و هتر آن منتظتر  یبن ستر م یبت در حال ناچار ادر دوران غ

 .ن دوران استیان ایپا

 نند؟ک یصحبت م یهنگام ظهور به چه زبان امام زمان

 ،مینتدار  یااصت کل و متدر اتدش یش امام مهتدینوع گو  یبرا

هتتا  زبان ۀات مربوطتتن، امتتام معصتتوم بتتن همتتیتتروا براستتا امتتا 

 ؛دیتتتگو  ی  بتتتن زبتتتان اتتتودش ستتتخن مکآگتتتاه استتتت و بتتتا هتتتر 

 ین حضترت مهتدکت ضتمن آن. ن استاز هماامامت ن یمقتضا

ز بن زبان شخص مخاطب ستخن ابت و در تشرفات نادر زمان غ

 .ن استاز همان یل مک جاد ارتباطیا یمقتضا ؛ زیراگفتن است

، (زبتان استل م)ن زبان قرآن و ستنت ک نید با توجن بن ای، شایآر 

 یز زبان رسمان یحضرت مهد یومت جهانکدر ح ،است یعرب

، زبتان یستاامروز انگل یاان در دنک گونن همان) عربی باشدزبان 

 یبتتن زبتتان عربتت هتتا آنا غاشتب یتتمتتردم  ۀو همتت( استتت یاشمللت ناب

 .آشنا اواهند شد

 زمان ظهور

 رد؟ک بینی یت ظهور را پیشتوان و آیا می

                                              
 .9، ح985همان، ص . 

ل بتن اند بن دشیفرما یم ن نامن امام زمانیدر ا. )308، ص3ج ی،طبرس ،االحتجداج . 
 (.میاز شما ناراحت شد یافتادن گروه کش

 .033، ص3، جیقم ریتفس . 
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ن در صتورت کت دارد یبستتگ یاشهت ۀبن اراد ظهور امام زمان

بنتابراین  .ابتدی یط، بن دستور اداوند تحقتق متیفراهم بودن شرا

خ یتوانتد تتتار  ی  نمک چادانتد و هتت یفقتط اداونتتد م تتاریخ آن را

 هتترک ن کتت ان شتتدهاتتات بیتتدر روا. نتتدک ینتتاب شاق آن را پاتتدق

 .گوست ند، درو ک هور مشخصظ یرا برا یوقت

ظهتتور  !ت شتتومیفتتدا»: داپرستت از امتتام صتتادق یمهتتزم استتد

د، ان در انتظتارش هستتتکت ل دوشتتت حتقکاو تشت محمتد قتائم آل

 :حضرت فرمود «افت؟یتحقق اواهد  یک ن امرید؛ ااشک طول

 کنندگان هل ک عجلن ؛ندیگو  نندگان وقت ظهور درو ک نااتع

  .ابندی یند، نجات مم هستان تسلک یسانک شوند و یم

 :اند ه باره فرمود نیدر ا اود امام زمان

 یستانک دارد و یاداونتد متعتال بستتگ ۀظهور فرج، بن اراد

  .گو هستند نند، درو ک ین مااظهور وقت تع ین براک

. نتتدک ینتتاب شاتوانتتد زمتتان ظهتتور را پ ی  نمک چان هتتیبنتتابرا

 شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن اد همیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاشبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا با

ن وقتت و اتام و از عجلتن، تعاباشت و در هر شحظن منتظر ظهتور

 گتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوش ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتپردن بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن 

م و همتواره یز اتبپره ،ننتدک ین وقت مشخص متک یسانک سخن

 م امتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر اتستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل

 .مااداوند باش

 است؟ یکا ظهور نزدیآ

بریم تردیتد نتداریم؛  کن ما در دورۀ آاراشزمان بن سر می در این

 امتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا در چتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن مقطعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی 

عمتومی ظهتور، های  از آاراشزمان، معلوم ناست و تحقق نشانن

های عمومی،  دشال بر تحقق شرایط ظهور ناست؛ زیرا در نشانن

                                              
 .019، ص53، جبحاراالنوار . 

 .989، ص3، جنیالد مالک . 



 ها ها و پاسخ ؛ پرسشتیمهدو  ► 991

 

هتتای دیگتتری  انتتد، احتمال چتتون علتت یم، غارحتمتتی و دارای مراتب

 شتتتتاءهللا ظهتتتتور حضتتتترت  ن انکتتتت اماتتتتدواریم. هتتتم وجتتتتود دارد

 .نزدیک باشد

 است؟  یکه ظهور نزدک ز بشارت دادهیران نیبه پ یهللا بهجت، حت تیآ

 ن همتنکت نیاشبتن ا ؛اند را نفرموده ین مطلباهجت چنهللا ب تیآ

دوار اتام عصر وشید بن ظهور حضرت یبا _ ر و چن جواناچن پ _

 یا دهیار پستندکت ظهتور هتم ۀاست و متژد یباشند، سخن درست

ن کتت آمتتده عصتتر یمربتتوط بتتن حضتترت وش یاستتت و در دعاهتتا

ُهتتتم » رج را دور دشتتتمنان ظهتتتور فتتت ؛بتتتا  یدا  َوَنتتتراُه قر اتتترَوَنتتتن بَعیان 

ز در اتتو ن «ماناب یمتت یتتکآن را نزد( اناعاشتت)متتا  یننتتد، وشتتاب یم

ن هتتر صتتبح و شتتام، منتظتتر ظهتتور آن کتت ت ستتفارش شتتدهیتتروا

شتاهد ظهتور  ین روز کت میدوار اتن همتن امیبنابرا. داحضرت باش

 یشتتتمار  شتتتان شحظنیآمتتدن ا ین رو بتتترایتتم و از ااحضتترت باشتتت

 . مانک یم

 خواهد بود؟ قعده روز ظهور امام زمانال  یذ  22ه روز ک ا صحت داردیآ

روز ظهتور اشتاره شتده  ۀروزهتا بتن منزشت یات بن بعضتیدر روا

  .روز عاشتتورا و  ا روز نتتوروزیتت  ،شتتنبن  ،مثتتل روز جمعتتن ؛استتت

. بتتا هتتم ندارنتتد یات ااتلتت فیتتن روایتتا ،چتتن دقتتت شتتود اشبتتتن چنان

. ا شتتنبن اتفتتاق افتتتدیتتتوانتتد روز عاشتتورا در نتتوروز و جمعتتن  یم

روز دحوالت رم  بتارۀامتا در ،تر هستتند یات جمعتن قتویتاشبتن روا

 . افت نشدباره ی در این یتیروا( اشقعده یذ 35)

 :فرماید می د بن طاوو ااشبتن مرحوم س

ن روز کت ردهکت نقتل یتتیروا االعمدال ثدوا تاب ک خ صدوق دراش

                                              
 .0، ح303، ص53، جبحاراالنوار . 

 .91، ح331همان، ص . 

 .89، ح918همان، ص . 

 .309ص ،یخ طوساش، ةبیالغ . 



 990 ◄ ظهور

 

  .است ام قائمااشقعده روز ق یذ 35

وجتود  االعمدال ثدوا شتده از چار  یها تابک در یتین رواااما چن

 ام امتتام زمتتاناتتن روز، روز قیتتتتتوان گفتتت ا ین نمیبنتتابرا. نتتدارد

 .است

 ند؟ک یجمعه ظهور م ا امام زمانیآ

 یکتی: دارد روز جمعن از چند جهتت ااتصتاص بتن امتام زمتان

ن ظهتتور آن کتت گتتر آنیو د ،ن ولتت دت حضتترت در آن روز بتتودهکتت آن

در روز وقتتوع ظهتتور  یشتتو  ،حضتترت در روز جمعتتن اواهتتد بتتود

 ،اتیتتاز روا یچتتن طبتتق بعضتتجمعتتن امتتری قطعتتی ناستتت؛ اگر

 .ظهور در روز جمعن اواهد بود

 کنند؟ در روز جمعه ظهور می چرا امام زمان

ن کتستت و ممامتا روشتن ن یمستائل بترا یمتت بعضتکح ،اولت   

 نده روشن شود؛یاست در آ

 یر ااد استتت و شتترافت بستتاتت، جمعتتن، عیاز نظتتر استتل م ،ا  اتتثان

ن از اشترف کت ین ظهور مهتدک ن جهت مناسبت داردیاز ا .دارد

 گونن همان. واقع شود یفین روز شر ادر چن ،حوادو عاشم است

زیتتارت آن   .لتت د باستتعادتش در جمعتتن واقتتع شتتده استتتان مکتت

رود و سفارش گردیتده  حضرت در روز جمعن مستحب بن شمار می

 ؛است

و  یقطعتتت یامتتر  ،وقتتوع ظهتتور در روز جمعتتن ۀمستتئل ،ثاشثتتا  

 .ستار نیرناپذااتغ

 ظهور مکان

 شور است؟ک دامک محل ویوع ظهور

 ،اناتات، محل ظهور حضترت و اعلت م آن بتن جهانیروا براسا 

                                              
 .39، ص3، جاالعمال اقبال . 

 .303، ص53، جبحاراالنوار . 
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 وارد شتده یادیتات ز یتن اصتوص روایتدر ا. معظمن است کۀم

ن اصتوص یتدر ا امتام بتاقر :مانک ینمونتن اشتاره مت یتکن بن ک

 :اند فرموده
رود و  ینتتد، بتتن مستتجداشحرام متتک اماتتق یچتتون امتتام مهتتد

شتوند  یمرد نزد او حاضتر م 909ستد و یا یعبن مک پشت بن

 :ن استتیتن آیتنتد اک یمت ین بن زبان جتار ک ین سخناو نخست

نانُتم ُمؤِمن ُ م إن كُ ٌر شَ اهللِا اَ  عُ اَّ بَق.  

گر، حضرت در مسجداشحرام ضتمن اعلت م یات دیروا یۀز بر پاان

از اتود  یرواتو همگان را بتن پ یمعرفان اظهور، اود را بن جهان

 .ندک یدعوت م ین اشهیرش دیو پذ

کنددد و آیددا از همددان ابتدددا دسددت بدده ییددام  جددا ظهددور میک امددام زمددان

 وه خضر خواهد آمد؟ ک زند؟ چرا و چه مویع به شهر یم و می

نند و بنتابر نظتر مشتهور، در ک ین ظهور مکدر م یامام مهد

شان بن یا ییفرما فیتشر  یبرا ید، وشینما یام ماهمان موقع ق

 .وجود ندارد یت معتبر یوه اضر، رواک شهر مقد  قم و

، از شهر مقتد  اطهار ۀات ائمین در رواک است یاشبتن گفتن

بتت بتن ان، اصوصا  در عصتر غان سرزمیلت ااقم و مردم بافض

 :ثین حدیاد شده است؛ ازجملن ای یبزرگ

 :رمودبن من ف امام صادق: دیگو  یم یعفان بصر 
 «انتتد؟ دهانام« قتتم»ن قتتم را بتتن چتتن ستتبب کتت یدانتت یا میتتآ»

ن یتاز ا»: فرمتود. «داامبر و شما داناتر هستتاادا و پ»: گفتم

 محمتد ن اهتل آن در اطتراف قتائم آلک ده شداجهت قم نام

ننتتد و در ک یمتت یار یتتاو را  وام اتتاب او قکتتنتتد و در ر یآ یگتترد م

  .«ورزند یاو استقامت م یار ی

 هوراطل ع از ظ

شدددان بددداخبر یان چگونددده از آمددددن ایدددجهان در زمدددان ظهدددور امدددام زمدددان

                                              
 .06، ح619، ص93، باب0، جنیالد مالک . 

 (.068، صتیب اهل ۀمیرک یزندگان :بن نقل از) 306، ص6، جبحاراالنوار . 
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 شوند؟ یم

بداننتد و بعتد  یست تا ابتدا افراد ااصتاانن ناظهور امام مخف

مردم  ۀهم ،فتداظهور اتفاق ب ین وقتکن ابر دهند؛ بلیر یبن سا

: ل بتن متا گفتتن شتدهاتن دشابن همت  .شوند یا از آن مطلع مادن

فتتد ااگتر ظهتور اتفتاق ب ؛ زیتراداتنکقبتول ن یسک ابر ظهور را از

 .ستابن ابر دادن ن یاجافهمند و احت یهمن م

ن است همن بتا هتم بفهمنتد؟ در پاستخ کن چگونن ممک نیاما ا

 ینتتتتدا ظهتتتتور امتتتتام زمتتتتان یهتتتتا از عل مت یکتتتتی: میاگتتتتو  یم

 ید و حتتتامتتردم جهتتان آن را اواهنتتد شتتن ۀهمتت. استتت  یآستتمان

و از آن پت    شتنوند یآن را م ،شتدهدار اتاند ب ن اوابک یسانک

  .شوند یافتد و همن باابر م یها م بر سر زبان نام امام زمان

بتتن نتتام  یداتتام فتترد پلاتتماننتتد ق ییهتتا ن، عل متیتتعلتت وه بتتر ا

ز در چند ماه قبل از ان یمانیبن نام  باتقواییز فرد او ن یاناسف

 .ندک یظهور م ۀو مردم را آماد  افتد یظهور اتفاق م

 اات امامشن

اری بایدد ک ند، ما او را چگونه بشناسیم و چهک ظهور اگر حضرت مهدی

 انجام دهیم؟

ان شتتده اتتب یحضتترت بتتن اتتوب یات، اوصتتاف جستتمانیتتدر روا

                                              
بتا هتم او را نتد مگتر همتن اب یاو را نم یستک»: بتن مفضتل فرمتود امام صادق . 

، 59همتان، ج. )«داتنکبش یذکتن را بن شتما گفتت، تیر اا  غکپ  هر . ننداب یم
 (.6ص

و نتام پتدرش را صتدا  از آستمان نتام امتام زمتان ییقبل از ظهتور، صتدا یعنی . 

: دیتتتفرما یمامتتتام صتتتادق. داتتتنک یرواتتتپ یاز امتتتام مهتتتد: زده، اواهتتتد گفتتتت
ان اوست اعاو ش ید حق با علاشن آگاه باکند ک یاز آسمان صدا م یا ندهیگو 
شتنوند و  یمختلتف م یهتا ا بتا زبانامردم دن ۀرا هم یام آسمانان صدا و پیو ا
 (.366ص ی،طوسشاخ  ،ةبیالغ. )فهمند یم

 .09، ح363ص ،ی، نعمانةبیالغ . 

 .390، ح086، ص0، جةمکالح زانیم . 

 .36، ح390، ص53، جبحاراالنوار . 
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نتتد، اعلتت م ظهتتور حضتترت بتتا ک یحضتترت ظهتتور متت یوقتتت. استتت

ن همگتان آن را کت همتراه استت یآستمان یر نتداانظ ییها نشانن

را  اویشتتنن روز ظهور، اخستاود حضرت هم در ن. شنوند یم

ن، یتتافتتزون بتتر ا. نتتدک یمتت یان معرفتتاتتشتتفاف بتتن جهان طور بتتن

توانتتد  یشتتود، م یار مکن بتتن دستتت حضتترت آشتتکتت ییهتتا معجزه

، ایتن هنگتامدر . دیتشناات آن حضرت بن شمار آ یها از راه یکی

از دعتتوت  یرواتتشتتود و همتتن بتتن پ یحجتتت بتتر همگتتان تمتتام م

 .تندحضرت و اطاعت از او موظف هس

م و راه ینددک اسددت، چگوندده بدداور ه امددام زمددانکدد ندددک ادعددا یاگددر شخصدد

 ست؟یشناخت او چ

. فهمنتد یند همتن مک ظهور امام زمان ید وقتامطمئن باش

 یگتر ید ۀبفهمنتد و دستت یا ن عدهک ستان کیوچک ظهور اتفاق

 ۀهنگتام ظهتور، همت. گر ابر دهنتدید ۀعده بن عد یکنفهمند و 

  کل هتر ان دشابن هم ؛مطلع اواهند شد باره یکا بن امردم دن

د از یتتتد و نبایتتتگو  یدهتتتد، درو  م ابتتتر از ظهتتتور امتتتام زمتتتان

 .ردک را قبول ، ابر ظهور امام زمانک  هاچ

ده شدن نام اقبل از ظهور، شن یها از عل مت یکیمثال  برای

ا بتن زبتان اودشتان نتام اتمتردم دن ۀن همک امام از آسمان است

: دیتگو  یم یآستمان ین صتداکت نیتند و اشتنو یرا م یامام مهد

ن کت ین اتفاقتات مهمتان تتا چنتیبنتابرا. است یحق با امام مهد

ار کت در یظهتور  ،فتادهاشوند اتفاق ن یم باابرهمن با هم از آن 

 .ردک باور باره نیرا در ا یسک د حرفین نبایبنابرا. نخواهد بود

 بتتت،ادر زمتتان غ یعنتتی ،امتتا اگتتر منظتتور قبتتل از ظهتتور باشتتد

بتت، ادر دوران غ: میاد بگتو یتبا ،نتدارا بب بتواند امام زمان یسک

اتاص  مواقتعافتتد و در  یم اتفتاق مکت ارابست دن امام زمتانید

 یستک شتذا اگتر. نتدک دااتدار امتام را پیق داتوف یسک ن استکمم

اگتر . استت ییگتو  فترد درو  ،نماب یمتن مرتتب امتام را مت: دیبگو 

ن کت اورداتب یلتاد دشیتبا ،نتدک یحضرت بخواهتد اتودش را معرفت

عاجزنتد و بتا  یز مخفادن آن چاا فهمی دادن از انجام یافراد عاد
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ل اتتنتتد وگرنتتن بتتدون دشک امتتام بتتودن اتتود را ثابتتت یلتتان دشاچنتت

ض یمثلت   متر  ؛ستتارفتن نیپذ یسک ن ادعا ازیا ی،م و قطعکمح

ن بتتن کتت یا از درون قلتتب متتا از حتتاجتیتترا شتتفا دهتتد  یل علتت ج

ن افتراد کت ن متواردیتم ابر دهتد و امثتال ایا گر نگفتنید ک  هاچ

حضتترت مشخصتتات  ،نیتتعلتت وه بتتر ا. ستتتنداقتتادر بتتن آن ن یعتتاد

حضتترت را  ۀز چهتر اتتن هتا آنتتوان از  ین مکتت دارد ینتا  مع یظتاهر 

 .ص داداتشخ

 ر ظهوراتأث

 چه تأ یری در جهان دارد؟ ظهور امام زمان

 :دهد یانجام م یار اساسک دو یامام مهد

 سازد؛  یباطل را سرنگون م یها دوشت. 0

، پتتتر از عتتتدل و داد یومتتتت استتتل مکل حکابتتتا تشتتت جهتتتان را. 3

 .ندک یم

امتتل ک درستتت و یاجتترا یۀو در ستتا موعتتود یدر دوشتتت مهتتد

 بتن ،د و اردپستند قترآنیتام جاو کتبختش استل م و اح اتام حاتعاش

 یر کتتستتطح ف ؛گتتردد یشتتود و بشتتر استتتثمار نم یظلتتم نم یستتک

و  یشتانی، پر یار کت ی، بیمار اب ؛رسد ین من درجیتر  یبشر بن عاش

هتا استتفاده  منتابع و گن  یتمتاماز رود و  ین متااز بت یسرگردان

ش، یاز ستتنت رفتتاه، آستتا یتتتاها در سراستتر گ انستتان. شتتود می

، یآزاد. ت، عتتداشت، صتتلح و صتتفا براتتوردار اواهنتتد شتتدناتتام

ن از آغتار کت ی،و برادر  ی، شذت، اتحاد، اتفاق، برابر یش، اوشیآسا

ومتتت کآن هستتتند، در ح یوجو ها در جستتت انستتان ۀالقتتت همتت

  .دیآ ید میادا پد ین وصیآار  یواحد جهان

 ند؟ک یظهور م یچرا حضرت مهد 

امتتل ک یاجتترا ین بتتراکتت استتت ین حجتتت اشهتتیآاتتر  امتتام زمتتان

 ن درجتاتیها بتن بالت تر  امتل انستانکو رشد و ت ینید یها برنامن

                                              
 .03، صیمهد نور . 
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، جهتان را پتر از از ظهتوربعتد اند و  ره شتدهاشرفت ذاامال و پک

گر ید ،آن حضرت یومت جهانکح یۀنند و در ساک یمعدل و داد 

 ۀنتاآن حضترت زم. ستتان ین ابتر ااز ستم، فقتر و فستاد در زمت

را فتراهم  یو معنتو یمردم از نظر متاد ۀهم یواقع یاوشبخت

ر و اتا و آارت استت و متردم از اان همان سعادت دنک آورد یم

 . شوند یمند م هن و آسمان بهر ات زمکبر 

 براک ظهور صغرا و

 یز یددچگوندده اسددت و چدده چ امددام زمددان یبددراک ظهددور صددغرا و ظهددور

 شود؟ یبرا شمرده مک درآمد ظهور شیپ

 یا بترا دو مرحلتنک بت صتغرا وار غانظ یظهور حضرت مهد

نتتدارد و آن عبتتارت از  تتتر باشظهتتور  یتتک ن حضتترتکتتستتت، بلان

در  یومت عدل اشهکح ییبرپا یار حضرت براکام و ظهور آشاق

ظهتور حضترت ستخن بتن  ن ازکت یاتیتدر روا. سراسر جهتان استت

ام اتتق یعنتتیان شتتده استتت؛ اتتن مطلتتب باهمتت ماتتان آمتتده ناتتز

ن همگان در انتظار تحقق آن بن ستر ک است یز احضرت همان چ

 .برند یم

ات یتن رواکت ها، برای آثتار و نشتانن ۀبا گذشت زمان و مشاهد

، انتد ردهک شتدن عصتر ظهتور مطترح کیتنزد یهتا نشتانن ها را آن

 یهتا ا افتقین گو ک دیآ ید میانسان پد ینش و احسا  براان بیا

ن ستمت یت  بتن ایگتردد و جهتان بتن تتدر  یدار متیم پدک مک ظهور

ش از ارا بتت یومتکتتن حااز بتتن چنتتاتتز ناتتت نیرود و بشتتر  یش متتاپتت

ت کتتن حر یتتتتتوان ا ین منظتتر متتیتتاز ا. نتتدک یگذشتتتن احستتا  متت

هتا و در  اد حضرت بر ستر زبتانیوزافزون نام و و رونق ر  یجیتدر 

درآمتتد ظهتتور  شارا ظهتتور صتتغرا و پ یو جهتتان یمحافتتل علمتت

 یا مرحلن یک یا حادثن ،رد؛ اما اصل راداد ظهورک یحضرت تلق

 .دهد یم یرو یط، بن فرمان اشهین با فراهم شدن شراک است
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 امتاظهور و ق

 با ییامت همراه است؟ آیا ظهور امام زمان

 :امت وجود دارداات دو قیروا طبق

همراه بتا زنتده  یام حضرت مهداق :ا رجعتیامت صغرا اق. 0

 شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدن 

پتتت  نتتتام دیگتتتر رجعتتتت، قاامتتتت . از مردگتتتان استتتت یا عتتتده

 اشبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن . ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتصغرا

داد مستتتتقل از هتتتم یتتترجعتتتت دو رو  ۀظهتتتور حضتتترت و مستتتئل

 ن ابتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدا کتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت هستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتند

ا امتت صتغر اپت  ق. رداتگ یظهور حضرت و بعد رجعت انجام م

 ؛گردد یداد منطبق میهر دو رو  رب

ن یا :مردم ۀختن شدن هماامت و برانگاا روز قیبرا ک امتاق. 3

در   .رداتتگ یامتتت، بعتتد از ظهتتور حضتترت و رجعتتت صتتورت ماق

 امتت استتاق یها از نشتانن یکتیواقع ظهور حضترت و رجعتت 

امت بعد از رجعت و رجعت بعد از ظهور حضترت اواهتد ان قک

 .بود

خوانندد  المحشدر می را روز ییامدت یدا یوم هور امدام زمدانکه ظ علت این

 چیست؟

ا یتتتامتتتت ار روز قاتتتتعب ات، در متتتورد ظهتتتور حضتتترتیتتتدر روا

بتتن ظهتتور آن حضتترت  یاشبتتتن گتتاه. اشمحشتتر وجتتود نتتدارد ومیتت

امتت در او ق کوچتک امتاق یعنی ؛شود یگفتن م صغراامت اق

ن ک است ی، اتفاقات شگفتیگذار  ن نامید علت ایشا .اان دناهم

شتتود؛ مثتتل زنتتده شتتدن  یدار میتتدر زمتتان ظهتتور آن حضتترت پد

امتت انجتام ان امتور بتن هنگتام قیتن اکت جا از آن .از مردم یگروه

 یزمتان ۀن دور یتامت است، بتن اارد و از امور مربوط بن قاگ یم

ن با دوران گذشتن متفاوت است و بن دوران بعتد شتباهت ک زان

 .ندیگو  یم صغراامت ادارد، ق
                                              

 .306ص ،ین موسویدفخراشدا، ساتیروا در یمهد امام از سنال . 
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 در مکنحضور 

 ه رفت؟یبه م زمان توان پ  از ظهور امام یچگونه م

 ن سؤال باشتدیا یروند تا جا ین نمکدر زمان ظهور همن بن م

ن بن محضر ک ر شدهکات، دو گروه ذیدر روا. د رفتین چگونن باک

 : رسند یم امام زمان

ن کتت ینفتتر هستتتند، در حتتاش 909ن کتت گتتروه اول، اصتتحاب اتتاص

ن حاضتتتر کتتتآستتتا در م صتتتورت معجتتتزهشحظتتتن بتتتن  یتتتکدر  هتتتا آن

 ،انتتد اتتواب اتتود افتتتن شتتب در راتتت یوقتتت یعنتتی  ؛شتتوند یمتت

ن یتتا هتتا آنن در متورد یبنتتابرا  .ننتتداب ین متکتتناگهتان اتتود را در م

 .ل ت وجود نداردکمش

ن بعتد کت اران حضرت هستندیپانزده هزار نفر  _گروه دوم، ده 

ن کتال رم بن م یز با طان ها آن. رسند ین مکنفر بن م 909ن یاز ا

نند، اما چند قدم برداشتن بتن ک یت مکاده حر اپ یعنی  ؛روند یم

 .دارنتتد یا اشعتتاده ر قتتدرت فتتوقامستت یدر طتت و رستتند ین متتکتتم

 یاج ندارنتد و دور اتمتا احتاز بتن گذرنامتن و هواپاتن هتا آنن یبنابرا

 هتا آنن بتا حضتور کت هستند یارانینها یا. ستمعنا بی ها آن یبرا

ش را آغتاز یت اتو کتنتد و حر ک یام ماتور و قن، حضرت ظهکدر م

جتا ک هر. ن باشندکست در ماز ل زم نار مردم نیاما سا، دینما یم

 .نندک یعت ماب ها آنرسند، مردم با  یندگانشان میا نمایحضرت 

                                              
 .980، ح 909، ص 8، ج یافک؛ 36، ح 388همان، ص  . 

 .059، ح 968، ص 53، ج بحاراالنوار . 

 .نیالواعظ ةروض . 



 

 

 

 

 

 

 

 ط ظهوریشرا

 لیک طیشرا

 ست؟یچ تحقق حیومت عدو جهانیا یشرا

ن کتت مقصتتود از ظهتتور، تحقتتق حکومتتت عتتدل جهتتانی استتت

 :پادایی آن، چهار شرط دارد

 وجود رهبر جهانی؛. 0

 برنامن و استراتژی حرکت و حکومت؛. 3

 یاوران؛. 9

 .پذیرش جهانی. 9

ن توانتتایی ادارۀ کتت هتتر حکتتومتی بتتن رهبتتری شایستتتن ناتتاز دارد

ن همتۀ کت ای جتامع لت زم استت نظام را داشتن باشد و ناز برنامتن

، هتم رهبتر انی مهتدیدر حکومت جهت. ناازهای جامعن را برآورد

ن کت شایستن و هم برنامۀ جامع فراهم گردیتده استت؛ زیترا قترآن

رده، برنامتۀ کت داری را باتان ترین نسخۀ حکومت و حکومتت عاشی

ن نماینتدۀ اتدا و آاترین کت امتام مهتدی. استت حکومت مهدی

 .است، رهبری حکومت را برعهده دارد جانشان پاامبر

ن ناتاز بتن تحقتق دارد، وجتود کت های حکومت از شرایط و زمانن

یتاوران لتت یق و پتذیرش جهاناتتان نستبت بتتن حاکماتت عتتدل اشهتتی 

بن عبارت دیگر، برای تحقق حکومت عتدل جهتانی، یتاوران . است

، باید (ها اوصاف و ویژگی)افیک و( تعداد)م یک حضرت، از نظر

ن بتواننتتد حاکماتتت دناتتای بتتزرگ حضتترت کتت ای باشتتند بتتن گونتتن

کتن در بعضتی از روایتات آمتده،  چنان. شتوند دار را عهتده مهدی
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ن مقصود هستۀ مرکزی یتاوران ک تن هستند 909یاوران حضرت 

ی از یتاوران حضترت تتر  باشهای  در روایات دیگر بتن حلقتن. است

 .ن گرد هم اواهند آمدک اشاره شده

جهاناان برای تحقق شرایط حکومت جهانی، باید بترای پتذیرش 

در آن . ننتتدک و از آن استتتقبالحاکماتتت معصتتوم آمتتاده گردنتتد 

 هتتا را تجربتتن زمتتان، متتردم جهتتان همتتۀ مکاتتتب بشتتری و حکومت

 هتتتتتتتتا را در تحقتتتتتتتتق بخشتتتتتتتتادن بتتتتتتتتن  رده و ناکتتتتتتتتامی آنکتتتتتتتت

اند و همۀ امادشان بتن ستوی  آرزوهای بزرگ بشر، در عمل دیده

 .حاکمات منجی آسمانی است

ن در جهتتت تقویتتت جبهتتۀ یتتاوران امتتام کتت همتتن وظافتتن داریتتم

سازی، جامعۀ اود و جامعۀ جهانی  کوشام و با فرهنگب مهدی

 .نامک را برای پذیرش حکومت اشهی و عداشت قرآنی آماده

ع یا عوامدل تسدر یدفراهم شود  ها ر آند همیا بایو آ چیستا ظهور یشرا

 وجود دارد؟ یگر ید

شرایط متعددی برای ظهور باید فراهم شود؛ زیترا ظهتور ناتز 

انۀ مساعد برای بتروز و نتاجتن دادن مانند هر پدیدۀ دیگر، بن زم

بنتابراین . افتتد احتااج دارد و بدون آن شترایط، ظهتور اتفتاق نمی

های ظهتتور  عامتتل دیگتتری غاتتر از فتتراهم شتتدن شتترایط و زمانتتن

اشبتتتن عتتواملی . توانتتد موجتتب ظهتتور یتتا تستتریع آن شتتود نمی

آید و در  تر بن وجود می ن با وجود آن، این شرایط سریعک هست

افتتتد، امتتا بتتن هتتر حتتال بایتتد ایتتن  ظهتتور زودتتتر اتفتتاق مینتاجتتن 

 .شرایط فراهم شود

ن شترایط کت کنام بن دو شرط از شرایط مهم ظهتور اشتاره متی

 :دیگر ناز در درون آن اواهد بود

کن روشن استت وجتود رهبتر، هرچنتد  چنان :ارآمدک ارانیوجود . 0

 بایتتدافی ناستتت؛ زیتترا کتت تنهایی ارآمتتد باشتتد، بتتنک بستتاار آگتتاه و

ننتد و بتن ک ن دستورها و اهداف آن رهبر را اجتراک سانی باشندک

کتتن قاتتام ثمتتربخش باشتتد،  بنتتابراین بتترای این. عرصتتۀ عمتتل آورنتتد
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 گونتن را دقاقتا  و همان ن اوامتر امتام زمتانکت باید افرادی باشند

اواهد انجام دهند؛ یعنی افترادی عتاشم و آگتاه و در  ن امام میک

لتتت ص باشتتتند تتتتا از موقعاتتتت اتتتود عتتتان حتتتال اهتتتل تقتتتوا و اا

نثار، اهل مبتارزه و مقاومتت  استفاده ننمایند؛ فداکار و جان سوء

باشند و از هاچ چازشان در راه اطاعت از امام دری  نکننتد و بتا 

 تمام وجود، در ادمت امام باشند و اود را وقف او نمایند؛

دۀ بر باشتند، امتا تتو اگر رهبر و افراد فرمتان :یمردم یآمادگ. 3

ها را قبول نکنند، بتاز قاتام و  ها را نپذیرند و حاکمات آن مردم آن

 بنابراین شرط دیگر ظهور این استت. حرکت اثری نخواهد داشت

ن مردم واقعا  طاشب حکومت مهتدوی باشتند و تتن بتن عتداشت ک

دهند و برای اجرای عداشت و اسل م و دین از چاتزی دریت  نکننتد 

هاستتت نخواهنتتد، بلکتتن  نفتتع آنن بتتن کتت و عتتداشت را فقتتط زمتتانی

ارزش عتتتتداشت و دیتتتتن را بفهمنتتتتد و بتتتترای برقتتتتراری عتتتتداشت و 

ن کتت افتتتد ایتتن وقتتتی اتفتتاق می. گذاری نماینتتد معنویتتت ستترماین

مردم اول  ، بفهمند تنها راه نجاتشان برقراری معنویتت و عتداشت 

ننتد؛ یعنتی عملت   ک است و ثاناتا ، بتن ایتن علتم و فهتم اتود عمتل

ن ایتن علتم را کت اشبتتن عتواملی وجتود دارد. ام نمایندبرای آن اقد

های  کند؛ مثل وجتود وستائل ارتبتاط جمعتی و رستانن تسریع می

تواند پرده از چهرۀ متدعاان دروغتان حقتوق بشتر،  ن میک جهانی

مبارزه بتا تروریستم، مبتارزه بترای امناتت و غاتره بتردارد و متردم 

انسان را ندارند  ن اینان توان بن سعادت رساندنک زودتر بفهمند

کننتتد و بایتتد ستترا  راه دیگتتری  هتتا را گمتتراه می آن تتتر باشو بلکتتن 

کاری و  ن با سااستتک از طرفی دیگر، بن این نتاجن برسند. بروند

 تتتوان گرایی و رشتتوه و صتتد عامتتل دیگتتر نمی بانتتدبازی و فاماتتل

ای ساشم داشت و بتن ستعادت رستاد؛ بلکتن تنهتا  شور و جامعنک

 .شت استراه، اجرای عدا

پا اواهند ااستت و هتر نتوع   گاه برای معنویت و عداشت بن آن

 عتداشتی را محکتوم و بترای عتداشت فتداکاری اواهنتد فساد و بی



 ها ها و پاسخ ؛ پرسشتیمهدو  ► 953

 

توان گفت زمانن برای ظهتور فتراهم شتده  در این زمان می. ردک

 .است و مردم حاضرند حکومت مهدوی را بپذیرند

هتا اتفتاق  ودین چنتان چاتزی بتن ایتن ز کت ردکت اشبتن نبایتد گمتان

و  تر باشن مردم هر روز ک هایی وجود دارد افتد؛ زیرا نشانن نمی

شتتتوند و بتتتن دنبتتتال افتتتراد عتتتادل  تشتتتنۀ عتتتداشت می تتتتر باش

 .گردند می

 (ند؟ک یظهور نم چرا امام زمان )،آمدنی است یا آوردنی؟ امام زمان 

 و پتر ین اصتل ظهتور و آمتدن امتام مهتدک د توجن داشتیبا

استت و اداونتد  یاشهت یهتا از عتدل و داد، از وعتدهن اردن زمتک

ن ظهتتور حتمتتا  یبنتتابرا. نتتدک یاش عمتتل نم وعتتده  هرگتتز برالتت ف

ن حتد یتتا اپ   ؛تواند مانع شود ینم یز ااتفاق اواهد افتاد و چ

 .ر دهدااتواند آن را تغ ینم یسک دانست و یتوان آمدن یرا م

ن یتا ،ریا دید زو ؛ندک یچن وقت ظهور م کن امام زمان نیاما ا

ط زودتتر یهرچتن شترا. ط استتیبن دستت متردم و بستتن بتن شترا

ر اطتور بتا تتأا ناهم. دکنت تر ظهتور می هم شود، امتام ستریعفرا

تتوان گفتت  ین شحاظ میاز ا. افتد یر ماز بن تأااظهور ن ،طیشرا

 .ردک د تل شیل ظهورش بااتعج یاست و برا یحضرت آوردن

رستند؟  ینش متاتده و باتعقن یتو چن وقت متردم بتن ا یکِ  اما

هتا را  شیها و گترا ومتکن تمام حک رسند یجن مان نتیبن ا یوقت

 ر، بتن مترور زمتان بتر سترکتان با انواع تفامدع ۀنند و همک تجربن

ار کمتردم آشتت یبترا هتا آن یهمگت یو نتاتوان یینتد و نارستایار آکت

ن یآاتتر  یدوشتتت مهتتد»: ات آمتتده استتتیتترو در روا نیتتاز ا. گتتردد

   ؛«دوشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

. ماتوانستت ید اگر قدرت دست ما بود ما هتم متیننگو  ای عدهتا 

 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتردم از  یوقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

ن اتفاق ین اک چنان)ردند ک داها قطع ام ومتکها و ح تبکتمام م

 در غتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترب در 

                                              
 .985، ص3د، جاخ مفاش ،االرشاد . 



 959 ◄ ورشرایا ظه

 

ت اتن ظرفیتشوند و ا یم یاشه یاواهان منج( حال وقوع است

 را در اتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتود 

 رندیذد، با جان و دل بپیگو  یاشه یمنج هرچنن ک نندک یجاد میا

ن اچنت بتامنتظتر استت و  ۀ، جامعتیا ن جامعتناچنت. جا آورنتد بن و

 .ع ظهور داشتتوان توق یم یطیشرا

 کند؟ یار داشته باشد، ظهور می 313که  ، هنگامیآیا امام زمان

نقتتتل  از امتتتام جتتتواد یم حستتتناجنتتتاب عبتتتداشعظ یتتتتیدر روا

 :ندیفرما یم

أ  وثل ثتع ن من اصحابن عد  اهل بدر، ثل و متاجتمع اشی... 

فتتاذا اجتمعتتت شتتن هتتذه ... التت رمی عشتتر رجلتت   متتن اقصتت

  ؛ ...اشعد  من اهل ال ال ص أظهر هللا امره

بتتن تعتتداد اهتتل بتتدر، از  ینفتتر از اصتتحاب امتتام مهتتد 909

نتتد و اطتترافش جمتتع یآ یحضتترت م ین بتتن ستتوااطتتراف زمتت

ن عتتده از اهتتل االتت ص جمتتع شتتوند، یتتا یوقتتت... شتتوند یم

 .ندک یار مکاداوند امرش را آش

فقتط  اگتر امتام زمتان»: ت معتقدنتدیتن روایتا براسا  یبرا

  .«ندک یار مخلص داشتن باشد، ظهور می 909

امتام  این تعداد یار بترایل شدن امکن تک قت آن استااما حق

از  یکتین کتست، بلاظهور ن یتنها شرط و علت تامن برا یمهد

ط یاشتتر  یظهتتور امتتام مهتتد. اران استتتیتتط ظهتتور، وجتتود یشتترا

 ۀنتان زمیبنتابرا. ز داردان یو استقبال جهان یمانند آمادگ یگر ید

 .ستااران نیفقط وجود  یومت جهانکظهور و ح

 ظلم و ظهوررابطۀ 

ه در دنیددا رایددج شددده و خددود امددام کدد بددا وجددود ایددن همدده سددتم و فسددادی

امام عصر ویتی بیایدد )کنند؟  هم شاهد آن هستند، چرا ظهور نمی زمان

                                              
 .3ح ،900، ص96، باب3، جنیالد مالک . 

 .993، صغربت در آفتا  . 
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ار ویتددی صددورت کدد کنددد؛ امددا چددرا ایددن یبران را نددابود میظالمددان و مسددت

 (گیری بهتر از درمان نیست؟ ه جهان پر از ظلم شود؟مگر پیشک گیرد می

 چتتتن موجتتتب ظهتتتور امتتتام زمتتتان ن آنکتتت د توجتتتن داشتتتتیتتتبا

 همچنتانومتت امتام و کرش حیپتذ یمردم برا یشود، آمادگ یم

را امتتام  هاین دستتتور کتت استتت یار کاران مخلتتص و فتتدایتتوجتتود 

 .ندیننما یفروگذار  یوششک چان راه از هینند و در اک قا  اجراادق

ن وجتتتود ستتتتم و پتتتر شتتتدن عتتتاشم از آن، باعتتتث ظهتتتور یبنتتتابرا

ظهتتتور  ین حضتتترت زمتتتانکتتت ات آمتتتدهیتتت، در روایآر . شتتتود ینم

ن یتهتا ا تین روایتا ین پر از ستم شود؛ امتا معنتاان زمک ندک یم

ظهتتور استتت، ن پتتر شتدن جهتتان از ظلتتم و ستتم، علتتت کتت ستتان

ن اواهتد بتود و اهنگام ظهور وضتع جهتان چنت: دیفرما ین مکبل

گتر، یبن عبتارت د. ردک داد و ستم ظهور اواهداحضرت در اوج ب

جهتتان در زمتتان ظهتتور استتت، نتتن اوضتتاع  یایتتث گو یتتن احادیتتا

 .علت ظهور کنندۀ باان

د یتتفتتتد، بااتر اتفتتاق ب عیستتر  هرچتتنم ظهتتور اپتت  اگتتر بختتواه

را در اود و جامعن بتن  یعدل امام مهد ومتکرش حیپذ ۀنازم

 ،م بتن جتز امتام زمتانان بتدانکت مابرست ییم و بتن جتایتوجود آور 

نتد، ک هرچن امام امتربرساند و  یبختاکتواند ما را بن ن ینم یسک

ز ات، گتاه بتن ضتررمان نین عداشت مهدویچن ابن سود ماست؛ گر

چتن هر هان از ستم ناز انسان را بترایاشبتن پر شدن ج. تمام شود

 . رساند یم یار ی ،دناجن رسازودتر بن نت

شترفت صتنعت و علتم، بتدون ام پاابیتد در یتن باک نیبعد ا ۀتکن

متردم عتداشت و  یتواند بترا ینم ییت، بن تنهاات و انسانیمعنو 

علتم و  کمک ل زم است تا بن یاشه انسانین کاورد؛ بلاسعادت ب

راه بشتتتر پاستتتخ گفتتتتن شتتتود و او  یواقعتتت یازهتتتاات او، نیهتتتدا

ظهتتور حضتترت  ین بتترایبنتتابرا. نشتتان دهتتد همتتنستتعادت را بتتن 

 یز استت و ظلم یر یپتذ حق یجامعتن بترا یعموم ی، آمادگیمهد

ن شترط یتر  یضترور  ،ارکاران مخلتص و فتدایتآنان و فراهم شدن 
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 توانتتد ینم ییصتتورت، امتتام بتتن تنهتتا نیر ااتتظهتتور استتت و در غ

جامعتتن را  گذشتتتن نتوانستتتند ۀن ائمتتکتت انجتتام دهتتد؛ چنتتان یار کتت

 . نندک اصل ح

، هتا آنن در رأ  کت ظهتور استت ۀناپ  مهم، فراهم شدن زم

گرا و  املتت   حتتقک یرش دوشتتتیپتتذ یبتترا یانستتان ۀجامعتت یآمتتادگ

قرار دارد؛ وگرنن، هر اندازه  یاشه یها فرمان براسا ز، است ظلم

ظهور  ۀنارد؛ چون زمک اد باشد، امام ظهور نخواهدیداد ز اهم ب

 اتود را اجترا یاشهت ۀتواند برنام یشان نمیت و افراهم نشده اس

 .ندک

ع در یتستر  ین بتراکت ادشتده، روشتن شتدیبا توجن بتن مطاشتب 

ت اتتترب یمنتتد اوران مخلتتص و تتتوانیتتد یتت، باظهتتور امتتام زمتتان

اد یتتاشملتتل، نتتام و  ناجامعتتن و در ستتطح ب یو در فضتتا ،شتتوند

  شتود، تتا متردم اتت تبلیابد و فرهنتگ مهتدو یحضرت گسترش 

 یامتتام مهتتد یومتتت عتتدل جهتتانکرش حیپتتذ ۀاق و آمتتادمشتتت

 .ندگرد

ه فساد و تباهی همر عالم را فدرا گرفتده ک در عصری چگونه امام زمان

 کند؟ اند، ظهور می می بر اصوو خود بایی نماندهک و جز عدۀ

تتوان  یهر انقلت ب م یها شنیر  ین مسئلن را در بررسیپاسخ ا

ن یتتاز ا یکتتیز اتن یدحضتترت مهتت یانقلتت ب بتتزرگ و جهتان. افتتی

 ین انقلتت ب، جهتتانیتتن اکتت ن تفتتاوتیتتبتتا ا. هتتا اواهتتد بتتود انقل ب

آن را  رمکتامبر ااتپ ین وصتیت گرفتتن و آاتر أنشت یاست، از وح

 .بدون اطا و اشتباه برقرار اواهد نمود

 :ل زم است یبروز هر انقل ب یدو رشتن علل و عوامل برا

 بن ستوه آمدن مستضعفان؛. 0

ختتتن وضتتع موجتتود و اتحتتاد یهبتتر در بتتن هتتم ر ر  یمنتتد توان. 3

 .جاد انقل بیامت در ا

ش از ظهتور اشتاره ان دو عامل در عصر پتیبن ا یادیات ز یروا

 ش از ظهتور دل شتتاپت یهتا یات بتن ناامنیتاز روا یگروهت. دارند
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ر شتتدن مستتلمانان، اها، استت شتتتار، فتنتتنک مثتتل جنتتگ، ؛ننتتدک یمتت

 یز گروهتات؛ ن...مرج وو ، هرجکات هوشنای، جنایناگهان یها مرگ

، یو گستتترش فستتاد و تبتتاه یت نابستتامان اقتصتتادابتتن وضتتع

شتدن  کموقع، اشت یب یها دن بارانیا بار یمبود باران و ک مانند

ود تجارت، ک، فقر، ر ی، گرسنگیها و رودها، گسترش گران اچنیدر 

نتتتد؛ ینما یاشتتتاره م... و ییزنتتتان در مقابتتتل متتتواد غتتتذا ۀمبادشتتت

 یام و انقلت ب جهتتاناتتستازان ق ننابتتن زم اتیتگتتر از رواید یگروهت

عن بن اصوص اهل اان شدانشمندعاشمان و  یبن رهبر  یمهدو

ها  گتر نشتاننید. ننتدک ی، اشتاره متیز نشر فرهنگ اسل مکقم، مر 

و رهبتتران نستتتوه  یقتتاوجتتود مؤمنتتان حق: ن شتتمار استتتیتتاز ا

و  ید اراستانابن نام س  هاشم یما از بناس اوش یجوان :مانند

 همچنتانو   یحسن دالم بن نام سید اۀرو از ناح اوش یا جوانی

اش حضتتترت  ینتتتان پتتترچم را بتتتن صتتتاحب اصتتتلین اکتتت ...و یمتتانی

 .م اواهند نمودیتقد یمهد

 ی،ات عل وه بر گستترش ظلتم و فستاد و تبتاهین در روایبنابرا

ز اشاره شتده استت؛ حضتور اد ناام یها ات روشن و روزننکبن ن

 اوضتتاعدر  یاعصتار، حتت یتمتتام و در یتتامؤمنتان در سراستر گ

 .ش از ظهوراسخت پ

  ن صاشحک یسانک :اند متفاوت یها از نظر صفات اال ق انسان

اعصتار بتا ظلتم و فستاد  یو در تمتام هستتند یگر واقعت اماقو 

اواهنتد  یت جتدکز مشتار ان ام امام زمانااند، در ق ردهک مبارزه

آثتار ستوء و  ،افتنیرت ابص افراد ناصاشح نازاز  یلاداشت، اما ا

را در اود و جامعتن مشتاهده  یو ناهنجار  یفساد و تباه یمنف

 . وستاها اواهند پ یاواهند نمود و بن انقل ب

هتتتتا  ومتکح یبقتتتتا و فنتتتتا یدربتتتتاره چگتتتتونگ رمکتتتتامبر ااتتتتپ

 :اند فرموده

                                              
 .038، ح301، ص9، جیالمهد االمام ثیاحاد معجم . 

 .05، ص59، جبحاراالنوار . 
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  .َمَع اشُظلمی بقیَ مع اشُكفر ول  ی بقی كُ اشمل

 .هاست ومتکظلم از عوامل زوال ح بنابراین

 ،ام نبودهااز عوامل استبعاد ق تنها ننثرت ظلم و فساد ک پ 

بتتن شتتمار  یهتتر انقلتت ب اصتتل ح یزا بتترا ن از عوامتتل شتتتابکتتبل

وارد  در قاام امام زمانن ک ییروهاات نافاک ،در ضمن. دیآ یم

 :فرمودند امام صادق. اد استیبال  و ز  یلاشوند، ا یعمل م
  .دتوان چهل مرد داده شو ها آناز  هریکبن 

، قتدرت و مان راستخ، اطاعتت محتض از امتامیات بن ایدر روا

 یوشک ، شجاعت، مقاومت، سختیاردانک ،یار ا، هوشیتوانمند

ن بتتن کتت ر صتتفات حستتنن و ممتتتاز آنتتان اشتتاره شتتده استتتیو ستتا

 .میردک صرف نظر ها آنر کجهت ااتصار از ذ

 :دیفرما یدر قرآن م متعالاداوند 

... ِر   ِبتإِْذِن هللِا َوهللُا َمتَع اتٍع َغَلبَتْت ِفَئتع   َثِ لَ ا َْم ِمْن ِفَئٍع َقل

  ؛نَ یاشصَّاِبرِ 

اداونتتد بتتر  یار یتتن بتتا اواستتت و کتت کار گتتروه انتتداچتتن بستت

اداونتد یتار و متددکار انتد و  ار بزرگ غاشتب آمدهابس یسپاه

 .صابران است

اداونتد  ۀاد هم باشد، ارادیچن تعداد فاسدها و منحرفان ز اگر

 :رایز  ؛حان و مستضعفان تعلق اواهد گرفتصاش یروز ابر پ

م نخواهنتتد امؤمنتتان ستتخت مقاومتتت اواهنتتد نمتتود و تستتل. 0

 ؛(مانیار و بااکاران فدایوجود )شد 

ت ان از وضتعکت رود یبالت  مت طوری بتنمتردم  یسطح آگتاه. 3

هستتتند  یومتتت عتتدل اشهتتکجتتاد حیو اواهتتان ا یموجتتود ناراضتت

 ؛ (اماظهور و ق یبرا یعموم یآمادگ)

ردن کت مثل وارد) یباغ یو امدادها یار یز ان متعالاداوند  .9

                                              
 .986، ص3ج ،ی، محمدصاشح مازندرانیافک اصول شرح؛ 901ص ،داخ مفا، شیامال . 

 .513، صةالمود عینابی؛ 8، صاختصاص . 

 .393یۀبقره، آ ۀسور  . 
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 .رساند اود را می( در دل دشمنان رعب و تر 

ستتتت کحضتتترت و ش یروز اتتت، باعتتتث پین ستتتن عامتتتل اصتتتلیتتتا

 .دشمنان است

 ر ظهوراتأا

 شود؟ یم ر ظهور امام زمانیموجب تأخ یز یچه چ

 یجهتان بترا آماده نبودنر ظهور حضرت، ان عامل تأایتر  مهم

ن یتبر ا یسنت اشه ؛ زیرااست امام زمان یومت اشهکرش حیپذ

ت اتود را از یتبنتدگان، شطتف و عنا ین در صورت آمادگک است

ز اتتن ین امتتر اجبتتار یتتگتتاه ا چان هکتت نیتتضتتمن ا. نتتدک  نیتتآنتتان در 

ار اتدر صتورت انتختاب و اات یاشهت یهتا ن وعدهکنخواهد بود؛ بل

ن اجاد چنتیظور ابن من ینیدر منابع د. افتیمردم تحقق اواهد 

 انتد ردهک ناتوصت یعاشت ۀبن جامع و گسترش آن، ائمن یآمادگ

ظهتور  یبترا یبت، همواره حاشت انتظار و آمتادگان در عصر غک

دعتتتوت و  یهتتتا نتتتناآن حضتتترت را داشتتتتن باشتتتند و زم یار یتتتو 

ن جهتت در ابتن همت. د آورنتدیترا در جامعتن پد ایشتاناستقبال از 

بتتتن حستتتاب « انتظتتتار عصتتتر» رابتتتت ا، عصتتتر غیعافرهنتتتگ شتتت

 .آورند می

 :دیفرما یم امام سجاد

بتن اشقائلون بامامتن اشمنتظترون شظهتوره اان اهل زمان غ

  ؛ل زمان افضل اهل 

برنتد و معتقتد  یبن سر مت یبت مهدان در زمان غک یمردم

 بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن امامتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

انتتتتد، بهتتتتتر و  ردهک ظهتتتتور او ۀهستتتتتند و اتتتتود را آمتتتتاد یو

 از متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتردم هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر  تر شایستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن

 .گرندیدزمان 

                                              
 ،عبتتازمتتان اشغ یفتت ععابتتاب فضتتل انتظتتار اشفتترج و فضتتل اششتت، 53، جبحدداراالنوار . 

 .033ص
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عصتر  یط اتاص زمتانیلت بتا توجتن بتن شترااو فضت ین برتر یا

؛ گتذارد یان متاعاشت ۀرا برعهتد ای ویتژهف ین وظتاک بت استاغ

، ثبتات قتدم در راه آن حضترت و دفتاع از موقعاتین ادر چن زیرا

ن یتتعن در اارستتاشت مهتتم شتت. دشتتوار استتت یار کتت عاتتتب تشتتکم

 ،ا  اتتآن و ثان  یح بتتن آن حضتترت و تتترو امعرفتتت صتتح ،دوران اولتت   

از گنتاه و  یو دور  یو اجتمتاع یف فتردااشکتف و تیعمل بن وظا

و  ینتیام دکتن عمل بتن احک همچنان ؛ زیرابن فساد است یآشودگ

ر در اصتتتل ح جامعتتتن و کتتتاز من یامتتتر بتتتن معتتتروف و نهتتت یاجتتترا

بتن  یثر استت، گنتاه و آشتودگؤظهور حضرت مت یبرا یساز  ننازم

ز ظهتور حضترت را بتن اتن یو اجتماع یاسا، سیاال ق یفسادها

 .ندک یم تر باششان را یت جامعن از اار اندااتن، محروماتأا





 

 

 

 

 

 

 

 ظهور یها نشانن

 ها  اننف نشیتعر 

 علایم ظهور چیست؟ 

 ظهتور امتام زمتانن قبل از ک است ییها ظهور، نشانن عل یم

بودن ظهور ابتر  یشدن و حتم یکد و از نزدپاوند بن وقوع می

 .شود یافران مک ن و تر  و وحشتاد مؤمناام یۀدهد و ما یم

 فر  بین علایم و شرایا چیست؟

 شتترایط ظهتتور وابستتتگی تتتام و تمتتام بتتن ظهتتور امتتام مهتتدی

دارد، وشی عل یم ظهور فقط نشانن و اعل م نزدیک بتودن ظهتور 

بتترای ظهتتور امتتام بایتتد شترایط جمتتع باشتتد، امتتا در علتت یْم . استت

مثتتال یکتتی از شتترایط تحقتتق  بتترای. ای لتت زم ناستتت چنتتان مستتئلن

شتتود نمتتاز  نمتتاز، داتتول وقتتت استتت؛ تتتا وقتتت نمتتاز نشتتود، نمی

 همچنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان یکتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی . اوانتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد

ن از رادیتتتو پختتتش کتتت های وقتتتت نمتتتاز، اذانتتتی استتتت از نشتتتانن

گردد؛ شذا نماز اواندن متوقتف بتر پختش اذان ناستت، بلکتن  می

بنابراین ممکن است . صدای اذان نشانۀ داال شدن وقت است

 تتتتوان  تتتتن نشتتتود وشتتتی وقتتتت دااتتتل شتتتده باشتتتد و میاذان گف

 .نماز اواند

ثاناا ، برای امتر ظهتور بایتد همتۀ شترایط جمتع باشتد، برالت ف 

ن ظهور متوقتف بتر پدیتدار شتدن همتۀ علت یم و حضتور ک عل یم

همن ناست؛ مثل   بترای اوانتدن نمتاز بایتد همتۀ شترایط از قباتل 
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 .دبا هم وجود داشتن باش... وقت، قبلن، طهارت و

ثاشثتتتا ، متتتا نستتتبت بتتتن شتتترایط ظهتتتور مکلتتتف هستتتتام و بایتتتد 

های تحقق آن را مهاا سازیم، وشی نسبت بن ظهتور علت یم  زمانن

  .ای نداریم ها وظافن و ایجاد آن

 آیا علایم ظهور بداپذیر است؟

روایات، عل یم ظهور را بن دو قسم حتمی و غارحتمی تقسام 

شتود، امتا در  واقتع مینموده است؛ شذا بدا در عل یم غارحتمی 

 : عل یم حتمی نظرات مختلف است

 :عل یم حتمی بداپذیر ناست. 0

معتقدند عل یم حتمی متورد بتدا   و برای دیگر  شاخ طوسی

شتتوند؛ زیترا در روایتات بتن حتمتتی  و تجدیتدنظر اشهتی واقتع نمی

تصریح دارد و براسا  فهتم عرفتی رخ دادن آن قطعتی استت؛ 

لت یم همتن بتدا بپتذیرد، برالت ف ظتواهر کن اگر این ع عل وه بر آن

بندی بتن حتمتی و  است و نتاجتۀ ایتن ستخنان شغتو بتودن تقستام

 .غارحتمی است

 :عل یم حتمی بداپذیر است. 3

معتقدند در عل یم حتمی ناز بدا   و برای دیگر  مرحوم نوری

شود؛ زیرا محتوم در روایات بن معنتای تغاارناپتذیری  حاصل می

ن در آن کتت ای استتت از تأکاتتد راد مرتبتتنبستتا متت ناستتت، بلکتتن چن

ای از انجتام وجتتود آن نتدارد؛ ضتتمن  منافتاتی بتتا تغااتر در مرحلتتن

ن دستت کت شتود کن اگر قائل بن بدا نباشام، مقصتود ایتن می آن

ن احتمتال کت باره بستن شده باشد و همچنان روایتاتی ادا در این
                                              

تر  برای آگاهی باش. اند های دیگری را ذکر نموده نظران تفاوت برای از صاحب.  

 . بن بعد مراجعن فرمایاد 983، تأشاف سادمحمد صدر، صیبرک بتیغ  یتاربن کتاب 

 . 993، صةبیالغ تا ک.  

اصتتغر رضتتوانی،  ، علییموعودشناسدد؛ 900، ص0، موستتوی اصتتفهانی، جارمکددالم الکیددم.  

 . 50، عل من سادجعفر مرتضی عاملی، صتیواقع ای افسانه خضراء، ۀجزیر؛ 531ص

 . 893، صثاقبال نجم.  

 . 031، صمنتظران کسلو.  
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ن ک کند کند، مشخص می ظهور را هماشن و یا ناگهانی باان می

 .احتمال بدا در این عل یم وجود دارد

اشبتتتن براتتی هتتم قائتتل بتتن تفصتتال هستتتند و بتتدا را در اصتتل 

افاتت آن قائتل هستتند؛ مثلت   ک عل یم حتمی قائل ناستند، اما در

 آیتتد، امتتا شتتاید گوینتتد ستتفاانی محتتتوم استتت و حتمتتا  می می

 .ندک افاتش بدا بپذیرد و تغاارک

 ع شده است؟های ظهور وای یک از نشانه کدام

شتذا   های جدی مباحث مهدویت، تطباق استت؛ یکی از آساب

تطباتق علت یم ظهتور بتر حتوادو و وقتایع و ادعتا نمتودن تحقتق 

پتذیرش و دفتاع ناستت،  تنها قابتل  عل یم بتن صتورت قطعتی، نتن

 .نماید بلکن توشاد آساب ناز می

ن از علت یم ظهتور فقتط پتن  کت چندی پاش شخصی ادعا نمتود

ن موجتتتب کتتت  متتتی هستتتتند بتتتاقی مانتتتده استتتتن حتکتتت نشتتتانن

ن براتی بتن تأمتل، کت نارضتایتی و نگرانتی فراوانتی شتد تتا جتایی

  .نقدی بر آن نوشتند

بنابراین این سؤال با توجن بن تطباق، قابلاتت پاستخ صتریح و 

ن ایتن حادثتن واقعتا  کت روشن ندارد؛ زیرا هتاچ عتاشمی علتم نتدارد

ن کت شتدن عبتدهللاشتتن ک همان عل مت ظهور باشد، مثل روایت

و   انتتتد براتتتی آن را بتتتن پادشتتتاه فعلتتتی عربستتتتان تطباتتتق داده

مثلت   عل متن مجلستی در ذیتل . گاه صتحاح ناستت تطباق آن هاچ

 :نویسد روایتی می
ن متن آن تغااریافتن و اشتباه دارد، ستند آن بتن ک این روایت

متتن آن را . رستتد بتتدترین التتق اتتدا یعنتتی عمتتر بتتن ستتعد می

را قبتتول  ستتتن شتتود همتتن حضتترت مهتتدیردم تتتا دانکتت ذکتتر

                                              
 . ، محمدصابر جعفریها بیآس و تیمهدو ۀشیاند: نک.  

 . 06/8/88، شفاعی سروستانی، مورخ موعودسایت .  

 . 36، ص39، شامانمجلۀ .  

 . انی، علی کور ظهور عصر: نک.  
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  .دارند

هتا نشتانن بترای فترج و گشتایش  کتن براتی از عل مت ضمن آن

مؤمنان و یا ابر از یک اتفاق و واقعن است و ربطی بتن ظهتور 

 یا روایتات رایتات ستود  حضرت ندارد؛ مانند وقوع گرمای شدید

  .اشعبا  اشاره دارد ن بن بنیک

 چیست؟ ا ارض ةخروج داب

 ال رم بن معنتای باترون آمتدن جنبتدۀ زمتان استت دابعاروج 

 : ن در قرآن دربارۀ آن آمده استک

ِمتتَن الْتتأَرِْم  ِهْم أَْاَرْجَنتتا َشُهتتْم َدابَّتتع  اْ َوإَِذا َوَقتتَع اْشَقتتْوُل َعَلتت

   ؛وِقُنونَ یُ اتَِنا ل َ یَ ُتكَل ُِمُهْم أَنَّ اشنَّاَ   َاُنوا ِبآ

ای را از  گتتردد، جنبتتدهبرایشتتان واجتتب [ عتتذاب]و چتتون قتتول 

 ن بتا ایشتان ستخن گویتدکت آوریم زمان بترای آنتان باترون متی

 .های ما یقان نداشتند بن نشانن[ کن باید چنان]مردم : نک

قرآن ایتن مستئلن را بتر اجمتال و ابهتام نهتاده، وشتی بتا روایتات 

ن کتتتت هتتتای فراوانتتتتی شتتتده استتتل می و ستتتخنان مفستتتتران بحث

 :رساند می

اشتتراط »ن از کتتبلعلتت یم ظهتتور ناستتت، ایتتن پدیتتده مربتتوط بتتن 

ن کتت های نزدیتتک شتتدن قاامتتت استتت ی از نشتتاننعنتتی« اشستتاعع

ستتنت و شتتاعن آمتتده  تتتب اهلک بتتاره در روایتتات فراوانتتی در این

 :توان گفت بندی می و در یک جمع  است

انستتتان استتتت، امتتتا در نگتتتاه « التتت رم دابتتتع»از نظتتتر شتتتاعن 

                                              
 . 330، ص53، جبحاراالنوار.  

 . 99، ح09باب ،ی، نعمانةبیالغ.  

 . ، مصطفی صادقیظهور یها نشانه یخیتار لیتحل: نک.  

 . 83سورۀ نمل، آیۀ.  

، 9، جآشددو  شددهر ابددن مناقددب؛ 366، شتتاخ طوستتی، صةبددیالغ؛ 09، ص0، جعیالشددرا علددل: نتتک.  

 ریتفسدی؛ ضتاواب ،لیالت و اسرار و لیالتنز رانوا ریتفس :سنت نک دربارۀ احادیث اهل. 013ص

 . ذیل آیۀ شریفن ر،اثک ابن ،میرکال القرآن
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اشخلقتتن  عجاب هتتا، حاتتوانی ستتنت طبتتق تعتتدادی از گزارش اهل

 گاترد صتورت می است و این پدیده بعد از ظهتور امتام مهتدی

 .اشاره شده است ن در روایات بن رجعت امارمؤمنانک

ن کتت در حتتاشی»: ن فرمتتودکتت نقتتل شتتده اشتتت از امتتام صتتادق

نتتزد او آمدنتتد و  در مستتجد اواباتتده بتتود، پاتتامبر امارمؤمنتتان

برااتتز ای ": دنتتدرا بتتا پتتای مبتتارکش حرکتتت دادنتتد و فرمو علتتی

 .«"جنبدۀ اشهی

آیتا متا حتق ! ای رستول اتدا»: ردکت عرم کسی از یاران پاامبر

: فرمتود پاتامبر« داریم یکدیگر را بن چنان اسمی فترا بختوانام؟

ن ک نن، این نام مخصوص اوست و او همان جنبدۀ زمان است»

ها برسد،  ن فرمان عذاب آنک هنگامی»اداوند در قرآن فرموده 

ن بتتا ایشتتان ستتخن کتت هتتا اتتارج ستتازیم ی را از زمتتان بتتر آنا جنبتتده

ستپ  حضترت . «آورنتد ن متردم بتن آیتات متا ایمتان نمیک بگوید

در آاراشزمتتتان اداونتتتد تتتتو را در بهتتتترین ! ای علتتتی»: فرمودنتتتد

ن دشمنانت ک ای در دست توست کند و وسالن صورت زنده می

  .«گذاری را با آن نشانن می

ن مردی بن عمتار ک نقل شده صادقدر روایت دیگری از امام 

ن فکر مترا پریشتان ستااتن و ک ای در قرآن است آین»: یاسر گفت

آیۀ »: گفت« کدام آین؟»: عمار گفت. «مرا در شک اندااتن است

ِمتتَن الْتتأَرِْم ُتكَل ُِمُهتتْم أَنَّ  ع  ِهْم أَْاَرْجَنتتا َشُهتتْم َدابَّتتاْ َوإَِذا َوَقتتَع اْشَقتتْوُل َعَلتت

 «دام جنبنده است؟ک ؛ اینوِقُنونَ یُ   اتَِنا لَ یَ وا ِبآاشنَّاَ   َانُ 

نشتتانم، غتتذا  بتتن اتتدا ستتوگند روی زمتتان نمی»: عمتتار گفتتت

. «ال رم را بن تو نشان دهم دابعنوشم تا  اورم و آبی نمی نمی

ن کتت  آمتتد، در حتتاشی پتت  همتتراه آن متترد اتتدمت حضتترت علتتی

تتاد، بتن عمتار اف ن چشتم امتامکت هنگامی. اورد حضرت غذا می

 .عمار آمد و نشست و با امام غذا اورد. «باا»: فرمود

                                              
 . 53، ص59، جبحاراالنوار.  



 ها ها و پاسخ ؛ پرسشتیمهدو  ► 966

 

آن مرد سخت در تعجتب فترو رفتت و ناباورانتن بتن ایتن صتحنن 

نگریست؛ چراکن عمار بن او قول داده بود و قسم اورده بود تا 

گتویی قتول و قستم اتود را . اش وفا نکنتد، غتذا نختورد بن وعده

 .رده استک فراموش

 اتتداحافظی و بتتا حضتترت علتتین عمتتار برااستتت کتت هنگتتامی

 عجاب است؛ تتو ستوگند یتاد»: رد و گفتک رد، آن مرد رو بن اوک

ن غتتذا نختتوری و آب ننوشتتی و بتتر زمتتان ننشتتانی، مگتتر کتت ردیکتت

من او را »: عمار گفت. «ال رم را بن من نشان دهی دابعکن  این

  .«بن تو نشان دادم، اگر فهمادی

 یست؟چ هور با اشراا الساعةفر  بین علایم ظ

ن بترای ظهتور کت هاستت عل یم از وا ۀ َعَلم و بتن معنتای نشانن

 استت و احتتادیثی بتا عنتتوان همتان موضتتوع در حضترت مهتتدی

 .ها آماده است تابک

اهتل . اما اشراط جمع شرط بتن معنتای نشتانن و سترآغاز استت

گوینتتد؛ شتتذا  اوشتتان ستتتارۀ بهتتاری را شَتتَرط می: گوینتتد شغتتت می

یعنتتی  و اشتتراط اشستتاعع انتتد ناماده ستترآغاز هتتر چاتتزی را شَتتَرط

  .های آن نشانن

 اشتتراط اشستتاعع. بتتن معنتتای قاامتتت و رستتتاااز استتت اشستتاعع

هتایی بتا همتان عنتوان وجتود  تابک نکت های قاامت یعنی نشانن

تأشاف بزرنجی،  ،ةالساع اشراطتاب ک ها یکی از مشهورترین آن. دارد

 .است 0019متوفای 

متفاوت استت؛  اشراط اشساععا بنابراین ماهات عل یم ظهور ب

استت،  هایی بترای ظهتور امتام مهتدی زیرا عل یم ظهور، نشتانن

ن در ستورۀ ک هایی برای قاامت است نشانن اشساععوشی اشراط 

 : شده است رکذ ها آن شم  تعدادی از

                                              
 . 559، ص05، جنمونه ریتفس؛ 50، ص3، جمیابراه بن یعل ریتفس.  

 . 361، ص9، جةاللغ  یمقائ معجم؛ 900، صنیالع.  
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،رَْت، َو إَِذا اشنُُّجوُم انكََدرَْت ِ  ؛ ...إَِذا اششَّْمُ  ُ و 

شتتتتتده و ستتتتتتارگان افتتتتتول  کتتتتتن اورشتتتتتاد اتتتتتاموش زمانی

 ... . نمایند می

 ملاحم چیست؟

در . شتتتتار استتتتک ملتتت حم جمتتتع ملحمتتتن بتتتن معنتتتای جنتتتگ و

 :باره این وا ه آمده است تاب شغت در اینک ترین قدیمی

  ذات اشقتل؛ اشحرب: عاشملحم

 . شتنک ملحمن یعنی جنگ دارای

 :نویسد فار  هم در این رابطن می ابن

گوشتتت را از ایتتن جهتتت شحتتم .شحتتم بتتن معنتتای تتتداال استتت

ن برای از اجزای آن در برای دیگتر فترو رفتتن، و ک گویند می

کتن افتراد در  یکتی این: گویند جنگ را بن دو جهت ملحمن می

 :کتتتن رونتتتد، و دیگتتتر این جنتتتگ در صتتتفوف یکتتتدیگر فتتترو می

  .ها در آن همانند گوشت روی هم انباشتن شوند شتنک

هتتایی در متتورد جنتتگ و  گویی ن احادیتتث و پاشکتت هتتایی کتاب

 شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارها ک جتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدال و

ن کتتتتت شتتتتتود، اوانتتتتتده می« اشملتتتتت حم»آوری نمتتتتتوده،  را جمتتتتتع

منادی است با عنوان  تاب ابنک تاب در این زمانن،ک ترین قدیمی

 .ن مشتمل بر ساصد و دوازده حدیث استک المالحم

 فتن چیست؟

ن در شغت بن معنای امتحان و آزمتایش ک فتن جمع فتنن است

 :تاب شغت آمده استک ترین دیمیدر ق. است

  ء باشنار؛یاشفتن احراُق اشش

 .فتن بن معنای سوزاندن چازی با آتش است

                                              
 . 093، صنیالع.  

 . 398ص ،5، جةاللغ  یمقائ معجم.  

 . 606، صنیالع.  
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 :آورد گاه با آیۀ شریفن برای گفتار اود شاهد می آن

 َْفَتُنونَ یُ اشنَّاِر ی ْوَم ُهْم َعلَ ی؛  

 .شوند ها در آتش سوزانده می ن آنک روزی

 :گوید باره می فار  هم در این ابن

  ار؛اابتل ء وااتی دل علیح ااصل صح

ن بر امتحان و آزمایش دل شت ک فتن یک وا ه صحاحی است

 .کند می

 : نویسد در ادامن می

 فتنت اشذهب باشنار؛

 .ردمک طل  را با آتش، ااشص

ن متتتتردم در آن گدااتتتتتن کتتتت بنتتتتابراین حتتتتوادو و اتفاقتتتتاتی را

وینتتد؛ گ هتتا معلتتوم شتتود، فتنتتن می شتتوند تتتا معاتتار و ارزش می

 :اوانام ن در قرآن میک چنان

 تتتتاُ  أَن تتتتا َوُهتتتتْم لتتتت َ یَ ْترَُ تتتتوا أَن یُ أََحِستتتتَب اشنَّ ُقوُشتتتتوا آَمنَّ

 ؛ْفَتُنونَ یُ 

شتوند و  ن بتا ابتزار ایمتان رهتا میکت کننتد آیا متردم گمتان می

 .شوند آزموده نمی

هتتتای آاراشزمتتتان را نقتتتل  ن مشتتتکل ت و بحرانکتتت شتتتذا احتتتادیثی

تتتاب ک ن براتی آن را نتامکت انتتد نتام گرفتنکننتد، احادیتث فتتن  می

 چنتتان 333انتتد؛ مثلتت   حتتاف  نعتتام بتتن حمتتاد، متوفتتای  اتتود نهاده

 .رده استک تابی دارد و باش از دو هزار حدیث در آن ذکرک

 آیا زیارت ناحیر مقدسه، سند دارد؟

از ناحاتۀ امتام  ریدبکال المدزارمشهدی در  این زیارت را مرحوم ابن

. رده استتک ی از نواب صادر شده بود، نقلن برای براک زمان

                                              
 . 09سورۀ ذاریات، آیۀ.  

 . 903، ص9، جةاللغ  یمقائ معجم.  
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تتاب ک وی دربتارۀ ایتن زیتارت در. مشهدی عاشمی ثقتن استت ابن

منتهتی ایشتان بتن « عاشمقدس عاانها صدرت من اشناح»: نویسد می

 تتتابش ذکتتر ننمتتوده و در مقدمتتۀک جهتتت ااتصتتار، ستتندها را در

 :نویسد تابش میک
اهد مشترفن و تاب، زیارات مختلفی را دربارۀ مشتک و در این

 ناتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتز دربتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارۀ تشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتویق 

و ترغاتتتب بتتتن مستتتاجد، ادعاتتتۀ برگزیتتتده، تعقاتتتب نمازهتتتا، 

بختتتتش و  ای از دعاهتتتتای روح مناجتتتتات بتتتتا اداونتتتتد، نمونتتتتن

ن کت ایتن ادعاتن را. ام دعاهایی برای امور مهم و عظام آورده

 رستتند،  بتتن ستتند اتتود از راویتتان شتتاعن بتتن ائمتتۀ اطهتتار می

  .ام ردهک نقل

ضتمن تجلاتل از  الوسدائل کمسدتدرری در ااتمتۀ مرحوم محتدو نتو

 : نویسد ایشان می

 چتتن در ایتتن ن تمتتام آنکتت آیتتد از مقدمتتۀ مؤشتتف چنتتان برمی

تتتاب، از مجموعتتۀ زیتتارات و دعاهتتا آمتتده، از ائمتتۀ اطهتتار ک

  .رساده است

اشدین طبسی مقاشۀ مفصل و جتامعی دربتارۀ اثبتات  آقای نجم

دایت طاشقتانی هتم آقتای ستاده  سند این زیارت نوشتن استت؛

تاب دربارۀ شترح و پاستخ بتن اشتکال ت وارده و ستند ک چهار جلد

هتتا  تواننتتد بتتن آن منتتدان می ن عل قنکتت  ایتتن زیتتارت نوشتتتن استتت

 .مراجعن فرمایند

 ها د نشاننیفوا

 علایم ظهور چه فوایدی دارد؟

د آن در یتتظهتتور، بتتن فوا علتت یمات یتتو تأمتتل در روا یبتتا بررستت
                                              

 . ، مقدمن9، صریبکال المزار.  

 . 969، ص0، جالوسائل کمستدرااتمۀ .  

 . 030، ص31، شانتظارنامۀ  فصل.  

 . هللا طاشقانی ، ساد هدایتنور همره.  
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  :شود یاشاره م ها آناز  ین بن براک م بردااواه یجامعن پ

 ننده؛ک گمراه یها ها و دعوت امت از پرچم یآگاه. 0

ن در آن کتت ییهتتا  اماحتتق و ق یهتتا بشتتارت بتتن ظهتتور دعوت. 3

 ند؛ینما یمردم را بن حق دعوت م

ل یتاز اهم دل  ،ن ارق عادت استک از آن جهت یبااابار غ. 9

ن را اقتی هتا آنو تحقتق د، شذا نشر یآ ینبوت و امامت بن شمار م

 ند؛ک یم تر باشدر قلوب مسلمانان 

بعد از تحقق هریک از عل یم، اطمانان متردم بتن اصتل ظهتور . 9

 ؛اواهد شد تر باش

و بتتن  استتتظهتتور  یبتترا یستتاز  ننامستتلمانان در زم کمحتتر . 5

ومتت کت در حکشتر  یبترا یو جهتاد یاسا، سیروح یآنان آمادگ

 .آن حضرت اواهد داد

 ظهور یها تعداد نشانن

 نید؟ک کلیر علایم ظهور را بیان

سرچشتمن خ یدل تتار  ازاعتقتاد بتن آمتدن مصتلح در آاراشزمتان 

 ،گتتریبتتن عبتتارت د. ستتتاع ناو مخصتتوص استتل م و تشتت گاتترد می

ان اتن میتدر ا یوشت، شندک یرا انتظار م یان ظهور منجیاد ۀهم

گتر یان و متذاهب دیتاد برال ف _ع اژه مذهب تشیاسل م و بن و 

 داده،ارائتن  یر روشتنیر و تصو اتفس یظهور حضرت مهداز  _

ز اتش از ظهتور را ناپت یدادهایتحتوادو و رو  ین حتک یا بن گونن

 .ان نموده استاب

ا یتتش از ظهتتور ادادها و تحولتت ت پتیتاز مجموعتن حتتوادو و رو 

 .شود یر ماتعب« ظهور عل یما یها  نشانن»بن  ،زمان با آن هم

 یهتتا یو دگرگون یعتتاطب یاز راتتدادها یار ابستت ی،نتتیمنتتابع د

 یهیبتد. انتد ردهک ادیتظهتور  های نشتانن را از یاجتماع _ی اساس

ستتان یکها  ن نشتتاننیتتا ۀهمتت یاعتبتتار و درستتت ۀن درجتتکتت استتت

                                              
 .500، صیر رضواناصغ یعل ،شبهات به پاس  و یموعودشناس . 
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در منتتابع معتبتر آمتده و از جهتتت ستند و دل شتتت  یبرات. ستتندان

دوم  ۀمنتابع درجتاز ستنت و  تتب اهلک در یاستوار است و برا

 .آید بن حساب می

ظهور را  عل یمتوان تعداد  ینم یناقیق و ادق طور بنن یرابناب

 دهنتد ینتان ماات بتن متا اطمین روایا ۀمجموع یوش ،ردک نااتع

 .رخ اواهد داد یحوادث ین در آستانن ظهور حضرت مهدک

یتتا  علتت یم»ن بتتن کتت هستتتند یقطعتت یبراتت علتت یمن یتتان ااتتاز م

دار شتدن یتپد ،اول    یعنی ؛ندا معروف« ظهور یقطع یها نشانن

اواهتد بتود و  یو اشزامت یقطعت ید و شترطاچ قابدون ه ها آن

و  د بتودحتمتا  پت  از وقتوع آن علت یم اواهت ظهور حضرت ،ا  اثان

( حتدود شتش متاه قبتل از ظهتور)ظهتور  یکتیدر نزدهتا  همۀ آن

 امام باقر. برای دیگر ناز غارحتمی هستند .اتفاق اواهد افتاد

 :باره فرمودند نیدر ا
 یها دستتتن نشتتانن یتتک :ظهتتور دو دستتتن استتت یها نشتتانن

  . ...یحتم یها گر نشاننید ۀو دست یرحتماغ

 :یحتم یها نشانه

ن از کتت ار استتتکتت تیجنا ینتتام متترد یاناستتف :یانااتتروج ستتف. 0

 نتن ویان بن مداعاشتن شک یبرا ییرهاکند و ششک یام ماشام ق

ت کتاشمقتد  حر  تاتفرستد و اودش هتم بتن ستمت ب یوفن مک

 :فرمود امام صادقند؛ ک یم

  ی؛ا دهین مردم را دیدتر ا، پلینارا بب یانااگر سف

داء نتام اتو ب ،نافترو رفتتن در زمت یعنتیاستف  :داءاتاسف ب. 3

 یوقتتت. استتت ینتتابود ینتتن و بتتن معنتتاین و مدکتتان ماتتم یابتتاناب

شتوند و بتن  یجتا اتارج مت نن از آنیپ  از فتح مد یانار سفکشش

طور  بتتتن داءاتتتابتتتان بابننتتتد، همتتتن در ک یت مکتتتن حر کتتتم یستتتو

 روند؛ آسا بن زمان فرو می معجزه
                                              

 .933، ص08باب ،ینعمان ،ةبیالغ . 

 .550، ص3همان، ج . 
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ن در شتتب و روز کتت استتت ییمنظتتور صتتدا :یآستتمان ینتتدا. 9

شتود و  یده متارمضان از آسمان شتن کست و سوم ماه مبار اب

 امتام صتادق. شتنود یبن زبان اتود آن را مت هرک ا و ادن ۀهم

 :فرمود
واز و نتتتام پتتتدرش آ از آستتتمان بتتتن نتتتام قتتتائم یا ندادهنتتتده

  و   ؛دهد یم

 یکی ؛گناه یو ب کانسان پا یعنین کانف  ز  :ناقتل نف  زک. 9

گنتاه از ستادات در  یبت یشتتن شتدن فتردک ،یحتمت یها  از نشانن

 :فرمود امام صادق. است( ن و مقامکن ر اب)مسجداشحرام 
ن، تنهتتا کاتتشتتتن شتتدن نفتت  ز ک و ام قتتائم آل محمتتداتتن قابتت

  .استپانزده شب فاصلن 

ار و ک نهتتتتاد و درستتتتت اکن یستتتتردار  یمتتتتانی :یمتتتتانی اماتتتتق. 5

ن استترزمدر « صتتنعاء» شتتهر استتت و از یدار امتتام مهتتد طتترف

هتتتا  یاو بتتتا تباه. نتتتدک یام متتتاتتتش از ظهتتتور قاپتتت یمتتتک متتتنی

 :فرموده امام باقر. زداست یم
شتود،  یبلنتد م یام مهتداش از قان پک ییها رقاان بادر م

ن آن کتت وجتتود نتتدارد یمتانیتر از پتترچم  ننتتدهک تیهتتدا یپرچمت

تان  صتتتاحب یچتتتون شتتتما را بتتتن ستتتو ؛ت استتتتیپتتترچم هتتتدا

  .ندک یدعوت م

  .ی استانازمان با سف هم ی،مانقاام ی

ز اتن( بن ظهتور یکنزد)ب یقر  یها ، نشاننیحتم یها بن نشانن

ل ستا یتکتتر از  مکت ۀدر فاصتل هتا آن ۀهمت چراکنشود؛  یگفتن م

                                              
 .080همان، ص . 

 .رسد ین ندا بن گوش مین چندکد یآ ین برماات چنیاز روا.  

 .559، ص3، جنیالد مالک . 

 .369ص ،ینعمان ،ةبیالغ . 

 متات جا و از عل یک از امام صادق یثین پن  مورد در حدیما، ا ییتب رواکدر  . 

 .(0، باب عل مات ظهور، حنیالد مالک). ر شده استکذ یحتم



 909 ◄ های ظهور نشانه

 

  .افتند مانده بن ظهور اتفاق می

 :یرحتمیغ یها نشانه

 .ن تحقتق آن مشتروط استتکت استت عل یمی، یرحتماغ عل یم

 همچنتتانفتتتد و ار اوضتتاع جهتتان اتفتتاق نااتتد بتتن اتتاطر تغیشتتا

 چتن متدت طتول اواهتد ،ن پ  از اتفاق افتتادنک ستامعلوم ن

 یرحتمتاغ علت یم. ونتددابتن وقتوع پ د تا ظهتور امتام زمتاناشک

ان کتز اماتن یو تعتداداتفتاق افتتاده  هتا آناز  یاد است؛ تعدادیز 

د از ین انسان باک ن استیقابل توجن ا ۀتکاما ن. فتدادارد اتفاق ب

همتان بتن آستانی را  ید و اتفاقتات جتار یتز نمااتردن پرهک قاتطب

 ینتتتاقیل قتتتاطع و اتتتن ادعتتتا دشیتتترا ایتتتز  ؛ظهتتتور ندانتتتد ۀنشتتتان

بستا  چتن .ردکت تعاتاناتود   ۀقاتوان آن را با ستل ینم واواهد  یم

و  یناا باعتتث بتتدبیتت یاذب و واهتتکتت داتتباعتتث ام ین برداشتتتاچنتت

 یها نشتتتانن ،دیتتتگرد یادآور یتتتن قبلتتت   کتتت طور همتتتان .أ  گتتترددیتتت

 یکتتدیگرز بتتا اتتار استتت و در صتتحت و دل شتتت نابستت یرحتمتتاغ

 .، نن ظهورباشند یامت ماق عل یماز  یتفاوت دارند و برا

 :شود ها اشاره می از آن یل بن برایدر ذ

 اه از طرف اراسان؛اس یها رون آمدن پرچماب _

 ماه رمضان؛ یکسوف در ک اسوف و _

 ؛یاپاپ یها باران _

 ن؛ااون یها جنگ _

 گسترش ظلم و فساد؛ _

 ن عراق؛اها بن سرزم یآمدن غرب _

 ن؛یفتنن و آشوب در سور  _

 ان امت اسل م؛اااتل ف در م _

 عبا ؛ یبن ۀانقرام سلسل _

                                              
، منتظدددر یمهدددد: کهتتتا نتتت ظهتتتور و شتتترح آن یها بتتتا نشتتتانن تتتتر باش ییآشتتتنا یبتتترا . 

 .یمحمدجواد اراسان
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 بال  آمدن آب دجلن؛ _

 ؛ید حسناام ساق _

 ... .ها و متاو بال  رفتن ق یانگر  _

 علت یمدن اد بتا شتنیتن انستان نباکت ماده یر متکان باز تذیدر پا

ها را قاطعانتن بتر  ن نشتاننیت، اییدر جتا ها آنا اواندن یظهور و 

ت یتن رواکت ستتارا معلتوم نیز  ؛ق دهداجهان تطب یاوضاع فعل

 ۀها بتن گونت ات، نشتاننیتدر روا ؛ زیترادام واقعتن اشتاره داردکت بن

 همچنتان .ق بر متوارد متعتدد استتاان شده و قابل تطباب یلک

ام حضترت هنتوز اتبتن ق یکو نزد ین عل مات حتمک روشن است

 .فتاده استااتفاق ن

 اند؟ دامک های مادی و معنوی ظهور نشانه

در گفتتتتار ن کتتت یظهتتتور امتتتام مهتتتد یها از نشتتتانن یار ابستتت

حطتتاط دارد و ان یمعنتتو ۀبرشتتمرده شتتده، جنبتت ینتتیان دیشتتوااپ

بتتا . دهتتد یآاراشزمتتان را نشتتان م یها انستتان یو معنتتو یاالتت ق

ها  ت انستتانیتتها بتتا االتت ق و معنو  نشتتانن تتتر باشن کتت وجتتود آن

 یو متاد یمعنتو یها ظهور را بتن نشتانن یها ارتباط دارد، نشانن

 :ردک ماتوان تقس یم

 :یمعنو یها نشانن( اشف

 ظلم و ستم؛ یر افراگ _

 مهجور ماندن قرآن؛ _

 ؛ی ل شدن محرمات اشهحل _

 ؛یشخص یها اواستن یۀبرپا ینیر معارف داتفس _

افتتت ستتخنان یدر  یآستتانو ق قتترآن یافتتت حقتتایدر  یدشتتوار  _

 باطل؛

 مساجد؛ یار ک نتیز  _

 ... .از وبن نم یتوجه یب _

 :یماد یها نشانن( ب

 ا بن مردم؛اآوردن دن یو رو یانات مادکام یفراوان _
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 ت زنان؛امکحا _

 نان دوشت؛کار ک یاوار  هگسترش رشو _

  ... .ار شدن قمارها وکآش _

 بایی مانده است؟ چند علامت دیگر تا ظهور امام زمان

: شوند دستن تقسام می ظهور بن دو یها عل مت یلک طور بن

 .یحتمحتمی و غار

 :یرحتماغ یها عل مت (اشف

 ؛ستتتان یو قطعتت ین وقتتوع آن حتمتتکتت استتت ییهتتا عل متتت

افتد  یاگر ل زم باشد اتفاق م ؛دارد یبن وضع جهان بستگ یعنی

 تتتر باش  .افتتتد یاتفتتاق نمتت ،ت آن فتتراهم نباشتتداتتو اگتتر موقع

. ن قستم استتیتظهتور شتمرده شتده، از ا ین براک ییها عل مت

ل مت مانده است تا ظهور اتفتاق توان گفت چند ع ین نمیبنابرا

هتتای  ناستتت چنتتد عل متتت از عل متچتتون واقعتتا  معلتتوم . فتتتدبا

تتوان گفتت  یگتر، نمتیاز طترف د. اتفتاق اواهتد افتتاد یحتمغار

 استت ییهتا دهتد، همتان عل متت یا رخ ماتن در دنک ییها اتفاق

اج اتاحت یمتکمح یهتا لان حرف بن دشیا ؛ زیراات آمدهین در رواک

ان کتتستتت و اماآستتان ن هتتا آنن معمولتت   بتتن دستتت آوردن کتت دارد

پتتت  . رار شتتتودکتتتن همتتتان اتفتتتاق دوبتتتاره تانتتتده شتتتبیدارد در آ

. دارددام واقعتن اشتاره کت ر شتده، بتنکتتوان گفت عل مت ذ ینم

ات یتن در رواکت یبر عل مت یرا بن سادگ ید هر اتفاقین نبایبنابرا

دهنتتد  یق متتاتتن تطبکتت را یستتانک ا حتترفیتترد کتت آمتتده منطبتتق

 .رفتیپذ

                                              
 .356، ص53، جبحاراالنوار . 

ن وقوعشتتان، کتتباشتتد  یی، آنهتتایرحتمتتاغ یهتتا ن استتت منظتتور از عل متتتکتتمم.  

 یهتتا ن نشتتاننکتتبتتن دنبتتال نتتدارد؛ چرا یتتکنزد ۀبتتا فاصتتلظهتتور حضتترت را فتتورا  و 
 ؛مراتتب و درجتات مختلتف استت یار عتام و دارااو بست یلتکامر  یک یرحتماغ

بتوده و متردم هتر دوره گمتان  یا ن در هتر دورهکتاد شدن ظلتم و فستاد یمثل ز 
ا استت؛ امتن مرتبتن نیگر بال تر از ایر شده و داگ ن ظلم و فساد عاشمکردند ک یم

 .بشود یاز دوران قبل تر باشن در دوران بعد، ظلم و فساد بن مراتب ک بسا یا
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 :یحتم یها عل مت (ب

انتتد حتمتتا  و بتتا  ن امامتتان متتا فرمتتودهکتت هستتتند ییهتتا عل متتت

ان نتدارد بتن کتظهتور، اتفتاق اواهنتد افتتاد و ام از یمتک ۀفاصل

ظهتور  یکیدر نزد یاند و همگ پن  عل مت ها آن. وندنداوقوع نپ

 .فتاده استادام اتفاق نک چاافتند و تا بن حال ه یاتفاق م

 یرد و هتر اتفتاقک د دقتیهم با یحتمهای غار دربارۀ عل مت

بتول ق یرا بتن آستان ین ستخنانارا عل مت ظهتور ندانستت و چنت

 .ردکن

 است؟ یسک چه یانیسف

 ازان ااز نستتل ابوستتف ی، متتردیام حضتترت مهتتداتتش از قاپتت

 یادی، گروه ز یدار  نیند و با تظاهر بن دک یشام اروج م ۀمنطق

 یهتا نااز سرزم یا دهد و بر بخش گسترده یب میاز مردم را فر 

. ابتدی ین، اردن و عتراق تستلط مان، فلستطیمثتل ستور  یاسل م

 یشتتود، ستتپاه یآگتتاه متت یهتتور حضتترت مهتتدن از ظکتت گتتاه آن

ن ابت)« داءاتب» ۀدارد و در منطقت یل مان گسکم بن طرف ماعظ

ان او بن جتز چنتد یر کشش ۀبن امر اداوند قهار، هم( ننین و مدکم

اد یت« داءاتاستف ب»قت بن ان حقیاز ا. روند ین فرو مانفر در زم

، از یانااتروج ستف نکت شتود یات استفاده متیاز روا. شده است

 .است یظهور حضرت مهد یحتم یها شاننن

ه کدد ا آنیدددر حدداو حاضددر زنددده اسددت، ( یانیسددف) ا دشددمن امددام زمددانیددآ

 جاست؟ک و اهل یا فهیاز چه طا یمتولد خواهد شد؟ و

  .کنتد بنابر روایات، سفاانی شش ماه قبل از ظهتور قاتام می

تتتتوان  ن هنگتتام ظهتتتور مشتتخص ناستتت، نمیکتت امتتا از آن روی

 در روایتات آمتده استت. شدن سفاانی چازی گفت دربارۀ متوشد

                                              
 یانان ستفکتت اول آمده ی؛ در روا93، ح319و ص 016، ح393، ص53، جبحاراالنوار . 

در ماه رجب  یانات دوم اروج سفیو در روا ،سال اواهند بود یکو حضرت در 

شتود  یمعلتوم م ،(عاشورا)ام حضرت در محرم اان شده است و با توجن بن قاب
 .ن شش ماه فاصلن اواهد شدک
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  .اماتن استت ن ستفاانی از نستل ابوستفاان، یعنتی طایفتۀ بنیک

محتتل توشتتدش ناتتز در روایتتات باتتان نشتتده استتت امتتا از شتتام و 

 برای مبارزه با امام مهتدی  و ششکری ناز  کند سورین قاام می

عتتام شتتاعاان بتتن ستتوی عتتراق  بتتن مدینتتن و ششتتکری را بتترای قتل

   و  .فرستد یم

 ح است؟یده شده، صحیه دیدر ارتش سور  یانیه سفک ن ادعایا ایآ

ن فردی بن نام عثمان بن عنبستن ک از مرحوم بهلول نقل شده

ن کت هرچنتد در روایتات آمتده استت. را در آن پارامون دیده است

نتام بتودن،  سفاانی، عثمان بن عنبسن نام دارد اما بن صترف هم

ن نتام او را کت بن عل وه روایتتی. ی استتوان گفت او سفاان نمی

شذا این ستخن هتاچ . عثمان بن عنبسن گفتن، قابل اعتماد ناست

کند و وجود سفاانی را در ارتش سورین یتا  مطلبی را ثابت نمی

 .رساند هر جای دیگر نمی

 ؟یستک ید حسنیس

 یازجملتن شخصت انتد؛ ردهک ادیت ید حستناس راات چند نفر یروا

 ن بتنکتند و بن دستت اهتل مک یام مان قکظهور در م یکن نزدک

ن شتخص، یا. فرستند یم رسد و سرش را برای شام شهادت می

 .ظهور است یحتم یها از نشانن یکین، کاهمان نف  ز 

ن کت استت ید حستنااد همان سیار ز ان بن احتمال بسک یگر ید

لتم ین از طرف دک است یسک شده، یظهور معرف یها از نشانن

. شتتود یوفتتن متتک شتتد و واردک یرا م نتتد، ستتتمگرانک یاتتروج م

رستتد، نتتزد  یبتتن او متت یام حضتترت مهتتداتتابتتر ظهتتور و ق یوقتتت

                                              
 .65، ح309همان، ص . 

 .6، ح300، ص50همان، ج . 

 .50، ح091، ص53همان، ج . 

 .80، ح333و ص 03، ح305همان، ص . 

هللا  نصتترت، افددول تددا ظهدور از یانیسددف: ک، نتتیانادر متتورد ستتف تتتر باشاطل عتتات  یبترا . 

 .یتیآ
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رامتت از حضترت ک د و پ  از دراواستت نشتانن ویآ یحضرت م

ننتد و ک یعتت ماانش با حضرت بااز سپاه یار ا، او و بسیمهد

 .وندنداپ یحضرت مآن ان ام سپاهال عظابن ا

 درست است؟ ینید حسیبه س یا هللا خامنه تیر از آیا تعبیآ

انتد  اول  ، روایات شخصی را بتن عنتوان سادحستانی نقتل نکرده

 .ردک تا بتوان برای او مصداقی پادا

های مهتدویت استت؛ زیترا تطباتق  ثاناا ، تطباْق یکی از آستاب

ن چنان دلت یلی وجتود ک افی و قطعی ل زم دارد در حاشیک دشال

ظهتور بتر وقتایع، باعتث  ندارد و معمول   افراط در تطباق علت یم

شتود و بایتد از  اذب یا ناامادی و شک در متردم میک ایجاد اماد

  .ردک ارهایی پرهازک چنان

 است؟ یسک چه ید خراسانیس

ظهتتور  یهتتا ات از نشتتاننیتتروا ین در براتتکتت یگتتر ید ۀمستتئل

ن کتتت یدر همتتتان ستتتاش. استتتت یاوانتتتده شتتتده، اتتتروج اراستتتان

 اماتتستتمت مشتترق قاز  ید اراستتانانتتد، ستتک یام ماتتق یاناستتف

 ین شتخص بتن اتوبیات ایدر روا. رود یوفن مک رده، بن سمتک

مبتارزه  ین بتراکت دار حتق استت ظاهرا  پترچم ینشده، وش یمعرف

 .ندک یام مابا ظلم ق

 است؟ یسک دجاو چه

ن در کتت استتت یار ک، ستتتمگتتو ذاب و درو کتت یدجتتال بتتن معنتتا

ن یتتر ا، ظهتتویتتیدر منتتابع روا. نتتدک یآاراشزمتتان متتردم را گمتتراه م

بتن شتمار  یزمتان بتا ظهتور حضترت مهتد هتم یا شخص، حادثن

 .آمده است

 یا بتتن معنتتایتتاستتت  ین دجتتال شتتخص ااصتتکتت نیدر متتورد ا

متردم  ین موجتب گمراهتکت استت یان انحرافتیتا هر جر ی  کهر 

                                              
محمدصابر  یآقا ۀمقاش ،05، ش موعدود انتظار ۀنام فصل: کن تر باش ییآشنا یبرا . 

 .یجعفر 
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دو  ستنت اهل یطور علمتا ناعن و هماش یان علمااشود، در م

 یدنتد، در حتاشمن دهادگاه اول عقید ی بنبرا :دگاه وجود داردید

 .نندک یم یدگاه دوم پافشار یگر بر دید ین گروهک

ن کت نیتوان گفتت بتا توجتن بتن ا یها م دگاهین دیا یبند در جمع

ان آمده، هتر شتخص امتعدد سخن بن م یها ات از دجالیدر روا

متتردم گتتردد، دجتتال شتتمرده  ین موجتتب گمراهتتکتت یانیتتا جر یتت

 یگتر  لتناه و حبنتدین دجال ن، شتخص فر یان ااشود؛ اما در م یم

ن دجتال از یتگتران استت و ا دجالت ن و فتنتن ۀن سرآمد همک است

بنتدی دیگتر  یتک جمع .دیتآ یظهور حضرت بن شمار م یها نشانن

هر جریان فکری حتما  یک رهبر هتم دارد، پت  دجتال : کن هم این

 .تواند بن اط فکری اطل ق شود، و هم بن رهبر آن هم می

م بده سدخنان او یتدوان یا مید، آیآ یم زمانه دجاو یبل از امام ک جا از آن

 م؟یگوش ده

سنت آمده است و شاعن  های اهل تابک در تر باشنام دجال، 

کتن دجتال فترد ااصتی استت یتا بتن  این. ای بن آن دارد فقط اشاره

گویند، هر دو احتمتال وجتود دارد؛  گو ناز دجال می هر فرد درو 

گتتو و  رو ن فتتردی دکتت امتتا در هتتر صتتورت، منظتتور ایتتن استتت

کنتتد و متتردم را فریتتب  قاتتام می کتتار قبتتل از امتتام مهتتدی فریب

 .اورند دهد و گروهی هم فریب او را می می

ار ک بیگو و فر  د بن سخن درو ین نباک ن استیما ا ۀفااما وظ

رده، در کت د مقاومتتیتن باکتم، بلانتک یرواتم و از او پاگوش دهت

 یستتک ن چتتنکتت نیتتامتتا راه شتتناات ا .میز اتتبرابتتر او بتتن مبتتارزه برا

 ست؟اد، چیگو  یراست م

اهماتتت آمتتواتن مستتائل و معتتارف دیتتن، مخصوصتتا  مستتائل 

ن کتت ستتانیک .شتتود جتتا روشتتن می مربتتوط بتتن مهتتدویت در همان

گویتد  مسائل را در زمان غابت فرا گارند و بدانند استل م چتن می

گو  دهند و درو  گاه سخن را تشخاص می و پاام دین چاست، آن

ن جاهل هستند و از دین چاتزی ک نابراین افرادیب. شناسند را می
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اورنتد، امتا  دانند، فریب دجال و هر فرد مکار دیگتری را می نمی

 .کنند افراد دانا هرگز از اینها پاروی نمی

 ها صحت نشانن

 شوند؟ یافران از مرمنان جدا مک ا یبل از ظهور امام زمانیآ

 :فرمود امام باقر
بتن اتدا  !دیشتو  یبازشنااتن م گریکدیبن ادا سوگند حتما  از 

و  یبتتن اتتدا قستتم حتمتتا  بوجتتار  !شتتوید یستتاز  کد پایتتقستتم با

 کوچتک یا دانتن)« زؤان»ن کت گونتن همان ،د شتداتغربال اواه

  !شود یاز گندم غربال م( دیرو  یها م ان گندمان مک است

از صتراط  بتت امتام عصترااز مردم در دوران غ  یلان ایبنابرا

  و اب ابلتتیتتگردنتتد و فر  ید میتتترد م منحتترف و دچتتارامستتتق

 یگوناگون یاتب انحرافکاورند و از مذاهب و م یروان او را ماپ

تتاب اتدا و عتترت ک ن بنک فقط مؤمنان حقاقی. نندک یم یرواپ

ها و امتحانتات  ابنتد و فتنتنی یانتد، نجتات مت ردهک کتمس امبراپ

جتتتاد یا هتتتا آنن یپولتتت د ۀدر عتتتزم و اراد یچ اللتتتاآاراشزمتتتان، هتتت

 :بن قول شاعر ؛ندک ینم

تتتنعم نبتترد راه بتتن  هنتتاز پتترورد

 دوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 

ش کرنتتدان بلتت  ۀواشتت یعاشتتق 

 باشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد

 
تجربن آید  کاوش بود گر مح

 بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن ماتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان

 

ن در او کتشتود هر  ین رواتا س 

 باشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد غتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتش

 
ها در گتذر زمتان و در مواقتع  انستان یت واقعتااصول   شخص

ز اتبتودن نافر کت ایتظتاهر و متؤمن  ،گوناگون یامتحانات و بل ها

آن وقت سره از ناسره معلوم  ؛شود یان میدر مواقع سخت نما

 .گردد یم

 ند؟ک ید از مغرب طلوع میخورش ا هنگام ظهور امام عصریآ

 و امامتان امبراترا از پ ییهتا عل مت ظهتور امتام زمتان یبرا

حتمتتا  اتفتتاق اواهتتد افتتتاد و  هتتا آناز  ین بعضتتکتت انتتد ردهک نقتتل

                                              
 .339ص ی،نعمان ،ةبیالغ . 
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و  یحتمتت علتت یم یعنتتیفتتتد، ارد اتفتتاق بگتتر احتمتتال داید یبراتت

 .یرحتماغ

ن طلتتوع کتت شتتود یمعلتتوم م ،اتیتتاز روا یار ابتتا توجتتن بتتن بستت

امتتت استتت، نتتن از اق ییبرپتتا یها از نشتتانن ،د از مغتتربااورشتت

د از اامت، اورشاقبل از شروع ق یعنی ؛ظهور امام زمان عل یم

  .ردک مغرب طلوع اواهد

 :موده استفر  یاران امام علیاز  یکیاشبتن 
امتتام  ،نتتدک ین از مغتترب طلتتوع متتکتت یدامنظتتور از اورشتت

  .است زمان

د از مغتتتترب را از اطلتتتتوع اورشتتتت ،اتیتتتتثتتتتر رواکامتتتتا چتتتتون ا

 یها ز آن را از نشتتتانناتتتمتتتا ن ،انتتتد ردهک اناتتتامتتتت باق یها نشتتتانن

 .م، نن ظهور امام عصرادان یامت ماق

 زمدداندسددت امددام  نیراهن امددام حسددیددپ: ندددیگو  یه مکدد درسددت اسددت

 شود، هنگام ظهور است؟  یراهن جار یه خون از آن پک است و هر لحمه

 یحضتترت مهتتد نتتزد ناراهن امتتام حستتاتتن پکتت نیتتات بتتر ایتتروا

ن کت  نیتبتر ا یلت م مبنتک ۀادام ی دربارۀوش  ،ندک یاست، دل شت م

نگرد و هرگاه اتون تتازه  ین ماراهن اوناحضرت هر صبح بن پ»

  ،«ور استتتتتتتتتوقتتتتتتتتت ظهتتتتتتتت ۀشتتتتتتتتد، نشتتتتتتتتان یاز آن جتتتتتتتتار 

 .ماافتان یتیروا

 :ندیگو  یات میروا یاشبتن برا
رون اتتام باتتر حضتترت از نارستتد، شمشتت ن فتترا کتت زمتتان ظهتتور

آن  ن نتتزدکتت رمکتتحضتترت رستتول ا ید و پتترچم و شتتوایتتآ یم

 ... .شود و حضرت است، باز می
                                              

؛ 996، ح005، ص9، جیخ طوستاش ،امکاالح بیتهذ؛ 09، ح990ص ،خ صدوقاش، خصال . 
 .9، ح095، ص55، جبحاراالنوار

 ین بتن علتام الفن هو اشتاسع من وشد اشحستیبن مر  یساع یصلی یان  اشذ».  
پشتت ستر او نمتاز  یستان حضترت عکت یسکمن مغربها؛  عطاشعوهو اششم  اش

ننتتده از ک د طلتوعاو او همتان اورشتت نان نستل امتتام حستااواهتد اوانتد، نهمتت
 .(0، ح538، صنیالد مالک)« مغرب است

 .38، ح609، صهمان . 
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ظهددور ر نشددان ت امددام صدداد یدده در رواکدد «عبدددهللا»ا مددراد از مددرگ یددآ

 عربستان است؟ ، عبدهللا پادشاهاست

 :دیفرما یم یتیدر روا امام صادق
نتتد، متتن ظهتتور ک نامتتن تضتتم یمتترگ عبتتدهللا را بتترا هتترک 

  . ...نمک یاو ضمانت م یقائم را برا

ل ات و مسائل مشابن آن بن تفصین روایا ۀدربار  یورانک یآقا

 کت بتن ملتیتن روایدر ا« عبدهللا»ق ااما تطب  رده است،ک بحث

 یامتتا قطعتت ،بستتتان، هرچنتتد احتمتتال داردعبتتدهللا، پادشتتاه عر

ستعود بتن  از ااندان آل یگر پادشاهیبسا صد سال د ست، چنان

ند و منظتور از ان بن مسند قتدرت بنشتانام عبدهللا در آن سرزم

 .ت، او باشدین روایا

 ۀمستتئل  .شتتده استتت ییها بات دچتتار آستتیمهتتدو  ۀشتتیاند

بتتا  یاتتن برکتت رود یها بتتن شتتمار متت بان آستتیتتاز ا یکتتی ،قاتتتطب

ا یرا بر افراد  ها آنظهور،  عل یمت در یدن چند روااا شنیاواندن 

 یهاآمتد پیهتا  قاگونن تطب نیا. دهند یق ماااص تطب یحوادث

 :شود ین بن آن اشاره مک دارد ینامطلوب

 ردن و صتتتبر و تحمتتتلکتتت عجلتتتن)ن وقتتتت و استتتتعجال اتتتاتع. 0

  ؛(نکردن

 ظهور؛ واقع نشدنأ  بر اثر یو  یدانوم. 3

مطتترح شتتده،  یهتتا قاتطب ناتتافتن ل احتمتتال تحقتتقاتتبتتن دش .9

ات یتا در اصل روایشوند و  یاعتقاد م یبن اصل ظهور ب یافراد

 .افتند یم کبن ش

دهدد نشدان از آمددن  یندون در جهدان رم مکه اکد یها و حواد  ا طوفانیآ

 حضرت است؟
                                              

 .301، ص53، جبحاراالنوار . 

 .333، صظهور عصر . 

، 05، شانتظدارنامن  فصتل ،یر ، محمدصتابر جعفت«ها بات و آستیمهتدو  ۀشیاند» . 
 .95ص

 .دیامراجعن فرما ین اصطل حات بن منبع قبلیاز ا تر باش یآگاه یبرا . 
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افتتتد، از دو جهتتت  یقبتتل از ظهتتور اتفتتاق م نکتت یبتتن حتتوادث

 :ستیتوان نگر  یم

 یشتتدن ظهتتور امتتام مهتتد یتتکنزد یها ن نشتتاننکتت یحتتوادث. 0

 ؛هستند

 .ندساز ظهور  برای حوادو، زمانن .3

 ظهتور عل یم. 0: ن دو اصطل ح هستک توان گفت ین میبنابرا

افتتد و  یبتت و قبتل از آغتاز ظهتور اتفتاق مان بعتد از شتروع غک

. 3ر شتتده استتت؛ کتتذ و امامتتان امبراتتث پیتتدر احاد هتتا آنوقتتوع 

زمتان ظهتور واقتع  یتکن نزدکت استت ین حتوادثکت ط ظهور،یاشر 

با ظهور  یمامستق ۀسازد و رابط ینن را آماده ماشود و زم یم

 .دارد امام زمان

ن یتن اگتر اکت استت یظهور حتم یها  ناز نشان یدر ضمن برا

ن یا .ردک ظهور اواهد امام زمان کش بیها ظاهر شود  نشانن

انتد  ن عبارتکت وندنتداپ یوقتوع م ها قبل از ظهور حتما  بن نشانن

 :از

 یآستمان یندا. 9ن؛ کاشتن شدن نف  ز ک .3؛ یانااروج سف. 0

 .یمانیام اق. 5داء؛ افرورفتن در ب. 9ل؛ اجبرئ یاز سو

دام طوفتتان و کتت م منظتتورادان ینمت ،، اولتت   امتا در متتورد ستتؤال

ستت و اظهتور امتام ن های ثاناتا ، حتمتا  از نشتانن حوادو استت و

تتوان  یجتن مادر نت. است یرحتماغ عل یمد از یاشد شااگر هم ب

 یدهتد مصتداق ین در جهتان رخ مک یها و حوادث طوفان: گفت

ش از ظهتتور استتت و اپتت یعتتاطب یو بل هتتا یاز حتتوادو عمتتوم

 .ح شده باشدینها تصر یات بن این در رواک ستال زم ن

رم  هدایی جندگ یه یبل از ظهور حضرت مهد ک ام دهیشن ییمن در جا

صحت  یز ین چیا چنیروند، آ ین میان از بیعیسوم ش دوه حدود ک دهد یم

 .دیح دهیآن توض ۀدارد؟ دربار 

 را از بتتتتزرگ یشتتتتتارهاک ن وااتتتتون یهتتتتا ، جنگینتتتتیمنتتتتابع د
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ان اهتتل اتتهتتا م ن جنگیتتا ایتتگو   .انتتد ردهک ادیتتظهتتور  یها نشتتانن

ن در کت دهتد یم یرو یاستاو س یمتاد یهتا باطل، بر ستر رقابت

 یو پتتت  از بتتتر جتتتا  از دو گتتتروه یتتتک چاه یروز اتتتت بتتتدون پیتتتنها

از مجمتتتوع شتتتذا  .ابتتتدی یان متتتیتتتها پا شتتتتنک از یگذاشتتتن انبتتتوه

 :دیآ یها بن دست م جنان نتیات، ایروا

 یار اتعداد بست ،رخ داده ییشتارهاک ش از ظهور حضرت،اپ. 0

 مانتتده، ین افتتراد بتتاقکتت طوری بتتنشتتوند،  یشتتتن مک ها از انستتان

شتتارها چتون قبتل از ک ،شتذا اولت   . هستتندشتتن شتدگان ک تر از مک

ناست و بن دست حضرت یتا  مربوط بن امام زمانظهور است 

ستوم دو ن کت ستتادرستت ن ،ا  اثان گارد؛ فرمان ایشان انجام نمی

شتتن شتدن ک چتن صتحت دارد آن ن کتشتوند؛ بل یشتن مک اناعاش

شاعاان، و چون اکثریت جهان،  هاست نن از انسان یادیتعداد ز 

 ؛اواهد بود ها آناز  تر باشز اها ن شتنک اند، عناشغار 

ۀ بتتن واستتط یو تعتتداد ،شتتدگان در جنتتگ شتنک از یتعتتداد. 3

 سپارند؛ های مسری جان می باماری

داران  ان و دوستاعامانند، ش یم ین باقک یتاان اقلادر م. 9

  .هستند امام زمان

                                              
 .988و  350، 396ص ،53، جبحاراالنوار . 

 .95، صیمهد ومتکح به یانداز چشم . 



 

 

 

 

 

 

 ع هنگام ظهوریوقا

 برقراری عداشت مدت

، برای بریراری عدو و یسدا در تمدام جهدان، هور امام زمانآیا هنگام ظ

 زمانی طو انی  ازم است؛ چند ساو؟

حرکت اصل حی حضرت را بعد از ظهور و قاام، بتن دو مرحلتن 

مرحلتتۀ ( مرحلتتۀ جنتتگ و مبتتارزه؛ ب( اشتتف: ردکتت تتتوان تقستتام می

 .ارشاد و تبلا 

  (:جنگ و مبارزه)اول  ۀمرحل

ت، ستتتمگران بتتن دشتتمنی ن بتتا قاتتام حضتتر کتت طباعتتی استتت

اواهنتتد ایتتن  توجتتن بتتن ستتخنان منطقتتی امتتام، می برااستتتن، بی

 هاست، در نطفتن افتن طلبانۀ آن ن بن ضرر منافع جاهک حرکت را

فتتر و فستتاد، زبتتانی جتتز شمشتتار و جنتتگ ک بنتتابراین ستتران. ننتتدک

. انتد شتف حتق ناامدهک وگو و شناسند؛ و اصول   بترای گفتت نمی

نتد ک ور است با آنتان براتورد مستلحاننپ  حضرت در ابتدا مجب

از . وتتاه گردانتتدک هتا را از قتتدرت و امتوال مظلومتتان و دستت آن

ن ایتن مرحلتن بتاش از هشتت کت شتود روایات چنان استتفاده می

کشد و پ  از آن تمتام جهتان بتن تستخار حضترت  ماه طول نمی

  .شود آید، آتش جنگ و مبارزه ااموش می درمی

 (: اارشاد و تبل)دوم  ۀمرحل

ن منطقتتی جتتز زور کتت فتتر و فستتاد،ک بعتتد از ستترنگونی ستتران

ن اهتل منطتق و کت رستد شنااتند، نوبت بن مردم عتادی می نمی

                                              
 .5و  3، ح069ص ،ینعمان ،ةبیالغ . 
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در ایتن مرحلتن، . استدل ل هستند و از پذیرش حتق امتنتاع ندارنتد

ن ک اواهد سی نمیک شود و از دیگر حضرت بن زور متوسل نمی

کنتتد و  تبلاتت  میبتتن زور چاتتزی را بپتتذیرد، بلکتتن حقاقتتت دیتتن را 

هتترک  از هتتر مکتبتتی دشاتتل بخواهتتد، بتتا مبتتانی اعتقتتادی دیتتن 

بتن ایتن صتورت، متردم بتا شتنادن . دهتد اودش، جواب او را می

در . آورنتتد افی و قطعتتی امتتام، بتتن ایشتتان ایمتتان میکتت دل یتتل

 :فرماید می روایتی، امام باقر
حضتترت مهتتدی بعتتد از ظهتتور، بتتا پاتتروان تتتورات براستتا  

ا پاروان انجال طبق انجاتل، و بتا اهتل زبتور طبتق تورات، و ب

  .کند زبور و با مسلمانان براسا  قرآن حکم می

در . بتتترد ی میتتتتر  باشن ایتتتن مرحلتتتن زمتتتان کتتت طباعتتتی استتتت

روایات، بن مدت زمان این مرحلن اشتاره نشتده استت، امتا چتون 

نتد و ک ن فترد بشتنود، تحقاتق و فکترکت تبلا  بن زمان احتااج دارد

کشد تتا همتۀ زمتان دیتن  رد، از این رو مدتی طول مینتاجن بگا

حق را بپذیرند و همتۀ جهتان مستلمان شتوند؛ امتا در ایتن متدت، 

امناتتتت و آستتتایش و عتتتداشت برقتتترار استتتت؛ و بحتتتث علمتتتی و 

 عقاتتتتتتتتتتدتی آزاد و منطقتتتتتتتتتتی، بتتتتتتتتتتن جنتتتتتتتتتتگ و نتتتتتتتتتتاامنی 

 .نااز ندارد

 ل حکومتاابزار تشک

 یا ظهددور بدا چدده اسددلحه بعدد از ارانشیددو  امدام زمددان ،اتیددروا براسداس

 نند؟ک ینبرد م

ن حضترت و یتارانش بتا کت آنچن در متن روایات آمده ایتن استت

چاز دیگتری باتان ( شمشار)کند و غار از ساف  شمشار قاام می

  .نشده است

                                              
 .3، ح33، ص50، جبحاراالنوار . 
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 :اما منظور از شمشار چاست، چند نظر وجود دارد

 منظتتور از شمشتتار، قاتتام مستتلحانن استتت و گفتتتن شمشتتار. 0

گ و مبتتارزه استتت و ستتل ح ااصتتی متتدنظر ناستتت؛ نایتتن از جنتتک

 نتد بتا ابتزار آن زمتان جنتگ اواهتدک بنتابراین در هتر زمتان ظهتور

  رد؛ک

منظور شمشتار معمتوشی استت؛ زیترا قبتل از ظهتور تمتام . 3

چازی . شود های فراوان تمام می های پاشرفتن در اثر جنگ سل ح

 مانتتد و یتتا در ستتایۀ پاشتترفت جتتز ستتنگ و چتتوب و شمشتتار نمی

کننتد و چاتزی جتز  ها را نتابود می ها ستل ح عقل بشر، اود انستان

  ماند؛ سل ح سرد نمی

منظتتتور شمشتتتار معمتتتوشی استتتت؛ یعنتتتی اتتتود حضتتترت . 9

 های را دارد، شتتتذا از ستتتل ح یتتتا اماراشمتتتؤمنان شمشتتتار پاتتتامبر

بتترد و نظتتامی و  ن همتتن را بتتا هتتم از بتتان میکتت شتتتارجمعیک

کنتتد و ایتتن اتتود نشتتان  شناستتد، استتتفاده نمی غارنظتتامی نمی

تتوان بتا شمشتار در  کتن چگونتن می عداشت ایشان است، امتا این

رد، باید گفت یا معجزه است؛ ک های پاشرفتن مبارزه مقابل سل ح

یعنتتی قتتدرت اصتتلی حضتترت، قتتدرتی معنتتوی و فتتوق طباعتتی 

ند قبتل ک ن هرجا حضرت حرکتک کن در روایات آمده است؛ چنان

اری را کتت ستتی جتترأتک وشی شتتده،جتتا مستتت از ایشتتان تتتر  بتتر آن

ستتی جتترأت ک ها وجتتود دارد، کتتن ستتل ح بنتتابراین بتتا آن. یابتتد نمی

طور طباعتتی استتت؛ یعنتتی بتتا  یابتتد؛ یتتا بتتن کارگاری آن را نمی بتتن

نفت و )کارگاری آن بن سوات  ها وجود دارد، وشی بن کن سل ح آن

ها از دستر  بشتر  احتااج دارد و در آن زمان این سوات( بنزین

های متتدرن  بنتتابراین اساستتا  حضتترت بتتن ستتل ح. شتتود ج میاتتار 

                                              
 .350ص ،یراز اارم شکم ناصر، یمهد یجهان ومتکح . 

 .503ص ،یا تونن ی، مجتبموعودنامه . 
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  .احتااجی نخواهد داشت

 ...(ایدداسددب ) یا لهیبددا چدده وسدد ، امددام زمددانینولددو  یبددا توجدده بدده رشددد ت

 ند؟ک می ظهور

در زمتتان قتتدیم، از استتب بتترای وستتالۀ حمتتل و نقتتل استتتفاده 

اربرد را کت شد و امتروزه در شتهرها و مراکتز بتزرگ، دیگتر ایتن می

شتود؛  رد، اما در زمان حاضر هم بن عنوان نمتاد استتفاده میندا

مثل   در حتال حاضتر پلتا  انگلستتان از استب در شتهر استتفاده 

شتتتور اروپتتتایی ک ن در ایتتتنکتتت ایتتتن بتتتدان معنتتتا ناستتتت. کنتتتد می

های متدرن، پلتا  از  نار ماشتانک پاشرفت وجود ندارد، بلکن در

 .بانند دو نمیکنند و منافاتی بان این  اسب ناز استفاده می

در زمان ظهور ناز اسب داشتن امام، منافتاتی بتا وجتود ابتزار 

ن حضرت هماشن از ک دیگر نخواهد داشت و بن این معنا ناست

توانتتد در مراستتم و مواقتتتع  کنتتد، بلکتتتن می استتب استتتفاده می

 ااصی از آن استفاده نماید؛ زیرا در روایات، تعاباری وجتود دارد

کتن  پاشترفتن باشتد؛ ماننتد این ایل فوقتواند اشاره بن وس ن میک

و تتاکنون چنتان   شتوند در روایت آمده حضرت سوار بتر ابتر می

 .چازی اتفاق نافتاده است

طور ال صن در زمان ظهور، حضرت از وستایل نقلاتۀ روز و  بن

دو بتتا هتتم  رد و ایتتنکتت در عتتان حتتال استتب ناتتز استتتفاده اواهنتتد

 .ز شاهد آن هستامکن در عصر حاضر نا منافاتی ندارد؛ چنان

ن منظتتور ایتتن روایتتات از کتت اشبتتتن ایتتن احتمتتال ناتتز وجتتود دارد

استتتب، همتتتان وستتتایل نقلاتتتن باشتتتد و چتتتون در زمتتتان امامتتتان 

ن این احادیث باان شتده استت، متردم از استب بترای ک معصوم

هتتا وستتایل پاشتترفتۀ  کردنتتد و بتترای آن حمتتل و نقتتل استتتفاده می

ناتز طبتق فرهنتگ و  عصتومامروزی قابل فهم نبوده، امامتان م

                                              
 شناخت؛ 00و  00ص ،یمانیا نافق ی، مهدآن امثال و ریشمش با موعود یمهد حضرت یجهان امیق . 

 .099ص ،یسروستان یعام شفا، ابراهبخ  یزندگ

 .30، ح930، ص53، جبحاراالنوار . 
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 .اند فهم مردم زمان اود سخن گفتن

 عصا هم دارند؟ ا امام زمانیآ

بتا ماتراو پاتامبران  ن حضترت مهتدیک در روایات آمده است

 .است ها عصای حضرت موسی ن یکی از آنک آید ادا می

 :فرمودند حضرت علی
شتتود؛ افتتق زنتتدگی تاتتره و تتتار  ومتترج می جهتتان پتتر از هرج

کتتتن  آیتتتد در حتتتاشی  د؛ در ایتتتن موقتتتع مهتتتدی متتتا میگتتترد می

پاراهن آدم در تن او، انگشتر حضرت سلامان در انگشتت او 

  .در دست اوست و عصای حضرت موسی

رده کت ریم، عصای موسی را معجزۀ آن حضرت معرفتیک قرآن

ارهتای گونتاگونی انجتام ک ترستاند و ن با آن دشمن را میک است

آن را  روایات، همچون موسی ناز طبق حضرت مهدی. داد می

های اشهتی  ازجملن نشتانن بنابراین عصای موسی. برد ار میک بن

کتتتن  رستتتد، نتتتن این بتتتن ارو می ن بتتتن حضتتترت مهتتتدیکتتت استتتت

 .ای معموشی برای راه رفتن و تکان دادن باشد وسالن

 ی زمان ظهوردادهایرو 

 دهد؟ می رم ی، چه حواد در زمان ظهور امام زمان

 :دهد یل رخ می، حوادو ذامام زمان در زمان ظهور

را  ناو امتتتتتام حستتتتت رمؤمنتتتتتاناآن حضتتتتترت دشتتتتتمنان ام. 0

 ؛کشند می

 رد؛یپذ یان میت پااجاهل یها ن و رسماتمام قوان. 3

ن حتتتد اتتتود یت، عتتتدل و مستتتاوات بتتتن بالتتت تر اتتترفتتتاه، امن. 9

 رسد؛ یم

 رسد؛ یمال اود مک بن یعقل بشر . 9

 شوند؛ یظاهر م یمخف یها دانش. 5

 .رسند یم یبردار  ن بن بهرهازم یها تمام گن . 6
                                              

 .390، ص0، جیافک . 
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م و شتتگرف در اال صتتن بعتتد از آمتتدن آن حضتترت، تحتتول عظتت

 :فرمودند امام باقر و امام صادق. جهان بن وجود اواهد آمد

د دعتتوت یتتنتتد، متتردم را بتتن امتتر جدک ین ظهتتور متتکتت قتتائم متتا

  .ردک ناچن ن رسول اداک گونن ند، همانک یم

 را بیان فرمایید؟ویایع هنگام ظهور 

 ام را صتادراتاذن ظهور و فرمان ق متعالن اداوند ک یهنگام

عبتتن ک ن حجرال ستتود و دربابتت ،عبتتنک نتتارک در نتتد، امتتام زمتتانک

ان اتتاتتود را بتتن اطلتت ع جهان ۀگتتردد و ظهتتور و برنامتت یظتتاهر م

نفتتتر از اصتتتحاب اتتتاص حضتتترت بتتتا  909و  لاتتتجبرئ. رستتتاند یم

هتزار  ان حضترت بتن دهاستپاهعتدد  یوقت. نندک یعت ماشان بیا

ومتتت کوفتتن محتتل حک شتتود و ین آغتتاز مکتتام از ماتتد، قانفتتر رستت

ن ابر زم یسان زمان حضرت عیدر ا. حضرت اواهد بود یجهان

اقتتدا  شود و هنگام نماز، بن امتام زمتان یاشمقد  نازل م تاب

امام  یار یان را بن اطاعت و احاژه مسیان و بن و اند و جهانک یم

م از اعظتت یستتپاه کمتتک پتت  حضتترت بتتا. اوانتتد یفتترا م زمتتان

جتتاد رعتتب و وحشتتت در دل یاز فرشتتتگان و ا یر کمؤمنتتان و ششتت

ستتتازد و بتتتن  یستتتتمگران، عتتتداشت را در سراستتتر جهتتتان برقتتترار م

 .شاءهللا ان _ دهد یااتمن م یظلم و تباه هرگونن

ن کت ی،آسمان ییدن ندااات، آن حضرت پ  از شنیمطابق روا

ظتتاهر  ،نتتدک یظهتتور حضتترت آگتتاه متت متتردم جهتتان را از ۀهمتت

عبتتن در مستتجداشحرام ک ۀنتتار اانتتک شتتان ازیشتتود و ظهتتور ا یم

 86 یتتۀد، آیتتفرما ین حضتترت مکتت یا ن جملتتنااواهتتد بتتود و اوشتت

و ستپ   نَ اٌر َشُكتْم إِْن ُ نتُتْم ُمتْؤِمنِ اْتُع هللِا اَ اَّتبَقِ  :هود است ۀسور 

ان شتتما اتتم در هللا عهللا و حجتتعفتتاهللا، ال اتتعبقمتتن »: دیتتفرما یم

 .«هستم

کنتد،  ن با حضرت باعت میک سیک و ناز در روایت آمده اوشان

                                              
 .996-909، ص53، جبحاراالنوار . 
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جبرئاتتل استتت و پتت  از آن در بتتان رکتتن و مقتتام، متتردم بتتا امتتام 

 .کنند باعت می زمان

 پ  از ظهور چه اتفایی رم خواهد داد؟

ن و استل م یتام داارانش، پیحضرت بعد از ظهور و جمع شدن 

و  یرواتن از استل م پکت اواهد یم آناناز  رساند و یرا بن مردم م

رنتد و جتزء یپذ یثتر متردم ستخن امتام را مکا. ننتدک عداشت را اجرا

ستتخنان امتتام  یبتترا یلتتادش یستتک شتتوند و اگتتر یشتتان میاران ایتت

ن صتتورت ابتتتدا یتتان و بتتن ااتتش را بیل اتتو یتتبخواهتتد، حضتترت دل 

از ظاشمتتتان و  یا ن، عتتتدهیتتتبتتتا وجتتتود ا. نتتتدک یاتمتتتام حجتتتت متتت

داننتد  ین مک نند، با آناب ین منافع اود را در اطر مک انار کستم

ز بتا اتامتام ن. ستتندیا یاستت، در مقابتل او م حق بتا امتام زمتان

پتتتر از  هتتتا آنستتتت اتتتوردن کجنگتتتد و جهتتتان بعتتتد از ش یم هتتتا آن

 یرهبتتر  یۀشتتود و همتتن در ستتا یت و االتت ق میتتعتتداشت و معنو 

و  ،گردنتد یم مند بهره یو معنو یماد یها از نعمت امام زمان

 یعمتتوم یشتتود و فضتتا یجتتا برقتترار م ش همتتنیت و آستتااتتامن

 .عداشت اواهد شد ین بن بواعطرآگ ی،مهدو ۀجامع

 ؟یستک ند،ک یملایات م ه در زمان ظهور با امام زمانک یسک نیاول

کنتتد،  ن بتتا آن حضتترت باعتتت میکتت ستتیک طبتتق روایتتات، اول

ن کتت ردهکتت نقتتل ابتتان بتتن تغلتتب از امتتام صتتادق. جبرئاتتل استتت

 :فرمود
 ... .کند، جبرئال است باعت می ن با قائمک سیک همانا اول

 :ن در حدیثی فرمودک ردهک نقل طبرسی از امام صادق
فرستد تا نزد او بااید و  پ  اداوند عزوجل، جبرئال را می ...

او را  کنتی؟ قتائم بتن چتن چاتزی دعتوت می: ندک از او سؤال

پت  متن : گویتد رئاتل میجب. دهتد از ماهات دعوت ابتر می

 :گویتد گتاه می آن. کنم ن بتا تتو باعتت متیک سی هستمک اول
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  ... .کند ف دستت را بده و آن را بر دست اود مسح میک

برای برآوردن نیازهای زنددگی خدود و یدارانش در دوران ییدام  امام زمان

 رد؟ک ار خواهدک چه

هتتای مردمتتی، غنتتایم جنگتتی و  مکک آن حضتترت و یتتارانش از

 .مند اواهند شد ادهای غابی بهرهامد

 :نقل شده است امام صادقاز  :یمردم یها کمک .0
بتن ( در تتوان دارنتد)چن در دست دارنتد  شاعاان مجازند از آن

هتتتا بتتتر  امتتتا هنگتتتام قاتتتام قتتتائم متتتا، گن . ننتتتدک ناکتتتی انفتتتاق

را در  هتتا امتتام کتتن بتتا آن شتتود؛ تتتا این صاحبانشتتان حتترام می

  .نندک مقابل دشمن یاری

 :است چنان نقل شده اماراشمؤمنان از :یم جنگیغنا. 3

کتتن وارد  کننتتد تتتا این و یتتارانش حرکتتت می حضتترت مهتتدی

ن پادشتاه روم کت رونتد شوند و بتن جتایی می قسطنطنان می

گنجتی از : آورند جا بارون می سکونت دارد و سن گن  را از آن

گتتاه حضتترت  جتتواهرات، گنجتتی از طلتت  و گنجتتی از نقتتره؛ آن

  کند؛ ها را بان ششکریان تقسام می موال و غنامتا

ن ابتتوجعفر کتت نقتتل شتتده از امتتام صتتادق :یبتتاغ یامتتدادها. 9

 :فرمود( امام باقر)
 در شتتهر مکتتن قاتتام و حرکتتت بتتن ستتوی ن قتتائمکتت هنگتتامی

بتتتن ناروهتتتای ]کنتتتد  وفتتتن را قصتتتد نمایتتتد، منتتتادی نتتتدا میک

ضترت، ک  غذا و آب با اتود بتر نتدارد؛ و ح ن هاچک [حضرت

کتتتتن دوازده چشتتتتمۀ آب از آن )را  ستتتتنگ حضتتتترت موستتتتی

بتتتن هتتتر منزشتتتی [ در مستتتار راه. ]بتتتن همتتتراه دارد( جوشتتتاده

های آب از  زنتتد و چشتتمن رستتد، آن ستتنگ را بتتن زمتتان می می

گان  با نوشتادن از آن، گرستنگان ستار و تشتنن. جوشد آن می

زاد و توشتتۀ راه آنتتان تتتا رستتادن بتتن شتتهر . شتتوند ستاراب می

                                              
 .560، صیاصغر رضوان یعل ،شبهات به پاس  و یموعودشناس . 

 .0503ح ،051 ، ص5 ، جیالمهد االمام ثیاحاد  معجم . 

 .063، ص0، جالرجعه و عهیالش از نقل به یمهد ومتکح به یانداز چشم.  
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  ... .گونن است یننجف، ا

اداونتتتد متعتتتال ناتتتز وعتتتدۀ نصتتترت و یتتتاری مستضتتتعفان و 

إِن َتنُصتتُروا هللَا ... : ننتتدک ن بتترای حتتق قاتتامکتت صتتاشحانی را داده

  ....یَنُصْرُکمْ 

بنابراین در ابتدای قاام و حرکت حضرت، آب و غذای یاران بتن 

و در مراحتتل ( امتتداد اشهتتی)شتتود  ای اعجتتازانگاز تتتأمان می گونتتن

های ماشی شاعاان و مسلمانان و حتی غارمستلمانان  مکک بعد

بتتن ( باننتتد کتتن حرکتتت اصتتل حی و همتتراه بتتا عتتداشت امتتام را می)

شتورها از ک زمتان بتا آزادستازی شتهرها و هم. رسد یاران امام می

دست ظاشمان، سپاهاان حضرت از منابع موجود در آن منتاطق 

 .کنند هم استفاده می

شدود  یحاضدر م ظهور، بر سر یبر مادرش فاطمدها امام زمان هنگام یآ

 دهد؟ یو آن را به مردم نشان م

 آیتد چنتان برمی از فلسفۀ مخفی بتودن قبتر حضترت فاطمتن

شتتود؛ چراکتتن  ن در آن زمتتان، دیگتتر قبتتر مخفتتی او آشتتکار میکتت

فلستتفن و حکمتتت مخفتتی بتتودن آن قبتتر شتتریف، اعتتترام بتتن 

 موال فاطمتن، تصرف اردن حق علیک مال غصب ال فت، پای

لی بن دشاتل اعتترام بتن عملکترد مستلمانان، ک طور و بن( فدک)

اند بن  ار اواستنک حضرت با این. بن ویژه الفای جور بوده است

فاطمتتن، تنهتتا داتتتر و فرزنتتد )ن متتن کتت ننتتدک مستتلمانان اعلتت م

از الفا رضایت ندارم و بن همان دشال نخواستم آنان بر ( پاامبر

بترای . د و در تشااع جنازۀ من حاضر شتوندجنازۀ من نماز بگزارن

هتتتا بتتتن ایتتتن مستتتئلن  کتتتن مستتتلمانان آن زمتتتان و دیگتتتر زمان این

 رده استت؛ مگتر آنتانکت چنان وصتاتی ن چرا فاطمنک باندیشند

 را داشتتتند، بتتا تنهتتا یادگتتار او چتتن ن ادعتتای جانشتتانی پاتتامبرکتت

                                              
؛  60، ح995، ص53، جبحاراالنوار؛ 631، ص3 ، جین راوندیاشد قطب ،الجرائح و الخرائج.  

 .اند ردهکنقل  الخرائجتاب کهردو از . 333، ص3، جالبحار ةنیسف کمستدر

 .0یۀمحمد، آ ۀسور  . 
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و روشتن شتدن  ردند؟ این اعترام، تا زمان ظهور امتام زمتانک

 امتا وقتتی. و انتقام گرفتن آن حضرت ادامن اواهتد داشتت حق

بتر همگتان روشتن  رد و حقاناتت فاطمتنک ن آن حضرت ظهورک

شتتد و آن حضتترت از ظاشمتتان انتقتتام گرفتتت، دیگتتر بتتن مخفتتی 

ماندن قبر ایشان ناازی ناست؛ زیرا همن چاز روشن شده و حق 

 .دار رساده است بن حق

 امام مخاشفان

مدان، هنگددام ظهدور حضددرت بددا یان اسددلام و ایدعه مدکدد ح اسدتیا صددحیدآ

شددان یآورد، بددا ا ین مددیمسددلم یه حضددرت بددراکدد ینیاسددلام راسددت ۀمشدداهد

 نند؟ک یمخالفت م

ای از مستتلمانان، بتتن ویتتژه ستتران  بتتا عتتده جنتتگ امتتام زمتتان

طلتب  ن حقکت های انحرافی اواهد بود، نن تودۀ مسلمانان فرقن

 :فرماید می صادقامام . اند هستند، وشی حق را نشنااتن

شون علان فاتتتخرجتتتون علیوان اشقتتتائم ...  تتتتاب هللا  ن اتتتتتتتأو 

  ؛ناقاتلونن علیو 

ن کتتت شتتتود رو می بتتتا مردمتتتی روبتتتن ن قتتتائمکتتت بتتتن درستتتتی

تاب ادا را در برابتر او بتن ک های ایستند و آین رودرروی او می

کننتتد و در همتتان راستتتا بتتا او بتتن نبتترد  نظتتر اتتود تأویتتل می

 .اازند برمی

، علمتتتای ن مخاشفتتتان امتتتام زمتتتانکتتت آیتتتد حتتتدیث برمی  ایتتتناز 

 .های انحرافی اسل می هستند منحرف و سران فرقن

 شود؟ یشته مک طان چگونه به دست امام زمانیش

 :توان پاسخ داد این پرسش را از سن جهت می

ن کت زمتانی: بتاره بایتد گفتت در این :طاناشتن شدن شک انیجر . 0

وفتتن هستتتند، شتتاطان در ک جدکننتتد و در مستت حضتترت قاتتام می

« !وای بتر متن از ایتن روز»: گویتد ن بتن زانتو درآمتده، میکت  حاشی
                                              

 .508صاصغر رضوانی،  علی، شبهات به پاس  و یموعودشناس.  
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  زند؛ سپ  حضرت پاشانی او را گرفتن، گردنش را می

ن آیتتا کتت اگتتر منظتتور ایتتن استتت :طاناشتتتن شتتدن شتتک امکتتان. 3

کتتن در قتترآن  چنان: شتتت یتتا نتتن، بایتتد گفتتتک تتتوان شتتاطان را می

کتتن  و چنان  جتتن  جتتن استتت تصتتریح شتتده استتت، شتتاطان از

شتوند و از دناتا  معلوم است جناان ناز ماننتد انستان متوشتد می

ن از جتن  جناتان کت شتتن شتدن شتاطانک روند؛ شتذا مترگ یتا می

استتت از شحتتاظ علمتتی و علتتوم عقلتتی مشتتکلی نتتدارد و ماننتتد 

ن متترگ و تغااتتر برایشتتان از شحتتاظ کتت فرشتتتگان و مل ئکتتن ناستتت

 علمی محال باشد؛

ممکن استت تصتور شتود چتون دناتا دار : شتن شدنک لاِشکا. 9

امتحان است و شاطان یکی از مکمل ن صحنۀ امتحان بن شمار 

شتن شود و از بان برود، محل امتحان و ک آید، اگر قرار باشد می

( گنتاه و ثتواب)رود و دیگر تکلاتف  ابتل  بودن دناا هم از بان می

 .دهد معنای اود را از دست می

نان تصتوری پتاش ناایتد، بایتد تصتویری از زمتان کن چ برای این

ن مرحوم ستاد بتن طتاوو  ک در تصویری. ظهور داشتن باشام

نتد و در ک یامبر نقتل متات  پیتادر  از صتحف السدعود سدعدتاب ک در

 :اوانام آمده است، چنان می زان االنوار بحار

شتود  فتر و شتر و گنتاه پتاک میک ن زمان ازک آن، روزی است

ن کتتت عصتتتر بنتتتدگانی را انتختتتاب نمتتتوده و اداونتتتد بتتترای آن

رده و درونشتان را بتا کت ها را برای ایمتان امتحتان های آن قلب

ورع و االتت ص و یقتتان و تقتتوا و اشتتوع و صتتدق و حلتتم و 

رغبتتتتی نستتتبت بتتتن دناتتتا و  صتتتبر و وقتتتار و پرهازگتتتاری و بی

چتتن در نتتزد اداونتتد استتت، آزمتتایش نمتتوده  اشتتتااق بتتن آن

  .است

                                              
 .906، ص53، جبحاراالنوار . 

 .51یۀهف، آک ۀسور  . 

 .985، ص53، جبحاراالنوار . 
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 گتردد ایاتی شبان بتن ایتن روایتت معلتوم میاز این تعابار و رو

ن دوران حضتتتور حضتترت، دورانتتتی بستتاار دراشتتتان از شحتتتاظ کتت

 .معنوی و اال قی اواهد بود

اشعتتتادۀ بشتتر در عرصتتتۀ  در آن زمتتان بتتن دشاتتتل پاشتترفت فوق

عبتتادت و بنتتدگی، امتحتتان و آزمتتایش بنتتدگان ناتتز وارد مرحلتتۀ 

ای اواهتد  ننبن عبارت دیگر، وضعات بن گو. جدیدی اواهد شد

 سی نخواهد بودک ای برای شاطان نخواهد ماند و ن عرصنک بود

ن از او پاتتروی نمایتتد، و از روایتتت بتتن زانتتو درآمتتدن شتتاطان و کتت

 .تسلام شدن او، این مطلب قابل استفاده است

ن این ک کن معلوم شود چگونن ممکن است شاطانی برای این

 همتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن وسوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن 

مکتتان دارد اثتتر اتتود را از شتتود، ا کنتتد و موفتتق می و دعتتوت می

 دستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت بدهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد، 

ن در مقطتتع ابتتتدایی یتتا کتت آمتتوزی اگتتر بتتن دانش: زنام مثتتاشی متتی

ای وجود  جلسات امتحانی: کند گفتن شود راهنمایی تحصال می

 ن بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتخص اجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتازه کتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت دارد

تاب اود را همراه ببرد و در جلسۀ امتحتان از ک شود تا داده می

 آن استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفاده نمایتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد، 

تاب در ک اندیشد اگر ن با اود میک بن این دشال. ندک او باور نمی

ااتاتتار انستتان باشتتد، امتحتتان مشتتکلی نخواهتتد داشتتت، همتتن را 

امتتا ایتتن مستتئلن بتترای یتتک . تتتاب جتتواب دهتتدک توانتتد از روی می

 هتایی وجتود دارد دانتد امتحان دانشجو حل شده است؛ زیترا می

ستتان ای بتتن ان متتک قابتتل مل حظتتنک تتتاب،ک ردنکتت ن بتتردن و بتتازکتت

ن کت کند؛ زیرا امتحان بن قدری در ستطح بالت  و دقاتق استت نمی

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب ک بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتودن یتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا نبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتودن

 .تأثار است بی

در زمتتان حکومتتت حضتترت ناتتز اولتت  ، بتتن دشاتتل پتتاکی معنتتوی 

بساار بال ی جامعن، اصل   امکان وجود شاطان ناستت و جامعتن 

 تابتتتتتتتتتتتتتتتتد و حتمتتتتتتتتتتتتتتتتا  بایتتتتتتتتتتتتتتتتد از  وجتتتتتتتتتتتتتتتتود او را برنمی
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امتتل گتتردد؛ ثاناتتا ، بتتا رفتتتن او محتتل ک انبتتان بتترود تتتا طهتتارت زمتت

ن او را کت شتود؛ زیترا نفت  انستان امتحان بودن دناتا مختتل نمی

کشد، وجود دارد و مبتارزه بتا نفت ،  های اود می دنبال اواستن

 از طرفتتی . ن ربطتتی بتتن شتتاطان نتتداردکتت جهتتاد بزرگتتی استتت

متتوارد امتحتتانی بتتن فرااتتور پاشتترفت معنتتوی انستتان بتتن قتتدری 

  یتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتف استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدقاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق و ظر 

ن وجتتود شتتاطان لتت زم ناستتت و ایتتن دقاتتق بتتودن امتحتتان از کتت

کنتتد در آن دوران،  ن مثلتت   باتتان میکتت شتتود احتتادیثی معلتتوم می

 گتتتتتتتتتترفتن ستتتتتتتتتتود از بتتتتتتتتتترادر دینتتتتتتتتتتی حتتتتتتتتتترام اواهتتتتتتتتتتد 

ن احتااج دارد از جاتب بترادر دینتی اتود ک بود، هرک  هر مقدار

د برد؛ براواهد داشت؛ برادر دینی از برادر دینی اود ارو اواه

 گتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترفتن وثاقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن از بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترادران دینتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی 

متتک بتتن بتترادر دینتتی واجتتب اواهتتد شتتد و ک حتترام اواهتتد بتتود؛

شتتتد،  ستتتؤال می ن وقتتتتی از ائمتتتنکتتت بستتتااری از مستتتائل دیگتتتر

 .«این حکم در زمان ظهور اجرا اواهد شد»: فرمودند می

ن کت کنتد پ  هرچند با از بان رفتن شاطان، انستان تصتور می

آمتتوز  ود، امتتا ایتتن همتتان تصتتور دانششتت تتترک گنتتاه آستتان می

تاب بن جلسۀ امتحان استت؛ زیترا امتحتان هتم ک ابتدایی از بردن

 .تر بن همان مازان دقاق اواهد شد و امتحان دادن سخت

ْوِم اْلَوْیدِت یَد یَن إِلَ یِمْن اْلُمْنَمرِ  کَ َیاَو َفإِن   یرطان با آیشته شدن شک ایآ

    اْلَمْعُلددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددومِ 

 منافات ندارد؟

رده، کتت را نقتتل آن زانیددالم ریتفسددآمتتده و  یاشددیع ریتفسدددر کتتن  نانچ

رده و کت ستؤال جماع از امتام صتادق بن  همان مسئلن را وهب 

 :اند امام در جواب فرموده
کنی منظور، روز قاامت استت، شکتن  آیا گمان می! ای وهب

                                              
 «یا تا روز زمتان معلتوم مهلتت داده شتده( طاناش)همانا تو »: اداوند فرمود . 

 (..80و  81اتیص، آ ۀسور  ؛98 و 90اتیحجر، آ ۀسور )
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مهلتتت داده و  اداونتتد او را تتتا زمتتان قاتتام حضتترت مهتتدی

  .ر استوقت معلوم، زمان ظهو

یکتی مهلتت : یعنی دراواست شاطان شامل دو قسمت بود

ن تتا قاامتت باشتد و اداونتد، کت اواستن، و دیگری مازان مهلتت

: شتتتتذا شتتتتاطان وقتتتتتی گفتتتتت. دراواستتتت دوم را قبتتتتول نکتتتترد

اداونتد در جتتواب « !اتواهم تتا قاامتتت وقتت داشتتن باشتتم می»

دن از همتان عتوم شت. «تو تا وقت معا نی اجازه داری»: فرمود

ن اداونتتد دراواستتت او را نپذیرفتتتن کتت شتتود جتتواب معلتتوم می

 . است

منظتتور از وقتتت معلتتوم، زمتتان »: فرمایتتد می امتتام صتتادق

شتتن ک شذا این آین ناز منافتاتی بتا. «است ظهور حضرت مهدی

 . شدن شاطان بن دست آن حضرت ندارد

ا از یدهستند  ها انساندر هنگام ظهور از  ن مخالفان امام زمانیتر  بیش

 ها؟ جن

هاستت؛ بنتابراین مخاشفتت  نقش اصلی در دناا برعهتدۀ انسان

هتتا بتتن  جن. هاستتت هتتا در حاشتتان و تتتابعی از مخاشفتتت انسان جن

ننتد؛ زیترا اداونتد ک توانند سرنوشت جهتان را تعاتان تنهایی نمی

رو، دشتمنان اصتلی  از ایتن. ها آفریتده استت جهان را برای انسان

ها اواهند بتود، اشبتتن  ، قطعا  انساندر هنگام ظهور امام زمان

  .نندک مکک ها ار بن آنک ها ناز در این ن جنک امکان دارد

                                              
 .089، ص03جایی، عل من طباطب، زانیالم . 



 

 

 

 

 

 

 

 اران امامی

 ارانیوجود 

 دارند؟  یاصحاب ،گر امامانیمانند د ا امام زمانیآ

همۀ ما جزء معتقدان بن امامت ایشان هستام و از این جهت 

شتتویم؛ یعنتتی  می محستتوب جتتزء اصتتحاب و یتتاران امتتام زمتتان

 .هستند تمام شاعاان، اصحاب امام زمان

نتتار امتتام ک ن درکتت ستتانی باشتتندک امتتا اگتتر منظتتور از اصتتحاب،

کننتد، بایتد بگتویام طبتق روایتات،  هستند و با ایشان زندگی می

. کننتد ای هماشن نزد امام هستتند و امتام تنهتا زنتدگی نمی ه عد

. کننتد را اجترا می ها همراه امام هستتند و دستتورهای ایشتان آن

یعنتی در هتر   ها سی نفر ذکر شتده استت؛ در روایتی، تعداد آن

 .زمان حداقل سی نفر همراه امام وجود دارد

نفتتر یتتار ویتتژه  909اشبتتتن حضتترت بعتتد از ظهتتور ناتتز در آغتتاز 

هتتا  ن فرمانتتدهان حضتترت هستتتند و غاتتر از آنکتت اواهنتتد داشتتت

هتتا بتتن هتتزاران نفتتر  ن تعتتداد آنکتت یتتاران فتتراوان دیگتتری ناتتز دارنتتد

 .رسد می

 ارانیتعداد 

 در هنگام ظهور چه تعداد خواهند بود؟ یاران امام زمان

بتتن تعتتداد  ویتتژۀ امتتام زمتتان براستتا  روایتتات، عتتدد اصتتحاب

                                              
 .همان . 
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 .اواهد بود( نفر909)در غزوۀ بدر  ششکر پاامبر

رَْنا َعْنُهُم اْشَعتَذاَب إَِشتدر تفسار آیۀ  از   ،ُدوَد ٍ ُأمَّتٍع َمْعتی َوَشئِْن أَاَّ

 :ن فرمودندک نقل شده است امام باقر و امام صادق

در  نفتتتتر از اصتتتتحاب مهتتتتدی 909همانتتتتا امتتتتت معتتتتدوده 

ن هماننتتد عتتدۀ اهتتل بتتدر، در یتتک ستتاعت کتت آاراشزمتتان استتت

  ... .کنند اجتماع می

 :ن فرمودک رده استک روایت مسلم از امام باقر بن  محمد 

کند، جبرئال است  باعت مین از طرف ادا با او ک سیک اول

 ... .ردک نفر با او باعت اواهند 909و ناز از مردم 

 :ن فرمودک روایت شده است ناز از امام باقر
از متتا بتتا تتتر  یتتاری شتتده و بتتا نصتترت تأیاتتد اواهتتد  قتتائم

 پتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ... شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد

نفر  909دهد و  عبن تکان میک کند، بر ن اروج میک هنگامی

 بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن دور او 

  ... .آیند گرد می

 افزوده شود؟ آیا احتماو دارد بر تعداد یاران امام زمان

ن یتاران کت نفر هستند 909براسا  روایات، یاران ویژۀ حضرت 

آینتتتد و هرکتتتدام مستتتئوشات و  حکتتتومتی حضتتترت بتتتن شتتتمار می

ن جزء یاران ک این تعداد. ااصی از طرف حضرت دارند  مأموریت

ان همتراه ویژۀ حضرت هستند، در مرحلۀ آغتازین ظهتور بتا ایشت

شتتتوند و هستتتتۀ اوشاتتتۀ انقلتتت ب جهتتتانی مهتتتدوی را تشتتتکال  می

 .پذیرد اهش نمیک دهند و تعدادشان افزایش و می

شتتود و  در مرحلتتۀ بعتتد، بتتن تعتتداد یتتاران حضتترت افتتزوده می

 کتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن در روایتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات  چنان

در ایتتن رونتتد، . رستتد هتتزار نفتتر هتتم می آمتتده، شتتمار آنتتان بتتن ده

                                              
 .8یۀهود، آ ۀسور  . 

 .909، ص8، جیافک.  

 .583، صشبهات به پاس  و یموعودشناس . 
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 بستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتااری از افتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتراد شایستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن 

ن کت توان یاران حضترت را اشبتن نمی. پاوندند ان حضرت میبن یار 

 در 

کننتد و  جنگ با دشمنان و دیگر مستائل بتا حضترت همکتاری می

 در راه 

. ردکتت دارنتتد، بتتن عتتدد ااصتتی محتتدود اهتتداف حضتترت گتتام برمی

 بنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابراین چتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتون 

 برای این گروه از یاران حضترت عتددی تعاتان نشتده، افتزایش یتا

 اهش آن هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم کتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 .دمعنا ندار 

 شوند؟ یهمراه م با امام عصر یامبران الهیاز پ یسانک چه

تتوان  با مراجعن بن روایات، نام بعضی از پاتامبران اشهتی را می

حضتتور اواهنتتد داشتتت؛  ن در حکومتتت حضتترت مهتدیکتت یافتت

بنتتابر روایتتات شتتاعن و . استتت تتترین آنتتان، حضتترت عاستتی مهم

و پشتت رد کت نزول اواهد سنی، در زمان ظهور حضرت عاسی

ایتن نمتاز و اقتتدای حضترت . نماز اواهتد اوانتد سر امام عصر

شتود بستااری از مستاحاان مستلمان شتوند و  باعث می عاسی

 .را بپذیرند امامت امام زمان

، نتام حضترت ادریت ، در روایتی عل وه بر نام حضرت عاستی

نتار ک ن درکت   و  ناتز آمتده استت حضرت اضر و حضرت اشاا 

ر دارنتتد، امتتا در روایتتات از ستتایر پاتتامبران حضتتو امتتام مهتتدی

 .سخنی بن ماان ناامده است

 ارانیمشخصات 

 ؟د ینک انیرا ب ها آنو سن  ت و صفت اصحاب امام زمانیاسم و مل

                                              
 .086، صالحق ش ک . 

ن کتا  آورده اتبا حضرت اش از مل قات امام باقر یتیروا. 393-390، ص0، جیافک . 

 .حضور اواهد داشت ،ا  در زمان ظهوراشود حضرت اش یاز آن معلوم م
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ن نتام بعضتی از کت نفتر هستتند  909اصحاب اوشاۀ امام زمتان

هتف، ک اصتحاب: انتد ن از آن جملنکت ها در روایات آمتده استت آن

ماشتتتک اشتتتتر، مقتتتداد و ستتتلمان و ابودجانتتتۀ  یوشتتتع بتتتن نتتتون،

هتتا را نتتداریم، اشبتتتن  امتتا نتتام و مشخصتتات همتتۀ آن  انصتتاری؛

کردنتتد در  ن در گذشتتتۀ تتتاریخ زنتتدگی میکتت ستتانیک تعتتدادی از

ماان اصحاب حضرت حضور اواهند داشت، یعنی گروهتی ناتز 

 . شوند زنده شده، در رکاب حضرت حاضر می

، نتتتام افتتتراد را نقتتتل از پاتتامبردر روایتتتتی بتتن  اماراشمتتؤمنان

رده استت؛ امتا ایتن روایتت ک ها را ناز باان شمرده و شهرهای آن

هتا یتاران امتام  توان گفتت حتمتا  همان قابل اعتماد ناست و نمی

: اشبتن در بعضی موارد نام فرد ذکر نشده، مثل   فرمتوده. هستند

 در این روایتات نتام بستااری از شتهرهای ایتران. مردی از سرا 

ذکر شده است؛ مانند اهواز، شوشتر، شاراز، اصفهان، بروجترد، 

نهاونتتد، همتتدان، قتتم، اراستتان، آمتتل، گرگتتان، دامغتتان، ستترا ، 

ستتاوه، طاشقتتان، قتتزوین، فتتار ، ابهتتر، اردباتتل، مراغتتن، اتتوی، 

کتن تتذکر دادیتم،  اشبتن همچنان  .ازرون و مروک سلما ، عبادان،

 .این احادیث قابل اعتماد ناستند

مگتر . راین مشخصات دقاق اصحاب امام در دست ناستبناب

هتتا ذکتتر  ن نتتام آنکتت و اماراشمتتؤمنان بعضتتی از اصتتحاب پاتتامبر

 .شده است

تسددنن نیددز جددزن یدداران  تنهددا از شددیعیان هسددتند یددا اهل یدداران امددام زمددان

 ایشان هستند؟

ظهتتور نماینتتد، همتتۀ متتردم دناتتا را متتورد  وقتتتی امتتام زمتتان

م استتل م و عتتداشت را بتتن تمتتام افتتراد ابلتت   اطتتاب قتترار داده، پاتتا

در آن هنگتام هترک  ستخنان حضترت را بپتذیرد، جتزء . نمایند می

یتاران سانی جتزء ک :شذا در روایات آمده است. شود یاران وی می

                                              
 .61، ص59، جبحاراالنوار . 

 .03، باب095ص د بن طاوو ،ا، سمالحم . 
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یعنتی تتا   انتد؛ پرستان بوده ن شبان اورشاد و ماهک شوند امام می

ن بتن کت ستنت اهلادا و اسل م دور بودند، تا چن رسد بتن این حد از 

 .معتقدند ادا و پاامبر اسل م

اواهانتتن امتتام را قبتتول نکننتتد، جتتزء  ن ستتخن عداشتکتت کستتانی

شتتوند؛ هرچنتتد قبتتل از ظهتتور در ظتتاهر  دشتتمنان حضتترت می

 .مؤمن باشند

م کت بنابراین حال فعلی افراد، نقتش بستاار اساستی دارد؛ زیترا

ملت ک ن انسان در یک شحظن عوم شتود، تنهتا ک افتد اتفاق می

بنتتابراین بایتتد دائمتتا  روحاتتۀ انتظتتار و . عاقبتتت بتتن ااتتری ناستتت

 طلبی و عمل بن احکام اسل م را در نهاد اودمان تقویت عداشت

 .نام تا هنگام ظهور جزء یاران حقاقی امام شویمک

نفتتر هستتتند و  909ن طبتتق روایتتات کتت اشبتتتن یتتاران ویتتژۀ امتتام

چکادۀ تمام  شوند، ارگزاران حضرت محسوب میک فرماندهان و

های زمتتان  تتتا انستتان هاینتتد و از اصتتحاب حضتترت موستتی دوران

کوش هتتر  شتتوند و افتتراد مخلتتص و ستتخت ظهتتور را شتتامل می

 .نار امام حاضر اواهند بودک زمانی در

 ارانی یژگیو 

چیسددت؟ آیددا شددهدا نیددز از یدداران امددام  هددای یدداران امددام زمددان وی گی

 هستند؟ مهدی

ن در روایتات بتن کت حضرت مهدی های یاران ترین ویژگی مهم

 :اند از آن اشاره شده عبارت

 :یق نسبت بن حق تعاشانش عماب. 0

 :فرماید می درباره ویژگی یاران امام مهدی امام علی
کتتن شایستتتن استتت  چنان ن اتتدا را آنکتت هتتا مردانتتی هستتتند آن

  .شناسند می

                                              
 .0، ح993ص ،ی، نعمانةبیالغ.  

 .(600ص ،االثر منتخب)« رجال عرفوا هللا حق معرفتن».  
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 :فرماید در روایت دیگری می
کتن حتتق وحتتدانات استتت،  نچنا آنتان بتتن وحتتدانات اداونتتد، آن

  .اعتقاد دارند

 :فرماید ها می دربارۀ آن در روایت دیگری امام صادق
هتتای آهتتن  هایشتتان ماننتتد پاره ن دلکتت آنتتان مردانتتی هستتتند

  .است و هاچ تردیدی نسبت بن ذات مقد  اداوند ندارند

تلتتت ش در »و « ذکتتتر»های آن  دارد؛ نشتتتانن ایتتتن باتتتنش نشتتتانن

 :ت بدان اشاره داردن روایاک است« اطاعت

 :فرماید می امام صادق
آنتان در دل شتب، از اشتتات اداونتد ماننتتد متادران جتتوان از 

  .کنند دست داده ناشن می

 :فرماید در روایت دیگری می
رستانند و روزهتا را بتا روزه  ها را بتا عبتادت بتن صتبح می شب

  .برند بن پایان می

 :در روایت دیگری آمده است
ن زمزمتۀ نمازشتان ماننتد ک داری هستند دهزن آنان مردان شب

ها را بتتا  شتتب. رستتد نتتدوی زنبتتوران بتتن گتتوش میک صتتدای

ها، اداونتتتد را  کننتتتد و بتتتر فتتتراز استتتب داری ستتتپری می زنتتتده

  .گویند تسباح می

 :فرماید واران می هم دربارۀ آن بزرگ پاامبر مکرم اسل م

                                              
دوا هللا حق توحیفهم اشذ» .   (.339، صالخالص ومی) «دهان وح 

، 53، جبحداراالنوار) «ذات هللا یفت کشتوبها شتید ل یتأن قلوبهم ُزُبتر اشحدکرجال ».  

 .(918ص

 ،الخدالص ومید) «هللا اعحزنتا متن اشت کالصوات اشثتواکأل اصوات ااشل یشهم ف» . 

 .(339ص کامل سلامان،

ام باشل» .  ام باشنهاراُقو   .(همان) «ل وُصو 

 یامتا  علتاتتون قابیاشنحل  یدوکصلواتهم  یف یل شهم دوانامون اشلیرجال ل » . 

 .(918، ص53، جبحاراالنوار) «هموشاا یسبحون علیاطرافهم و 
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  .اند آنان در طریق عبودیت، اهل جدیت و تل ش

 :ق نسبت بن امام زماناعمنش اب. 3

امتتل بتتن ک معرفتتت و شتتناات و اعتقتتاد یتتاران امتتام مهتتدی

 :فرماید باره می در این امام سجاد. امامشان دارند

  .هستند آنان قائل بن امامت امام مهدی

نتاجتتۀ ایتتن باتتنِش عماتتق، عشتتق و محبتتت و اطاعتتت از امتتام 

 :فرماید باره می در این امام صادق. است

کشتتند و در  ی تبترک، بتر زیتتن استب امتام دستت میآنتان بترا

چرانتد و بتا جتان اتود، از او محافظتت  ماان رزم، ِگردش می

ناتتز در ک برداری کننتتد و اطاعتتت آنتتان از امتتام، از فرمتتان می

ن در راه اتدا کت کننتد و آرزو می... است تر باشبرابر مول یش 

   و  .بن شهادت برسند

ند؛ در روایتتات هستتت شتتهدا هتتم جتتزو یتتاران حضتترت مهتتدی

اند،  ن از دناا رفتنک ن مؤمنان ااشصک باان شده است« رجعت»

و یتتتاران  امتتتام حستتتان»: مثلتتت   در روایتتتات آمتتتده  گردنتتتد؛ برمی

   .«کنند باوفایش رجعت می

اگتتر منظتتور شتتهدای هشتتت ستتال دفتتاع مقتتد  باشتتد، چتتون 

انتد، اماتد بتن بازگشتت  بوده ها عاشق ظهور حضترت مهتدی آن

                                              
 .(339ص کامل سلامان، ،الخالص ومی)« طاعن هللا یُمجد ون ف» . 

 .(399، صاالثر منتخب) «ن بامامتنااشقائل» . 

 یقونن بانفسهم فیحف ون بن یو  کعاشبر  کطلبون بذشیتمسحون بسرج ال مام ی» . 

 «ل هللااستب یقتلوا فتیتمن ون ان یو ... دهااشس عهم اطوع شن من الأم... اشحروب
 .(918، ص53، جبحاراالنوار)

و امثتال  ی، استتوار یدش  یتکثار، یمانند شجاعت، ا یگر ید یها یژگیات و یدر روا . 

: تر بتن ایتن منتابع رجتوع کناتد باشاطل ع  ید برااتوان ین مکان شده است اآن ب
دباقر ، محمتتیمهددد اورانیدد جوانددان؛ 09، ص3، شانتظددار ۀنام فصتتل، «اورانیتت یمهتتد»

 .یناپورام

 .918، ص3، جبرهان ریتفس . 

 .56، ص50، جبحاراالنوار . 
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 :برای این ادعا روایت داریم. است وشت امام مهدیها در د آن

صتتحبت از  اتتدمت امتتام صتتادق»: گویتتد عمر می بن مفضتتل

ن عاشتقانن انتظتار ظهتورش را کت و افترادی شتد حضرت مهتدی

امام . روند کشند و پاش از نال بن چنان سعادتی از دناا می می

 :فرمود

نتتد، متتأموران اشهتتی در ک قاتتام ن حضتترت مهتتدیکتت هنگتتامی

هتتتتا  گارنتتتتد و بتتتتن آن بتتتتر بتتتتا اشتتتتخاص متتتتؤمن تمتتتتا  میق

رده استتت، اگتتر کتت مول یتتت ظهتتور! ای بنتتده اتتدا: گوینتتد می

ن بن او بپاوندی آزاد هستی و اگتر بختواهی در ک اواهی می

  .های اشهی متنعم بمانی باز هم آزاد هستی نعمت

هدایی دارندد و  هسدتند، چده وی گی ه اکندون همدراه امدام زمدانکد یارانی

اند؟ چددون طبددق برخددی روایددات، ویتددی امددام  بدده آن حضددرت پیوسددتهچگوندده 

 .رفتند چند نفر نیز همراهشان بودند برای شفای شخصی می

ن همتتراه امتتام زمتتان هستتتند، در اوج ترباتتت نفتت  کتت یتتارانی

. ن تصتتور آن مشتتکل استتتکتت اند اتتویش، بتتن پایگتتاهی رستتاده

ع های مادی حاکم بر اجتمتا شمکشک ایشان در بحران تضادها و

دارنتتد و هتتاچ موقتتع تتتابع هواهتتای  بشتتری، اودشتتان را نگتتن می

اری را بتن دشاتل ستود کت هتاچ. شوند نفسانی اود و دیگران نمی

اری اتتدا و مصتتاشح افتتراد و کتت در هتتر. دهنتتد متتادی انجتتام نمی

بتن دشاتل رستادن بتن ایتن . دهنتد جامعن را متدنظر اتود قترار می

کنتد و بتن  ب میهتا را بترای همراهتی اتود انتختا مرحلن، امتام آن

در واقتتع عمتتل . انتتد ن هماشتتن همتتراه امامکتت رستتند مقتتامی می

 .شود ایشان، سبب رسادن بن جایگاه و مقام همراهی امام می

ه مسلمان نیسدتند، جدزو ک را توان پیروان راستین حضرت مسیح آیا می

 برشمرد؟ یاران حضرت مهدی

 مستلمان هستتند؛ وشتی ایتن مستئلن قطعا  یاران امام مهتدی

 تواننتد یتار امتام مهتدی ن سایر ادیتان نمیک بن این معنا ناست
                                              

 .33، ص59همان، ج . 
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پذیرند و سپ   بلکن پاروان ادیان، ابتدا دین اسل م را می. باشند

 .گارند قرار می در زمرۀ یاران امام مهدی

بعتد از ظهتور امتام  داناد حضرت عاستی ن میک طوری همان

  مهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدی

در روایتتی . کنتد میها را بن اسل م دعوت  کند و انسان نزول می

 :آمده است از قول پاامبر
با مردم برای دعوت بن استل م ... آید او از آسمان فرود می... 

و اداونتد در عصتر ... ردهکت رد، صتلاب را اتردکت جنگ اواهد

  ... .گرداند ها بن جز اسل م را نابود می او همۀ ملت

 بانوان حضور

لطفاً در . زن هستند مهدیه پنجاه نفر از یاران امام ک در جایی شنیدم

 جانب را راهنمایی فرمایید؟ باره با ذکر منابع این این

 :برای پاسخ بن این سؤال ذکر چند نکتن ل زم است

اولتت  ، در دیتتتدگاه استتتل م، حضتتور زن در امتتتور اجتمتتتاعی یتتتک 

تتتوان بتترای آن مؤیتتدهایی را  مستتئلۀ پذیرفتتتن شتتده استتت و می

 :ردک ذکر

در امور اجتمتاعی و  براک و زینبحضور جدی حضرت زهرا . 0

 سااسی؛

ن وظایفی همچون ک حضور زنان در ماان سپاهاان پاامبر. 3

رساندن آب و غذا بن رزمنتدگان، پرستتاری مجروحتان، تهاتۀ دارو، 

چنتتان چاتتزی را در . داشتتتند... رستتاندن مهمتتات، انتقتتال شتتهدا، و

تتوان دیتد؛ مثتل داستتان حضتور  می سارۀ جنگی حضترت اماتر

ن رزمندگان را علاتن ک ی بن نام سوده حمدانی در جنگ صفانزن

و ستتتتارۀ  پتتتت  در ستتتتارۀ پاتتتتامبر. کتتتترد معاویتتتتن تشتتتتویق می

، حضتتور زن در ماتتان یتتاران آنتتان امتتر مستتل می اماراشمتتومنان

 .است

                                              
 .98899، ح999، ص09، جاالعمال نزک؛ 9939، ح903، ص3، جداوود یاب سنن . 
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 و امتام علتی ادامۀ ستارۀ پاتامبر ثاناا ، اگر سارۀ امام زمان

ز زنتان از ایتن جهتت نا است، قطعا  در دوشت آرمانی امام زمان

در این زمانن روایتات متعتدد داریتم؛ نظاتر . محروم نخواهند بود

 :ن حضرت فرمودک نقل شده ن از امام صادقک آن روایتی
دادنتد،  انجتام می ن در زمان پاتامبرک ارهایی راک زنان همان

  .ناز انجام اواهند داد در زمان حضرت قائم

بن حضتور زن تأکاتد شتده و در برای از روایات فقط اجمال   . 0

 نامی از تعداد آنان برده نشده است؛

ن هنگتام ظهتور ک برای از روایات بن سازده زن اشاره دارد. 3

اشبتن ایتن روایتت تعتداد )  با حضرت اواهند بود حضرت مهدی

 ؛(کند کننده در زمان ظهور حضرت را باان می زنان رجعت

یتتتاوران اصتتتلی براتتتی از روایتتتات تعتتتداد زنتتتان را در جمتتتع . 9

 حضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترت پنجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاه نفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر 

ن تعباتتر کتت انتتد؛ مثتتل روایتتت نقتتل شتتده از امتتام بتتاقر ردهک باتتان

 هم امستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتون افتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت»

  دارد؛ «امرئع

در دستۀ دیگری از روایات، تعداد یاران زن تا چند هتزار نفتر . 9

اشبتتتن ایتتن زنتتان غاتتر از یتتاوران اصتتلی   .شتتده استتت  برشتتمرده

 .حضرت هستند

ن بتا توجتن بتن ستارۀ نبتوی و علتوی، ک توان گفت در نتاجن می

و در ماتتان یتتاران آن  عصتتر حضتتور زن در حکومتتت حضتترت وشی

کتتن چتتن تعتتداد از آنتتان زن  حضتترت، امتتری مستتل م استتت؛ امتتا این

نفتتر یتتار اصتتلی حضتترت، چنتتد  909کتتن در جمتتع  هستتتند و یتتا این
                                              

 :بتتن نقتتل از) 05، ص9، جةالهدددا اثبددات؛ 353صی، طبتتر محمتتد بتتن جریتتر ، ةاالمامدد دالئددل.  
 (.ین طبسیاشد ، نجمیمهد امام ومتکح به یانداز چشم

 .همان . 

 .339، ص53 ، جبحاراالنوار.  

ن یاشتتد ، نجمیمهددد امددام ومددتکح بدده یانداز چشددم :بتتن نقتتل از) 050ص حمتتاد، ، ابتتنفددتن تددا ک.  

 .(یطبس
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تتتوان عتتدد مشخصتتی را باتتان داشتتت؛  نفرشتتان زن هستتتند، نمی

مثتتل روایتتت )انتتد  ردهک ن تعتتداد تعاتتانکتت یزیتترا بعضتتی از روایتتات

 .آیند از حاث سند ضعاف بن شمار می( پنجاه نفر

برالت ف )ن یتاری رستاندن زنتان بتن حضترت ک باید توجن داشت

بن جبهۀ جنگ منحصر ناست، بلکتن ( چن متبادر بن ذهن است آن

حتتتوزۀ فرهنتتتگ و سااستتتت، امتتتور : های مختلفتتتی چتتتون عرصتتتن

هتا  ن در آنکت هتایی گارد؛ حوزه می دربراجتماعی و ترباتی را ناز 

رامت زن، باز است و قطعا  زنان ک مادان یاری برای زنان با حف 

ها نقتتش داشتتتن  تواننتتد در ایتتن عرصتتن در حکومتتت حضتترت می

  .باشند

 ارانیسرانجام 

 شود؟ یچه م اران امام زمانیسرانجام 

و بعتد از ظهتور  در روایات دربارۀ سترانجام یتاران امتام زمتان

طبتتق . حکومتتت امتتام، بتتن صتتراحت چاتتزی دیتتده نشتتده استتت

ستتانی ک کننتتد؛ یعنتتی روایتتات، گروهتتی از یتتاران امتتام رجعتتت می

 شتوند و در رکتاب امتام زمتان ن پ  از مرگ زنتده میک هستند

  .یابند حضور می

 :فرماید می در روایتی امام صادق

کنند تتا  شوند مگر رجعت می شتن نمیک یک از مؤمنان هاچ

هتتا بتتن متترگ  یتتک از آن رگ طباعتتی از دناتتا رونتتد و هاچبتتن متت

شتتتن ک کننتتد تتتا رونتتد، مگتتر رجعتتت می طباعتتی از دناتتا نمی

  .شوند

                                              
 ومددتکح بدده یانداز چشددم؛ یهللا طتتاهر  باتتحب ،آفتددا  یمایسدد: کنتت ییابتتتدا ۀمطاشعتت یبتترا . 

ی؛ نعمتتتان ،ةبددیالغ ؛نیالددد مالک: کنتت تتتر باشق اتتحقت یبتترا ی؛ن طبستتیاشتتد نجم، یمهددد
 .یحر اشعامل ،ةالهدا اثبات ی؛طبر  ة،االمام دالئل ؛بحاراالنوار

 .35، ح31، ص59، جبحاراالنوار . 

است نن  یتمام مؤمنان ااشص و واقع ،تیاشبتن منظور روا. 5ح ،91ص همان، . 

شتذا در رجعتت،  .هستتند تاب دار اهل عن و دوستان بن ظاهر شک یسانک ۀهم
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ن در دوران قبل از ظهور زیستن ک گروهی از یاران امام زمان

انتتد، در دوران ظهتتور بتتن فتتاض  و بتتن متترگ طباعتتی از دناتتا رفتن

مظلومانتن ن قبتل از ظهتور ک رسند، و گروهی دیگر شهادت می

اند، در دوران ظهتتور زنتتدگی و بتتن متترگ طباعتتی  شتتهاد شتتده

ها دقاقا   کن در بال  گفتام، سرانجام آن اشبتن چنان .کنند رحلت می

تتتوان از روایتتات  ن میکتت باتتان نشتتده و ایتتن یتتک احتمتتال استتت

 .ردک استفاده

 ارانیف یوظا

 رد؟ک چه باید برای یاری امام زمان 

ن هتم بتا مل حظتۀ روایتات کت ی داردهتای یار امتام بتودن ویژگی

هتا را بتن دستت  تتوان آن و هم با مل حظۀ تتاریخ می معصومان

ن کت یتابام کنام، درمی نگتاه متی وقتی بن تاریخ معصومان. آورد

ن بن امام اویش معرفت و شتناات ک ها در ماان مسلمانان، آن

تری داشتتتند، و بتتن همتتان دشاتتل در برابتتر او و  و عماتتق تتتر باش

امتل تستلام بودنتد و بتن جتای حترف و ک هایش بن صتورت فرمان

ادعتتا، در مقتتام عمتتل پاتتروی اتتود را نشتتان دادنتتد، همتتان یتتاران 

هتا بودنتد؛  ها و تلخی ها، ستختی در جنگ و ائمن واقعی پاامبر

، و ستتلمان فارستتی، ابتتوذر و مقتتداد بتترای پاتتامبر: افتترادی چتتون

، و منان علتیافرادی مثل ماشک اشتر و عمار یاسر برای امارمؤ

کتن  جاشب این. ربل  برای امام حسانک تن شهاد 03ناکانی چون 

 هتتای یتتاران امتتام مهتتدی ن دربتتارۀ ویژگیکتت در روایتتات فراوانتتی

آمتتده استتت، بتتر مستتئلۀ معرفتتت عماتتق یتتاران بتتن آن حضتترت و 

چون و چرای ایشان از امام اتود تأکاتد شتده  امل و بیک اطاعت

نفت ، پتاکی و تقتوای آنتان  است؛ همچنتان روایتات بتن ستل مت

 .کند تصریح می

                                                                                                          
 .گردند یا بازنماان بن دناعاش ۀهم
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 :دربارۀ این افراد فرموده است امام صادق

های  هایشتتان هماننتتد قطعتتن ن دلکتت هتتا مردانتتی هستتتند آن

... . شتتتتوند هرگتتتتز دچتتتتار تردیتتتتد نمی. استتتتت( محکتتتتم)آهتتتتن 

گردنتتد و اتتود را ستتپر  وار دور شتتمع وجتتود امتتام می پروانتتن

های نمتتاز و  ب نغمتتندر سراستتر شتت... دهنتتد جتتان او قتترار می

هتا  آن. رسد ذکر و عبادتشان چون صدای زنبور بن گوش می

املتت   ک زاهتتدان شتتب و شتتاران روز و در برابتتر امتتام عزیزشتتان

  .مطاع و تسلام هستند

هتم  ن یتاران امتام مهتدیکت ردکت اشبتن بن این نکتتن بایتد توجتن

بتتن  تتتر باشمراتتتب مختلفتتی دارنتتد و روایتتات،  مثتتل دیگتتر ائمتتن

ن از بهترین شتاعاان هستتند، ک های یاران نزدیک حضرت یویژگ

طور طباعی هریک از ما امادواریم جزء یتاران  بن. پردااتن است

ورزیم، و هتم منتظتر  حضرت باشام؛ چتون هتم بتن او عشتق متی

قدوم مبارک اویام و هم در دل و جان تصمام بن اطاعتت از او 

جا بال   وری تا آنن در مقام یاک داریم، وشی باید همتمان آن باشد

ن امتام کت ای ن مایۀ روشنی چشم ایشان باشام؛ بن گونتنک باایام

ن ماشتک اشتتر بترای امتام کت گونتن گرم باشد؛ همان بن یاری ما دل

در فراق او و در ماتم او گریستت و  چنان بود و علی این علی

 «ن بود؟ک داناد ماشک شما نمی»: فرمود

فرقتی بتان زن و  م عصترن در یتاری امتاکت نکتۀ دیگر آن است

هتای اتود در  تواند با توجتن بتن توانایی مرد ناست و هرک  می

تنهتتا جنگاتتدن و  باشتتد؛ زیتترا یتتاری امتتام مهتتدی اتتدمت امتتام

چتتن  _همگتتان . شمشتتار زدن ناستتت تتتا مخصتتوص متتردان باشتتد

 .قرار گارند توانند در جبهۀ یاوران امام می _مرد و چن زن 

: ز است تتا جتزء یتاوران حضترت باشتندبنابراین راه برای همن با

هتتای رفتتتاری یتتاران حضتترت و  اول، بتتا بتتن دستتت آوردن ویژگی

سعی در بن دست آوردن اال ق اسل می و تقواپاشگی در همن 

                                              
 .918، ص35، جبحاراالنوار.  
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حال؛ و دوم، با دعا و تضرع بن درگاه حضترت حتق و اواستتن از 

ن براسا  فرمتوده ک او، ازجملن اواندن دعای عهد در هر صبح

استت  اوانندۀ دعای عهد ازجملۀ یاوران مهدی»، امام صادق

توان بتن  می «گرداند و اگر بمارد ادا او را در روزگار ظهور برمی

 .این مهم دست یافت

تنهتا در زمتان ظهتور  کن یاری امتام زمتان نکتۀ بساار مهم این

حضرت نخواهد بود، بلکن همان امروز و در دورۀ غابت هم، راه 

ز است؛ اشبتن این بن تناسب موقعاتت یاری رساندن برای همن با

 های یتاری امتام زمتان برای مثال، یکی از راه. کند افراد فرق می

نام و ایتن ک نام دوستان آن حضرت را زیادک ن سعیک این است

هتتای گونتتاگون بتتن انجتتام رستتانام؛ مثتتل  هتتدف مقتتد  را از راه

را در محتتتاط و جمتتتع فاماتتتل و  کتتتن یتتتاد و نتتتام امتتتام زمتتتان این

نتام دوستتان و ک ان و همسایگان زنده نگن داریم و سعیدوست

ها را از  ها دور نگن داریم؛ چون گناه و فساد، آن فامال را از بدی

پت  بکوشتام بتا . کنتد و دوستی آن حضرت جتدا می امام زمان

کرد زیبتتا، در ستتااتن  ستتوزی و عمتتل روی اتتوش، نصتتاحت، دل

از منکر استتن و دیگران گام برداریم و از امر بن معروف و نهی 

 .آزرده نشویم

ن وقتتی متا را شتاعن، کت ایتن استت های یاری امام زمان از راه

ن ستبب کت اری نکنتامکت شتنااتند، دار و مرید امام زمتان دوست

ن در کت گونن نفرت دیگران از دین و پاشوایان دینی گردیم، همان

 :روایات آمده است

نا ؛اْ شَ  نااْ نا  َو ل َتُكوُنوا َعلَ یْ ُ وُنوا َشنا زَ 
  

 .برای ما زینت باشاد، نن ماین ننگ و زشتی

 را یاری نمود؟ مهدی توان حضرت چگونه می

اوشتتان قتتدم بتترای یتتاری امتتام، شتتناات شخصتتات آن حضتترت 

                                              
 .6ح ،050، ص65همان، ج.  
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را مطاشعتن نمایاتد،  های مربتوط بتن امتام زمتان تابک اگر. است

هتتتای زیتتتادی تحتتتت عنتتتوان وظتتتایف  ن بتتتا راهکتتت طباعتتتی استتتت

ید؛ یعنتتی عمتتل بتتن وظافتتن، بهتتترین راه شتتو  منتظتتران آشتتنا می

ای بن شتاخ  در نامن امام زمان. است برای یاری حضرت مهدی

 :مفاد فرمودند

  ؛م من فتنعكاشاانتی فاتقوهللا جل جل شن وظاهرونا عل

ها  ناتتد و متتا را در نجتتات دادن اودتتتان از فتنتتنک تقتتوا پاشتتن

 .نادک یاری

تلت ش جتدی در  ترک گنتاه و حترام، عمتل بتن واجبتات، ستعی و

ن در تتوان متا کت مک بن دیگران در هر متوردیک ار، وک تحصال و

آمتوزان ضتعاف یتا تشتویق و  متک علمتی بتن دانشک باشد، مثل   

داشتت  ها، بزرگ راهنمایی دیگران برای ادای واجبات و ترک حرام

ها  و برپتایی و شترکت در مراستم روزهای مربوط بن امام زمتان

 .است اندن بن امام زمانهای یاری رس از راه... و

ه ظهددور کدد میددجددا آور  د بددهیددبا ییارهدداک چدده بددت امددام زمددانیدر زمددان غ

  ؟میاران و سربازان حضرت باشیگردد و جزن  یکشان نزدیا

ت ید تلت ش و جتدیتمند، با ن هدف ارزشیافتن بن ای دست یبرا

 .میر احضرت قرار گ یم تا جزء منتظران واقعیار بر ک اود را بن

 :ن قرار استیاز ا یران واقعمنتظ یژگیو 

 ۀمطاشعتتت بتتتا ،ق بتتتن امتتتام زمتتتاناتتتمعرفتتتت و شتتتناات عم. 0

 شان نوشتن شده است؛یا ۀن دربار ک یمعتبر  یها تابک

ن یتتن متناستب بتا اکت آن یبترا از اهتداف امتام زمتان یآگتاه. 3

 م؛انک اهداف، اود را آماده

ت دادن بتن نمتاز و اتاهم یعنتیب نفت ؛ یو تهتذ یاودساز . 9

بتتن پتتدر و  کمتتک مثتتل احتتترام و ی؛نتتیف دیواجبتتات و وظتتاگتتر ید

از متال حترام و  یژه دور یتز از گناه، بن و اازمندان و پرهامادر و ن

                                              
 .939، ص3، جاحتجاج . 
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 گران؛یظلم بن د

 دن؛یاد امام بودن و او را شاهد و ناظر اود دیهمواره بن . 9

و  گتران بتا امتام زمتانید ییشناستاندن و آشتنا یتل ش برا. 5

 ت؛یدو   فرهنگ مها  و تبلیترو 

 ر بودن؛کاز من یاهل امر بن معروف و نه. 6

شتان یچتن بتن ا ل فترج و آناحضرت و تعج تسل م یدعا برا. 0

 .مربوط است

اشتنود ستااتن امتام  ین راه برایبهتر  ،ها یژگیو  اینعمل بن 

 نکت هتا حترام کو تتر  یت واجبتات اشهتیتژه رعایتبن و . است زمان

 .آن حضرت است یدر اشنود یعامل مهم کش یب

 تواند با انجام دادن عمل نیک، ییی از یداران امدام زمدان  آیا هرک  می

 گردد؟

بن یقتان انجتام دادن اعمتال ناتک، رضتایت اداونتد متعتاشی و 

را درپتی دارد و بتا ایمتان و عمتل صتاشح،  الافۀ او امتام مهتدی

 . توان در شمار یاران حضرت قرار گرفت می

: اند ستتن دستتتن دین یتتاران امتتام مهتتکتت جاستتت این  اشبتتتن نکتتتن

یتاور مخصتتوص آن  909ترند،  ن از همتتن بتا فضتتالتکت دستتۀ اول

ن در رتبتتۀ بعتتدی قتترار دارنتتد، ستتپاه کتت دستتتۀ دوم  اند؛ حضتترت

ن در رتبتۀ کت و دستتۀ ستوم  هستتند؛ هزار نفری امام مهتدی ده

ن پت  از ظهتور بتن آن حضترت کت انتد آارند، ااتل عظتام مؤمنان

 . پاوندند می

ار گتترفتن انستتان در هریتتک از ستتن دستتتۀ طور طباعتتی قتتر  بتتن

 یادشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتده، بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن درجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتۀ ایمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان 

تر و  و عمل ناک او بستگی دارد و هرچن ایمان انستان مستتحکم

  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر باشعمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل او 

                                              
 .90، ص5ج ،یورانک ی، علیالمهد االمام ثیاحاد معجم . 

 .960، ص53، جبحاراالنوار . 
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جایگتتاه  تر باشتتد، نتتزد اداونتتد متعتتال و امتتام مهتتدی و ااشصتتانن

 بالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تری 

  .اواهد داشت

انجدام  یدکار نکد د ود نماز اوو ویدت بخوانندیحتماً با اران امام زمانیا یآ

 یافکد باشدند امداما اگدر تنهدا عاشدق یدندد یدهند و حجاب خدود را حفدی نما

 است؟

یتتار و . مالتت ت انباتتا و اوشااستتتک جتتامع فضتتایل و امتتام زمتتان

مالت ت و ک ن بن تدری  بنک یاور او هم باید در مساری قرار بگارد

گتتردد مگتتر بتتا  چنتتان چاتتزی حاصتتل نمی. ها دستتت یابتتد فضتتالت

عقایتتد صتتحاح و اعمتتال صتتاشح و داشتتتن االتت ق اتتوب و داشتتتن 

طور جدی  بنابراین یار و یاور امام در این مسار باید بن. پسندیده

نتتد و ک اگتتر پتتایش شغزیتتد، توبتتن. وتتتاهی نکنتتدک قتتدم بتتردارد و

داشتتن صتداقت، االت ص، جتدیت، . درصدد جبران گذشتتن برآیتد

، ازجملتن تل ش، اواندن نماز اول وقت و رعایت احکتام استل می

 .بندی بن حجاب و عفت جزو این فضایل است پای

 هستتتم، کتتن متتن عاشتتق و شتتافتۀ امتتام زمتتان تنهتتا ادعتتای این

این شعار عاشقی، باید . مغز ارزش ندارد شعار بی. افی ناستک

شعور عمل و اثبات شوق و اشتااق را هم داشتن باشد و اثبات 

ت و بایتد در بتا ادعتا ناست عشق، شور و اشتااق بتن امتام زمتان

 .عمل و رفتار نمایان باشد

گنداه  ،باشم اران امام زمانیاز  یه روز ک نیاآرزوی  ،ارمک ه گناهک نیا با ایآ

 !نمک یالبته اگر متوجه گناه شوم، توبه م ؟دارد 

 .ستتمستلمان اداجو ، بهتترین آرزویامتام زمتان یار یت یآرزو

نتار ک و ردنکت توانتد بتا توبتن یمت ،ار استتک اگتر انستان گنتن یحت

د یتشن باان همیبنابرا. قرار گارداران حضرت یگذاشتن گناه، جزو 
                                              

؛ 9، شنتظددارا ۀنام فصتتل: ک، نتتیاران امتام مهتتدیتت یهتتا یژگیبتتا و  ییآشتتنا یبترا . 

پژوهش و نگارش و جوانان  ۀادار  :ترجمن ،ینا، محمدباقر پورامیمهد اورانی خصال
 .یاوران مهدی



 ها ها و پاسخ ؛ پرسشتیمهدو  ► 906

 

 یتوانتد عامتل اتوب ین آرزو ماهم .نامک آرزورا  امام زمان یار ی

 .از گناهان باشد یدور  ما و کیپا یبرا



 

 

 

 

 

 

 

 جهان بعد از ظهور

 وضع جهان یچگونگ

 د؟کند، دنیا چگونه خواهد بو ظهور می که امام زمان هنگامی

، برپتتایی حکومتتت امتتام زمتتان  تتترین مأموریتتت شتتک مهم بی

ن همتواره آرزو و کت ایتن مهتم. عدل اشهی در سراستر جهتان استت

آمال همۀ صاشحان گذشتن ناز بوده، بدون ایجتاد تحتول بناتادین 

های ارتبتاطی  های مختلف سااستی، اقتصتادی، رستانن در عرصن

 .پذیر ناست امکان... و

امروز، فقدان دیانت و معنویت و  مشکل عمدۀ بشر در جهان

ن دین و تفکر دینی در ک گسترش ظلم و فساد است و تا زمانی

اذهتان متردم دناتا درونتی نشتود، هتاچ تعهتد و ارزش االت قی و 

. های سااسی و اجتماعی، تضمان نخواهد شتد رفتاری در عرصن

لاد، اتود بتن ک این. لاد اصلی حل معضل ت بشر استک عداشت،

. در حوزۀ تفکتر و اندیشتۀ جمعتی امتروز ناتاز دارد تحول بناادین

ن عتتداشت، در حتتوزۀ رویکتترد رفتارهتتای کتت علتتت هتتم ایتتن استتت

هتا و  کنتد و زیربنتای آن، تصتحاح نگرش اجتماعی نمتود پاتدا می

هتتتا، هتتتاچ رفتتتتار و  هاستتتت؛ زیتتترا بتتتدون تصتتتحاح نگرش اندیشن

قابتتل  _چتتن در حتتوزۀ فتتردی و چتتن اجتمتتاعی  _کتترد رفتتتاری  روی

از این نظر انقلت ب حضترت، تحتوشی . ح و دوام نخواهد بوداصل 

ن عتتداشت اجتمتتاعی در همتتۀ کتت فکتتری و فرهنگتتی را درپتتی دارد

 .آید ابعاد، ثمرۀ شارین آن بن شمار می

بنتتابراین جهتتان عصتتر ظهتتور، در فضتتای حکومتتت صددرصتتد 
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 کنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد  دینتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتار می

های   و در پرتتتو چنتتان حکومتتت دینتتی و قرآنتتی، همتتۀ اواستتتن

جامعتتن بتر محتور عتداشت دینتتی ... ی، امناتتی، اقتصتادی وسااست

 بتتتتتتتتتتتتتتن همتتتتتتتتتتتتتتان دشاتتتتتتتتتتتتتتل در . گتتتتتتتتتتتتتتردد تتتتتتتتتتتتتتتأمان می

قتتترآن و روایتتتات، مأموریتتتت اصتتتلی حضتتترت، حاکماتتتت و غلبتتتۀ 

 مطلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق دیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل م 

تترین  پت  ایتن، مهم. در همۀ شئون جامعن معرفی شده استت

 تفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاوت آن عصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر 

تفتاوت  ن قابتل مقایستن نخواهنتد بتود وک با جهان امروزی است

 .دو از زمان تا آسمان است این

 چه جایگاهی دارد؟ اسلام بعد از ظهور امام زمان

ن استل م بتر کت آید، این استت بن دست می  چن از آیات قرآن آن

تمتتتام ادیتتتان غاشتتتب اواهتتتد شتتتد و در زمتتتان مستتتتقر و پابرجتتتا 

ن در زمتان کت هم این استت  تصریح بسااری از روایات. شود می

گاترد و بتر  رۀ زمتان را فترا میکت استل م همتۀدیتن  ظهور مهدی

 .همۀ ادیان جهان پاروز اواهد گردید

کنتتد؛ مثلتت    بعتتد از ظهتتور آن حضتترت، همتتن چاتتز پاشتترفت می

شود، آن هتم  کران اشهی بن روی او گشوده می درهای دانِش بی

ن بتتر پاتتامبران و اوشاتتا گشتتوده شتتد، بلکتتن کتت تنها بتتن آن انتتدازه نتتن

متردم . اند چن آنتان از دانتش بهتره داشتتن آنباش از سازده برابر 

در . ی بن فراگاتری دانتش نشتان اواهنتد دادتر  باشناز استقبال 

ای بتتتن استتتل م روی  ستتتابقن طور بی متتتردم بتتتن حکومتتتت مهتتتدی

داران و ممنوعاتت  اواهند آورد و روزگار افقان و سترکوب دیتن

جا آوای استتتتل م  آیتتتتد، در همتتتتن مظتتتتاهر استتتتل می بتتتتن ستتتتر می

 .کند از اواهد شد و آثار مذهب تجلی میاند طنان

هتا،  های حکومت یکتی از دغدغتن: تتوان گفتت لی میک طور بن

                                              
 .55یۀنور، آ ۀ؛ سور 99یۀتوبن، آ ۀسور  . 
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 های بستااری جلب رضایت عمومی است، وشی بن ااطر ضتعف

ها وجتتود داشتتتن، چنتتان رضتتایتی حاصتتل  ن در ادارۀ مجموعتتنکتت

 هتتای اساستتی حکومتتت حضتترت مهتتدی از ویژگی. نشتتده استتت

اجتماعات بشتری آن را قبتول دارنتد  ن همۀ افراد وک همان است

تنها همتتتۀ اهتتتل زمتتتان، بلکتتتن دیگتتتر موجتتتودات ناتتتز از آن  و نتتتن

 .اند گستر راضی حکومت اشهی و فرمانروای عدل

 :فرمود پاامبر اسل م
اهل آستمان و زمتان از ... دهم بن مهدی شما را بشارت می

ستتی از حاکماتتت ک چگونتتن ممکتتن استتت. او راضتتی هستتتند

کن برای همۀ جهاناان روشتن  باشد و حال آنناراضی  مهدی

های  ن صل ح امر بشر و سعادت او در همتۀ جنبتنک شود می

متتادی و معنتتوی تنهتتا در ستتایۀ حکومتتت اشهتتی آن حضتترت 

  .است

ن در چنتان متوقعاتی طبعتا  استتقبال و کت توان گفتت پ  می

ستتابقن اواهتتد  پتتذیرش متتردم بتتن مظتتاهر و شتتعارهای دینتتی بی

 .بود

 و مرجعیددت در جهددان تشددیع، بعددد از ظهددور امددام زمددان وضددعیت افتددان

 چگونه خواهد شد؟

ن بعتتد از ظهتتور، علتتم فقتتن ماننتتد ستتایر علتتوم کتت روشتتن استتت

رد و با استفاده از محضر امتام، ک ای اواهد اشعاده پاشرفت فوق

بستتااری از مستتائل متتبهم حتتل اواهتتد شتتد و تحتتوشی در اجتهتتاد 

 . روی اواهد داد

زمتان ناتز بترای افتراد، مستائلی پتاش ن در آن کت طباعی است

ستانی لت زم ک بنتابراین. ننتدک ن بایتد حکتم آن را دریافتتکت آید می

ن متخصص و صتاحب نظتر در امتر فقتن باشتند و ک اواهند بود

ن امکان ندارد تمام مردم از ک جا از آن. ها را حل نمایند مشکل آن

نتد نند، در زمان ظهور ناتز مجتهتدانی اواهک استفتا امام زمان

                                              
 .80، ص50همان، ج . 
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اشبتن افتتاء تحتول فراوانتی اواهتد یافتت؛ . کنند ن افتاء میک بود

کند و طباعتا  موارد  لی و مهم را حضرت اود باان میک مسائل

 .گویند جزئی و موردی را افراد صاحب نظر در فقن پاسخ می

سدی بده ک شود؟ آیا در آن ایدام نده میک فر و ظلمک آیا زمان ظهور ریشر

 رسی در آن ایام معنایی دارد؟ یامت و حسابفیر ییامت هست و آیا ی

، براسا  روایتات، عتداشت جهتانی قطعا  در دوشت امام زمان

رود؛ وشتتی ایتتن مستتئلن بتتن  شتتود و ظلتتم و ستتتم از بتتان متتی می

ها ناستت؛ چتون در زمتان ظهتور  معنای گناه نکردن همۀ انستان

ها قدرت انتخاب و ااتاار دارند و ممکن استت براتی  هم انسان

ن کت ها با تبعات از هتوای نفت ، دچتار معصتات شتوند نساناز ا

ضتمنا  اتوب . هتا رستادگی اواهتد شتد در قاامت بتن حستاب آن

های  اگتتر انستتان. رستتی استتت ن قاامتتت، روز حسابکتت دانام متتی

عصر ظهور اصل   گناه نکننتد، اداونتد متعتال در روز قاامتت بتن 

ستی ر  دهتد و حساب ها پتاداش می رسد و بن آن ها می حساب آن

بنتابراین قاامتت . بن معنای مجتازات مجرمتان و ماننتد آن ناستت

های موحتد و  ن انستانکت معنای اودش را دارد و اشتکاشی نتدارد

مؤمن عصر ظهور ناز بتن فکتر قاامتت باشتند؛ زیترا یتاد قاامتت، 

ن تتتر  از عقوبتتت، متتانع و کتت طوری ستتاز استتت و همتتان انسان

اش هم ایجاد شود، نال بن ثواب و پاد موجب ترک معصات می

کنتتد و انستتان از معصتتات دستتت شستتتن،  انگاتتزه و شتتوق می

ن حتمتتا  بایتتد کتت ایتتن تصتتور شتتما. دهتتد اعمتتال صتتاشح انجتتام می

. گناهی باشد تا قاامت معنا داشتتن باشتد تصتور بتاطلی استت

کتتتاران بتتتن جتتتزای عمتتتل اتتتود  ن هتتتم گناهکتتت قاامتتتت روزی استتتت

پت  اگتر . نتدگار  رسند و هم مؤمنان پاداش رفتار اود را می می

ها صاشح باشتند، بتاز هتم قاامتت بایتد  در عصر ظهور هم انسان

 .باشد تا پاداش رفتارهای صاشحانن اود را بگارند

و  تدداب در زمددان ظهددور امددام مهدددیک وضددعیت پیددروان ادیددان و اهددل

 ها چگونه است؟ برخورد امام با آن



 930 ◄ جهان بعد از ظهور

 

آمده است، پ   چن در روایات پاشوایان معصوم براسا  آن

پاتتروان ستتایر ادیتتان فتتوج فتتوج بتتن امتتام  ور امتتام مهتتدیاز ظهتت

سو  آورند؛ چراکن از یک پاوندند و بن ایشان ایمان می می مهدی

کنتد و از  آن حضرت با ارائۀ معجتزات، حقاناتت اتود را ثابتت می

ستتتوی دیگتتتر بتتتا مشتتتاهدۀ االتتت ق و ستتتلوک آن حضتتترت متتتردم 

ل عوامتت. ن ایشتتان متتردی اشهتتی و آستتمانی استتتکتت یابنتتد درمی

 و اقتتدای ایشتان بتن امتام مهتدی دیگری همچون نزول عاستی

 .ای دارند ناز در این مهم نقش عمده

ها مجبتور بتن تعباتت از  ن در عصتر ظهتور انستانک جا اما از آن

حتتق ناستتتند و بلکتتن بتتااراده و ااتاتتار اتتود بایتتد مستتار دوشتتت را 

های  ننتتد و بپاماینتتد، طباعتتتا  در آن زمتتان هتتم انستتانک انتختتاب

ن همچنتان بتر عقایتد باطتل اتود کت ندکی وجود اواهند داشتتا

ورزند و از ایمتان بتن امتام و تبعاتت آن حضترت سترباز  اصرار می

 .زنند می

ن سرنوشت این عدۀ اندک چاست و نحوۀ تعامل ک باره در این

ها چگونن است، روایات متفتاوتی وجتود دارد؛  با آن امام مهدی

ین عتدۀ انتدک ماتان پتذیرش ن اک در برای از روایات آمده است

 ها استل م را ااتاتار اگر آن  شوند؛ شتن شدن مخار میک اسل م و

ن برای همۀ مسلمانان وجود ک توانند از تمام مزایایی ردند، میک

شتتن ک نند، اما اگر از پتذیرش استل م سترباز زننتد،ک دارد استفاده

گری اواهتد  بن روشن سو امام مهدی اواهند شد؛ چراکن از یک

رد، و از کتت دااتتت و حقاناتتت استتل م را بتترای آنتتان اثبتتات اواهتتدپر 

سوی دیگر بن تمام سؤال ت و شبهات آنان پاستخ اواهتد داد، و 

ن باعتث گترایش بتن ادیتان منستوخ کت از دیگر سو تمتام متوانعی

شتتود و هتتاچ انگاتتزۀ متتادی و غارمتتادی  شتتوند، برداشتتتن می می

شتتت؛ بتتا ایتتن بتترای اصتترار بتتر اعتقتتادات باطتتل وجتتود نخواهتتد دا

سی همچنتان بتر دیتن منستوخ اتود اصترار ورزد و از ک وجود اگر

                                              
 .61، ص5، علی کورانی، جیالمهد االمام ثیاالحاد معجم.  
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ای جتز عنتاد بتا حتق و  پذیرش آیان اسل م سرباز زند، هتاچ انگاتزه

گونن اگتر در  هایی این انسان. شجاجت و اودسری نخواهد داشت

افزاینتتد،  کتتن بتتر گناهتتان اتتود می ایندناتتا بتتاقی بماننتتد، افتتزون بتتر 

ممکن است در ایمان  ناز اواهند بود؛ چراکنتهدیدی برای مؤمنان 

 .نند و جامعن را در درازمدت بن تباهی بکشندک مؤمنان رانن ایجاد

ن کت نار این دستن از روایات، روایات دیگری ناز وجود داردک در

ن از کت داران ادیتان منستوخ ها آن عدۀ اندک از طرف براسا  آن

وردار اواهنتتد زننتتد، از حتتق حاتتات براتت پتتذیرش استتل م ستترباز می

رد و بتن کت هتا در پنتاه حکومتت استل می زنتدگی اواهنتد ن بود؛ آ

. مندی از مزایای دوشت اسل می جزین اواهند پردااتت ازای بهره

بتتا اهتتل ذمتتن  امتتام مهتتدی»: پرستتاد ابوبصتتار از امتتام صتتادق

 : آن حضرت فرمود« رد؟ک چگونن رفتار اواهد

د یتع عتن یتؤتتون اشجز ی ما ستاشمهم رستول هللا ساشمهم 

  وهم صاغرون؛

 چنتان کن پاامبر کند، همچنان ها بن مساشمت رفتار می با آن

هتتا بتتا اضتتوع و تستتلام جزیتتن را بتتن دستتت اتتود  رد و آنکتت

 .پردازند می

ن روایات دستۀ دوم ک هللا ابراهام امانی بر این باور است آیت

انتد؛ زیترا در براتی از آیتات قترآن  بر روایات دستۀ نخستت مقدم

بتترای . تتتاب تتتا روز قاامتتت هستتتندک ن اهتتلکتت آمتتده استتتچنتتان 

 : نک نمونن در سورۀ مائده چنان آمده است

 ِتا  اأََاتْذَنا مِ  یَن َقاُشوا إِنَّا َنَصاَر یَوِمَن اشَّذ َثتاَقُهْم َفَنُستوا َحظ 

ْوِم یَت یَواْشبَْغَضتاَء إَِشت  َ َنُهُم اْشَعتَداوَ اْتَنتا بَ یْ ِممَّا ُذ  ُِروا ِبِن َفأَْغرَ 

  ؛عِ امَ اَ قِ اشْ 

ن ادعتتای نصتترانات داشتتتند پامتتان گتترفتام، کتت ستتانیک متتا از

 متا دشتمنی و. ردندک پ  قسمتی از پندهای ما را فراموش
                                              

 .  906، ص53، جبحاراالنوار.  

 . 09آیۀ.  
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 .انن را تا قاامت در بانشان اندااتامک

تتاب ک شتتن شتدن اهتلک ن بترکت ن روایات دستتۀ اولک جا از آن

 دل شت دارند، مخاشف قرآن هستند و روایتات دستتۀ دوم موافتق

ایشتان در . ن موافق قرآن هستندک قرآن، ترجاح با روایاتی است

 :نویسد باره چنان می این

اند، یتتتک دستتتتن  کتتتن مل حظتتتن شتتتد احادیتتتث دو دستتتتن چنان

امتا بتر دانشتمندان . موافق قرآن و دستۀ دیگر مخاشف قترآن

ن احادیث موافق قرآن، بر احادیتث مختاشف ک پوشاده ناست

بنابراین یهتود . سازند بار ساقط میها را از اعت اند و آن مقدم

و نصارا در عصر دوشت مهتدی بتاقی اواهنتد مانتد، وشتی از 

شتتوند و  شستتن اداپرستتت می عقاتدۀ تثلاتتث و شتترک دست

در حمایتتتت حکومتتتت استتتل می بتتتن زنتتتدگی اتتتویش ادامتتتن 

کننتتد،  هتتای باطتل ستقوط می در عتان حتال دوشت. دهنتد می

گاتترد،  میقتتدرت جهتتان در دستتت مستتلمانان شایستتتن قتترار 

کنتد و بانتگ  دین اسل م جهانی شده بر تمام ادیان غلبتن می

  .شود توحاد از همن جانبن بلند می

ه کد آیا در عصر ظهور، غیر از اسلام دین دیگری وجدود دارد؟ در صدورتی

چگونددده تفسدددیر « لدددهک لیمهدددره علدددی الددددین»جدددواب مثبدددت اسدددت پددد  

 شود؟ می

شان روشن پاسخ بخش نخست این پرسش از پاسخ پرسش پا

کتتن راغتتب  همچنان: شتتد؛ دربتتارۀ بختتش آاتتر ستتؤال بایتتد گفتتت

، غلبن «َظَهر علان»اصفهانی گفتن است، یکی از معانی ترکاب 

ن در کت بنابراین مفتاد آیتۀ متوردنظر ایتن استت  .و ساطره است

آاراشزمان دین اسل م بر تمام ادیان غاشب اواهتد شتد و بتر آنتان 

بتترای تحقتتق ستتاطره و ن کتت ستتاطره اواهتتد یافتتت؛ روشتتن استتت

ن دین مغلوب نابود شود و از بان برود، بلکن ک غلبن ل زم ناست

ن اسل م دین رستمی دناتا باشتد و قتدرت و حاکماتت در ک  همان
                                              

 . 353، صجهان دادگستر.  

 . «، ر ظ، هت»، مادۀ 590، راغب اصفهانی، صمفردات.  
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دست مسلمانان باشد و دناا براسا  متوازین اصتول استل می 

های اسل می تبلا  شود و مبنای آموزش  مدیریت شود و ارزش

اشحمایتتۀ  قتتدین بتتن ستتایر ادیتتان تحتو پتترورش قتترار گاتترد و معت

ننتد، بتن معنتای غلبتۀ استل م بتر ستایر ک حکومت اسل می زندگی

 .ادیان است

 دشدمنی خواهندد آیا در عصر ظهدور، پیدروان دیگدر ادیدان بدا امدام زمدان

 رد؟ک

ها و  زمانتتن رستتد در عصتتر ظهتتور امتتام مهتتدی بتتن نظتتر می

تفتاوت دیتن، رغتم   ها بن عوامل فراوانی برای گرایش همۀ انسان

براتورداری . وجتود دارد مذهب، افکار و سل یق بن امتام مهتدی

گری از ستتوی  هتای پتتاک، طترح مباحتتث فکتری و روشتتن از فطرت

ن در آن بن تمتام ک ، تشکال حکومت نمونۀ اسل میامام مهدی

شتتود، نتتزول  ها پاستتخ داده می ناازهتتای متتادی و معنتتوی انستتان

بتتتا ارائتتتۀ  مهتتتدی و اقتتتتدای ایشتتتان بتتتن امتتتام حضتتترت عاستتتی

ها برای اثبتات  تب آسمانی و استدل ل بن آنک معجزات، استخراج

ن بن نظتر ک ها و عواملی هستند زمانن... و حقانات امام مهدی

تتوان پتذیرفت پت  از ظهتور امتام  هتا می رسد با توجن بن آن می

پاروان سایر ادیتان بتا اشتتااق فتراوان بتن استتقبال امتام  مهدی

در . فتتت و بتتن آن حضتترت ایمتتان اواهنتتد آورداواهنتتد ر  مهتتدی

روایتتات پاشتتوایان دینتتی ناتتز بتتن مطلتتب یادشتتده تصتتریح شتتده 

 :فرمودند است؛ ازجملن امام باقر

 ر هللااتعبتد غیول  احتد ممتن  یول  نصران یهودی یبقیفل  

  ون اشمل ع واحد  ملع ال سل م؛یكآمن بن وصد قن و ال   

اتتتتر اتتتتدا را ن غکتتتت ستتتتیک پتتتت  هتتتتاچ یهتتتتودی و نصتتتترانی و

کتتن بتتن او ایمتتان  پرستتتد وجتتود نخواهتتد داشتتت مگتتر این می

وجتود  _استل م  _کند و تنها یک آیتان  آورده و تصدیقش می

 .اواهد داشت
                                              

 . 006، ص5، علی کورانی، جیالمهد االمام ثیاالحاد معجم.  
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چن گفتن شد مربوط بن همۀ متردم  نام آنک کن تصور اشبتن این

ن حتتی یتک نفتر هتم از ایمتان آوردن بتن امتام کت طوری است، بتن

ای استت؛ چراکتن در  پردازانتن ااال زنتد، تصتور سرباز نمی مهدی

ها دارای اراده و ااتاارنتتتد و بتتتاز هتتتم  عصتتتر ظهتتتور هتتتم انستتتان

کتن  ننتد، همچنانک توانند در برابر حقاقت شجوجانتن مقاومتت می

ن کتت های معانتتد فتتراوان وجتتود داشتتتند در طتتول تتتاریخ انستتان

کن انباای اشهی حق را همچون آفتتاب برایشتان آشتکار  رغم این  بن

. ورزیدنتد دند باز سرسختانن بر عقادۀ باطلشان اصرار میکر  می

های معانتد  ن در عصر ظهور هم انستانک بنابراین طباعی است

بتتن دشتتمنی  ن بتتا امتتام مهتتدیکتت انتتدکی وجتتود داشتتتن باشتتند

در براتتورد بتتا ایتتن  ن امتتام مهتتدیکتت براازنتتد و طباعتتی استتت

بتتن  گویی گری و پاستتخ دستتتن از افتتراد، ابتتتدا بتتن دعتتوت و روشتتن

سؤال ت و زدودن ابهامات و شبهات اواهد پرداات و اگتر پت  

از طی این مراحل باز بن دشمنی با آن حضرت ادامتن بدهنتد، بتا 

مواجتتن اواهنتتد  وبنتتدۀ امتتام مهتتدیک اشعمتتل سرستتخت و عک 

 .شد

 ی جهان عصر ظهورها یژگیو 

چگونده  یومت حضرت مهدد یدر عصر ح یعلم یها شرفتیت پیوضع

 خواهد بود؟

پرتتتو دوشتتت مهتتدوی، دانتتش، تکناتتک و اقتصتتاد، پاشتترفت در 

ای بتتا یکتتدیگر ارتبتتاط  ن بتتن گونتتنکتت انگاتتزی اواهنتتد داشتتت حارت

 .دارند

 :علوم یآسا شرفت برقاپ

این مسئلن در روایات بساار گویا و روشن مطرح شده است؛ 

ن تنها دو شاان از آن تا زمان ظهور بترای ک شاان دارد 30علوم 

شااۀ دیگر در زمتان دوشتت آرمتانی  35شد و بشر آشکار اواهد 



 ها ها و پاسخ ؛ پرسشتیمهدو  ► 936

 

 بنتتتتتتتابراین پاشتتتتتتترفت   .شتتتتتتتود آشتتتتتتتکار می امتتتتتتتام زمتتتتتتتان

. از همتۀ اعصتار گذشتتن اواهتد بتود تر باشعلوم، دوازده برابر 

ن عقتل بشتر در ک روایات دیگری هم در این اصوص آمده است

و راه اندیشتتتادن و   امتتتل اواهتتتد شتتتد،ک زمتتتان ظهتتتور حضتتترت

متال بترای انستان همتوار ک نتش و بستتراردورزی و شکوفایی دا

، جهتل و نتادانی را از ستاحت فکتر و اواهد شد، و امتام مهتدی

 .اندیشۀ بشر اواهد زدود

  :یآور  و فن اکنکشرفت تاپ

های متفتاوت بتن  ن از زاوینک در این زمانن احادیثی وجود دارد

بستتاار  شتتک، تکنوشتتو ی زمتتان حضتترت بی. نگرنتتد مستتئلن می

دینتتی  ن بتتن بیکتت ی امتتروزی بشتتر اواهتتد بتتودآور  متفتتاوت بتتا فتتن

محتتدودیت  کتتن در زمتتان حضتترت دیگتتر این. گرفتتتار شتتده استتت

حاکم بر تکنوشو ی امروز بشر وجود نخواهد داشت و گستترۀ آن 

 ن بشر امروز بتوانتد آن را درکک تر از آن اواهد بود بساار وساع

 .ندک

زمان اواهی در  دین. دار شدن علم است نکتۀ پایانی در جهت

گستترد و انستان آن عصتر،  زمان با علم می حضرت، همراه و هم

 .باند وری را ناسازگار نمی آ داری و پاشرفت فن دین

  بنتتتابر روایتتتات، انتتتر ی و استتتتفاده از انتتتر ی غاراورشتتتادی،

ای شتتهودی و  صتتدا و تصتتویر بتتن گونتتن  اشستتار، وستتایل سریع

ن چاتز همت  ارآمد اواهند شد؛ک حضوری در گسترۀ عاشم هستی

ف دست، پاش روی اواهد بود و حضرت بر همتۀ عتاشم ک مانند

امل، و بدان محتدود شتده ک ناکان در آزادی  فرمان اواهد راند؛

                                              
 (.امام صادق)؛ 996، ص53همان، ج.  

 (.امام باقر) ؛938همان، ص.  

 (.امام صادق)؛ 990، ص53همان، ج.  

 (.امام باقر)؛ 930همان، ص.  

 (.امام صادق)؛ 930همان، ص.  

 (.امام صادق)؛ 938همان، ص.  
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تحقتق  ها در ستایۀ حکومتت امتام عصتر تمام این  .اواهند بود

 .ن بشر نظار آن را هنوز تجربن نکرده استک پذیرد می

انگاز، از طریتق بر  های عظتام و تعجتب اشبتن همۀ این پاشرفت

ها محصتول تکامتتل  گاترد بلکتتن ایتن پاشترفت اعجتاز صتورت نمی

علمی عصر بعد از ظهور است؛ زیترا زنتدگی بشتر در ایتن عتاشم 

ن استثنا بتن ک باید مطابق سنن حاکم بر طباعت باشد، نن اعجاز

پت  در دوران . افتد رود و در موارد ضروری اتفاق می شمار می

 .یابد و ی تکامل میظهور حضرت، صنایع و تکنوش

  :یم اقتصاداعظ یها شرفتاپ

رد و صتنایع و تکنوشتو ی مطتابق کت وقتی علم و دانش ترقتی

رد؛ یعنی پاشترفت ک نااز فراهم آمد، ناگزیر اقتصاد رشد اواهد

اواهتتد  ای را ناتتز دربتتر یافتتتن آوری، اقتصتتاد توستتعن علمتتی و فتتن

 : های دینی ما آمده کن در آموزه داشت؛ چنان

شتود و در سراستر جهتان،  های زمتان بتر او ظتاهر می گنجانن

   ... .ویرانی باقی نخواهد ماند

 :کن یا این
   .سازد زمان برکاتش را اارج می

 : ن فرمودک و یا گفتۀ پاامبرادا

 یابنتد هتایی دستت می بتن نعمت امت متن در زمتان مهتدی

در . انتد ای بتدان دستت ناافتن ن پتاش از آن و در هتاچ دورهک

زگار، آسمان فراوان باران دهتد، و زمتان هتاچ رویاتدنی آن رو

   .را در دل اود نگاه ندارد

 نکت گونتن معاشتتی بتا رفتاه اواهنتد داشتت کن مردم آن یا این

شود تا بن او زکات دهند؛ یعنی مستتحق زکتات  سی یافت نمیک

                                              
 (.امام باقر)؛ 931همان، ص.  

 .990، ص0، جنیالد مالک؛ 983 ، صاالثر منتخب.  

 .998، ص53، جبحاراالنوار.  

 .89، ص50همان، ج.  
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  .وجود ندارد

 ن در عصتر امتام زمتانکت ردک توان استفاده از این روایات می

ن همتۀ متردم ک جانبن و موزونی اتفاق اواهد افتاد همنتوسعۀ 

وقتتتتتی . از ایتتتتن توستتتتعۀ اقتصتتتتادی براتتتتوردار اواهنتتتتد شتتتتد

هتتای زراعتتی فتتراوان شتتود و عمتتران و آبتتادانی گستتترش  فرآورده

نتتد و زمتتان همتتۀ برکتتاتش را تقتتدیم حضتترت نمایتتد، دیگتتر ک پاتتدا

چازی بن نام فقتر اقتصتادی و جامعتۀ طبقتاتی مفهتوم نخواهتد 

 .تداش

 شوند؟ یچگونه اجرا م ینیام دیاح ،در عصر ظهور 

زدایی از سااتار دیتن در  اوشان مرحلۀ رساشت حضرت، تحریف

های دینی در طتول تتاریخ آرام  حوزۀ معرفت دینی است؛ آموزه

شتذا . گردنتد شتوند و یتا منحترف می آرام بن فراموشی سپرده می

ردن ک وظافۀ اصلی حضرت، احاای احکام فراموش شده و پاک

داری بتتن  زنگتتار از چهتترۀ مقتتد  دیتتن استتل م استتت تتتا طعتتم دیتتن

 .داری بهره ببرند داران شارین افتد و از ثمرۀ دین ذائقۀ دین

 : مرحلۀ بعدی، اجرای صحاح احکام دین است

 اجرای حد بر ربااواران و غاصبان حقوق و اموال مردم؛. 0

 پاراستن تزیانات و تشریفات از سااتار مساجد؛. 3

هتتتای  شتتتادن اتتتط بطلتتت ن بتتتر تفستتتارهای غلتتتط و تأویلک .9

 ناصواب از آیات و ارائۀ تفسار صحاح؛

تتتاب و ستتنت پاتتامبر و ک مانتتده از هتتای متتتروک احاتتای بخش. 9

  .سارۀ امامان

های نتو و قضتاوت درستت حضترت، دیتن و  با توجتن بتن شتاوه

هتتای آن متتتروک نخواهتتد مانتتد و همتتۀ احکتتام دیتتن اجتترا  آموزه

 . شود می

                                              
 .990، ص53همان، ج.  

؛ همتتتان، 995و ص 993، ص53، جبحددداراالنوار؛ 390و ص 359، صینعمتتتان، ةبدددیالغ.  

 .009، ص013ج
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 چگونه است؟  نر فاضله پ  از ظهور امام زمانمدی

هتتای گذشتتتن و آینتتدۀ بشتتر در عصتتر ظهتتور و استتتقرار  آرمان

در آیتتات و روایتتات بتتن . شتتود ریمتتۀ مهتتدوی محقتتق میک دوشتتت

هتا  ترین آن ن مهمک برای از نمادهای آن زمان اشاره شده است

تحقق عداشت جهانی در همۀ ابعتاد زنتدگی جامعتۀ : اند از عبارت

ن روز، امنات فراگار، رفاه و آستایش همتراه بتا نشتاط معنتوی، آ

انگاز علتوم، گستترش فرهنتگ دینتی و استل می در  رشد شتگفت

تتر از آن، ترباتت االت قی و معنتوی و  همۀ شتئون جامعتن و مهم

 نظاتتتر فرهنتتتگ دینتتتی در همتتتۀ ابعتتتاد در ماتتتان متتتردم  رشتتتد بی

  .آن عصر

، بدا وجدود ایدنابدد؛ ی یتحقق مفاضله  رنیمد ا هنگام ظهور امام زمانیآ

رزن از یدا آن پیدندد؛ آک ید مدیآن حضدرت را شده یرزندیه پکد ا درست اسدتیآ

 ر؟یا خیفاضله است  رنیافراد مد

و  براسا  آیات و روایات اسل می، پ  از ظهور امتام عصتر

گستتتر، مدینتتۀ فاضتتلۀ استتل می  تشتتکال دوشتتت جهتتانی عداشت

ن همتتۀ کتت آمتتد شتتهری پدیتتد اواهتتد محقتتق اواهتتد شتتد؛ آرمان

طلتتب در آرزوی آن، و همتتۀ انباتتا و اوشاتتا درپتتی  های حق انستتان

تب فل سفن و عرفا ک ویژگی مدینۀ فاضلن در. اند تحقق آن بوده

 جا ناست؛ اما بن ااتصتار بایتد گفتت آمده و جای بحث آن در این

ن زمتتان ماننتتد شتتهری کتت ن متتراد از مدینتتۀ فاضتتلن آن استتتکتت

زهتتای طباعتتی و معقتتول بشتتر ن در آن بتتن همتتۀ نااکتت شتتود می

. رستد رامتت واقعتی اتود میک شود و آدمتی بتن پاسخ داده می

ورزی، جهتل و  انتن و غترمک جا ابری از ظلتم و باتدادگری، در آن

امتتا نبایتتد تصتتور . نخواهتتد بتتود... اتتردی، نتتاامنی و نگرانتتی و بی

ن تحقق مدینۀ فاضلن، بن معنی شایستگی همۀ افتراد و ک شود

هتتا و صتتفات  هتتا، ارزش اگرچتتن اوبی. ستتتستتاکنان ایتتن شتتهر ا
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شتتهر  ناکتتو، چهتترۀ غاشتتب مدینتتۀ فاضتتلن استتت و اعضتتای آرمان

مهتتدوی بتتن دشاتتل رشتتد عقلتت نی و انستتانی، از تعامتتل اجتمتتاعی 

کار  مندند، در عان حال ممکن استت افتراد تبتن بساار اوبی بهره

و مجتترم هتتم پاتتدا شتتوند؛ چراکتتن ااتاتتار و ارادۀ انستتان، حقاقتتتی 

ستتانی بتتن دشاتتل پاتتروی از ک یتتافتنی استتت و امکتتان داردتغاارنا

ن در مدینتۀ ک وشی مهم آن است. هوای نف  گرفتار گناه شوند

فاضلن، گناه و تبتاهی، چهترۀ زشتت جامعتۀ انستانی استت و بتن 

رو،  از ایتتن. هتتاچ وجتتن در قاشتتب یتتک ارزش تحقتتق نخواهتتد یافتتت

 رتیکننتد و در صتو کار پاوستن احستا  نتاامنی می مجرم و تبن

ن جرمشان تجاوز بن حقوق دیگران باشد، قطعا  بن سزای عمتل ک

 .اود اواهند رساد

اما داستان شهادت امام بن دستت یتک پاترزن، ستند و متدرک 

و بن فرم صحت و تحقق چنان امتری، بتا ایجتاد   محکمی ندارد

ن گذشتتت، در کتت گونتتن مدینتتۀ فاضتتلن منافتتاتی نتتدارد؛ زیتترا همان

ای  هتا بتن گونتن بر جامعن و اجترای آن مدینۀ فاضلن قوانان حاکم

مال و رشد ک افراد این جامعن در تر باشن ک امل استک عاشی و

ن هتتاچ انستتان کتت برنتتد؛ وشتتی ایتتن بتتدین معنتتا ناستتت بتتن ستتر می

شتتقی روی زمتتان یافتتت نشتتود و هتتاچ انستتانی در التتوت اتتود 

بلکتن بتدین . ها هتوا و هتو  نداشتتن باشتند گناه نکنتد و انستان

یِن افتراد جامعتۀ انستانی آن روز، بتر هتوا و تتر  اشبن ک معناست

اما در این . رسد مال میک هو  اود غاشب گشتن، تفکر آنان بن

 .ماان، افراد پستی ناز ممکن است یافت شوند

 ۀ دورانسیمقا

از ظهدور  پد بدا جهدان  یچده فرید ،مینک یمد یه ما در آن زندگک یجهان

 دارد؟ امام زمان

                                              
جتن ا، در نتنتداردن ستند کند ک ینن نقل مان زمیدر ا مطلبی، 031، صالناصدب الزام . 

 .ف استاضع
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ا زمان بعد از ظهتور و استتقرار وضعات جهان قبل از ظهور ب

ریمتتتۀ مهتتتدوی، از ابعتتتاد مختلتتتف متتتادی و معنتتتوی، ک دوشتتتت

 .ن قابل مقایسن ناستک های بسااری دارد تفاوت

جهان قبل از ظهور بن سمت فساد، تباهی، ظلم و جور پتاش 

کتن بتا  گتردد؛ در حتاشی  رود و هر روز بر ابعتاد آن افتزوده می می

ات مختلتتتف بتتتن ستتتوی ، جهتتتان از جهتتتظهتتتور حضتتترت مهتتتدی

یابی در حرکتت استت؛ ماننتد استتقرار عتداشت در جامعتن،  سامان

... . امنات همگانی، رفاه عمومی، رشتد و بلتو  فکتری جامعتن و

 : فرماید دربارۀ وضعات پاش از ظهور می امام صادق
جتتا را فراگرفتتتن،  ن ظلتتم و ستتتم همتتنکتت بانتتی در آن زمتتان می

رده؛ آیتتان کتت آن نفتتوذ ها در مفتتاهام قتترآن فرستتوده و بتتدعت

ن آن را وا گتتتون ستتتازند، در عمتتتل کتتت اتتتدا هماننتتتد ظرفتتتی

محتوا شده؛ اهل باطتل بتر حتق پاشتی بگارنتد؛ متردان بتن  بی

قناعت نکنند؛ افراد باایمتان ( شوهران)زنان و زنان بن مردان 

ترها را احترام ننماینتد؛  ترها، بزرگ وچکک نند؛ک سکوت ااتاار

د؛ چاپلوستتی فتتراوان گتتردد؛ پاونتتد اویشتتاوندی بریتتده شتتو

اواری در ماتتتتتان  شتتتتتراب آشتتتتتکارا نوشتتتتتاده شتتتتتود؛ رشتتتتتوه

های ناستتاشم چنتتان رواج  مردان رایتت  گتتردد؛ ستترگرمی دوشتتت

ستی نتوانتد جلتوی آن را بگاترد؛ همستاین، همستایۀ ک نکت یابد

دل شتوند و  نتد؛ متردم ستنگک اود را از تر  زبتانش احتترام

ن از اتدا کت سانیک عواطف مردم بمارد؛ مساجد پر شوند از

ترستتند؛ تمتتام همتتت متتردم شهواتشتتان گتتردد؛ امکانتتات  نمی

مادی و دناوی فراوان شود و دناتا بتن متردم روی آورد؛ زنتان 

ها مستتت و عصتترها  بتتر جامعتتن حتتاکم گردنتتد؛ متتردم صتتبح

  ... .اند؛ و تشنن

ن بخشتتتی از آن ذکتتتر گردیتتتد، بتتتن کتتت در ایتتتن حتتتدیث شتتتریف

در عصتتر قبتتل از ظهتتور  هایی از مظتتاهر فستتاد و تبتتاهی گوشتتن

گار شتتتدۀ  دقاقتتتا  همتتتان وضتتتعات عتتتاشم. اشتتتاره شتتتده استتتت

کترد جامعتن بتن ستوی  عداشتی و ظلتم و فستاد، ضترورت روی بی
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ار کت کنتد؛ زیترا چنتان را ایجتاب می مصلح یگانن، حضرت مهتدی

از . پتتتذیر استتتت آستتتایی تنهتتتا از جانتتتب آن حضتتترت امکان معجزه

 : ف آن حضرت آمده استرو در روایات و ادعان در توصا همان

 ما ملئت ظلما  وجورا ؛  ملأ ال رم قسطا  وعدل   ی

ن دناای پر از ظلم و جتور را سرشتار از عتدل و قستط ک کسی

 .کند، آن حضرت است می

هتای  پارچتن از نعمت ریمتۀ ایشتان، جهتان یکک در سایۀ دوشتت

 .برد ین بهره را میتر  باشمادی و معنوی 

. رستد متال اتود میک عصتر بتنشکوفایی علم و دانتش در آن 

طبق روایات، آنچن تاکنون در دستر  بشر بوده، تنها دو بختش 

بختش دیگتر آن، در عصتر  35بخش علتوم استت و  30از مجموع 

های  و تمتامی جهتان در پرتتو برنامتن  رسد، ظهور بن فعلات می

از نظتتتر . فرهنگتتتی اواهنتتتد رستتتاد _حضتتترت بتتتن بلتتتو  فکتتتری 

و وستایل اطل عتاتی، پاشترفت  های صنعت تکنوشتو ی دگرگونی

 بتن شحتاظ اقتصتادی، جهتان بتن حتد. آمازی رخ اواهتد داد اعجاب

هتای زیرزمانتی  طبق روایات، گن . رسد امل رفاه و آسایش میک

و روزمانتتتی و برکتتتات آستتتمانی و زمانتتتی در آن زمتتتان گشتتتوده 

تظهتر »: شتود ای یافتت نمی شود و در سرتاسر جهان، ویرانتن می

  .«عمرهیال    ال رم اراب یف یبقینوز ول كشن اش

شتود و دیتن اشهتی در  کن استل م فراگاتر می تر از همن این مهم

ن طبتق باتان کت ای یابد؛ بن گونن های حاات نمود می تمام عرصن

دهنتد و از  ریم، همن در صف واحد آهنگ توحاتد ستر میک قرآن

.ائ  اْ شَ  یشْرُِ وَن بِ یُ لَ   یْعُبُدوَننِ یَ : شرک ابری نخواهد بود
  

ن ک های بناادین در عصر ظهور بن قدری است بنابراین تفاوت

پذیر نخواهتتد بتتود؛ زیتترا آن حضتترت  بتتا وضتتعات حاضتتر مقایستتن

                                              
 .996ص ،همان . 
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نقطتتۀ اوج رحمتتت اشهتتی بتتر بنتتدگان و ثمتترۀ عملتتی تلتت ش همتتۀ 

  .انباای اشهی در گذشتن است

 محل امام

 جا خواهد بود؟ک بعد از ظهورشان محل زندگی امام زمان

 : فرماید می رامام باق

رود و منتزشش را  وفتن متیک کنتد و بتن ستوی مهدی قاتام می

  .دهد جا قرار می آن

 اتیدگاه روایبعد از ظهور از د

 رده است؟ک زمان بعد از ظهور را چگونه ترسیم امام علی

در ترستتام فضتتای عصتتر ظهتتور، روایتتات بستتااری از حضتترت 

 :اند از رتها عبا ن برای از آنک بن دست ما رساده است علی

ن کتت نگتترم وفتتن میک گتتویی اکنتتون بتتن شتتاعاانمان در مستتجد

ن نتازل شتده بتن متردم کت گونن اند و قرآن را بدان ها زده اامن

نتد، آن مستجد را ک ن قتائم متا چتون قاتامک بداناد. آموزند می

  .بازاواهد ساات و قبلۀ آن را استوار اواهد نمود

 : دبن ماشک بن حمزه فرمو در روایتی امام علی

نتد و همتن را بتر یتک مترام و ک در این زمان، قتائم متا قاتام... 

  .عقاده گرد آورد

ن راه و روشی بر پایۀ قتانون حتق و عتدل ک توان گفت پ  می

 .استقرار اواهد یافت

 : فرماید می در حدیث دیگری حضرت علی

گتتذارد و دستتت  نتتار میک کار را قاضتتاان زشتتت امتتام مهتتدی
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پاشتتتن را  رانتتتان ستم وتتتتاه و حکمک کاران را از ستتترتان ستتتازش

نمایتتتد و زمتتتان را از هتتتر نادرستتتت و اتتتائنی پتتتاک  عتتتزل می

  .سازد می

 .کند های حضرت را باان می این حدیث برنامن

 : اند حضرت در روایت دیگری فرموده

   .ها از دل بارون رود اننک ند،ک چون قائم ما قاام

 .کنندۀ رشد ترباتی عصر ظهور است این حدیث باان

 کند؟ پیشرفت علم را پ  از ظهور چگونه بیان می امام صاد 

 : فرماید می امام صادق

چتتتتن پاتتتتامبران  حتتتترف استتتتت و همتتتتۀ آن 30علتتتتم و دانتتتتش 

اند، تنها دو حرف آن استت و متردم تتا آن موقتع جتز بتا  آورده

نتد، ک کن قتائم متا قاتام آن دو حرف آشنایی ندارند و هنگامی

رد، آن را بتتان متتردم نشتتر و آو حتترف دیگتتر را باتترون متتی 35

کنتتد و  دهتتد و آن دو حتترف را ناتتز ضتتمامن می گستتترش می

  .سازد حرف را در ماان مردم منتشر می 30مجموع 

 طبتق ایتن روایتتت، بشتر هرچتتن از نظتر علتتم و دانتش پاشتترفت

بتاره بتاش از دوازده برابتر  بتن یک ند، در روزگار حضرت مهدیک

 .یابد رشد و گسترش می

 مانده از علوم در زمان ظهور چیست؟ حرف بایی 22منمور از 

نتتتد، بتتتاز هتتتم ک بشتتتر هرچتتتن از نظتتتر علتتتم و دانتتتش پاشتتترفت

از  تتتتر باشن بتتتن مراتتتتب کتتت مانتتتد مجهولتتت ت زیتتتادی بتتتاقی می

شذا در دوران ظهور پاشرفت علم بن حد نهایی . معلومات است

طبتق روایتات اگتر . شتود رسد و همۀ مجهول ت حل می اود می

حتتترف باشتتتد، پاتتتامبران فقتتتط دو حتتترف آن را  30علتتتم و دانتتتش 
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 اواهتد آورد مانتده را حضترت مهتدی حترف باقی 35اند و  آورده

ن این روایات ماتزان پاشترفت علتم و دانتش را در زمتان ظهتور ک

 همچنان باید در نظر داشت هرچن علتم پاشترفت. کنند باان می

 .تری را بن ما نشان اواهد داد ند، مجهول ت باشک

 نیز عالم برزم وجود دارد یا خیر؟ ظهور امام زمانآیا بعد از 

ن کتت هتترک . عتتاشم بتترزخ، عتتاشم بتتان ایتتن دناتتا و قاامتتت استتت

رود، تتتا پتتاش از زنتتده شتتدن بتترای  ماتترد و از ایتتن دناتتا متتی می

برد؛ وشی دوران ظهتور و حاتات  قاامت، در عاشم برزخ بن سر می

ستتت، در ایتتن دناتتا و روی همتتان زمتتان ا و حکومتتت امتتام زمتتان

 در زمتان ظهتور و حکومتت. بنابراین بن عاشم بترزخ ربطتی نتدارد

شتود و  ناز هرک  از دناتا بترود وارد عتاشم بترزخ می امام زمان

 . جا اواهد بود تا قاامت در آن





 

 

 

 

 

 

 حکومت

 ل حکومتاامکان تشک

 ممین است؟( امام زمان)آیا اجرای انقلاب جهانی توسا یک فرد 

ها و  ب و رویتداد اجتمتاعی بتن زمانتنن هر انقلت ک طوری همان

 هتم شرایط آن بستگی دارد، قاام و انقل ب جهانی امام مهتدی

رود، پاترو همتان اصتل  ترین حرکت جهانی بن شمار می ن بزرگک

ها و شتترایط آن، بتتن وقتتوع نخواهتتد  استتت و بتتدون تحقتتق زمانتتن

ن در انقلت ب جهتانی حضترت کت اشبتن منظور این ناست. پاوست

ادهای غابی و آسمانی وجود نخواهد داشت، بلکتن ، امدمهدی

ها و عوامل  نار امدادهای اشهی، زماننک ن درک مقصود آن است

هتتتا  تتتترین آن ن مهمکتتت و شتتترایط عتتتادی ناتتتز بایتتتد فتتتراهم شتتتود

 :از اند  عبارت

ن هتر انقلت بی، مخصوصتا  اگتر کت بدیهی است :طرح و برنامن. 0

رزه از طریتتتتق ای جتتتامع بتتترای مبتتتا جهتتتانی باشتتتد، بتتتن برنامتتتن

 دهی بهتر ناروها نااز دارد؛ سازمان

ن یتاورانی کت برای اجرای انقل ب جهتانی، بتدیهی استت :ارانی. 3

 اواهد تا بن نتاجن برسد؛ متناسب با آن می

یکی از شرایط بساار مهتم پاتروزی انقلت ب : یعمتوم یآمادگ. 9

 .جهانی، آمادگی عموم مردم است

 .جهانی ممکن اواهد بود پ  با شرایط مذکور، اجرای انقل ب
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 اسا  حکومت

استوار اسدت و یددرت امدام از  یا هیبر چه پا ومت امام زمانیاساس ح

 رد؟یگ ینشغت م یچه عوامل

 مل ک مشروعات حکومت امام مهتدی: اگر منظور این است

حکومتتت اتتود را براستتا  رأی متتردم  چاستتت؟ آیتتا امتتام مهتتدی

گمتتان،  م اداونتتد؟ بیکنتتد، یتتا براستتا  اذن و حکتت گتتذاری می پاین

او . براسا  معاارهای اسل می، تنها اداونتد حتق حاکماتت دارد

ناتز  این حق را بن پاشوایان معصوم دین و ازجملن امام مهدی

ن مردم در عصر ظهور، عصمت، ک جا اما از آن. رده استک اعطا

رم، علتتم و دانتتش، کتت ستتتازی، رأفتتت، جتتود و متتداری، ظلم عداشت

باننتد،  را می ماننتد امتام مهتدی مالت ِت بیک حسن تدبار و سایر

داران دیگتتر  یتتک از زمتتام هتتا را در هاچ کتتن ایتتن ویژگی بتتن دشاتتل آن

دهند و از  اند، با جان و دل بن حاکمات ایشان رضایت می ناافتن

 .کنند برداری می آن حضرت فرمان

کتتتن برااستتتتن از  ضتتتمن این قتتتدرت حکومتتتت امتتتام مهتتتدی

هتای پولت دین  ایتت مردمتی و ارادهامدادهای غابی استت، از حم

پاتتتروان و یتتتاران مخلتتتص آن حضتتترت در سراستتتر جهتتتان ناشتتتی 

 .شود می

 حکومت یها یژگیو 

 هایی دارد؟ چه وی گی حیومت حضرت مهدی

، حکتتومتی جهتتانی حکومتتت حضتترت مهتتدی :یقلمتترو جهتتان. 0

 جملتن امتام بتاقر از. کنتد ن روایات فراوان آن را تأیاتد میک است

  :فرموده است
فرمانروایی او شرق و غرب ... است( ااندان پاامبر)از  قائم

را فرااواهتتد گرفتتت و اداونتتد بتتن دستتت او دیتتن اتتود را بتتر 

  دهد؛ اگرچن مشرکان را اوش نااید؛ همۀ ادیان غلبن می

                                              
 .06ح، 619، ص93، باب0، جنیالد مالک . 
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هتتتای اساستتتی حکومتتتت  یکتتتی از ویژگی :یت عمتتتوماتتتمقبوش. 3

ات ن مورد قبول همۀ افراد و اجتماعک این است حضرت مهدی

 : فرمود پاامبر اسل م. بشری است

ن اهتل آستمان و زمتان کت دهم بن مهدی شما را بشارت می

  ؛... از او راضی هستند

انتتد؛  هتتا از بزرگتتان و ناکتتان امت آن :یارگزاران دوشتتت مهتتدکتت .9

همانتتا متتن بتتن »: گویتتد می ن بتتن حضتترت مهتتدیکتت مثلتت   عاستتی

  ؛«نرواام نن امار و فرما عنوان وزیر فرستاده شده

 : فرماید می امام صادق :شرفت دانش و علماپ. 9
اند تنهتا  چن پاامبران آورده حرف است و آن 30علم و دانش، 

 دو حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترف 

آن است و مردم تاکنون جز با آن دو حرف آشتنایی ندارنتد و 

حتترف دیگتتر را باتترون  35نتتد، ک ن قتتائم متتا قاتتامکتت هنگتتامی

 آورده، در ماتتتتتتتتتتتتتتان متتتتتتتتتتتتتتردم گستتتتتتتتتتتتتتترش دهتتتتتتتتتتتتتتد و 

 30هتتا ضتتمامن ستتااتن، مجمتتوع  حتترف را ناتتز بتتن آن آن دو

 حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترف را منتشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر 

  .ردک اواهد

کن فقر از جامعن  طوری بن :یاقتصاد و رفاه اجتماع ییشکوفا. 5

 امتتتتام بتتتتاقر. شتتتتود شتتتتود و فقاتتتتری پاتتتتدا نمی کن می ریشتتتتن

 : فرماید می
بخشتتد و در هتتر  هتتر ستتال دوبتتار بتتن متتردم می امتتام مهتتدی

کنتتد و بتتن مستتاوات بتتان  زی عطتتا میهتتا رو متتاه دوبتتار بتتن آن

کن هاچ ناازمندی بن زکتات پاتدا  فرماید تا این مردم عمل می

  .شود نمی

 : اند فرموده حضرت علی

                                              
 .80، ص50، جبحاراالنوار . 

 .89ص طاوو ،  بنساد ، مالحم . 

 .936، ص53، جبحاراالنوار . 

 .303، ح931همان، ص . 
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و چتتون ... گتتردد ها ستتپری می بتتن دستتت متتا روزگتتار ستتختی

در آن روزگار چنتان محتاط امنتی ایجتاد ... ]ندک ما قاام قائم

عتتراق تتتا شتتام  ن زن بتتا همتتۀ زیتتب و زیتتور اتتود ازکتت [شتتود

  .و چازی او را نترساند... برود

 : فرموده است کن امام حسان طوری همان :گسترش عداشت. 6

اگر از دناا جز یک روز بتاقی نمانتده باشتد، اداونتد آن روز را 

نتد و زمتان را از ک ند تا مردی از فرزنتدان متن قاتامک طول نی

ده باشتد، آکنت بادادکن از ستم و  ند پ  از آنک عدل و داد پر

  .ام این چنان از پاامبر شناده

متردم بتن گونتۀ  در حکومتت حضترت مهتدی :تیترشد معنو . 0

 کن رسول اتدا همچنان. آورند ای بن معنویت روی می سابقن بی

 : فرمودند

فرستتد و بتن وستالۀ او عظمتت را بتن  را می اداوند مهتدی

ت رۀ ااکی ناستک سی برک در آن روزگار... گرداند دین باز می

  .ال هللا بر زبان دارد کن ذکر ل اشن جز آن

ن یکتی کت نهتی از منکتر :یل االت قیکن شدن فساد و رذا شنیر . 8

های حکومت اشهی است، تنها بن زبتان نخواهتد بتود،  از شااصن

ها مقابلن اواهد شتد تتا جتایی  بلکن در عمل با منکرات و زشتی

زنتدگی از برای فساد و رذایل اال قی در جامعن نمانتد و محتاط 

 : اوانام کن در دعای ندبن می همچنان. ها پاک گردد زشتی
 کن اواهتد های درو  و افترا را ریشن کن ریسمان کجاست آن

کتتن آثتتار گمراهتتی و هتتوا و هتتو  را نتتابود  جاستتت آنک رد؟کتت

  .اواهد ساات

ریمدده اسددت، چددرا منافقددان در آن دولددت ذلیددل ک ،اگددر دولددت امددام زمددان

ه منافقان جایگاه یافتندد و ک ریمه نبودک امام علیشوند؟ مگر دولت  می
                                              

 .908، ص3، جخصال . 

 .9ح، 589، ص91، باب0، جنیالد مالک . 

 .65، صالرضا اخبار ونیع . 

 .ندبن ی، دعانالجنا حیمفات . 
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 ردند؟ک نشین دورویی نمودند و حضرت را خانه

متتتتردم االتتتتی از مستتتتائل را درک  در زمتتتتان حضتتتترت علتتتتی

شتتد و  هتتا فرصتتت داده می کردنتتد، و بتتن همتتان دشاتتل بتتن آن نمی

 کردنتتد، وشتتی وضتتعات در زمتتان حضتترت مهتتدی دورویتتی می

کن بن بال ترین  بشر با وجود ایننونی است و ک برعک  وضعات

رسد، بن همان اندازه بن تعاشی اال ق  رشد علمی و صنعتی می

بتتا  در حکومتتت امتتام مهتتدی. گتتردد متتال انستتانی نزدیتتک میک و

ها از نظتر شخصتات  چنتان انستان های آستمانی، آن اجرای برنامن

ن کت هایی هستتند ن گتویی آنتان غاتر از انستانک یابند پرورش می

ن بتترای درهتتم و دینتتاری کتت آنتتان. انتتد کرده زنتتدگی می در گذشتتتن

ریختنتتتد، در حکومتتتت آن  ترین افتتتراد اتتتود را می اتتتون نزدیتتتک

اگتر . گردد ارزش و اوار می حضرت پول و ثروت در نظرشان بی

انن، نفاق و دشمنی چاتره بتود، ک تا پاش از ظهور بر آنان حسد،

تتا شتود  هایشتان بتن هتم نزدیتک می در حکومت آن حضترت، دل

حکومتت آن . گردنتد اشبتد میک ن گتویی یتک جتان در چنتدکت جایی

شتتود و در آن  امتتام باعتتث رشتتد و تکامتتل اردهتتا و االتت ق می

 .یابد روزگار استعدادها تکامل می

تتوان گفتت چتون امتام  پ  با توجتن بتن مطاشتب یادشتده، می

بترد، در نتاجتن نفتاق دیگتر تتوان  فرهنگ جامعن را بالت  می زمان

در . کنتد ؛ چون منافق از نتادانی متردم استتفاده میماندن ندارد

ستی تتوان ک بنتابراین. همن آگاه اواهند بود حکومت امام زمان

روزگار آشکار شدن حق بتا  روزگار مهدی. دورویی و نفاق ندارد

. شتتود تمتتام جلتتوۀ اتتویش استتت و حجتتت بتتر همگتتان تمتتام می

ناتتتز مانتتتد، و منافقتتتان  فتتتر و نفتتتاق جتتتایی نمیک بنتتتابراین بتتترای

 .فار، ذشال اواهند شدک همچون

 مدت حکومت

 رد؟ک بعد از ظهور چند ساو حیومت خواهند حضرت مهدی

، در روایتات عتددهای در مورد مدت حکومت حضترت مهتدی



 ها ها و پاسخ ؛ پرسشتیمهدو  ► 993

 

 مختلفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی 

ذکر شده است؛ پن  سال، هفت سال، نتوزده ستال، چهتل ستال، 

ن ممکتتن استتت ایتتن روایتتات، بتتن کتت ...ستتال و 913هفتتتاد ستتال، 

 .مختلف حکومت حضرت مربوط باشد های دوره

بن همان دشال، بسااری از علمتا و نویستندگان، روایتت هفتتاد 

و روایتات دیگتر   انتد ردهک سال را دوران حکومت حضرت تفستار

را بتتتتتن معنتتتتتای مراحتتتتتل و مقتتتتتاطع مختلتتتتتف دوران حکومتتتتتت 

 .اند دانستن

 نقش مردم

امددام ومددت یدر ح( مددرد و زن)و نوجددوان و جددوان  چودکدد مددردم اعددم از

 عهده دارند؟چه نقشی بر  عصر

در قاتتام و  _چتتن متترد و چتتن زن  _لتتی نقتتش متتردم ک طور بتتن

تتتتوان جایگتتتاه  حکومتتتت آن حضتتترت بستتتاار پررنتتتگ استتتت و نمی

 :رد؛ زیراک مردمی را در قاام حضرت انکار

حضتترت، بشتتر گرفتتتار در گتترداب ظلتتم و فستتاد و تبتتاهی را . 0

 وچک؛ک گ و چنچن مرد و چن زن و چن بزر  _دهد  نجات می

آورد،  بستر عداشت را بن شکل اعجاز فراهم نمی امام عصر. 3

گونتتن بتتود، بتتن غابتتت طولتت نی احتاتتاج نبتتود و شزومتتی  و اگتتر این

هتا گفتتن  ن مردم بن اودستازی توصتان شتوند و بتن آنک نداشت

ن وظایف اود را اوب انجام دهند تتا مصتداق منتظتران ک شود

صتتتل حات حضتتترت از ناحاتتتۀ بتتتن عبتتتارت دیگتتتر، ا. مصتتتلح باشتتتند

شود، وشی مردم هم باید بن درک و فهم ایتن  اداوند افاضن می

 اصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل حات اشهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی در 

در تمتام روایتات ظهتور حضترت، بتن . گسترۀ عاشم هستی برسند

حتتتی در تشتترفات . انجتتام دادن وظتتایف ستتفارش شتتده استتت

متردم زمانتۀ ظهتور »: اند ه ن حضرت فرمودک قطعی آمده است

                                              
 .009، صیمهد ومتکح به یانداز چشم . 



 999 ◄ حیومت

 

 ار موعتود استل م، ک پ . «د را آمادۀ ظهور نمایندرا فراهم و او

اشعاده ناست؛ باید این امتر در چتارچوب قتوانان  تنها امری اارق

ن جتز بتا اواستتن متردم و آمتاده کت حاکم بر طباعت اتفتاق افتتد

 امتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل بخشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی از آنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان ک شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدن

 شود؛ انجام نمی

تشکال حکومت دهنتد، متردم  عصر ن حضرت وشیک گاه آن. 9

لاتتتدی ک از مناصتتتب مهتتتم و _حکتتتومتی آن حضتتترت در ستتتااتار 

نقتش برعهتده اواهنتد داشتت؛ و از  _ارهای اتدماتی ک گرفتن تا

برنتد و در ستایۀ ایتن  هر طبقن، گروه و قشری از عداشت نفع می

های  مال عقلی، اال قی و پاشرفت در همتۀ عرصتنک عداشت، بن

. یابنتتتد دستتتت می... اجتمتتتاعی، سااستتتی، اقتصتتتادی، امناتتتتی و

زنتان در آن حکومتت، بنتابر نتص  روایتات متا جتد ی استت؛  حضور

اگرچن تعداد آنان دقاقا  مشخص ناستت، حضورشتان در حرکتت 

 . طلبانن حضرت قطعی است اصل ح

از جوانتتان و حضتتور پررنتتگ آنتتان  در دوشتتت حضتترت مهتتدی

 در حتتتدیثی حضتتترت علتتتی. بستتتاار ستتتخن گفتتتتن شتتتده استتتت

 : اند فرموده
اورده در  ان هستتتند و ستتالهمگتتی جتتو یتتاران اصتتلی قتتائم

ستان سترمن در چشتم یتا نمتک در  نماان آنان انتدک استت؛ بت

  .تر مک طعام، باز هم

 : اند در حدیث دیگری فرموده
ن بتتا کتت استتت ستتاد حستتنی جتتوانی از فرزنتتدان امتتام حستتن

   .پاوندد می دوازده هزار سوار بن حضرت مهدی

حکومتت  ای ندارنتد، تنهتا از مواهتب ودکان چتون وظافتنک اما

 .برند گستر حضرت بهره می عداشت

 نقش زنان در حیومت حضرت مهدی چیست؟

                                              
 .905، صینعمان، ةبیالغ؛ 999، ص53همان، ج.  

 .00ص ،بن طاوو ساد  ،مالحم؛ 301، ص9، جیالمهد االمام ثیاحاد معجم.  
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ن زنان در انقلت ب پاتامبر نقتش بزرگتی داشتتند و ک گونن همان

های  همواره در طول تاریخ اسل م و امامان معصتوم، بتن شتکل

کردنتد، در انقلت ب حضترت  گوناگون امام زمتان اتود را یتاری می

هتا نامتی از  ر مهتم استت؛ زیترا آنهتم نقتش زنتان، بستاا مهدی

های مختلتف  تواننتد در عرصتن بنتابراین می. پاکر جامعن هستتند

جهادی، فرهنگی، اقتصادی، سااسی و اجتماعی یار و یاور امتام 

 .زمان اود باشند

ویژه در عرصتتتتۀ فرهنگتتتتی، زنتتتتاِن بافرهنتتتتگ و فرهاختتتتتن،  بتتتتن

را بتن  ننتد، معتارف استل میک توانند با مشکل نادانی مبتارزه می

 : فرمود امام باقر. همگان تعلام دهند

داده ( دانتتتش)بتتتن شتتتما حکمتتتت و  در زمتتتان امتتتام مهتتتدی

تتتاب ک اش مطتتابق ن زن در درون اانتتنکتت جتتا شتتود، تتتا آن می

   .کند قضاوت می ادا و سنت پاامبر

تواننتد بتا حفت  شتئونات استل می  در عرصۀ اجتماعی ناز می

هاچ . ات اجتماعی بپردازندار و فعاشک های مختلف، بن در محاط

در  ن گفتتن باشتد زنتان در حکومتت امتام زمتانکت دشالی نتداریم

ای اتاص حضتور دارنتد؛  کتن تنهتا در عرصتن حاشان هستند یا این

هتای  رامتت انستانی و اشهتی اتود در محاطک بلکن زنتان بتا حفت 

 .مختلف فعاشات اواهند داشت

ن کتت در بعضتتی روایتتات بتتن ایتتن مطلتتب تصتتریح شتتده استتت

ازجملتتتتن در روایتتتتتی . تعتتتتدادی از یتتتتاران حضتتتترت زن هستتتتتند

 : گوید می
انتتد، در  ن از دناتتا رفتنکت ستازده نفتتر از زنتان برجستتتۀ گذشتتتن

   .کنند زمان حضرت بن دناا بازگشتن، حضرت را یاری می

در روایتت دیگتری، ضتمن . ها ناز ذکتر شتده استت حتی نام آن

ن پنجاه نفر ک کند ی، باان منفر یاران اصلی امام زمان 909ذکر 

                                              
 .393، صینعمان، ةبیالغ . 

 .989، صةاالمام دالئل . 
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  و .زن ناز در ماان آنان است

 ها ۀ حکومتسیمقا

 یومدت حضدرت مهدد یبدا ح مانید و سدلوومت حضرت داویتفاوت ح

 ست؟یدر چ

های فراوانتتی  بتتان ایتتن دو حکومتتت نقتتاط اشتتتراک و شتتباهت

ن در رأ  کت محورنتد هتردو حکتومتی اشهتی و عداشت. وجود دارد

بتا توجتن بتن روایتات و از نظتر  آن یک حجت اشهتی قترار دارد؛ امتا

 :ها تفاوت دارند تحقق اارجی، در این زمانن

ای  منطقتن حضرت داوود و ستلامان ومتکح :گسترۀ حکومت

 : فرماید می امام باقر .بود
بتتر منطقتتۀ  طتتور حضتترت ستتلامان حضتترت داوود و همتتان

حتاکم  (از فلسطان و شبنان تتا ایتران)شامات تا بل د اصطخر 

   .بودند

جهانی است و شرق و غترب  ن حکومت امام زمانک حاشیدر 

 : فرماید می امام صادق. گارد عاشم را دربرمی
اداوند متعال بن دستت او مشترق و مغترب عتاشم را اواهتد 

   .گشود

ای از زمتان  ن هاچ نقطنک کنندۀ این نکتن است این تعبار باان

کتتتن در ستتتاطره و حکومتتتت او قتتترار  مانتتتد مگتتتر این بتتتاقی نمی

ن چهار نفر حاکم بتر همتۀ ک گارد و اگر در روایات آمده است یم

، متتراد از همتتۀ  زمتتان شتتدند ازجملتتن حضتترت ستتلامان و داوود

پت  . های مسکونی شنااتن شدۀ آن زمان استت زمان، سرزمان

                                              
 .86، ح339، ص3، جبحاراالنوار . 
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  اپتتتن و ماننتتتد آن را دربتتتر نقتتتاطی مثتتتل قتتتارۀ امریکتتتا،   قطعتتتا  

رۀ کت تمام عصر گرفتن است؛ وشی در حکومت حضرت وشی نمی

 .گارد زمان در حاطۀ حکومت ایشان قرار می

ریم و روایتات کت وعتدۀ قطعتی قترآن طبتق :جتناآورد و نت دستت

تمتام مظتاهر شترک  فراوان، در حکومت جهانی حضرت مهتدی

امتل بتر سراستر جهتان ستاین اواهتد ک شتود و توحاتد برچاده می

، و در ئ ااْ شَ  یشْرُِ وَن بِ یُ لَ  ... سورۀ نور، تعبار  55در آیۀ . افکند

در روی زمتان هتاچ بقعتن و »: فرمایتد ن میکت باان امام صتادق

مانتد، مگتر  ن غار اداوند در آن عبادت شود بتاقی نمیک مکانی

شود و دین، تماما  از آِن  کن اداوند عز وجل  در آن عبادت می این

، ایتتن حقاقتتت تأکاتتد شتتده و قطعتتا  محتتال «اداونتتد اواهتتد شتتد

اما   .َعادَ اْخِلُف اشمِ یُ   اِنَّ هللَا لَ : تحقق ناابدن وعدۀ اشهی ک است

افاتتت، در حکومتتت حضتترت ک ماتتت وک حاکماتتت توحاتتد بتتا ایتتن

 08اداوند متعتال در آیتۀ . اورد بن چشم نمی داوود و سلامان

 : فرماید سورۀ مائده می 03و 
افر شتتدند، متتورد شعتتن حضتترت کتت استترائال ن از بنیکتت کستانی

م قرار گرفتند؛ زیرا نافرمانی و تجتاوز داوود و عاسی بن مری

آوردنتتد،  ن دیگتتران بتتن جتتای میکتت هتتا از منکتتری آن. کردنتتد می

 .کردند نهی نمی

تترین ابتزار قتدرت حضترت  ن مهمکت نکتۀ قابل توجن ایتن استت

چتتن در روایتتات متعتتدد  انگشتتتر او بتتود و براستتا  آن ستتلامان

متتام ا. استتت اکنتتون آن انگشتتتر نتتزد حضتترت مهتتدی هتتم  آمتتده،

عصتتا و ستتنگ حضتترت . استتت وارو تمتتام انباتتا و اوشاتتا مهتتدی

، پترچم و ستل ح رستول گرامتی ، پاراهن حضرت یوستفموسی

ن برای یاری انباتا ک تمامی فرشتگانی. همگی نزد اوست اسل م

                                              
 .3یۀعمران، آ آل ۀسور  . 

عترف ی، باب ما 393، صینعمان، ةبیالغ؛ عن اشرضا یما رو ،0، ح95، بابنیالد مالک . 
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اند، جملگی هنگام ظهور، گرد حضرت جمع اواهند  و اوشاا آمده

رای یتاری او بت همچنان پاامبر بزرگتی چتون حضترت عاستی. شد

چن بناست در  دهد، آن تمام این امور نشان می. نازل اواهد شد

از . نظاتتر اواهتتد بتتود تحقتتق یابتتد، بی حکومتتت حضتترت مهتتدی

کارهتای عملتی  رو، برای برچادن تمام ظواهر شرک، همتۀ راه این

 .و ل زم تدارک دیده شده است

براستا  واقتع و علتم  قضاوت حضرت مهتدی :ییرۀ قضااس

وشتی ستارۀ قضتایی حضترت داوود و   ان اواهد بتود؛غاب ایش

 براستتا  با نتتن و قستتم بتتود و تنهتتا در متتدت بستتاار ستتلامان

  .کرد براسا  واقع قضاوت می وتاهی حضرت داوودک

ن در کت انگازی استت ۀ دیگر، امور شتگفتتکن :زاانگ امور شگفت

تترین آن رجعتت  ن مهمک افتد اتفاق می حکومت حضرت مهدی

ازجملتتن در ماتتان )ستتابقۀ بستتاار طولتت نی دارد رجعتتت . استتت

ن در دوران ظهتتتور کتتت ماتتتتیک افاتتتت وک ، امتتتا بتتتن(استتترائال بنی

پتانزده . مانند است تا آن زمان بی گارد، از زمان آدم صورت می

، هتتف، یوشتتع وصتتی موستتیک ، اصتتحابنفتتر از قتتوم موستتی

ازجملن افترادی   سلمان، ابادجانن انصاری، مقداد و ماشک اشتر،

 .گردند ن در زمان ظهور آن حضرت بن دناا بازمیک تندهس

چانی از برگزیتتدگان  بتتن عبتتارت دیگتتر، بتترای یتتاری حضتترت، گتتل

فتتر و ک کننتتد و از طرفتتی، ستتردمداران هتتا رجعتتت می همتتۀ امت

ایتن نکتات نشتان . شتوند ضل شت ناز برای مجازات برگردانده می

نظاتر و  حکتومتی بی دهد حکومتت جهتانی حضترت مهتدی می

 .هاست عود همۀ امتمو

ه کد مانیحضرت سل رچگونه با خواست یحضرت مهد  یومت جهانیح

ِ اْغِفْر شِ  :ردک عرض  یلِأََحٍد ِمْن بَْعتدِ  یْنبَغِ یَ ُمْلك ا لَ   یَوَهْب شِ  یَقاَل رَب 
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را  کسدی هیچه کد نکد عطدا یومتیپروردگارا، مرا ح»  ؛...أَْنَت اْشَوهَّابُ  كَ إِنَّ 

 یابل جمع است؟ .«..باشدپ  از من سزاوار ن

 در پاسخ بن این سؤال ابتدا باید در اواستۀ حضرت ستلامان

 ردهکت اگر او از اداونتد متعتال دراواستت حکتومتی. دقت شود

نظار باشد و اداوند چنان حکومتی را تتا روز  ن از هر جهت بیک

قاامتتت بتتن احتتدی ندهتتد، اولتت  ، چنتتان دراواستتتی حتتاکی از بختتل 

اند و منتتزه از ایتتن صتتفات  ی مقتتام عصتتمتدارا استتت و انباتتا

ناپستتندند، ثاناتتا ، اجابتتت چنتتان دراواستتتی بتتا حکمتتت اداونتتد 

دراواستت  چن حضرت سلامان بنابراین آن. متعال منافات دارد

بتاره ذکتر شتده  ن چنتد وجتن در اینکت نمود، مسئلۀ دیگتری استت

 :است

ۀ های زمتان اتود، هرکتدام دارای معجتز  بنا بن موقعات انباا. 0

استتترائال در جانشتتتانی  کتتتن بنی بتتتا توجتتتن بتتتن این. ااصتتی بودنتتتد

  معتترم بودنتد، برای پتدرش حضترت داوود حضرت سلامان

ای برال فتش  ای بر نبوتش و نشانن وی از اداوند متعال معجزه

کن اداوند عزوجل حکومتی بتن او  دراواست نمود، مبنی بر این

پتذیر  اوند امکانن بن دست آوردن آن جز از طریق ادک ندک عطا

ن احدی با تتوان و ک بن عبارت دیگر، او حکومتی را طلباد. نباشد

ای بترای  قدرت اود نتواند آن را بن دست آورد و این امر معجتزه

ر او  از ایتتن. او باشتتد رو، اداونتتد متعتتال بتتاد و شتتااطان را مستتخ 

 ستتاات، زبتتان حاوانتتات را بتتن او آمواتتت و امتتوری را بتتن او عطتتا

پت  چنتان . ال آن از طریق غاراداوند محال استن تحصک ردک

بلکتن بالت تر از  _ای هرگز بر اعطا نکردن چنان حکتومتی  اواستن

  دل شت ندارد؛ بن انباای دیگر و اوصاای آنان _آن 

یقطتان در  بتن   در پاسخ سؤال علی امام موسی بن جعفر. 3

                                              
 .98 - 95ۀیص، آ ۀسور  . 

 .3، ح5، باب60، ص09، جبحاراالنوار . 
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 : باره فرمودند همان
نتتتتتتد متعتتتتتتال حکتتتتتتومتی را از اداو حضتتتتتترت ستتتتتتلامان... 

ن اشهی بودن آن برای همتن روشتن باشتد؛ ک دراواست نمود

تا بعد از او احدی نگوید او همانند سایر ملوک و پادشاهان 

اداونتد . با زور و غلبن این حکومت را بتن دستت آورده استت

... هایی مثل تسخار بتاد و جناتان و ناز بن حکومت او ویژگی

ده نماند؛ و مردم عطا نمود تا اشهی بودن آن بر احدی پوشا

ن حکومتت او شتبان کت همان زمتان و بعتد از او ناتز فهمادنتد

ن از طتتتترف متتتتردم برگزیتتتتده کتتتت ستتتتانی ناستتتتتک حکومتتتتت

شتتوند، یتتا بتتا غلبتتن و ظلتتم حکومتتت اتتود را بتتن دستتت  می

  .آورند می

تُن اََاتَذُه یَ اَْن »براسا  این قول، در آیتۀ ذکرشتده، جملتۀ  ُقتوَل اِنَّ

 نکت یعنی بن من حکومتی عطتا. محذوف است« عِ ِباْشَجْوِر َو اْشَغَلبَ 

او ایتتن : ن بگویتتدکتت ن بتترای احتتدی بعتتد از متتن ستتزاوار نباشتتدکتت

  .حکومت را با ستم و غلبن بن دست آورده است

هددا داده بددود،  ه خداونددد بدده آنکدد چددرا پیشددوایان معصددوم، بددا آن یدددرتی

 حیومت واحد جهانی تشییل ندادند؟

ن بتن تعلتام در ستطوح کت تودکی اسک در واقع، انسان مانند

مختلف احتااج دارد تا بن رشد نهایی اود برسد و بن تدری  بایتد 

بن همان دشال، رهبران اشهی بدون ایجاد . ندک این مراحل را طی

افی برای رسادن بتن آن هتدف، آمتادگی اجترای ک شرایط و زمانۀ

حکومت عدل جهانی را ندارند و این بن دشال نقص آنان ناستت، 

ل، نبودن شترایط و زمانتۀ لت زم و آمتاده نبتودن متردم بلکن مشک

ن آمتادگی و کت است؛ زیرا مردم قابلات آن را ندارند، مگر زمتانی

 .شرایط آن بن تدری  بن وجود آید

                                              
 .85همان، ص . 

 مجمدعازجملن در . ر شده استکان دراواست او ذاب یهم برا یگر یاشبتن وجوه د . 

ل در ابن تفصت 6، باب391، ص09، جبحداراالنوارطور در  نان و همین آال همیذ انیالب

 .ده استیر گردکذ یباره بحث و احتمال ت متعدد نیا





 

 

 

 

 

 

 رۀ اماماس

 ن اقدامااوش

 ست؟یند چک یه مک یار ک نید اولیآ یه مک یویت یحضرت مهد  

اقدام اود بعد از در اوشان  طبق باان روایات، حضرت مهدی

فرمایتد و امتر ظهتورش را  ظهور، اود را بن جهاناان معرفی می

 .نماید بن مردم اعل م می

 : فرماید در این زمانن می امام باقر
زنتتد و  عبتتن تکاتتن میک نتتد، بتتنک ظهتتور ن مهتتدیکتت هنگتتامی

ستتپ   «نانِ مِ ؤْ ُمتت مْ تُ ْنتت ُ  نْ إِ  مْ ُكتتٌر شَ اْتتهللِا اَ  ُع اتتبق»: گویتتد می

و  هللا فتعاال ، متنعهللااتبق متن: نکت نماید رفی میاود را مع

در آن حتال هرکستی بتن او . حجت اشهی در ماان شتما هستتم

  .«هللا عاا بقی اكاشسل م عل»: گوید کند، می سل م می

 : فرماید می در روایتی دیگر امام صادق
دهد و مردم جهان را مخاطب  عبن تکان میک بن دیوار قائم

هتترک  بخواهتتد آدم و شتتاث را : مایتتدفر  دهتتد و می قتترار می

بباند، اینک منم آدم و شاث؛ هرک  بخواهد نتوح و ستام را 

ببانتتد، اینتتک متتنم نتتوح و ستتام؛ هتترک  بخواهتتد ابتتراهام و 

استتماعال را ببانتتد، اینتتک متتنم ابتتراهام و استتماعال؛ هتترک  

بخواهتتتد موستتتی و یوشتتتع را ببانتتتد، متتتنم موستتتی و یوشتتتع؛ 

ببانتتد، متتنم عاستتی و  هتترک  بخواهتتد عاستتی و شتتمعون را

را ببانتتد، متتنم  و علتتی شتتمعون؛ هتترک  بخواهتتد محمتتد

را ببانتد،  ؛ هترک  بخواهتد حستن و حستانو علی محمد

متتتنم حستتتن و حستتتان؛ هتتترک  بخواهتتتد امامتتتان از اولتتت د 

                                              
 .06صی، راز ادصادق شا، سالقرآن یف یالمهد . 
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را ببانتتتد، متتتنم آن امامتتتان معصتتتوم از نستتتل پتتتاک  حستتتان

چتتن  ناتتد تتتا شتتما را از آنک اینتتک ستتخنان متترا گتتوش. حستتان

داناد، ابتر  چن تاکنون نشناده و نمی داناد و آن اده و میشن

  ... .دهم

در مقتتام معرفتتی اتتود استتامی پاتتامبران و  کتتن حضتترت این

 ن ایشان ُعصاره و تجسمک برد، بن ااطر این است را می امامان

ن انباتا و اوصتاا کت رود هایی بتن شتمار متی امل اهداف و آرمانک

امتتل همتتۀ ک نمتتاد مهتتدیاند؛ و حضتترت  بتترای آن مبعتتوو شتتده

را بتتن ثمتتر  ن تلتت ش انباتتا و ائمتتنکتت آرزوهتتای تتتاریخ بشتتر استتت

 .نشاند می

 مرکز حکومت

 دهد؟ چرا؟ وفه را مرکز حیومت خود یرار میک آیا امام زمان

 ن مقر جهانی امام مهدیک در چندین روایت باان شده است

وفتن و محتل زنتدگانی شتخص ایشتان ناتز در ایتن شتهر و ک شهر

 : فرماید باره می در این امام باقر. د سهلن استمسج

رود و منتزشش را  وفتن متیک کند و بن ستوی قاام می مهدی

  .دهد جا قرار می آن

 : فرمود امام صادق: گوید ابوبصار می

اش  با اتانواده محمد ن قائم آلک بانم گویا می! ای ابامحمد

  ... .در مسجد سهلن فرود آمده است

از مستتجد ستتهلن یتتاد نمتتود و  امتتام صتتادق در روایتتت دیگتتری

 : فرمود
ن بتتا کتت استتت؛ زمتتانی( حضتترت مهتتدی)آن اانتتۀ صتتاحب متتا 
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  .جا سکونت گزیند ااندانش در آن

   .باره روایات دیگری ناز نقل شده است در این

وفتن مقتر حکومتت ک نک در جواب بخش دوم سؤال باید گفت

رود  متتیاحتمتتال . بتتوده استتت عتتدل امارمؤمنتتان، حضتترت علتتی

ن عتتداشت مهتتدوی ادامتتۀ کتت وفتتن بتتن ایتتن جهتتت باشتتدک انتختتاب

 .حکومت عدل علوی است

 : گویند اند و می برای از محققان هم احتمال دیگری داده
 امتام حستان. است و مهدی کوفن پایگاه مشترک حسان

هتم از مکتن  وفتن رفتت و حضترت مهتدیک از مکن بن سمت

وفتن ک اتود را در وفن اواهد رفت و مقر حکومتک بن سوی

را بتتتن  تمام ساداششتتتهدا قتتترار اواهتتتد داد، یعنتتتی راه نامتتتن

  .پایان اواهد رساند

 دیقرآن و سنت جد

 ست؟یچ ،آورد یم ه امام زمانک ید یسنت جد یرآن و

حضترت را در  یو فرهنگت یر کتف یهتا تکن حر ک ییها تیاز روا

ن روزگتار یتن در اکت شتود ینتد، دانستتن مک یان متاتعصر ظهور ب

از  یار اها، بست نیترااهتا و پ هتا، انحراف فیها، تحر  لیها، تأو  ناجتو

 یذهنتت یها نتتد و ستتااتنک ید متتیتتاستتل م نتتاب را تهد یباورهتتا

امتتام . شتتود ی  میتتترو  ینتتید ین، بتتن عنتتوان باورهتتایتتان دامتتدع

 : دیفرما یم یراه و روش حضرت مهد ۀدربار  صادق

و باشد ش ااهرچن پ یعنی ؛امبر استاراه و روش او، چون پ

ران ستاات و یتت را و اتامبر جاهلاتن پکت نتد، چنتانک یران متیو 

   .اندینما یاسل م را از نو م

 یتوستتط امتتام مهتتد استتل مد یتت، از تجدیات استتل میتتدر روا
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  .استآمده ان اسخن بن م

شتود  ین گذاشتتن میدر د ییها بت، بدعتاال صن در زمان غ

ر ال و تفستیتل متردم تأو اتاز قرآن و اسل م بر طبتق م یامکو اح

ن ک شود یام چنان فراموش مکاز حدود و اح یار اشود و بس یم

نتد، ک یحضترت ظهتور مت یوقت. ا اصل   از اسل م نبوده استیگو 

ن کتت گونتتن ام اتتدا را بتتن همتتانکتتنتتد و احک یها را باطتتل متت بتتدعت

را بتتتتدون  ید و حتتتتدود استتتتل میتتتتنما یصتتتتادر شتتتتده ظتتتتاهر م

 یبترا یا ن برنامتناچنتن کت روست نیاز ا. ندک یاجرا م یانگار  سهل

 . دارد یمردم تازگ

 براورد با مسلمانان

 ؟کند  بعد از ظهور چگونه با مسلمانان برخورد می امام زمان

امتتام رحمتتت و مهربتتانی استتت و بتترای هتتدایت و  امتتام زمتتان

. ردنکت شتتن و ویترانک کند، نتن بترای ها قاام می سعادت انسان

هرۀ ایشان را اشن و نماید اگر چ بن همان دشال، ال ف واقع می

 ستتتتتی مهلتتتتتت تفکتتتتتر و ک ن بتتتتتنکتتتتت ریز بپندارنتتتتتد چنتتتتتان اتتتتتون

 .دهد توبن نمی

نتد، ک ظهتور و قاتام با توجن بن این مقدمن، وقتی امام زمتان

 ماننتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد 

ابتدا با رحمت و مهربانی فراوان  و اماراشمؤمنان روش پاامبر

 پتردازد و گتروه بن باان حقاقت دین و پاام اسل م برای جهتان می

 کننتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد  فراوانتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی توبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن می

شوند، حتتی غارمستلمانان ستخن ایشتان  های پاکی می و انسان

 پذیرنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد و گتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترد  را می

ها نهضت اود را  مک و یاری آنک حضرت، بن. شوند او جمع می

اند، اگر بتن ایتن  ن سخن امام را نپذیرفتنک سانیک .کند شروع می

  ن هنتتتتتتتتتتتتتتتتتوز دل یتتتتتتتتتتتتتتتتتلکتتتتتتتتتتتتتتتتت دشاتتتتتتتتتتتتتتتتتل باشتتتتتتتتتتتتتتتتتد
                                              

 .989، ص3ج ،دامفشاخ  ،االرشاد . 



 955 ◄ سیرۀ امام

 

شود  ها مهلت داده می ن ندارند، بن آناند و اطمانا افی ندیدهک

اما اگتر بعتد . شود ها نمی سی معترم آنک تا اوب باندیشند و

 از اتمتتتتتتتتتتتام حجتتتتتتتتتتتت و اقامتتتتتتتتتتتۀ دشاتتتتتتتتتتتل، بتتتتتتتتتتتاز هتتتتتتتتتتتم 

دشاتل بتن مخاشفتت براازنتتد،  بتن دشتمنی اتود ادامتن دهنتتد و بی

 هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  امتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا آن

 .کند براورد می

 : کند یبنابراین حضرت تنها با دو گروه براورد و مبارزه م

فشتتتارند،  ن بتتتدون دشاتتتل بتتتر عقایتتتد اتتتود پتتتا میکتتت گروهتتتی. 0

 کنند؛ پذیرند و بن مخاشفت قاام می های روشن امام را نمی دشال

داننتتد و بتتا  ن دناتتا را از آِن اتتود میکتت ستتران ظلتتم و شتترک. 3

انتتتد و همتتتن چاتتتز را بتتترای اتتتود  آزادی و ستتتعادت متتتردم مخاشف

کننتد و اواستتار ظلتم،  اواهند و حقوق مردم را رعایت نمی می

 .فساد و گناه هستند

 اناعابراورد با ش

شدته ک ، شدیعیان نیدز بده دسدت آن حضدرتآیا بعد از ظهدور امدام زمدان

 شوند؟ می

متتال ک پتت  از ظهتتور، شتتاعن را بتتن آاتترین حتتد امتتام زمتتان

بن . رساند، او در عصر غابت همواره بن شاعاان عنایت دارد می

 : فرماید شاخ مفاد می

اابار و احوال شما آگاهام و هتاچ چاتز از اوضتاع شتما ما بر 

متتتا در رستتتتادگی و . مانتتتد بتتتر متتتا پوشتتتاده و مخفتتتتی نمی

ایم و یتاد شتما را از  وتاهی و اهمال نکردهک سرپرستی شما،

ها  ها و مصتابت ن اگر جز این بتود دشتواریک ایم ااطر نبرده

کن  آمتتتتد و دشتتتتمنان، شتتتتما را ریشتتتتن بتتتتر شتتتتما فتتتترود می

  .کردند می

ن در عصر غابت این همتن شطتف، مهربتانی، رحمتت و ک کسی
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هتتا براتتورد  آیتتا در عصتتر ظهتتور بتتا آن  عنایتتت بتتن شتتاعاان دارد،

. رود بتترد؟ هرگتتز چنتتان گمتتان نمتتی هتتا را از بتتان می کنتتد و آن می

هتای  انونک در عصر ظهور با اقامتۀ عتدل و حتق بتا امام مهدی

ن کت م و فاستد راهای ظاش کند و انسان فساد و تباهی مبارزه می

بترد، و اگتر  حاضر بن پتذیرفتن ایمتان و صتل ح ناستتند از بتان می

های  روایتتتی دربتتتارۀ براتتورد بتتتا شتتاعاان باشتتتد، منظتتور فرقتتتن

 .منحرف شاعن، مانند اسماعالان و زیدین است

ن کتتت شتتتنادم از امتتتام صتتتادق: گویتتتد مفضتتتل بتتتن عمتتتر می

 : فرمود می

کنتد و  شاعن شتروع متیگویان  ند، از درو ک اگر قائم ما قاام

  .ها را بن قتل اواهد رساند آن

ش ی این روایت را تحت عنتوان ک این روایت ضعاف است؛ زیرا

ن کت ، معتروف بتن ابواشخطتاب«زینتب ما روی فی محمد بن ابی»

 او. رده استتکت شتود، نقتل فرقۀ اطاباتن بتن او نستبت داده می

و در متتورد شعتتن  ن احادیتتث زیتتادی از طتترف امتتامکتت ستتی بتتودک

ن حترارت کت نفرین او صادر شد و حضرت از اداوند طلب نمتود

  .شمشار را بن او بچشاند

ن مقصتود کت روشتن استت: گتویام بر فرم قبتول روایتت، می

ن کتت های انحرافتتی شتتاعن استتت گویتتان و فرقتتن ایتتن روایتتت، درو 

های  بتتا فرقتتن امتتام. انتتد امتتروزه بتتن فرقتتۀ بتتاب و بهتتاء معروف

کنتتد  نمایتتد و آنتتان را هتتدایت می انحرافتتی شتتاعن براتتورد متتی

در عصر ظهور، همگان  امام مهدی. شوند کن می وگرنن، ریشن

ن در تشاع اصال، متبلتور ک کند؛ اسل می را بن اسل م دعوت می

اتتان شتتاعن ک ازن در عصتتر غابتتت کتت طوری بنتتابراین همتتان. استتت

کند، در عصر ظهتور ناتز آن را بتن تمتام جهاناتان عرضتن  حمایت می
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 .کند می

 ارگزارانک براورد با

 ارگزاران حیومتی چگونه است؟ک با برخورد امام زمان

با اقامۀ عدل و حق، بن محرومات و ظلم ااتمتن  امام مهدی

ارگزاران کتت ای ستتتم از جانتتب دوشتتت و کتتن ذره دهتتد و بتترای آن می

 ستتی نشتتود و حقتتی ضتتایع نگتتردد، بتتا مستتئول ن وک نظتتام او بتتر

در دوشتتت او عتتداشت . گاتترد یم  ارگزاران حکتتومتی اتتود ستتختکتت

گونن شغزش و فستاد و انحتراف در  محض برقرار است، پ  هاچ

گاری آن حضترت بتا  نظام اداری آن حضرت وجود نتدارد و ستخت

شتذا در روایتات   .ارگزارانش بتن همتان ستبب استتک مسئول ن و

 : آمده است

 ید علتتتین شتتتد ام باشمستتتااجتتتواد باشمتتتال رحتتت یاشمهتتتد

   اشعمال؛

ت بن مال و دارایی بخشنده استت و نستبت بتن نسب مهدی

گار و  ارگزاران دوشتتتت اتتتویش بستتتاار ستتتختکتتت مستتتئول ن و

رحتم و مهربتان  نسبت بن ناتوانان و مستعضعفان بساار دل

 .است

 : شذا در روایتی آمده است

ن عتدل کت دهتد ارگزارانش دستتور میک بن تمام امام مهدی

ا  فرمان اتدا آن حضرت دقاق  .و احسان را شاوۀ اود سازند

  .سی حساب اویشاوندی نداردک کند و با را اجرا می

اش  کن سارت مدیریتی حضرت با مسئول ن جامعتن ال صن آن
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هتتا  ننتتد حضتترت از اطتتای آنک هتتا اطتتا ن اگتتر آنکتت ایتتن استتت

 .کند پوشی نمی چشم

 افرانک براورد با

را  ا همدهید، آزندد را گردن میافران ک ند، چگونهک ظهور امام زمان یویت

 ند؟ ک مبارزهاران یند تا با ستمک یجا سفر م ا به همهیند ک یجا جمع م  یک

 ؛ زیتتتراافران را بزنتتدکتت ۀگتتردن همتتت ستتت امتتتام زمتتاناقتترار ن

تتتاب، بتتن ک ژه اهلیتتافران بتتن و کتت از یار اهتتا، بستت تیتتروا براستتا 

 . آورند یمان میبرند و بن آن حضرت ا یم پیت امام احقان

آورنتتد، براتتورد  یمتتان نمتتین اکتت نافراکتت حضتترت بتتا آن عتتده از

. دهتتتد یگونتتتاگون رخ متتت یشتتتورهاک هتتتا در ن جنگیتتتا. نتتتدک یم

شتتتورها ستتتفر ک بتتتن هتتتا آنن بتتتردن ااز بتتت یبتتترا یحضتتترت مهتتتد

دهتد و  یرخ مت ییهتا حضترت جنگ ین بن فرماندهکبل ،ندک ینم

 .شوند یوب مکدشمنان سر 

 هاستت ل جنگاتن قبیز از ااجنگ حضرت با مخاشفان ن بنابراین

 ۀامتام همتاتود ن کت ستتاطتور ن نیخ بتوده و ایدر طول تتار  نک

افران مقاومتت کت از یار ابستافتزون بتر ایتن، . ندک افران را نابودک

ن بتا نتزول کت اناحامست ویژهبن . شوند یم مان تسلکنند بلک ینم

م شتتده و ا، تستتلاو از امتتام زمتتان یباناو پشتتت حاحضتترت مستت

 !بن اماد آن روز. شوند یمسلمان م

 جنگد؟  سانی میک هنگام ظهور با چه دیامام مه

ردن ظلم ک کن برای ریشن داناد، امام زمان ن میک طور همان

و ستتتتم در عتتتاشم، استتتتقرار عتتتداشت در سراستتتر گاتتتتی و نجتتتات 

رو، بتا همتۀ  از ایتن. کنتد مظلومان و مستضعفان جهان قاام می

دهنتتتتدگان ظلتتتتم و ستتتتتم و مخاشفتتتتان استتتتتقرار عتتتتداشت،  ادامن

 همانند پزشتکی امام زمان(. شبتن پ  از اتمام حجتا)جنگد  می

ستتازد و  ن غتتدۀ چتترکان و ستترطانی را از بتتدن بامتتار اتتارج میکتت

های  کنتتتد، ایتتتن غتتتده موانتتتع رشتتتد و ستتتل مت او را برطتتترف می

 .سازد سرطانی و چرکان را از پاکر جامعن جدا می
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 مندان براورد با ثروت

 یل بداطنیدرغدم م  بدهنددان را م امواو  روت ،، هنگام ظهور ا امام زمانیآ

 ند؟ک یم مین فقرا تقسی، بها آن

کن  اجتتترای عتتتداشت و ریشتتتن هتتتدف اساستتتی حضتتترت مهتتتدی

طبعتا  چنتان چاتزی، نستبت ظلتم بتن حضترت . نمودن ظلم است

ای حقاقتتت نتتدارد؛ بلکتتن حضتترت  استتت و قطعتتا  چنتتان مستتئلن

هتا  ن بتن نتاحق و ظلتم از ماشکتان آنکت اموال حترام و چازهتایی را

کتن بتر اثتر رشتد  نکتۀ دیگر این. گرداند ها برمی فتن شده، بن آنگر 

مک بن فقرا و ناازمندان از ک ها، مردم در عقلی و معنوی انسان

ن چنتتد اانتتن دارد، کتت ستتیک بستتا گارنتتد؛ و چتتن همتتدیگر ستتبقت می

های اتود را در ااتاتار دیگتران قترار  اودش با مال و رغبت، اانن

اتفتتاق  ود رستتول گرامتتی استتل مچتتن هنگتتام ور   دهتتد، هماننتتد آن 

 .های اود را در ااتاار مهاجران قرار دادند افتاد و انصار اانن

 انتقام

 گیرد؟ را می و حضرت زهرا چگونه انتقام امام حسین حضرت مهدی

بتترای تتتأمان  ن قاتتام امتتام مهتتدیکتت ابتتتدا بایتتد توجتتن داشتتت

ستتعادت انستتان استتت و حکومتتت مهتتدوی، حکومتتت رحمتتت و 

ریمانن، امام همتن را هتدایت و ک ست، و با همان اال قهدایت ا

 ها ن گروهتی از انستانکت امتا بتدیهی استت. کنتد مند می سعادت

ستتازی امتتام مقاومتتت  ن ظتتاشم و اهتتل فستتادند، در مقابتتل پاککتت

شک  بی. کنند ور می کنند و آتش جنگ را علان حضرت شعلن می

ابتتتدای  کتتن از شتود، چنان هتتا می حضترت مجبتتور بتتن مبتارزه بتتا آن

بعثتتت پاتتامبران چنتتان بتتوده و گروهتتی از ظاشمتتان بتتن مبتتارزه بتتا 

اند و هربار پاامبران و امامان را مظلومانن بتن  پاامبران برااستن

ن کتت رده استتتکتت بتتار، اداونتتد اراده امتتا ایتتن. اند شتتهادت رستتانده

بتر ظاشمتان و متجتاوزان  رو، امام زمان از این. دینش پاروز شود

بتتا . ستتازد هتتا را نتتابود می کنتتد و آن ن میبتتن حقتتوق متتردم غلبتت
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نابودی اهتل فستاد و ظلتم، انتقتام مظلومتان تتاریخ از ظاشمتان 

پت  معنتای . شود و ستمگران شکست اواهند اتورد گرفتن می

و دیگر مظلومان، ایتن  و حضرت زهرا انتقام اون امام حسان

شتتتن ک جملگتتی ن ظاشمتتان دوران ظهتتور امتتام مهتتدیکتت استتت

  .گردد ان از شوو وجودشان پاک میشوند و زم می

. یابتد بتا رجعتت تحقتق می معنای دیگر انتقتام از قاتلت ن ائمتن

رجعتتت از عقایتتد مستتلم شتتتاعن استتت؛ زنتتده شتتدن بعضتتتی از 

. مردگتتتان و بازگشتتتتن بتتتن دناتتتا در دوران حکومتتتت عتتتدل اشهتتتی

گردنتد تتا قبتل  ها بن دناا برمی بنابراین عقاده، دو گروه از انسان

دستتۀ : در همتان دناتا ناتز نتاجتۀ عمتل اتود را بباننتداز قاامت، 

. های بستاار بتد های بساار ناک، و دستۀ دیگر انستان اول انسان

شوند  زنده می کنندگان بن ااندان پاامبر طبق این عقاده، ستم

  .شود و از آنان انتقام گرفتن می

                                              
 .6، ح909، ص53، جبحاراالنوار: کن . 

 .08، ح06، ص59؛ ج03، ص59؛ ج986، ص53همان، ج: کن . 



 

 

 

 

 

 

 جهان بعد از امام

 ا شهادتیرحلت 

 رود؟  می چگونه از دنیا امام زمان

شتهادت یتا مترگ )، روایات در مورد چگتونگی رحلتت حضترت

 تتابی بتن شتهاد شتدن امتام زمتانک در. مختلتف استت( طباعی

امتتا   توستتط یتتک پاتترزن بتتا اوصتتاف اتتاص تصتتریح شتتده استتت،

. تتوان آن را پتذیرفت سندی برای این حدیث باان نشده، شتذا نمی

ن کتت لتتی هتتم وجتتود داردک در متتورد شتتهادت حضتترت، روایتتات

شتن یا مستموم ک کن ها، هاچ امامی ناست مگر این براسا  آن

گونتتتن روایتتتات، شتتتهادت حضتتترت را باتتتان  ظتتتاهر این  .شتتود می

امتتا دشاتتل قطعتتی بتتر شتتهادت شتتخص حضتترت وجتتود   کنتتد، می

 .ندارد

و یتارانش در اوااتر حاتات امتام  در روایات آمده، امام حسان

هتتا و  رفتتی آنبعتتد از مع کننتتد و امتتام زمتتان رجعتتت می زمتتان

غستتل و  کنتتد و امتتام حستتان شتتناات متتردم، از دناتتا رحلتتت می

های طولتت نی  ستتپ  ستتال  گاتترد؛ دفتتن حضتترت را بتتن عهتتده می

کنتتد و رهبتتری را بتتن عهتتده  حکومتتت می حضتترت امتتام حستتان

بتن مترگ طباعتی از  طبق این نوع روایات امام زمتان. گارد می

 .رسد یتر بن نظر م روند و این احتمال قوی دناا می
                                              

 .031، صالناصب الزام . 

 .9033، ح585، ص3، جهیالفق حضرهیال من . 

 .330، صاالثریةفاک . 

 .یافکاز  ،013، ح39، ص59، جبحاراالنوار؛ 316، ص8، جیافک . 
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روان یدد، توسددا دوسددتان و پیحدددود الهدد یاجددرا در راه یا امددام مهددد یددآ

 رسد؟ یش به شهادت میخو 

افی دارنتتد بتتن مخاشفتتت بتتا کتت ن ایمتتانکتت هنگتتام ظهتتور، افتترادی

حضتتترت برنخواهنتتتد ااستتتت، بلکتتتن جتتتزو یتتتاران حضتتترت قتتترار 

افی بتن حجتت اتدا کت ن معرفتت و باتنشک سانیک گارند؛ اما می

بتتن مخاشفتتت بتتا حضتترت براازنتتد، هماننتتد ندارنتتد، ممکتتن استتت 

ناتتز  در متتورد امتتام زمتتان. چتتن در جنتتگ صتتفان اتفتتاق افتتتاد آن

اازنتد، امتا یتا متوجتن اشتتباه اتود  هایی بتن مخاشفتت برمی گروه

کتتن بتتن دستتت حضتترت از بتتان  کننتتد یتتا آن شتتوند و توبتتن می می

شتتذا شتتهادت امتتام بتتن دستتت پاتتروانش هتتاچ متتدرک و  .رونتتد می

رسد و یا بن  کن حضرت بن شهادت می و اساسا  این دشالی ندارد

 .رود، جای بحث و بررسی دارد مرگ طباعی از دناا می

 امام یپار س ااک

 سپارد؟ را به خاچ می ، حضرت مهدیآیا امام حسین

، پاکر بات داناد، براسا  ضوابط فقن اهل ن میک طور همان

ای بتتر . معصتتوم بایتتد بتتن دستتت معصتتوم تجهاتتز و تتتدوین شتتود

 را غستل و و حضرت زهترا پاکر پاک پاامبر مثال، امارمؤمنان

حتتی پاتامبران و معصتومان گذشتتن ناتز ایتن . رده استتکت فنک

، پاکتتر پتتاک بتترای نمونتتن، حضتترت عاستتی. اند مستتئلن را داشتتتن

  .را بن دست اود غسل داد حضرت مریم

ن دربارۀ رجعت وارد شتده استت، ک رو، براسا  روایاتی از این

  ام حستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانامتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

کننتد  با یاران باوفتایش رجعتت می عصر در اواار حکومت وشی

فتترا برستتد، متصتتدی و  عصتتر ن اجتتل حضتترت وشتتیکتت و هنگتتامی

 .گردد فن، حنوط و دفن ایشان میک متوشی غسل،

 : باره فرموده است در این امام صادق

                                              
 .953، ص0، جیافک . 
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آینتتد و هفتتتاد پاتتامبر آنتتان را  بتتا یتتارانش می امتتام حستتان

 کتتتن هفتتتتاد نفتتتر همتتتراه موستتتی ، چنانکننتتتد همراهتتتی می

انگشتتتتر را بتتتن وی  گتتتاه حضتتترت قتتتائم آن. فرستتتتاده شتتتدند

فن، حنوط و دفن حضرت ک غسل، سپارد و امام حسان می

   .گارد قائم را برعهده می

 : فرماید ناز آن حضرت در پایان روایت دیگری می

  .کند سپاری نمی هرگز غار از وصی، وصی را تجهاز و ااک

فن و ک ، غسل،ن امام حسانک گاریم ن روایات نتاجن میاز ای

 .دهد را انجام می دفن حضرت مهدی

 محل دفن امام

 ؟شود  یدفن م یانی، در چه مامام زمان

 .ند، نقل نشده استک ن محل دفن امام را مشخصک روایتی

 ن امام اجانش

 شوند؟ پسرشان امام می آیا بعد از امام زمان

اترین امتام استت، و طبتق روایتات، وقتتی آ اار، امام مهتدی

ند و جهان را از عدل و داد بگستتراند، بتن قتدر ک قاام امام زمان

گتاه امتام  آن  .کنتد حکومتت می( هفتتاد ستال)یک عمتر طباعتی 

فرمایتد؛  رجعتت می در اواار عمر شتریف امتام مهتدی حسان

ن همۀ متردم از ک گردد، و هنگامی شود و بن دناا برمی زنده می

. کنتد رحلتت می آگتاه شتدند، امتام زمتان زگشت امام حستانبا

دهتد و حکومتت را  مراسم دفن ایشان را انجتام می امام حسان

                                              
 .913صشاخ حر عاملی، ، ةالهجع من قاظیاال . 

 .380، ص3، جیاشیع ریتفس؛ 09، ص59، جبحاراالنوار؛ 316، ص8، جیافک . 

 یات مختلفتتیتتشتتان روایومتتت اکاشبتتتن در متتورد ح. 95، ح330، ص53، جبحدداراالنوار . 
ن متدت یتاز ا تتر باشبتن  ین متدت و بعضتیتمتتر از اکبتن  ین بعضتکتوجود دارد 

 .رسد یتر بن نظر م یفتاد سال قوت هینند، اما رواک یدل شت م
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ناتز چهتل ستال زنتدگی  گاه امتام حستان آن  .شود دار می عهده

  .کند می

بتتتن  در متتتورد ترتاتتتب رهبتتتری حکومتتتت بعتتتد از امتتتام حستتتان

 متام حستانصراحت چازی نقل نشده و معلوم ناستت بعتد از ا

در روایتتتات بتتتن رجعتتتت . دهتتتد ستتتی حکومتتتت را ادامتتتن میک چتتتن

ناتتز اشتتاره شتتده استتت؛ یعنتتی پاتتامبر  و اماراشمتتؤمنان پاتتامبر

همچنتتتان   .ناتتتز بتتتن دناتتتا بتتتاز اواهتتتد گشتتتت بتتتزرگ استتتل م

ناتتز بتتن دناتتا بتتاز اواهنتتد گشتتت و متتدت بستتاار  اماراشمتتؤمنان

  .ردک طول نی حکومت اواهد

 ااسرنوشت دن

 چه خواهد شد؟ دنیا پ  از امام زمان سرنوشت

حضتتترت پتتت  از قاتتتام و تشتتتکال حکومتتتت، متتتدت طولتتت نی 

 در اواار عمر شریف امام زمتان امام حسان. کند حکومت می

 نار امام مهدیک گردد و مدتی فرماید؛ بن دناا بازمی رجعت می

. استت ن ایشتان امتام حستانکت ماند تا بر همن روشن شتود می

بتتن متترگ  طلتتب را فهمادنتتد، امتتام مهتتدیوقتتتی همتتن ایتتن م

پتت  از دفتتن ایشتتان،  کنتتد و امتتام حستتان طباعتتی رحلتتت می

، پاتتامبر استتل م  .نمایتتد حکومتتت را بتتن متتدت طولتت نی اداره می

اماراشمتتتؤمنان
بتتتن دناتتتا    و بتتتن احتمتتتال قتتتوی تمتتتام ائمتتتن  

کننتد و بتن  گردند و هرکتدام ستاشاان طولت نی حکومتت می برمی

گارد و زنتدگی  عد از ظهور، حاات نو از سر میاین شکل زمان ب

                                              
 .019، ح39، ص59همان، ج . 
 .59، ح69همان، ص . 
 .03، ح96همان، ص . 
 .03، ح93همان، ص . 

 .351، ح316، ص8، جیافک . 

 .39، صالدرجات بصائر مختصر . 

 .38همان، ص . 
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بتتا توجتتن بتتن روایتتات بتتاب رجعتتت، . یابتتد انستتان بامعنتتا ادامتتن می

شتتود زنتتدگی اصتتلی انستتان بعتتد از ظهتتور شتتروع  معلتتوم می

شود و مردم زمتان متدت بستااری امناتت، آرامتش، برقتراری  می

بندگان صاشح اداوند ناز ساشاان . اسل م و عداشت را اواهند دید

بستتااری بتتر روی زمتتان بتتن عبتتادت و اطاعتتت اداونتتد اواهنتتد 

پرداات و بعد از گذشت ساشاان بستاار، بتا رحلتت آاترین حجتت 

اوضتاع جهتان   اواهتد بتود، ن احتمال   اماراشمؤمنان علتیک ادا

 .نماید شود و عل یم قاامت رخ می دگرگون می

 ن امامیآار 

 یست؟ک رسد، ه یبل از پایان دنیا به شهادت میک آخرین امامی

ن قبل از ک آارین امامی اواهد بود بنا بن روایتی، امام علی

  .کند قاامت در دناا زندگی می

                                              
 .39، ح936، ص3، جیاشیع ریتفس . 

 .یاشااز ع، 5ح، 91، باب096، ص59، جبحاراالنوار؛ همان . 





 

 

 

 

 

 

 

 رجعت

 معنای رجعت چیست؟

لت م ک رجعت در شغت بن معنای بازگشت استت و در اصتطل ح

افران شترور کت و حدیث، بن بازگشت گروهی از مؤمنان ااشص و

از قاامتتتت، رجعتتتت ناماتتتده  پتتت  از متتترگ بتتتن ایتتتن جهتتتان، قبتتتل

  .شود می

وچکی از رستتاااز نهتایی و قاامتت کت در حقاقت رجعت جلوۀ

ن در رجعتتت کتت تفتتاوت رجعتتت بتتا قاامتتت در ایتتن استتت. استتت

گردنتد و در قاامتت همتۀ متردم بتدون  گروهی از مردم زنده می

 .شوند استثنا محشور می

 : فرماید عل من طباطبایی می
کنند، اگرچتن بتا هتم ااتلت فی  مین رجعت را اثبات ک روایاتی

ن ستار و حرکتت کت ها در این معنا متحدنتد دارند، اما همۀ آن

ن تمام آیتات اشهتی بتن منتهتای ک نظام عاشم بن سمتی است

ظهتتور اتتود برستتند و دیگتتر معصتتات اتتدای ستتبحان انجتتام 

طور اتاشص و بتدون دااشتتت هتوای نفتت  و  نشتود، بلکتن بتتن

ز دوستتتتتان و ای ا وسوستتتتۀ شتتتتاطان عبتتتتادت شتتتتود، عتتتتده

انتد بتن دناتا برگردنتد و حتق و  ن مردهکت دشمنان ادای تعاشی

 .امل   از هم جدا و شنااتن شوندک باطل

ن رجعتت یکتی از مراتتب روز قاامتت کت رستاند این مطلتب می

تری  است، هرچند از نظتر بتروز و ظهتور حقتایق در مرحلتۀ پتایان

                                              
 . 098، ص95، جبحاراالنوار: نک.  
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 _ انگازی هستت است؛ زیرا در ایتام رجعتت امکتان فستاد و فتنتن

رو،  از همتتان _امتتا در قاامتتت شتترارت و فستتاد هتتم وجتتود نتتدارد 

ناتز شتاید یکتتی از مراتتب قاامتتت  دوران ظهتور حضترت مهتتدی

ن در کت باشد؛ زیرا در آن روز ناز حْق ظهوری آشکار دارد، هرچنتد

. تر از رجعت قترار دارد ای پایان این جهت روز ظهور باز در مرتبن

هللا ستن  ایتام»: نکت شده استت ناز وارد از قول امامان معصوم

  .«روز ظهور، روز رجعت و روز قاامت: روز است

و همتتتان نکتتتتن، یعنتتتی یکتتتی بتتتودن حقاقتتتت ایتتتن ستتتن روز و 

ن امامتتان کتت ااتل فشتتان در مراتتتب و درجتتات، باعتتث شتتده استتت

بعضتی از آیتات را گتاه بتن قاامتت، گتاهی بتن ظهتور و  معصوم

  .تفسار فرمایند گاهی بن ظهور حضرت مهدی

 باشند؟ فلسفه و فوائد رجعت چه می

 :ند از ا ها و فوائد رجعت عبارت برای از فلسفن

 :افردهیک پاداش و. 0

ن بتترای رجعتتت در روایتتات شتتمرده و کتت هایی یکتتی از فلستتفن

 اندیشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمندان شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاعی 

ن کت ن گروهتی از شتاعاانکت اند، این است ردهک ناز بن آن تصریح

 پتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاش از قاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام 

گردنتد تتا بتن پتاداش  انتد بتن دناتا بازمی تناز دناتا رف امام مهدی

 یتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاری و همراهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی 

ناتتتتز براتتتتی از . و درک ظهتتتتور و حکومتتتتت آن حضتتتترت برستتتتند

شوند تا بن سزای برای از اعمال  زنده می دشمنان امام مهدی

 زشتتتتتتتتتتتتتتت اتتتتتتتتتتتتتتود برستتتتتتتتتتتتتتند و از آنتتتتتتتتتتتتتتان انتقتتتتتتتتتتتتتتام 

                                              
 . 69، ص59و ج 60، ص0همان، ج.  

: و نتک 096، ص3هللا مصباح یتزدی، ج آیت: ، عل من طباطبایی، ترجمنزانیالم ریتفس.  
 . 316 - 315پرور، ص ، علی سعادتنور ظهور

ستتورۀ بقتتره آمتتده استتت، در براتتی بتتن روز قاامتتت  301روایتتات متعتتددی ذیتتل آیتتۀ 

از امتتام  یاشددیع ریتفسدد) فستتار شتتده، و در روایتتت دیگتتر بتتن ظهتتور حضتترت مهتتدیت
 .و در روایت دیگر بن رجعت تفسار شده است( باقر
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  .گرفتن شود

 (:تکریم مؤمنان)اشنودی و ناراحتی از حکومت حق . 3

ن بازگشتت مؤمنتان اتاشص بتن کت روایات آمده استدر برای 

این دناا، بن ااطر شادی و شذت بردن از تحقق دوشت حق استت 

افران شرور، برای ناراحتی و تأش م از برپایی حکومت ک و بازگشت

لمتات ستاد مرتضتی ایتن فلستفن بتن ک از  .اشهی و عادل نن است

  .آید دست می

 :ایجاد اماد. 9

 ن انتظار فرج عبادتی بت  بتزرگ استتک گونن تردید، همان بی

کنتد، اعتقتاد  ن نقش مهمی در پویایی و تحرک جامعن ایفا میک

تواند  ریمن ناز میک بن رجعت و بازگشت بن دناا در زمان دوشت

ای در نشاط دینتی و اماتد بتن ظهتور در حکومتت  نقش برجستن

داشتتتن باشتتد؛ چراکتتن انستتان بتتا دیتتدن  جهتتانی حضتترت مهتتدی

 ام عمتر اتود را در انتظتار ظهتور حضترت مهتدین تمتک افرادی

رونتد، دچتار  گاه بدون درک ظهور از دناا می اند و آن ردهک سپری

سراوردگی شده و حتی در مقام انتظار ناز دچتار یتأ  اواهتد 

اما اگر بداند در هنگام ظهور، در صورت دارا بودن شرایط، . شد

مام وجتود امکان بازگشت او بن دناا و حضور در محضر آارین ا

 .دارد، در امادواری نقش بسااری اواهد داشت

 :مال و مرتبۀ بال ی ایمانک رسادن بن. 9

کننتدگان بایتد بتن مرتبتۀ بالت ی ایمتان دستت  ن رجعتک جا از آن

ند و از یاوران امتام ک اواهد ظهور را درک ن میک یابند، شخصی

                                              
، 0، طبرستتی، جانیددالب مجمددع؛  ...و 09، 99، ص59، جبحدداراالنوار: نتتک: دربتتارۀ روایتتات.  

؛ 00، ص99، شتاخ مفاتد، جالمقداالت اوائدل: نتک: ؛ و دربارۀ باان اندیشتمندان395ص

، شتاخ ةالرجعد یعلد بالبرهدان ةالهجع من قاظیاال؛ 035، ص0، سادمرتضی، جیةالراز المسائل جوابات
مستتتجدجامعی، : ، محمدرضتتتا مظفتتتر، ترجمتتتنیدددةاالمام عقائدددد؛ 33حتتتر عتتتاملی، ص

 . 339ص

 . 63، ص59، جبحاراالنوار: نک.  

 . 035، ص0، جیالمرتض  یالشر رسائل: نک.  
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بننتد تتا بتن درجتۀ  ار میکت گتردد، نهایتت تلت ش اتود را بتن عصر

هللا  آیتتت. کننتتدگان شتتود التت ی ایمتتانی دستتت یابتتد و از رجعتب

بازگشت مجدد مؤمنان ااشص بن دناتا بتن »: گوید آبادی می شاه

  ؛«ن ناتمتام مانتده استتتکت منظتور تکماتل حلقتۀ تکتاملی استت

مال نهایی در سایۀ تربات مستقام معصوم و حکومت ک چراکن

 .پذیر است اسل می امکان

 ه است؟اهمیت رجعت به چه انداز 

رجعت از اعتقادات مهم شاعن و از ضروریات تشاع بن شمار 

   .آید می

نون مد نظر علمای دین ک تا این عقاده در زمان پاامبر اعظم

فضتل . تاب در این زمانن بن نگارش درآمده استک ها بوده و ده

 زمتتتتتتتتتتتتتتتتتتان بتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  ن همکتتتتتتتتتتتتتتتتتت بتتتتتتتتتتتتتتتتتتن شتتتتتتتتتتتتتتتتتتاذان

شتتن تتابی در اثبتات رجعتت نوک بتوده، امام جواد و امام هادی

تتانی و ک ماننتد ابواشطفاتل حتی برای از اصحاب پاامبر. است

  .اصب  بن نباتن اعتقاد بن رجعت داشتند

آمتتده  در روایتتتی از امتتام صتتادق. انکتتار رجعتتت جتتایز ناستتت

 : است

  .ن ایمان بن بازگشت ما نداردک سیک از ما ناست

 : اوانام می در روایت دیگری از امام رضا
اقرار داشتن باشتد، او متؤمن حقاقتی و  ن بن چند چازک کسی

اقرار بتن یگتانگی اتدا، رجعتت، : بات است از شاعاان ما اهل

  ... .معراج، سؤال قبر، قاامت، شفاعت، حساب و

                                              
 . 553، ص05، عل من طباطبایی، جزانیالماب رجعت؛ ، بالبحر رشحات: نک.  

، شتتاخ حتتر عتتاملی، ةالهجعدد مددن قدداظیاال، عل متتن مجلستتی، مقصتتد نهتتم؛ نیقددیال حددق: نتتک.  
 . 990ساد عبدهللا شب ر، ص ،نیقیال حق؛ 60ص

 . 38 - 30طبسی، ص اشدین ، نجمعهیش نظر از رجعت: نک.  

 . 958، ص9، جهیالفق حضرهیال من.  

 . 030، ص59، جنواربحاراال.  
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براتتتی از دانشتتتمندان شتتتاعی اعتقتتتاد بتتتن رجعتتتت را واجتتتب 

  .اند دانستن

 های رجعت وی گی

 :ااتصاصی بودن. 0

ن رجعت تنها بن مؤمنان ک شود از آیات و روایات استفاده می

کن در قرآن  چنان. افران حقاقی شرور ااتصاص داردک حقاقی و

و در روایتتتی   دهتتد ابتتر از محشتتور شتتدن گروهتتی از متتردم می

کند رجعت عمومی ناستت، و مختتص  تصریح می امام صادق

  .فر هستندک ن در نهایت ایمان وک افرادی است

 :ااتااری بودن برای مؤمنان. 3

 در حدیثی از امام صادق. ی مؤمنان ااتااری استرجعت برا

 :گونن آمده است این
کند، مأموران اشهی در  قاام می ن حضرت مهدیک هنگامی

رده استت، اگتر کت مول یتت ظهتور: گوینتد قبر بن مؤمنتان می

اتتواهی بتتن او بپاونتتدی، آزاد هستتتی، و اگتتر بختتواهی در  می

  .های اشهی متنعم بمانی، آزاد هستی نعمت

ن هنگتتام ظهتتور بتتن مؤمنتتان کتت آیتتد دستتت می روایتتت بالتت  بتتن از

رستد متؤمنی  شود، وشی بن نظر می ااشص پاشنهاد رجعت می

 .ن در برابر این پاشنهاد، جواب منفی دهدک یافت نشود

افران، رجعتتتت ااتاتتتاری ناستتتت و آنتتتان بتتترای کتتت امتتتا در متتتورد

 اند، ن روا داشتتنکت هتایی ها و ظلم رسادن بن براتی از ناسپاستی

 .گردند زنده می

 : حتمی بودن. 9

و قاامتتت حتمتتی استتت؛  رجعتتت هماننتتد ظهتتور امتتام مهتتدی

                                              
 . 351، شاخ طوسی، صیةالجعفر العقائد ةرسال: نک.  

 . 89سورۀ نمل، آیۀ.  

 . 93، ص59، جبحاراالنوار.  

 .30همان، ص.  
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ن گروهتی از کت دهتد چراکن در قرآن از فرا رستادن روزی ابتر متی

 در روایتتتی امتتام صتتادق  .شتتوند محشتتور می[ در دناتتا]متتردم 

بتن اتدا ستوگند روزهتا و »هنگام ابر دادن از رجعتت، از عبتارت 

کنتد  کن اتدا مردگتان را زنتده می رسد تا این یها بن پایان نم شب

کند؛ این عبارت بن وقوع حتمی رجعت اشتاره  استفاده می« ...و

 .دارد

دربارۀ رجعت، ضتروری بتودن ( حدیث 611 حدود)تواتر روایات 

 اندیشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتۀ 

بتتر هتتر   نتتار معتتادک رجعتتت نتتزد شتتاعن و قتترار دادن رجعتتت در

 .وقوع حتمی رجعت دل شت دارند

 :ها ن ماان امتعمومی بود. 9

رجعت مختص امت اسل می ناست؛ آیات و روایات متعتددی 

هتای پاشتان دل شتت  بر رجعت گروهی از متردم در امت  از قرآن

هتتتای پاشتتتان را  ستتتنت هتتتم رجعتتتت در امت دارنتتتد، حتتتتی اهل

 .اند پذیرفتن

شتوندگان  ن فقط زندهک رجعت از این جهت ناز عمومات دارد

ناستتتند، بلکتتتن از  پاتتامبر اکتتترمدر آاراشزمتتان از مردگتتان امتتتت 

هف، برای پاتامبران ک های دیگر مثل امت موسی، اصحاب امت

 .کنند رجعت می ناز پ  از امام مهدی

 :شخص نبودن زمان رجعت. 5

و قاامت دقاقتا   زمان رجعت همانند زمان ظهور امام مهدی

معلوم ناست؛ در حدیثی وقتی مردم از زمان رجعتت پرستادند، 

چتن وعتده داده  دانم؛ آن رد بگتو متن نمتیکت وحتی مبرادا بن پاا

  .دار شده نزدیک است یا مدت

                                              
 . 89سورۀ نمل، آیۀ.  

 . 030، ص59، جبحاراالنوار.  

 . بحث آیات دال بر رجعت: نک.  

 . 59، ص59، جبحاراالنوار.  
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زمان با ظهتور و  توان گفت رجعت هم طور اجمال می اشبتن بن

 .گارد صورت می( در دو مرحلن)همچنان پ  از آن 

 اند؟ مخالفان رجعت چند دسته

 :اند مخاشفان رجعت چند گروه

شتتمارند و آن را محتتال  میرا غارعقلتت نی   براتتی ایتتن آمتتوزه _

  دانند؛ می

 _قتتترآن و روایتتتات  _هتتتای دیتتتن  ای آن را التتت ف آموزه عتتتده _

 دانند؛ می

 دانند؛ بعضی رجعت را سااتۀ شاعن می _

ای وارداتتتی از زرتشتتت، یهتتود،  ای دیگتتر آن را عقاتتده دستتتن _

  .دانند می... نصارا و

ها  رداشتتگارد، ایتن ب اما چنانچن در ادامن مورد بحث قرار می

برآمده از فهم غلط و یا درک سطحی از ایتن آمتوزه استت و متا 

کنام و مشتتتخص  بتتتن دل یتتتل عقلتتتی و نقلتتتی آن را اثبتتتات متتتی

های دینتی استت،  ن نن غارعقل نی و نن مخاشف آموزهک شود می

 .و نن سااتگی و نن وارداتی از ادیان دیگر است

 سنت  علل انیار آموزۀ رجعت از ناحیر اهل

ستتنت چنتتد امتتر   انکتتار آمتتوزۀ رجعتتت از طتترف اهتتلهای  ستتبب

 :است

 :عدم درک حقاقت رجعت. 0

ن حقاقتت ایتن کت ستانی هستتندک انکارکنندگان رجعتت، عمتدتا  

و ماان تعریف شاعن از آموزۀ رجعتت   اند مسئلن را درک نکرده

اند و یتتا آن را نتتوعی تناستتخ  بتتا تعریتتف غلتت ت تفتتاوت نگذاشتتتن

 .اند دانستن
                                              

پتتذیرد، وشتتی امکتتان  آشوستتی امکتتان ذاتتتی رجعتتت را می. 016، ص3، جزانیددالم: نتتک.  

 . 30، ص3، جیالمعان روح: نک. کند وقوعی آن را قبول نمی

 . 33 – 09، ادامراد سلاماان، ص یتار انیپا در ایدن به بازگشت: نک.  

 . عل من طباطبایی ،زانیالم ریتفس: نک.  
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 :شتگانتقلاد از گذ. 3

ننتد و ک کن بن متون شتاعن مراجعتن سنت بدون آن علمای اهل

انتد؛  ردهک مراد از رجعت را دریابند، حرف گذشتگان اود را تکترار

ن رجعتتت را براستتا  کتت (ق038)افتترادی ماننتتد ستتفاان بتتن عاناتتن 

 (ق616)اثاتر  و ابن( ق901)رده و یا طبری ک اندیشۀ غل ت تعریف

همتتتان . اند عتتتراب جتتتاهلی شتتتمردهن آن را از عقایتتتد یهتتتود و اکتتت

 : نویسد مسلم می. برداشت در صحاح ناز راه یافت

طاشتتب در ابرهتتا  گوینتتد علتتی بتتن ابی گروهتتی از رافضتتن می

کتتن از  شتتود تتتا این پنهتتان استتت و بتتا فرزنتتدانش اتتارج نمی

  .آید با فل نی اارج شو آسمان ندا می

 :تعصب. 9

را بتن دشاتل  سنت ازجملن مستلم، جتابر نویسندگان صحاح اهل

ذ اب شتمرده و هتزاران حتدیث نقتل کت اعتقاد بن رجعت غارثقن و

  .اند ردهک وسالۀ او را رد شده بن

ن رجعتتتت را پتتت  از کتتت ن نخستتتتان فتتتردیکتتت عجاتتتب آن استتتت

 .رد، عمر بن اطاب بودک مطرح درگذشت پاامبر اکرم

 : نویسد هشام می ابن

 :درگذشت، عمر بن اطتاب برااستت و گفتت وقتی پاامبر

ن پاتامبر مترده استت، کت کننتد گروهی از منافقان گمان می»

 نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن ااتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر، او نمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترده استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت، 

گردد، بتن اتدا ستوگند  او بن سوی ادا رفتن، دو مرتبن بتازمی

ن کتتتت ستتتتانی راک گتتتتردد و دستتتتت و پتتتتای او بتتتتار دیگتتتتر برمی

قطتتتع  _گتتتردد  و دیگتتتر برنمی _گوینتتتد او متتترده استتتت  می

  .«کند می

                                              
 . 06، ص0، جمسلم حیصح.  

 . 093، ص59، جبحاراالنوار؛ 93، ص3، جبیالتهذ بیتهذ؛ 05ص ،همان.  

کند،  بن ادا قسم رسول ادا رجعت می»: گفت عمر بعد از وفات پاامبر اکرم.  

المنثددور: ، نتتک915، ص9، جهشددام ابددن رهیسدد)« رجعتتت کتترد گونتتن کتتن موستتی همان  ،در 

 (. 80، ص3ساوطی، ج
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 رد؟ک توان ایامه عت میچه دلیل عقلی بر امیان رج

 :آفرینش اشهی دو گونن است

آفرینش موجودات بدون هتاچ ستابقۀ وجتودی، یعنتی التق . 0

 آنان از ناستی؛ مانند آفرینش حضرت آدم؛

آورد و  اجزا و عناصر پراکنتدۀ یتک موجتود را گترد هتم درمتی. 3

 .دهد حاات دوباره بن آن می

ممکتن  ن آفرینش بن صورت نخست از نظتر عقلتیک هنگامی

 .تر است باشد، حاات بخشادن بن صورت دوم قابل قبول

ن شما ک طور گوید ادا قدرت دارد همان ن میک آیاتی از قرآن

اشتاره بتن همتان   نتد؛ک بار آفرید، بترای بتار دوم زنتده را نخستان

ردن مردگان محال است و نن اداوند ک ن نن زندهک استدل ل دارد

 .اری استک ناتوان از انجام چنان

بهترین دشال بتر امکتان یتک : توان گفت اضافن بر باان بال  می

گزارشتات قترآن و روایتات بتر وقتوع رجعتت . چاز، وقوع آن است

 .کند های پاشان، بن روشنی رجعت را اثبات می در امت

اما  _توان گفت رجعت نوعی معاد است  بن عبارت دیگر، می

کنتد،  بتات مین معتاد را اثکت رو ادشۀ عقلتی از این _معاد محدود 

 .تواند رجعت را ناز اثبات نماید می

 کند؟ چه آیاتی از یرآن رجعت را  ابت می

باش از هفتاد آین بر رجعت دل شت دارند؛ بن سن دستن از آنان 

 :شود اشاره می

 :ردن مردگانک توانایی ادا بر زنده :اول ۀدست

 تتذِ ااِ حْ یُ ٌم ُقتتْل ارَِمتت یَ اْشِعَظتتاَم َو ِهتت یِاتتحْ یُ َقتتاَل َمتتن  یَهتتا اشَّ

َل َمرَّ     ؛مٌ اَو ُهَو ِبُكل ِ َاْلٍق َعلِ   ٍ أَنَشأََها أَوَّ

ن کتت ها را، در حتتاشی کنتتد استتتخوان ستتی زنتتده میک چتتن: گفتتت

ن بتار اول کت ستیک ها را، کند آن زنده می: پوساده است؟ بگو

                                              
 ... . و 99؛ سورۀ احقاف، آیۀ91؛ سورۀ قاامت، آیۀ03و  08سورۀ ی ، آیۀ.  

 . 03و  08سورۀ ی ، آیۀ.  
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 .او بن تمام مخلوقات داناست. ها را آفریده است آن

 َیاْشَمْوتَ  یَ اِ حْ یُ أَن   یِبَقاِدٍر َعلَ  كَ َ  ذشِ اْ أَش؛   

 .ردن مردگان را نداردک آیا پروردگار توانایی زنده

ردن مردگتان را کت ن زنتدهک سانیک این دو آیۀ شریفن در پاسخ

ردن مردگتان توانتایی کت ادا بتر زنتده: فرماید نمایند می انکار می

ن ک ردن مردگان است؛ بن این باانک رجعت هم نوعی زنده. دارد

شتتود و اگتتر  مردگتتان زنتتده گردنتتد، قاامتتت ناماتتده می اگتتر تمتتام

 .برای از آنان زنده شوند، رجعت نام دارد

 :های پاشان وقوع رجعت در امت :دوم ۀدست

 : زنده شدن هزاران نفر. 0

تتذِ  یأََشتتْم َتتتَر إَِشتت  ارِِهْم َوُهتتْم ُأُشتتوٌف َحتتَذرَ یَتتَن َاَرُجتتوا ِمتتن دِ یاشَّ

  ؛...اُهمْ اَ وُتْوا ُثمَّ أَحْ مُ  اْشَمْوِت َفَقاَل َشُهُم هللاُ 

ن از تتتر  متترگ از دیتتار اتتود باتترون کتت ستتانیک [حتتال]آیتتا از 

: رفتند و هزاران تتن بودنتد، ابتر ناتافتی؟ اتدا بتن آنتان گفتت

 ... .ردک گاه آنان را زنده آن[ همن مردند]بمارید 

بتترای فتترار از متترگ از شتتهر اتتود باتترون   گروهتتی هزارنفتتری

بتن شتهر . اری طتاعون فراگارشتده بتودرفتند؛ چتون در شتهر بامت

تعتتاشی فرمتتان داد  ای رستتادند، در آن ستتاکن شتتدند، حق ویرانتتن

ن از ایتن متاجرا گذشتت، کت ستاشاانی.. . همن بمارند، همتن مردنتد

گذشت، از ادا دراواست نمود تتا  جا می روزی حزقال نبی از آن

ام و طبتق روایتتی از امت  ردکت ند، ادا آنتان را زنتدهک آنان را زنده

                                              
 . 91آیۀ ،عاماقسورۀ .  

 . 399سورۀ بقره، آیۀ.  

 . اند از سن هزار نفر تا هفتاد هزار نفر شمرده شده.  

، زانیددددالم ریتفسدددد ترجمددددۀ؛ 615، ص0طبرستتتتی، ج ،انیددددالب مجمددددع: تفاستتتتار شتتتتاعن: نتتتتک.  

، عبدهللا جتوادی آنقر یموضوع ریتفس؛ 936، ص3، جمدانیهموسوی  سادمحمدباقر

 ریتفس؛ 660، ص0کثاره، ج ، ابنمیالعظ القرآن ریتفس: سنت ؛ تفاسار اهل033، ص9آملی، ج

 ... . و 931، ص3، ناشابوری، جنآالقر غرائب؛ 968، ص3، جیطبر
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زندگی جدیدی از سر گرفتند و ساشاانی زنتده ماندنتد و در  باقر

  .پایان بن مرگ طباعی درگذشتند

 :زنده شدن هفتاد نفر از یاران حضرت موسی. 3

 ت كَ َشتْن ُنتتْؤِمَن َشتت یا ُموَستتیَتتَو إِْذ ُقْلتُتْم     هللَا َجْهتتر  یَنتتَر  یَحتَّ

وَن، ُثتمَّ بََعْثَنتاُ ْم ِمتْن بَْعتِد َو أَْنتُتْم َتْنُظترُ  عُ َفأََاَذْتُكُم اشصَّتاِعقَ 

  ؛َمْوتُِكْم َشَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ 

ای موسی، تا ادا را آشتکارا نبانتام، هرگتز بتن »: و چون گفتاد

نگریستتتند،  ن میکتت پتت  در حتتاشی. «تتتو ایمتتان نختتواهام آورد

صتتاعقن شتتما را فراگرفتتت، ستتپ  شتتما را پتت  از مرگتتتان 

 .نادک ین شکرگزار ک برانگاختام؛ باشد

 : اوانام می در روایتی از امام رضا

هتا هفتتاد  ن براسا  برای روایتک _تعدادی از قوم موسی 

آوریم،  بن او گفتنتد تتا اتدا را نبانتام ایمتان نمتی _نفر بودند 

: ردکتت ای فرستتتاد و همتتن مردنتتد؛ موستتی عتترم اتتدا صتتاعقن

ن تتو چتون بتن درو  ادعتای کت ننتدک ادایا اگر قوم، مترا متتهم

شتن دادی، چن بگتویم؟ اتدا آنتان ک ردی، آنان را بنک بریپاام

  .رد و همراه موسی بن ماان قومش فرستادک را زنده

ستتنت ایتتن  تمتتامی مفستتران شتتاعن و بستتااری از مفستتران اهل

  .اند ردهک آین را بن رجعت تفسار

 :زنده شدن حضرت عزیز پ  از صد سال. 9

 ُِعُروِشتَها َقتاَل  یٌع َعلَ یَااوِ  یَ ٍع َو هِ یَ َقرْ  یَمرَّ َعلَ  یأَْو  َاشَّذ

هتِذِه هللُا بَْعتَد َمْوتَِهتا َفأََماَتتُن هللُا ِماْئتَع َعتاٍم ُثتمَّ  یْ ِاتحْ یُ  یأَنَّ 

ْوٍم َقتاَل بَتل یَتْوما  أَْو بَْعتَض یَ بََعَثُن َقاَل  َْم َشِبْثَت َقاَل َشِبْثُت 

                                              
 . 038، ص8، جیافک؛ 008، ص59، جبحاراالنوار.  

 . 56و  55سورۀ بقره، آیۀ.  

 . 311، ص0، ج، شاخ صدوقالرضا اخبار ونیع.  

، نموندده ریتفسد؛ 96، ص0، جیقمد ریتفسد؛ 359، ص0، شتتاخ طوستی، جانیدتب: تفاستار شتاعن.  

 کمدددار؛ 919، ص0قرطبتتی، ج ،نآالقددر امکددالح الجددامع: ستتنت ؛ تفاستتار اهتتل353، ص0ج

 ... . و 331، ص0، ناشابوری، جنآالقر غرائب؛ 59 – 59، ص0، نسخی، جلیالتنز
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َتَستنَّْن َو یَ َشتْم  كَ ابِ َو شَترَ  كَ َطَعامَ  یَشِبْثَت ِماَْئَع َعاٍم َفاْنُظْر إِشَ 

تتتاِ  َو اْنُظتتتْر إَِشتتتیَتتتآ كَ َو ِشَنْجَعَلتتت كَ ِحَمتتتاِر  یاْنُظتتتْر إَِشتتت  یع  ِشلنَّ

َن َشتُن َقتاَل اَّ َف ُنْنِشُزَها ُثمَّ َنكُْسوَها َشْحما  َفَلمَّتا َتبَتاْ اْشِعَظاِم  َ 

  ؛رٌ یٍء َقدِ یْ ُ ل ِ شَ  یأَْعَلُم أَنَّ هللَا َعلَ 

هتایش فترو ریختتن بتود  ن بامکت شهرین بن ک سیک یا چون آن

گفتت چگونتن اتدا ایتن مردگتان را زنتده [ و بتا اتود]رد ک عبور

گتتتاه، او را  آن. کنتتتد؟ پتتت  اتتتدا او را صتتتد ستتتال مارانتتتد می

یتتک روز یتتا : ردی؟ گفتتتکتت برانگاختتت و گفتتت چقتتدر درنتتگ

ردی، بتن اتوراک کت بلکن صد سال درنگ: ای از روز، گفت پاره

ری نکتترده استتت، و بتتن چارپتتای و نوشتتادنی اتتود بنگتتر تغااتت

[ ایتتن متتاجرا. کتن چگونتتن متل شتتی شتده استتت]ن کتت اتود نگتتاه

ها  بتتن استتتخوان. بتترای متتردم استتت[ از قتتدرت اتتدا]ای  نشتتانن

دهام و گوشتت بتر آن  ها را بن هم پاونتد متی بنگر چگونن آن

چگتتتونگی زنتتتده شتتتدن ]ن کتتت پتتت  هنگتتتامی. پوشتتتانام می

دانم اتدا بتر  متی[ نتوناک: ]برای او آشکار شد، گفت[ مردگان

 .هر چازی تواناست

ن پاتامبری بتن نتام عزیتز یتا ارماتا، کت داستان از ایتن قترار استت

ن اهل آن نتابود شتده ک گذشت ای می کدۀ ارابن نار دهک روزی از

رد و چارپتایش کت زیر سایۀ دراتی برای استتراحت توقتف. بودند

در . چاتد( انجاتر و ارمتا)را زیر سایۀ درات بست، مقداری ماوه 

ن اتدا اینتان را چگونتن کت این هنگام، برایش این پرسش پاش آمد

گردانتتد؟ اتتدا او را صتتد ستتال مارانتتد و دگربتتاره زنتتده  زنتتده می

از . ، از مادۀ موت بن معنتای مترگ استت«اماتن»ساات، عبارت 

ردن بتا کت قایستنو م  این رو تفستار آیتن بتن نتوعی اتواب عماتق

 ر متتورد اصتتحابهتتف نادرستتت استتت؛ زیتترا دک اتتواب اصتتحاب

 .هف عبارت اماتن و احااء ناامده استک

ردن مردگتان کت بسااری از مفسران ایتن آیتن را بتن معنتای زنتده

                                              
 . 353سورۀ بقره، آیۀ.  

 . ، رشادرضا، ذیل آینالمنار ریتفس.  
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  .اند گرفتن

برای از آیات دیگر هم مانند زنده شدن مردگان توستط حضترت 

 بتر رجعتت دل شتت دارنتد  اسرائال شتۀ بنیک زنده شدنو   ،عاسی

  .کنام ن برای ااتصار باان نمیک

 :رجعت در امت اسل می :سوم ۀدست

 مَّتن یَ َو ُب ِبآیُ ْوَم َنْحُشُر ِمن ُ ل ِ ُأمَّتٍع َفْوجتا  م ِ اتَِنتا َفُهتْم یَ كَتذ ِ

  ؛وزَُعونَ یُ 

 ن از هتتتر امتتتتی، گروهتتتی را ازکتتت [فتتترا اواهتتتد رستتتاد]روزی 

کنام و  کردند، محشور متی ن آیات ما را تکذیب میک سانیک

 .یکدیگر ملحق شوندداریم تا بن  ها را نگن می آن

حشتر : حشر در آین از نظر عقلتی از ستن صتورت اتارج ناستت

صتورت . پاش از قاامت، حشر در قاامت، و حشر پ  از قاامتت

ُر اْشِجبَتاَل ا ِ ْوَم ُنَستیَتوَ طبق آیتۀ )دوم باطل است؛ زیرا در قاامت، 

آنتان را ... »  ؛أََحتدا   َوَحشَتْرَناُهْم َفَلتْم ُنَغتاِدْر ِمتْنُهمْ     الْأَرَْم بَتارَِز  یَوَتَر 

اداوند تمام متردم را ( «گذاریم کنام و احدی را نمی محشور می

ِمتن اما آیتۀ متورد استتدل ل در رجعتت عبتارت . کند محشور می

در اصتطل ح علتم ادباتات بتن معنتای « متن»دارد  َفْوجتا   عٍ ُ ل ِ ُأمَّت

 .گردند، نن همن تبعاض است؛ یعنی برای از مردم محشور می

ت سوم ناز باطل است؛ زیرا پ  از قاامت دیگر حشتری صور 

 .اند ناست و همن قبل   محشور شده

                                              
ناصتتر  ،نموندده ریتفسدد؛ 559، ص3عل متتن طباطبتتایی، ج ،زانیددالم ریتفسدد: تفاستتار شتتاعن.  

، 9، عبتتدهللا جتتوادی آملتتی، جمیرکدد قددرآن یموضددوع ریتفسدد؛ 331، ص3مکتتارم شتتارازی، ج
 . 039ص

 . 09و  03سورۀ بقره، آیۀ.  

 . 09و  03سورۀ بقره، آیۀ.  

،  یتدار انیدپا در ایددن بده بازگشدت؛ 93 - 90اشتدین طبستی، ص ، نجتمعهیشد نظدر از رجعت: نک.  

 . 018 – 66ادامراد سلاماان، ص

 . 89سورۀ نمل، آیۀ.  

 . 90 سورۀ کهف، آیۀ.  
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ن همتتان حشتتر براتتی از متتردم کتت مانتتد فقتتط صتتورت اول می

 .است( رجعت)

 بسااری از مفسران، بترای اثبتات رجعتت، بتن ایتن آیتن استتدل ل

 .کند ناز بن این مطلب تصریح می بات و روایات اهل  اند ردهک

براستا  براتی روایتات بتن آیتات دیگتری بترای اثبتات مفسران 

انتد و متا بتن  ردهک رجعت در امت اسل می و آاراشزمتان استتدل ل

  .کنام نظر می ها صرف ااطر رعایت ااتصار از باان آن

ن تصتتریح دارد هتتر کتت آیتتات دستتتۀ دوم بتتن ضتتمامۀ روایتتاتی

استتترائال رخ داد، بتتترای شتتتما هتتتم اتفتتتاق  ن بتتتر بنیکتتت اتفتتتاقی

هتای  ن بترای امتکت طور کنتد رجعتت همتان اثبتات می  ،افتد می

 .پاشان بوده، برای امت اسل می هم اتفاق اواهد افتاد

 چه تعداد از روایات بر رجعت د الت دارند؟

حدیث پارامون رجعتت در متتون استل می روایتت  611باش از 

  .شده است

 : نویسد شاخ حر  عاملی می
  .ل تأویل ناستنداحادیث رجعت متواتر هستند و هرگز قاب

 : گوید عل من مجلسی می

                                              
، زانیددالم ریتفسدد؛ 966، ص0، طبرستتی، جانیددالب مجمددع؛ 031، ص8، شتتاخ طوستتی، جانیددتب.  

 . 510، ص05عل من طباطبایی، ج

،  یتدار انیدپا در ایددن بده بازگشدت؛ 53 – 93اشتدین طبستی، ص ، نجتمعهیشد نگداه از رجعدت: نک.  

 . 093 - 013ادامراد سلاماان، ص

، 9، جیبخددار حیصددح: ستتنت هتتای اهتتل تتترین کتاب روایتتات بتتن ایتتن مضتتمون در مهم.  

 کالمسدتدر؛ 930، ص3، جاحمدد مسند، کتاب اشعلم؛ مسلم حیصح، کتاب ال عتصام؛ 396ص

 . 308، ص0ج ،یشابور ام نکحا، نیحیالصح یعل

 اخبدددار ونیدددع؛ 533، ص3، جنیالدددد مدددالک؛ 319، ص0، جهیدددالفق حضدددرهیال مدددن: هتتتای شتتتاعن کتاب

 .311، صالرضا

، انیدالب مجمدع؛ 955، صدیدمف  یشد یالمدک یها شدهیاند، شتاخ حتر عتاملی؛ ةالهجعد من قاظیاال: نک.  
: نویستتتتد می 010، ص3، جزانیددددالم در ییعل متتتتن طباطبتتتا؛ 395، ص0طبرستتتی، ج

 . «حدیث در زمانۀ رجعت وارد شده است 511باش از »

 . 90همان، ص.  
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اگتتتتر احادیتتتتث رجعتتتتت متتتتتواتر نباشتتتتند، در هتتتتاچ متتتتوردی 

  .ردک توان ادعا تواتر نمی

تتتاب روایتتات رجعتتت را ک 51از  تتتر باشمحتتدو در  91بتتاش از 

  .اند ردهک نقل

هتتتتتای شتتتتتاعن یافتتتتتت  تابک تتتتتترین روایتتتتتات رجعتتتتتت در مهم

  .شوند می

زیتادی بتن آمتوزۀ رجعتت شتده در دعاها و زیارت ناز اشتارات 

 . استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

دعتتای عهتتد، دعتتای عاتتد غتتدیر، دعتتای ستتوم : دعاهتتایی ماننتتد

 ... شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعبان و

باتره، اربعتان، زیتارت امتام ک زیارت جامعتۀ: هایی مانند و زیارت

  ... .در روز عرفن، آل یاسان و حسان

 .شود تعدادی از روایات رجعت در ادامن نقل می

 رجعت چند مرحله دارد؟

مرحلۀ اول، رجعت هنگام ظهتور امتام : مرحلن دارد رجعت دو

 . استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت زمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان

امتل هستتند، ک ن دارای ایمتانکت در این زمان، تعدادی از افترادی

 را یتاری گردند تا امتام زمتان شوند و بن این دناا بازمی زنده می

ننتتد و شتتوکت و عظمتتت حکومتتت جهتتانی ایشتتان را بباننتتد و ک

افران و منافقتتان، زنتتده کتت نای از بتتدتری ناتتز عتتده. متتتنعم گردنتتد

ارهتتتای ک شتتتوند تتتتا عتتتذاب گردنتتتد و بتتتن مقتتتداری از ستتتزای می

ناتتز در زمتتان امتتام  و امامتتان پاتتامبر. ناشایستتت اتتود برستتند

 .رسانند کنند و بن او یاری می رجعت می مهدی

. استت رجعت پ  از دورۀ حکومت امام مهتدی: مرحلۀ دوم

                                              
 . 039، ص59، جبحاراالنوار.  

 . 033، ص59، جبحاراالنوار؛ 33جعفر سبحانی، ص ،قتیحق یراهنما.  

 .36، ص9، جامکاالح بیتهذ؛ 396، ص8، جیافک: ازجملن.  

 . الجنان حیمفات: نک.  
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اتتاص و دشتتمنان در ایتتن نتتوع رجعتتت، امامتتان همتتراه اصتتحاب 

ریمتتن و عادل نتتۀ ک گردنتتد و دوشتتت سرسختشتتان بتتن دناتتا بازمی

اگتتتر متتتردم در هتتتزاران ستتتال غاشبتتتا    .گتتتردد امامتتتان شتتتروع می

انتتد، هنگتتام رجعتتت امامتتان،  رانتتی حاکمتتان ستتتمگر را دیده حکم

درک  طعتتم اتتوش حکومتتت استتل می را بتتن رهبتتری ائمتتۀ اطهتتار

رهبتری نااهلت ن متدیریت آری، دناا اگر مدت زمانی بتن . کنند می

شد، امتا پایتان تتاریخ بتن نتام رهبتران شایستتن ثبتت شتده و ایتن 

ن در نهایتتت رهبتتران و حاکمتتان روی زمتتان، کتت ستتنت اشهتتی استتت

 .اند برگزیدگان اشهی

 شوند؟ یخته میچگونه برانگ

کافات زنده شدن مردگان بر ما معلتوم ناستت و تباتان امتور 

در روایتتتی  امتتام صتتادق امتتا. غارعتتادی بتترای متتا امکتتان نتتدارد

 : فرمایند می

وقتتتی زمتتان ظهتتور نزدیتتک شتتود، در متتاه جمتتادی دوم و ده 

ن متتتردم نظاتتتر آن را کتتت بتتتارد روز از متتتاه رجتتتب، بتتتارانی می

انتتتد و اداونتتتد بتتتن ستتتبب آن بتتتاران، گوشتتتت و بتتتدن  ندیده

هتتای متتوی  ن ااککتت بانم پرورانتتد و انگتتار متتی مؤمنتتان را می

  .کنند سرشان را پاک می

بتتن  شبتتتن اصتتل زنتتده شتتدن مردگتتان توستتط حضتترت عاستتیا

 تصریح قرآن انجام شده و چاتز محتال و غارممکنتی ناستت، امتا

 .افات آن برای ما مجهول استک

 کنندگان چیست؟ وی گی رجعت

 :کنندگان مؤمن عبارت است از ترین ویژگی رجعت مهم

                                              
 .روایات متعددی اشاره دارند از امام مهدیبر رجعت امامان پ  .  

روایات بسااری هم کن برای از آنهتا موثتق هستتند، بتر حکومتت براتی امامتان 

 بصدائر مختصدر؛ 908، شاخ طوسی، صةبدیالغ: نک. دل شت دارند مانند امام حسان

 ... .و 38و  08، صالدرجات

 .39، ح31همان، ص . 
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 تترین چن در روایات بستااری آمتده، مهم ن بنابر آ :مان ااشصیا. 0

در روایتتتتتی . کننتتتتدگان ایمتتتتان محتتتتض استتتتت ویژگتتتتی رجعت

ن ک گردند رجعْت عمومی ناست و تنها افرادی برمی: اوانام می

 .مؤمن ااشص یا مشرک ااشص باشند

ن تنهتا اداونتد را در نظتر دارد و کت ستی استتک متؤمن اتاشص

دارد و تتا آاترین نفت  در راه  هرگز از ایمتان اتود دستت برنمتی

 .نماید اداوند تل ش می

[ رجعتتت]پرستتاد آیتتا  ستتلمان از پاتتامبر :آگاهانتتن یر یپتتذ تیول . 3

 : فرمود کنم؟ پاامبر امامان را درک می

کنتی و هترک  مثتل تتو باشتد و هترک   ها را درک می تو آن

  .ها را بپذیرد با این شناات، ول یت آن

 براستتا  روایتتت بالتت ، شتتناات امامتتان بتتن عنتتوان تنهتتا اشگتتوی

هتتا در تمتتامی ابعتتاد  و اطاعتتت از آن امتتل فتتردی و اجتمتتاعیک

 .ریمۀ آنان استک ردن در دوشتک زندگی شرط ل زم برای رجعت

در تعتدادی از روایتات، یکتی از  :نیتو جهتاد در راه د یشک ستم. 9

  .باشتتد کننتتدگان، آزار دیتتدن در راه حتتق می هتتای رجعت ویژگی

ردنتد و مظلومانتن بتن ک جهتاد بات ن در راه دین و اهلک سانیک

توانند بن دناا بازگردند تا تعدادی از پاداش  هادت رسادند، میش

 .تل ش اود را ببانند و از ستمگران انتقام گارند

 : آمده در روایتی از پاامبر
ظلتتتم  باتتتت ن از متتتا هستتتتند و در راه اهلکتتت ستتتانیک تمتتتام

   .اند، در دوران ظهور حضور اواهند یافت دیده

 : ایدفرم می در روایت دیگر امام صادق
ن غل ف شمشارشتان بتر ک گرداند اداوند گروهی را زنده می

                                              
 . 6، ص35، جبحاراالنوار؛ 390طبری، ص ، ابن جریرةاالمام دالئل.  

 . 33و  93، ص59، جبحاراالنوار: نک.  

 . 390طبری، ص جریر ، ابنةاالمام دالئل.  
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  .هاست گردن آن

 اند؟ کنندگان چند دسته رجعت

لتتتی چهتتار دستتتتن از متتردم رجعتتتت ک طور تتتوان گفتتتت بتتن می

 :کنند می

 :پاامبران. 0

امتام . گردند بن دناا بازمی تمام پاامبران از آدم تا پاامبر اکرم

 : فرماید می صادق
اچ پاامبری را از حضرت آدم تا ااتم مبعوو نکترد، اداوند ه

   .گردند کن بن دناا بازمی مگر این

   .نند و با دشمنان بجنگندک دین را یاری

  .روایات معتبری دل شت دارند بر رجعت پاامبر اکرم

کننتتتده، بتتتن براتتتی از آنتتتان اشتتتاره  از ماتتتان پاتتتامبران رجعت

رجعتت  م حستانن همتراه امتاکت اسماعال بتن حزقاتل: شود می

یکتتی   .کننتتدگان استتت هتتم از رجعت حضتترت عاستتی  .کنتتد می

 کننده، حضرت اضر استت؛ اشبتتن از آنجتا دیگر از پاامبران رجعت

انتتد، شتتاید نتتام ایتتن  وفتتات نکرده ن حضتترت عاستتی و اضتترکتت

روایتات متعتددی . بازگشت را نتوان رجعت اصتطل حی گذاشتت

م حضتترت ادریتت  و نتتا  .کننتتد باتتان میرا  رجعتتت پاتتامبر اکتترم

  .باشد کنندگان می اشاا  ناز در ماان رجعت

 :امامان. 3

ن تمتتام امامتتان کتت در تعتتدادی از روایتتات تصتتریح شتتده استتت

                                              
 . 33، ص59، جبحاراالنوار.  

 . 016، ص0، جیقم ریتفس.  

 . 36، صالدرجات بصائر مختصر.  

 . 39، صالدرجات بصائر مختصر؛ 090، ص3، جیقم ریتفس.  

 . 06ص، 9، جبرهان ریتفس.  

 . 330، ص9، جمسلم حیصح؛ 356، ص3، جیبخار حیصح.  

 . 93، ص59، جبحاراالنوار؛ 090، ص0، جیقم ریتفس.  

 . 390 - 393، ص0، جیافک.  
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 : فرمود امام سجاد  .کنند رجعت می
و ائمتتتن بتتتن ستتتوی شتتتما  پاامبرتتتتان و امارمؤمنتتتان علتتتی

   .گردند بازمی

ت؛ زیرا وشی طبق برای روایات، رجعت امامان بن ترتاب ناس

 در بعضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی 

ن اوشتتان رجعتتت بتترای امتتتام کتتت از روایتتات تصتتریح شتتده استتت

حستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان
   

 .افتد اتفاق می

 ن حضتتترت علتتتیکتتت در روایتتتات فراوانتتتی وارد شتتتده استتتت

  .کند بار رجعت می چندین

 :مؤمنان ااشص. 9

کنندگان را  لی مؤمنان ااشص، رجعتک برای روایات با عنوان

 : رمایدف می امام صادق. کنند معرفی می
رجعتت عمتتومی ناستت و فقتتط مؤمنتان اتتاشص و مشتترکان 

  .گردند ااشص بن دناا بازمی

متداران و شتاعاان شتده  در تعدادی از روایات تعبار بتن ول یت

گردند و امتام را یتاری  بازمی شاعاان راستان امام مهدی. است

  .کنند می

در بعضی روایات معصومان بن افتراد ااصتی بشتارت رجعتت 

، مانند سلمان فارسی، مقداد بن اسود، جابر بن عبتدهللا اند داده

انصاری، ابودجانن انصاری، ماشک اشتر، مفض ل بن عمر، حمتران 

ی و مؤمن طاق  .بن اعان، داود رق 

کننتتتدگان، یتتتاران پاتتتامبران پاشتتتان بتتتن چشتتتم  در ماتتتان رجعت
                                              

 .65ص ،95ج ،بحاراالنوار . 

 . 05، ص59، جبحاراالنوار؛ 090، ص3، جیقم ریتفس.  

 ... .و 98و  39، صالدرجات بصائر مختصر.  

 . 96، ص59، جبحاراالنوار؛ 030، ص0، جیافک.  

 . 090، ص3، جیقم ریتفس.  

 . 596و  090، ص9، جیافک: نک.  
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 :فرماید می امام صادق. اورد می
یوشتتع وصتتی  هتف،ک تتتن از اصتتحاب0نفتر از قتتوم موستی، 05

  ... .حضرت موسی، مؤمن آل فرعون و

 :افران ااشصک .9

افران اتاشص بتن ایتن دناتا کت نکت در روایات تصریح شده است

تتتا بتتن ستتزای ابتتدی اعمتتال اتتود برستتند و از آنتتان   گردنتتد بازمی

 .انتقام گرفتن شود

 یست؟ک کننده از امامان اولین رجعت

کننده  ان رجعتبن عنوان اوش در روایات متعددی امام حسان

   .از بان امامان معرفی شده است

 زمتتان بتتا قاتتام امتتام زمتتان هم اوشتتان رجعتتت امتتام حستتان

رود و دومتان رجعتت او در اوااتر  و سپ  از دناا می  باشد می

  .باشد می عمر امام مهدی

 در رجعت چیست؟ های امام حسین برنامه

 :ند ازا عبارت های امام حسان ترین برنامن برای از مهم

 :انتقام از دشمنان. 0

 : آمده است در روایتی از امام صادق

آنتتان را  آینتتد و امتتام و یزیتتد بتتا یارانشتتان می امتتام حستتان

   .کشد می

رو در  استت؛ از ایتن گاری در زمان قاام امام زمان اشبتن انتقام

 : اوانام دعای ندبن می
 اواهی امتام حستان ن بن اونک (امام زمان)سی ک کجاست

                                              
 . 390، ص3، جیاشیع ریتفس.  

 . 090، ص3، جیقم ریتفس.  

، 3، جیاشدددیع ریتفسددد؛ 898، ص3، جالجدددرائح و جالخدددرائ؛ 98و  39، صالددددرجات بصدددائر مختصدددر.  
 . 383ص

 . همان.  

 . 019، ص59، جبحاراالنوار؛ 98، صالدرجات بصائر ختصرم؛ 316، ص8، جیافک: نک.  

 . 383، ص3، جیاشیع ریتفس.  
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 . اازد برمی

 .گاری بن هر دو امام نسبت داده شده است م پ  انتقا

 :مک بن امام مهدیک .3

ستازی استل م یتاری  بترای جهانی بتن امتام مهتدی امام حسان

 : فرماید می در روایتی امام حسان. رساند می
دهتتد و متترا بتتن  حضتترت اماتتر شمشتتار پاتتامبر را بتتن متتن می

  .فرستد شرق و غرب عاشم می

 :سپاری امام مهدی بن ااک .9

براسا  روایات، مراسم غسل و دفتن هتر امتام فقتط توستط 

در اوااتر  رجعتت دوم امتام حستان  .شتود امام دیگر انجام می

، امتام همچنان حاکم بعد از امام مهدی. است عمر امام زمان

 را غسل، امام مهدی طبق روایات، امام حسان. است حسان

  .نماید فن، حنوط و دفن میک

 :یومت جهانکل حکاتش. 9

تشتکال حکومتت پت  از امتام  ترین برنامتۀ امتام حستان مهم

  مهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدی

ستال  913مدت حکومت آن حضترت طبتق روایتت موثتق، . است

قتدر  آن ن امتام حستانکت چندین روایت نقتل شتده استت  .است

 ن بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن کتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت کنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد حکومتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت می

از برای   .گارد واسطۀ پاری ابروهایش روی چشمانش قرار می

 ایتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن روایتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات 

                                              
 . 898، ص3، جالجرائح و الخرائج.  

 . 396، ص0همان، ج.  

 . 98، صالدرجات بصائر مختصر.  

اشبتتتن روایتتتی استتت کتتن متتدت حکومتتت ایشتتان را . 908، شتتاخ طوستتی، صةبددیالغ.  
، وشتتی روایتتت ضتتعاف و (096، ص3، جالناصددب الددزام)شتتمارد  پنجتتاه هتتزار ستتال می

 . غارمنطقی است

 . 38و  08، صالدرجات بصائر مختصر؛ 908شاخ طوسی، ص ،ةبیالغ.  
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  .موثق هستند

 ناظهور و رجعت امام حس

 وجود دارد؟ چه ارتباطی بین ظهور و رجعت امام حسین

ارتبتتاط و  ناو جتتد بزرگتتوارش امتتام حستت ین امتتام مهتتدابتت

  یونتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدهااپ

انتظدددار و عاشددوراتتتتاب ک ۀستتندینو . وجتتتود دارد یار ابستت
گونتتتن  36  

 رکتش، ذا یگرامتفرزنتد  یو امتام مهتد نان امام حستاارتباط ب

 .رجعت است ۀمسئل ها آناز  یکین ک ردهک

. کنتتد می ل ارائتناتونتدها، هجتده تحلان پیتشتان بتا توجتن بتن ایا

 نیتا یهتا لاروشن شدن پاسخ سؤال، بن چند نمونتن از تحل یبرا

 :شود یتاب اشاره مک

 :انتظار یفرهنگ ۀپشتوان ؛عاشورا. 0

انتظتتار،  .دستتاز  را میفرهنتتگ انتظتتار  فرهنتتگ عاشتتورا، زمانتتۀ

 عاشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتورا و چشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم  ۀادامتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 یعنتتیهتتم  نارجعتتت امتتام حستت. استتت یگتتر ین دابتتن راه حستت

 .ینهضت مهدو ۀظهور پشتوان

 :اهدافک اشترا. 3

. بتود یو نتادان یاز گمراهت ها انساننجات  ناهدف امام حس

نجتتتات  یو نتتتادان یرا از گمراهتتت ها انستتتانهتتتم  یامتتتام مهتتتد

ن اهمتت ناامتتام حستترجعتتت  یهتتا متکاز ح یکتتیشتتذا . دهتتد یم

ام اتتتبلتتور اهتتداف ق ینتتن را بتتراازم یامتتام مهتتد. مستتئلن استتت

د و رجعتت امتام یتنما یا ماتمه یناعاشورا و هدف نهضت حست

 .ستربل ک حرکت در راستای هدف ناحس

 :هر دو فرهنگ یر یپذ اشهام. 9

( انتظتار) یو فرهنتگ مهتدو( ام و شهادتاق) ینافرهنگ حس

                                              
 . بن بعد 005محمدرضا اکبری، ص ،رجعت وهمندکش عصر: تر نک برای مطاشعۀ باش.  

 .ییدآقاامسعود پورس.  
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 یبتذر . پاوندند بن هم می نام حسروز ظهور و با رجعت امادر 

 گتتر امامتتان آن را بتتاروریاشتتت و دک ربلتت ک در نان امتتام حستتکتت

بتتت بتتن حراستتت آن همتتت ادر دوران غ یردنتتد و امتتام مهتتدک

 ناشتتود و رجعتتت امتتام حستت یوفا مکگماشتتت، روز ظهتتور شتت

 .وه ثمرات درات بارور و تنومند اسل مکش برافراشتن یعنی

 ست؟چگونه ا رجعت امام علی

  .چنتتدین مرتبتتن رجعتتت دارد براستتا  روایتتات، حضتترت علتتی

 اوشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان رجعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

در روایتتی از امتام   .است آن حضرت هنگام ظهور امام مهدی

 یکتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی  بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاقر

 هتتتتای آن حضتتتترت در زمتتتتان حاکماتتتتت امتتتتام حستتتتان از رجعت

   .باشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد می

پ  از امتام حستان آارین رجعت امام علی
استت و پت  از   

 .شود آن قاامت می

 باشد؟ در رجعت چه می های امام علی رنامهب

 :انتقام از دشمنان. 0

بتتن امتتام  باتتت در انتقتتام گتترفتن از دشتتمنان اهتتل امتتام علتتی

در روایتتات فراوانتتی   .رستتاند یتتاری می و امتتام حستتان مهتتدی

پتت  از رجعتتت، دشتتمنانش را  ن امتتام علتتیکتت وارد شتتده استتت

ن را از مؤمنتتان نهتتد و بتتدین طریتتق آنتتا گتتذاری و دا  می عل مت

                                              
بن دابع الت رم تعباتر  علیدر قرآن از رجعت امام . 99، صالدرجات بصائر مختصر.  

 ،طالددددب یاب آل مناقددددب؛ 031، ص3، جیقمدددد ریتفسدددد؛ (83ستتتتورۀ نمتتتتل، آیتتتتن)شتتتتده استتتتت 

، ستتتند روایتتتات هتتتم معتبتتتر 538، صنیالدددد مدددالک؛ 330، ص3آشتتتوب، ج شتتتهر ابتتتن

 . باشند می

 . 898، ص3، جالجرائج و الخرائج.  

 . 908، شاخ طوسی، صةبیالغ.  

 . همان.  

 . 99و  33، صلدرجاتا بصائر مختصر: نک.  
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  .سازد جدا می

 :یاری بن امام مهدی. 3

هتتا بتتن  در ایتتن رجعت. هتتای متعتتددی دارد رجعت امتتام علتتی

 .پردازد می و امام حسان یاری اسل م و امام مهدی

 :تشکال حکومت جهانی. 9

بتتر جهتتان اشتتاره  روایتتات متعتتددی بتتر حاکماتتت امتتام علتتی

شتترق و مغتترب عتتاشم بتتر م: در براتتی از روایتتات آمتتده  دارنتتد؛

  .باشد  ها می و یا دوشت او دوشت دوشت  کند حکومت می

 کنند؟ می  آیا بانوان رجعت

ن در کت یار ااشص عنوان شتده استت 909در روایات برای امام 

ن کت بانو نام برده شده 09در روایتی . باشند زن می 51ماان آنان 

 : فرماید می امام صادق. گردند می بن دناا باز
 . کنند سازده زن رجعت می قائم همراه

 : امام فرمود« آنان چن مسئوشاتی دارند؟»: روای پرساد

 کننتتتد، همتتتان مجروحتتتان را متتتداوا و از بامتتتاران مراقبتتتت می

 . کردند ن زنان همراه پاامبر میک اریک

 : امام فرمود« نام آنان چاست؟»: روای پرساد

حبابتتن . 9؛ (رپرستتتار پاتتامب)ام ایمتتن . 3قنتتواء داتتتر رشتتاد؛ . 0

صتتتبانن . 6زباتتتده؛ . 5ستتتمان متتتادر عمتتتار یاستتتر؛ . 9واشباتتتن؛ 

ام ااشتتتد . 8ام ستتتعاد حنفاتتتن؛ . 0گتتتر زمتتتان فرعتتتون؛  آرایش

  .ام ااشد جهنان. 3احمان؛ 

نام بقاتۀ بتانوان در حتدیث ناامتده استت و از حالت ت ستن نفتر 

 آاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر در روایتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات 
                                              

 . 318، صالدرجات بصائر مختصر؛ 980و  091، ص9، جیقم ریتفس: نک.  

 . 331و  33، 99، صالدرجات بصائر مختصر؛ 9، ح038ص ،0، جیافک.  

 . 99، صالدرجات بصائر مختصر.  

 .038ص، 0ج، یافک.  

 . 989طبری، ص جریر ، ابنةاالمام دالئل.  
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انوان و تاریخ چازی در دست ناست، اما شتش بتانوی دیگتر از بت

  .باشند قدر می ناک و گران

 آیا رجعت نوعی تناسخ نیست؟

رجعتتت را بتتن معنتتای   و صتتفری  عبداشتتن بتتدوی  احمتتد امتتان

 انتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد،  تناستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتخ گرفتن

ن رجعت نوعی معاد جسمانی است؛ یعنی بازگشتت ک  در حاشی

هتا بتن بتدن اول؛ امتا تناستخ بتن معنتای ایتن  روح با همان ویژگی

بتتتار دیگتتتر بتتتن همتتتان زنتتتدگی  ن انستتتان بعتتتد از متتترگ،کتتت استتتت

 حلتول( و نطفتۀ دیگتر)گردد؛ منتها روح او در جستم دیگتر  بازمی

کنتتد و ایتتن  رده و زنتتدگی مجتتددی را در همتتان دناتتا آغتتاز میکتت

 .مسئلن ممکن است بارها تکرار شود

ن تناستخ، انتقتال کت پ  تفاوت رجعت با تناستخ در ایتن استت

اول استت،  روح از جسمی بن جستم دیگتر و جتدا شتدن از جستم

 .اما رجعت، بازگشت روح بن همان جسم اول است

گردد؛ زیترا معتقتدان  تناسخ باطل است و بن انکار معاد برمی

گویند عاشم دیگری بن نام آارت وجود ندارد و روح  بن تناسخ می

گارد و پاداش اود  های گوناگون تعلق می در همان دناا بن بدن

 .گارد را از این طریق می

افر شتمرده کت ن اعتقاد بن تناسخ دارندک سانیک نازدر روایات 

 .اند شده

 : فرماید می امام رضا

ن بتن تناستخ اعتقتاد داشتتن باشتد نستبت بتن اداونتد کت کسی

                                              
« کننتده در حکومتت امتام زمتان ی بتانوان رجعتهتا شترح حتال و ویژگی»: نک.  

 . 90 – 39، ص3ش ،موعود مشرقجواد جعفری، مجلۀ 

 . 300، صاالسالم فجر.  

 . 051، صةعیوالش الخوارج.  

 . 380، ص9، جاتیبالوف یالواف.  
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  .است  ردهک فر ورزیده و بهشت و جهنم را تکذیبک بزرگ

 رجعت قرآن و

 سورۀ مرمنون با مسغلر رجعت منافات ندارد؟ 111و  99آیا آیات 

اداونتتد  ؛ زیتتراستتتان یگونتتن ااتلتت ف چاو مستتئلن هن دیتتن اابتت

برگشتتن  یافران براک مؤمنون در برابر اواست ۀمتعال در سور 

د اهرگز برنخواه»؛ ل     :دیفرما یماک ا و انجام اعمال نابن دن

 یعنتتی ؛ستتتها آنافران، عتتذاب کتت رجعتتت حکمتتتاشبتتتن  «!گشتتت

دوشت عداشت و  ن با چشم اود،ک نیگردند تا ا یا بازمابن دن ها آن

 یننتتد، اگرچتتن جتتزاااتتود را بب یها ینکارشتتک فتتر وک یحتتق و جتتزا

 .داامت اواهند چشاامل را در قک و یواقع

ات و یتتتآ براستتتا ن کتتت استتتت یاز مستتتائل« رجعتتتت»بنتتتابراین 

و پتتت  از آن صتتتورت  حتمتتتا  در دوشتتتت امتتتام زمتتتان ،اتیتتتروا

 یافران را بتتراکتت فن، بازگشتتتیشتتر  یتتۀآ بتتا وجتتود ایتتن،. ردیپتتذ یم

 اگتتر یعنتتی ؛نتتدک یمتت یانتتد نفتت ردهک کن تتتر کتت اکتتیانجتتام اعمتتال ن

 یگتر بترایها را از دستت بدهتد، د اتش فرصتتاتدر زمتان ح یسک

جتن، ادر نت. گردد یا بتازنماتها و انجتام اعمتال، بتن دن فرصت کدر 

؛ رجعتت وجتود نتدارد ۀور بتا مستئلکات متذیتن آابت یچ منافاتاه

دن یتتد یرجعتتت را بتترا ا در زمتتاناتتات، برگشتتتن بتتن دنیتتن آیتتا زیتترا

 .ندک ینم یفر اعمال نفاک از یقسمت

                                              
 . 313، ص3، شاخ صدوق، جالرضا اخبار ونیع.  



 

 

 

 

 

 

 

 رانیا

 کشور امام زمان

 است؟ زمان امامشور ک آیا ایران

ها و امتتام هستتتتی و  متعلتتق بتتتن همتتۀ انستتتان امتتام مهتتتدی

تعلق  شرق و غرب عاشم بن امام مهدی. پاشوای جهاناان است

ن، عنایتت ویتژۀ اوانتدن ایترا شتور امتام زمتانک منظور از. دارد

ن شاعاان ک بن این منطقن است؛ زیرا تنها قسمتی امام مهدی

کنند و طبتق احکتام اشهتی و  در آن آب و ااک دارند حکومت می

 .کنند، ایران است عمل می بات اهل

سازی ظهتور دارد،  ن انگازۀ زماننک شوریک از سوی دیگر، تنها

متت آن ن حکوکت شتوری ناستتک در هتاچ جتای دناتا. ایران استت

شتتذا امتتام . ستتازی داشتتتن باشتتد شتتاعن باشتتد و یتتا ادعتتای زمانن

 : فرماید می امانی
ن تتا کت شتوری باشتدک اشزمان استت و بایتد شور صتاحبک این

ظهتتور موعتتود بتتن استتتقل ل اتتودش ادامتتن بدهتتد و قتتدرت 

  .اودش را در ادمت آن بزرگوار قرار بدهد

مرحتوم  ن شبان این تعبار ناز در جریان تشترفک گفتنی است

نقتل شتده  هللا اشعظمی نائانی از وجود شریف امام زمتان آیت

ن ایشتتتان دربتتتارۀ حفتتت  ایتتتران در جنتتتگ جهتتتانی اول کتتت استتتت

                                              
، ستخنان 31، ص0، شانتظدار ۀمنا ن رابطتن در فصتلیتدر ا. 035، ص09، جورند صحیفۀ . 

  یگتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتردآور  امتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام
 .شده است
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 : اند فرموده
شتتود، اطتتر  شتتکند، اتتم می می! اانۀ ماستتت جتتا شتتاعن این

نتتتد، متتتا نگهتتتش ک گتتتذاریم ستتتقوط هستتتت، وشتتتی متتتا نمی

  .داریم می

استت،  شور امتام زمتانک ن ایرانک شود بنابراین اگر گفتن می

ن ایشتان نستبت بتن ایتن مترز و بتوم عنایتت ک مقصود این است

ااصی دارد و مردم آن ناز باش از دیگران بن آن حضترت اعتقتاد 

 تتر باشهتای او  و محبت دارند و در مسار تحقق اهداف و آرمان

 .کوشند می

از مادری غربی و پتدری شترقی  مهدی»: نک دربارۀ این تعبار

، بایتد «استت رق و غترب عتاشم متعلتق بتن مهتدیاست، پ  شت

آورده شتتد، بتترای تمتتام  ن توستتط پاتتامبرکتت دیتتن استتل م: گفتتت

هم پاتامبر شترق و هتم غترب عتاشم  پاامبر. جهاناان تا ابد است

ن از کت هتم امام علی. کن پدر و مادری شرقی داشت بود، با این

پتتدر و متتادر شتترقی بتتن دناتتا آمتتده بتتود، بتتر شتترق و غتترب عتتاشم 

پتت  دشاتتل تعلتتق امتتام . کتترد و همچنتتان دیگتتر ائمتتن امامتتت می

بن شرق و غرب عاشم، توشد ایشان از مادر غربی و پدری  مهدی

 . شرقی ناست

 ت امام زمان یرضا

از اوضداع فعلددی ایدران، اعدم از رعایددت عددالت، یددانون و  آیدا امدام زمددان

 د؟مسغو ان مملیت راضی هستند؟ و آیا به ادامر آن رضایت دارن

کن انقل ب اسل می و تشکال نظام اسل می، زیر نظتر  جا  از آن

گاری  ناتز قطعتا  از شتکل اششرایط است، امام مهدی فقان جامع

از همۀ قتوانان  چنان نظامی راضی هستند، وشی رضایت امام

تتوان قاطعانتن  ن نمیکت و مقررات و همۀ مسئول ن، امری است

                                              
تتاب کز در اتن یگتر یمشابن د یها نمونن. 905، صطال  و علما به یمهد حضرت اتیعنا . 

 .ندک یران را ثابت میبن ا ات امام عصرین عناکده است شنقل  35، صمهر ریم
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ن براستا  ک ن و مقرراتیاز قوانا امام. ردک دربارۀ آن قضاوت

شتوند، رضتایت  مبانی اسل م در هر زمان و شترایطی وضتع می

ن تمتتام قتتوانان، مقتتررات و کتت شتتود از طرفتتی، ادعتتا نمی. دارنتتد

ن زیتتر نظتتر کتت جتتا اند، وشتتی از آن ها صددرصتتد استتل می نامتتن آیان

شتتتوند، بتتتن رضتتتایت امتتتام  تصتتتویب می( فقهتتتا)شناستتتان  اسل م

هتا ناتز  ن آنکت ستئول ن هتم بایتد گفتتدربتارۀ م. بترد توان پی می

کتتن  شتتوند، چنان ها دچتتار اطتتا و شغتتزش می ماننتتد ستتایر انستتان

شتتتذا . کردنتتتد گتتتاهی فرمانتتتداران حکومتتتت علتتتوی ناتتتز اطتتتا می

بترد،  گزاران استل م پی از اتدمت لتی امتامک توان بن رضایت می

 .گرچن این رضایت عمومات ندارد

 ظهور یساز  ننازم

 ظهور، چگونه باید باشد؟کشور ایران تا یبل از 

شتور در هنگتام ظهتور آگتاه باشتام، بایتد ک کن از وضع برای آن

دو  بترای ظهتور امتام زمتان. را بدانام شرایط ظهور امام زمان

 :شرط اساسی ل زم است

 یعنی متردم بایتد بتن حتدی از دانتایی برستند :یرش عمومیپذ. 0

مل   درست اک دستور داد، بدانند آن دستور ن هرچن امام زمانک

ننتد؛ نبایتد از مستئوشات شتانن ک متو آن را اجترا بتن است و باید مو

ننتتد و اجتترای عتتداشت را فقتتط در متتورد دیگتتران دوستتت ک اتتاشی

داشتن باشند و وقتی اجرای عداشت بن ضرر اود آنان شد، از آن 

ن بفهمند ک نند و تن بن عداشت ندهند؛ باید بن حدی برسندک فرار

ن انستتتان را بتتتن کتتت ای انستتتانی استتتتهتتت دیتتتن، معنویتتتت و ارزش

رستتاند، نتتن پاشتترفت علتتم و صتتنعت، و تنهتتا امتتام  ستتعادت می

توانتد متردم را  دانتد و می ن ناازهای واقعی انسان را میک است

های متتادی  نتتد؛ فقتتط منتظتتر او باشتتند و از قتتدرتک اوشتتبخت

 .چشم بپوشند

 ن شرط پاروزی و بن ثمترک عل وه بر قبول مردم :ارکاران فدای. 3
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کوش ناتز بایتد در  رسادن یک قاام است، یتاران فتداکار و ستخت

ننتد و از هتاچ اقتدامی ک روز تلت ش های امام، شبانن انجام برنامن

در اتتدمت بتتن . وتتتاهی نکننتتدک بتترای پاشتترفت دستتتورهای امتتام

ردن بترای دیگتران را بتا کت ارکت اسل م و مردم سر از پا نشناسند و

 .مقام و رفاه اود نباشند نند و بن فکرک تمام جان و دل قبول

در روایتتات بتتن وجتتود یتتاران ایرانتتی توجتتن زیتتادی شتتده و آمتتده 

ن در کت ن بسااری از شهرهای ایران محل یاران امام استک است

مخصوصتتا  در    .زمتتان ظهتتور بتتن یتتاری امتتام اواهنتتد پردااتتت

روایات، شهر مقد  قم، پایگاه یاران امام زمان
معرفی شده   

 .است

شور ما برای ظهور امام ک :این دو شرط، باید گفتبا توجن بن 

هتا واقعتا   ن همتۀ متردم یتا اکثتر آنک ای باشد باید بن گونن زمان

باشتند؛ انتظتار واقعتی، تنهتا بتا گفتتار و دعتا  منتظر امام زمتان

 تتوان شتناات، شود؛ منتظر واقعی را از عمتل او می ایجاد نمی

ر واقعی اولت   ستعی منتظ. ن اشبتن دعا ناز جزئی از عمل استک

ند و ثاناا  در طریق طاعت ک معرفت پادا کند بن امام زمان می

بداند : تحقق این امر بن موارد زیر است. و بندگی ادا قرار گارد

تتاب ک ارکت بترای ایتن. او چگونن امامی است و چن انتظتاری دارد

نتد بترای ک کنتد، ستعی شرکت ... رانی و بخواند، در مجاش  سخن

نتد، بترای او صتدقن بدهتد و اعمتال ک ام هماشن دعتاسل متی ام

بنتتتتد مستتتائل دینتتتی و واجبتتتتات و  مستتتتحبی انجتتتام دهتتتد، پای

ها را بتن دقتت باتاموزد و عمتل نمایتد، واقعتا   محرامات باشد، آن

سی ضایع شود، هرچنتد ک اواه باشد، و راضی نباشد حق عداشت

شتد با( وشتی فقاتن)مطاع نایب امام زمان . بن ضرر اود او باشد

و در زمان غابت امتام، دستتورهای او را ماننتد دستتورهای اتود 

متک بتن ک املت   بپرهاتزد، و درک امام بداند، از گناه، زشتی و ظلم

                                              
 (.38، صیمهد امام تومکح به یانداز چشم :نقل ازبن ) 096ص طاو ،  بنساد ، مالحم . 

 .98، ح306، ص50، جبحاراالنوار . 
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مردم و جلتب رضتایت آنتان بکوشتد، و وظتایف دینتی و االت قی 

 .امل عمل نمایدک طور اود را بن

هرقتتتدر تعتتتداد چنتتتان افتتترادی در ایتتتران و جهتتتان زیتتتاد شتتتود، 

شویم و زمانۀ آمتدن امتام  تر می گفت بن ظهور نزدیک توان می

 .شود تر می زمان فراهم

های افتراد صتاشح،  وشتشک نتارک ن درکت اشبتن باید توجن داشت

ای افتتتراد فاستتتد ناتتتز گنتتتاه و تبتتتاهی را بتتتن حتتتد اعلتتت ی آن  عتتتده

تتتر گنتتاه و  کننتتد در جامعتتن هرچتتن بتتاش رستتانند و ستتعی می می

بتا تلت ش منتظتران، وجتود چنتان  عداشتی را تتروی  دهنتد؛ امتا بی

ن بتا کت شود؛ اینها گترد و غبتاری هستتند افرادی مانع ظهور نمی

شتوند، بتن  آمدن باران رحمت اشهتی از صتحنۀ اجتمتاع زدوده می

کن منتظران واقعی با امر بن معتروف و نهتی از منکتر   شرط این

بستتتر را بتترای ظهتتور حضتترت فتتراهم آورنتتد تتتا بتتا اصتتل ح امتتور و 

 .راد جامعن شرایط ظهور تحقق یابداصل ح اف

چه نقشدی  عصر حضرت ولی ظهورسازی  کشور عزیز ما ایران در زمینه

 داشته است؟

نقتش اتوبی ایفتا  سازی ظهور مهدی کشور ایران برای زمانن

ن انقلت ب استل می، زمانتۀ کت تتوان گفتت کند؛ برای مثال، می می

از گذشتتن  تتر باشآشنایی ملل دیگر را با اسل م، بن ویژه تشاع، 

رد و ک آمده استفاده رده است، پ  باید از فرصت پاشک فراهم

. ردکت فرهنگ شاعن را با ابزارهای مختلف بن سراسر دناا معرفی

بتتن ملتل جهتتان  بایتد از تمتتام امکانتات بتترای معرفتی امتتام زمتان

بهره گرفت و برای تربات ناروهای مخلص برای ایشان در داال 

ن ایتران کت در ضتمن بایتد توجتن داشتت .ردک شور تل شک و اارج

شور شاعن است و منتظران واقعتی حضترت هتم بایتد در ک تنها

 .باشند بات درجۀ اول از ماان شاعاان و پاروان اهل

 از قم یمرد

مددردی از یددم مددردم را بدده سددوی خدددا دعددوت : فرمایددد ه میکدد روایتددی
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 باشد؟ سی میک کند، نسبت به چه می

 : فرماید می فردر روایتی امام موسی بن جع

اوانتد و در اطتراف  شخصی از اهل قتم متردم را بتن حتق می

های آهتتتن  ن چونتتتان قطعتتتنکتتت شتتتوند ستتتانی جمتتتع میک او

ترستتند و هتتاچ  شتتوند و نمی از جنتتگ استتتن نمی. انتتد مقاوم

دهتتد و بتتن اتتدا توکتتل  هتتا را تکتتان نمی بتتاد ستترکش تنتتدی آن

  .کنند و عاقبت از آِن متقان است می

ن تعاان فرد ااصی برای این روایت، احتااج ک تباید توجن داش

توان روایات را بر افراد  بن دل یل محکمی دارد و بن سادگی نمی

امتتا بتتن هتتر حتتال ممکتتن استتت . ردکتت و مصتتادیق اتتاص تطباتتق

اشبتن . مورد روایت باشد انقل ب اسل می و حضرت امام امانی

داننتتتد و در  می براتتتی، مصتتتداق ایتتتن روایتتتت را امتتتام امانتتتی

  .اند ردهک باره مطاشبی نقل این

 ظهور ۀدور 

 حرور ایرانیان در دورۀ ظهور چگونه است؟

ن تعتدادی از ستپاهاان حضترت کت شتود از روایات فهماتده می

ایرانی هستند و از آنان بتا تعبارهتای طرفتداران ستلمان  مهدی

هتتای  زمتتان، اهتتل اراستتان، گن  فارستتی، اهتتل ری، اهتتل مشتترق

رویان، اهتتتل  هتتا، ستترخ ی ستتااه، قمیهتتا طاشقتتان، یتتاران درفش

 . یاد شده است... فار  و

 : فرماید باره می در این امام باقر
 انتد در ردهک ن از اراستان قاتامک های سااه ناروهایی با پرچم

ن حضترت مهتدی در شتهر کت و هنگتامیآینتد  وفن فترود میک

  .کنند کند با آن حضرت باعت می مکن ظهور می

                                              
 .306، ص50، جبحاراالنوار؛ 98، صالفتن و المالحم . 

 .01ص ،ی، محمد دشتسازان ندهیآ و ندهیآ :نک . 

 .85ص ،حماد ابن ،الفتن . 
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 : و ناز فرمودند
  .اند نفرند و از فرزندان عجم  909حضرت قائم یاران

 رانیرهبر ا

 ران است؟یرهبر ا یا هللا خامنه تیا در زمان ظهور، حضرت آیآ

ستتی اواهتتد بتتود، متتا ک کتتن رهبتتر ایتتران در زمتتان ظهتتور چتتن این

هللا  کتتتتتتن انقلتتتتتت ب متتتتتتا بتتتتتتن رهبتتتتتتری آیتتتتتتت دانام، و این نمتتتتتتی

متصتل  رعصت بن انقل ب جهانی حضترت وشتی( مدظلن)ای اامنن

ن این اتصتال ک شود یا اار مشخص ناست، وشی امادواریم می

 !تحقق یابد

 رانیامام در ا

ه امدام زمدان در آن ظهدور ک شوری استک کشور عزیزمان ایران چندمین

 کند؟ می

 نتارک در شتهر مکتن و در داناد امام مهتدی ن میک طور همان

... فن ووک کنند و بعد بن شهرهایی مانند مدینن، عبن ظهور میک

اند، هاچ  ردهک ن عصر ظهور را ترسامک در بان روایاتی. روند می

شتور ایتران وارد ک بن فرمایی امام مهدی روایتی دربارۀ تشریف

چتن وقتت بتن  ن امتام مهتدیکت توان گفتت شذا نمی. نشده است

 .آورند ایران تشریف می

                                              
 .905ص ی،نعمان، ةبیالغ . 





 

 

 

 

 

 

 

 اتیروا یمعنا

 فساد قبل از ظهور

جدا را فسداد گرفتده  ه همدهکد دیدآ یم امدام زمدان یات آمده، زمانیدر روا

 ؟مینک د فسادید بایایه امام زودتر بک نیا یباشد، پ  برا

عل متت . باید بان عل مت ظهور و شرایط آن تفاوت قائتل شتد

ن نشتانۀ ظهتور استت و اتفتاق افتتادن آن کت ظهور، یعنی چاتزی

دهد ظهور نزدیک شده است؛ اما علت ظهور ناستت  نشان می

ن ظهتور اتفتاق بافتتد و فقتط هتردو در یتک ک شود ث نمیو باع

ستاز  چتن زمانن افتنتد، امتا شترط ظهتور، یعنتی آن زمان اتفاق می

شتود و اگتر نباشتد  ظهور است و اگر آن شترط باشتد ظهتور می

 .افتد ظهور اتفاق نمی

 هنگامن ک یتیروان این تفاوت معلوم شد، باید دانست ک حال

، عل مت شمرد برمیستم و فساد جهان از  را فراگار شدنظهور 

آن را؛ پر شدن زمتان از فستاد، از نن شرط  کند، را باان میظهور 

ن ظهور وابستن بن آن باشتد، بلکتن فستاد ک شرایط ظهور ناست

عل متتت ظهتتور استتت؛ یعنتتی در زمتتان ظهتتور وضتتع دناتتا چنتتان 

 .ردک اواهد بود و در چنان وضعی امام ظهور اواهد

ستت؟ ان پر از ظلم و فساد نانون زمکا ن، مگر همیافزون بر ا

استتتل م هستتتتند،  ین متتتدعکتتت یعربتتت یشتتتورهاک مگتتتر در تمتتتام

نند؟ مگتر ک یت نماز فساد، رسما  فعاشکها و مرا یفروش مشروب

شتورها را بتن ک ستم،یبن نام حقتوق بشتر و مبتارزه بتا ترور  امریکا
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ن از ظلم و فستاد نناشتد؟ ک هست یشور ک شد؟ مگرک یآتش نم

ن امتر یتستت و اگتر اان کیا از فستاد شتاتر بتودن دنن در پیبنابرا

 . د آمده بودیعلت ظهور بود، حتما  تا حال ظهور پد

اما شرط ظهور، وجود یاران واقعی و آمتادگی اکثریتت متردم 

 بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترای قبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتول عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتداشت 

بتتن ضررشتتان باشتتد  هرچنتتدعتتداشت را و حقاقتتت استتت، یعنتتی 

 رنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد و آن را یبپذ

اتتواهام امتتام زودتتتر  یاگتتر م .ستتود اتتود نخواهنتتد یفقتتط بتترا

 متکک های صتاشح و بتاتقوا ند، بایتد بترای پترورش انستانک ظهور

ار بتا تترک کت ایتن. نتامک نام و جامعن را آمادۀ پذیرش حکتم اتداک

 گنتتاه، فستتاد و ظلتتم امکتتان دارد، نتتن بتتا تتتروی  فستتاد و ظلتتم 

 .عداشتی و بی

ستاز  ننان زمکتستتند، بلاار مانع ظهور نکواکافراد ن تنها ننپ  

د اتاد شتود، امیتز  هتا آنند و اگتر تعتداد یآ یز بن شمار ماهور نظ

 .اواهد شد تر باشبن ظهور 

 ام قبل از ظهوراق

بلنددد شددود  یبددل از امددام زمددان یه هددر پرچمددکدد ت آمددده اسددتیدددر روا

فدر و نفدا  ک شدانییبدل از ظهدور ا یعتدیصاحب آن طاغوت اسدت و هدر ب

 دارد؟ یان سازگار ر یا یات چگونه با انقلاب اسلامین روایا. است

هتتای  تابک طور مفصتتل در ن ایتتن بحتتث بتنکت ابتتدا بایتتد بداناتتد

ۀ دکتتتر نوشتتت آفتددا  یمایسددهللا امانتتی و  نوشتتتۀ آیتتت جهددان دادگسددتر

تتک روایتات بررستی و متورد  هللا طتاهری آمتده استت و تک حباب

تواناتد بتن  بترای دیتدن تمتام مطاشتب می. بحث قرار گرفتن است

 .مایادتاب مراجعن نک این دو

تتتوان گفتتت منظتتور از ایتتن روایتتات،  طور ال صتتن می امتتا بتتن

ن بنتام حضترت و بتا ادعتای مهتدویت صتورت ک هایی است قاام

ن کت اند ستانیک بنابر قرائن موجود در این روایات، آنتان. گارد می
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اواننتتتتد و داعاتتتتۀ مهتتتتدویت و  متتتتردم را بتتتتن ستتتتوی اتتتتود می

نامنتتد و  ین اتتود را مهتتدی نمکتت ستتانیک بخشتتی دارنتتد، نتتن نجات

ستاز ظهتور و در  گری موعود ندارند و اود را زمانن ادعای منجی

انقلتت ب استتل می ناتتز ادعتتای . داننتتد می اتتدمت امتتام مهتتدی

مهدویت ندارد، بلکن امام راحل بارها فرمودند ما بتا ایتن حرکتت 

اتتتواهام زمانتتتۀ رشتتتد و تعتتتاشی متتتردم فتتتراهم آیتتتد، ظهتتتور  می

 .صاحب اصلی آن بسپاریمتر شود و انقل ب را بن دست  نزدیک

گاتترد، بلکتتن  نمی هتتا را دربتتر بنتتابراین روایتتات ایتتن نتتوع قاتتام

هتا، افترادی قبتل از حضترت  ن بنتابر آنکت برعک  روایاتی هستت

کننتتد و زمانتتۀ ظهتتور حضتترت را فتتراهم  اازنتتد، مبتتارزه می برمی

 .سازند می

سی این معنا را برای این روایات نپذیرد و بگوید هتر نتوع ک اگر

گتویام اگتر  حترام استت، می و حکومتی قبل از امام زمتان قاام

 انقل ب و حکومتی نباشد، بسااری از دستورهای اجتمتاعی دیتن

تا حال . شود ها بن حکومت احتااج دارد، تعطال می ن اجرای آنک

گتتذرد و معلتتوم هتتم ناستتت  هتتزار و دویستتت ستتال از غابتتت می

ن ایتن کت حکتام راچند سال دیگر ادامتن یابتد؛ آیتا اداونتد قترآن و ا

ها تأکاتد نمتوده، بایتد  هتا بترای تمتام مستلمان همن بتر اجترای آن

نتد تتا فقتط در زمتان ظهتتور ک های بستاار طولت نی تعطاتل ستال

توان بتر فترم صتحت تمتام روایتات نهتی از  انجام شود؟ آیا می

ن اشبتتن معتبتر ناستتند، بتن دشاتل چنتد روایتت، کت قاام و حکومتت

ن صتدها آیتن و هتزاران روایتت کت قسمت بستاار عظتام استل م را

بر فترم تعتارم ناتز متا ایتن روایتات نهتی از . ردک دارد، تعطال

ن اجتترای کتت گتتذاریم و بتتن پاتتام اصتتلی دیتتن نتتار میک حکومتتت را

 .کنام قوانان اسل م است و هزاران دشال دارد، عمل می

ن این نوع روایات بتا تشتکال ک کنام اشبتن در پایان باز تکرار می

مخاشفتت نتدارد، بلکتن مختاشف قاتام و تشتکال  حکومت استل می

ن انقلتت ب متتا ناتتز چنتتان کتت استتت حکومتتت بتتن نتتام امتتام مهتتدی
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 .ادعایی ندارد

 نات فقیول 

در زمان غیبدت مدا بده راویدان حددیث مدا یعندی »: فرماید می امام زمان

آیا منمدور از و ایدت فقیده، و ایدت فقده اسدت یدا و ایدت . «نیدک فقها رجوع

 !توضیح دهید شخص فقیه؟ لطفاً 

آن  ۀن درجتتیتتتر  ین دانتتش فقتتن را در عتتاشکتت استتت یستتک ناتتفق

 یافکت ام از آن تتوانکتو استتنباط اح کارگاری بتن یداراست و بترا

 یو نقلت یعقلت یتق ادشتۀبتت، از طر ادر زمان غ یسک ناچن. دارد

بتر متردم  و شتود میشتمرده  ب عام امام معصومینا( اتیروا)

های  برنامتتتنگتتتر یو د ینتتتیم داکتتتد در احیتتتت دارد و آنتتتان بایتتتول 

 .نندک اطاعت یاز و... اجتماعی، سااسی و

ت مجتهتتد جتتامع یتتول  یعنتتین اتتت فقیتتمقصتتود از ول بنتتابراین 

ن اتن فقکت ن استتیتط ایمقصتود از جتامع شترا. ط بتر متردمیشرا

باشد و  داشتن ییبال  ید تقوا و اداترسیبا ،عل وه بر دانش فقن

 .دبپرهاز ا و مظاهر آن ااز دن

ومتت کح ،ناتومتت فقکح داده شتد، حاچتن توضت وجن بتن آنبا ت

. ام اسل م استتکر براسا  احکومت تفکن حکبل ،ستاشخص ن

 ل عمتتتتتتتتتتتتتتل بتتتتتتتتتتتتتتن فقتتتتتتتتتتتتتتن اتتتتتتتتتتتتتتن بتتتتتتتتتتتتتتن دشاتتتتتتتتتتتتتتفق

ن کت یا رانتد؛ بتن گونتن یم متکت، بتر متردم حینیمقررات د یو اجرا

 د یتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتز بااتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاو ن یحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 اگتتر ؛نتدک یم باتانن در حتق متردم کت نمایتدعمتل  یامکتطبتق اح

ت یت، از مقتام ول سر بزنتدن بخش از او یدر ا ییاطان یتر  کوچک

 .آن نخواهد داشت یبرا یتاگر صل حیشود و د یعزل م

جملتن  ، ازهایی تابک دربارۀ ول یت فقان، بن تر باشاطل ع  یبرا

 !نادک ی مراجعنآمل یهللا جواد تیاثر آ هیفق تیوال
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 عهد یدعا

را چهدل صدباح  عهد امدام زمدان یدعا هرک ات آمده، یه در رواک چنان

 ن زنددده شدددن چددهیددا. بخوانددد، در زمددان ظهددور حضددرت زنددده خواهددد شددد

ن یددا یبددل از رجعددت ایدد ،ا منمددور همددان رجعددت اسددتیددو آ دارد یتددیفیک

 موضوع محقق خواهد شد؟

ن دعا را بخواند، یچهل صبح ا هرک  امام صادق ۀبن فرمود

ن ش از ظهتور آارد و اگتر پتاتگ یقرار م یاوران حضرت مهدیاز 

آورد تتا در اتدمت  یرون متاترد، اداوند او را از قبتر باحضرت بم

 آن هتزار حستنن بتن او ۀلمتک بن هتر یتعاش آن حضرت باشد و حق

ن همتان رجعتت یتا . ؛نتدک د و هزار گناه از او محتویرامت فرماک

بتن  یشتود، وشت یآغاز م یرجعت با ظهور امام مهد ؛ زیرااست

ن مقتام یتبتن ا تتاوانتد عهتد بخ ین فقتط دعتاکت ستتان نیا ۀمنزش

 :رداز در نظر بگار را نیز  ۀتکد دو نین باکبرسد، بل

ز درستتت و مطتتابق بتتا اتتگتتر نید ین اعمتتال و رفتارهتتاکتت نیتتا. 0

ن دعتا انت  یتقتت ااد بتا حقیتانستان با ؛ زیتران شترع باشتدیمواز 

 اتتتتتتتتتتود  یداشتتتتتتتتتتتن باشتتتتتتتتتتد تتتتتتتتتتتا بتوانتتتتتتتتتتد بتتتتتتتتتتا اتتتتتتتتتتدا

 عهد ببندد؛

وانتتد، انستتان ا یعهتتد را م ین دعتتاکتت ین استتت شخصتتکتتمم. 3

ن دعتا، او را متحتول یتت اکتاداوند متعال بتن بر  یباشد، وش یبد

بتتا  ین دعتتا در چهتتل روز و عهتتد قلبتتیتتگردانتتد و بتتا اوانتتدن ا یم

 شتود یجتاد میدر وجود او ا ی، چنان تحول اساسیحضرت مهد

 .ت اصحاب حضرت برسداتواند بن قابل ین مک

ا یددعهددد، آ یدر دعددا« یفی، شدداهراً سددیفنددک مددرتزراً » ربددا توجدده بدده جملدد

ا یدم یا دهیفدن پوشدک ،مینک یار یم تا امام را ییآ یرون میه از یبر بک یهنگام

 ست؟یچ« یفیشاهراً س»لباس؟ و منمور از 

جملتتن  ، ازوجتتود دارد یاحتمالتت ت« یفنتتک متتؤتزرا  »عبتتارت  یبتترا

                                              
 .000ح، 35، ص59، جبحاراالنوار . 



 ها ها و پاسخ ؛ پرسشتیمهدو  ► 516

 

واب اوانتدن ثتجملن  ازم، اعماشن ک این است یقان مراد حقک نیا

ن کت استت یفنتک ،جملتن چتن ظتاهرباشتد، اگرهمراه من  ن دعایا

 . پوشد میت ام

ن قستمت بتن تعجتب یتن مراد از اک ن استیگر هم ایاحتمال د

صتتاحب  ؛ زیتتراصتتاحب قبتتر استتت یپوشتت فنک ق، ازیدرآوردن التت 

شتتتود و متتتردم  یگتتتران مید یبتتترا ین صتتتورت، عبرتتتتیتتتقبتتتر در ا

 ر فتنش دک و هرون آمتدااز قبر ب ه،زنده شد یا ن مردهک ندانب یم

  .گردن اوست

  حتق یتترو  یشتجاعت بترا ی، ادعتا«یفاشاهرا  ست»منظور از 

  .است

 ریغد ۀاطب

 یحضدرت مهدد  ۀر دربدار یغدد ره در خطبدکد امبرین جمله از پیا یمعنا

 ست؟یچ« قاأل  انن اشغر اف من بحر اشعم»: فرمود

ن معنتای مناستب بتا ک معانی متعددی در شغت دارد «غر اف»

 رود »ایتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن جملتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن 

، رودی پتر آب امتام مهتدی»: فرمایتد می پاامبر  .است« بپر آ

 .«از دریایی عماق است

در روایتتتی، بحتتر عماتتق را بتتر معرفتتت اشهتتی و  اظمکتت امتتام

   .رده استک شناات اداوند تطباق

بنابر روایات ذکر شده، منظور از دریای عماق، علوم اشهتی و 

در  نکتت همتتان علمتی. استت  «علتم اشکتتتاب»بتن اصتطل ح قتترآن، 

                                              
 .099-099ص ،یهرند ی، مل علعهد یدعا شرح . 

 .099همان، ص . 

 ؛توانتد باشتد یز ماتننتده نکاذا یشغت غترف، اشبتتن بتن معنتا. یروزآبادا، فقداموس . 

ق اتتعم یایتتق استتت و امتتام از در اتتعم یایتتوصتتل بتتن در  یامتتام مهتتد یعنتتی
 .دینما یاستفاده و ااذ م

 .30، ح336، ص9، جبحاراالنوار . 

 .99یۀرعد، آ ۀسور  . 
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افاضتتن گردیتتده و  یتتک ائمتتن بتتوده و بعتتد بتتن یک ستتانۀ پاتتامبر

با وجتود آن . وارو آن علم اشهی است عصر اکنون حضرت وشی

 .علم، دیگر جهلی ناست و همن چاز نزد ایشان معلوم است

تفستار  ،زانیدالمتتاب ک بتن« علم اشکتاب»تواناد برای معنای  می

 .سورۀ رعد مراجعن نمایاد 99آیۀ 

 ائمن اتیروا

 و فاطمده زهدرا یو حضدرت علد رمکامبر ایبه خصوص پ معصومان

 اند؟ چه فرموده یامام مهد  ۀدربار 

ابعتتتاد  ۀدربتتتار  اطهتتتار ۀمعصتتتومان و ائمتتت ۀاز همتتت یاتیتتتروا

اشتاره  هتا آناز  ین بتن براتکت نقل شتده یحضرت مهد یوجود

 :شود یم

  :ندیفرما یم رمکامبر ااپ

 نااز دودمتان امتام حست یردن مک یاست تا وقت یا باقادن

کتن از ظلتم  نان، چبگستراندن را از عدل و داد اند و زمک اماق

  .و جور پر شده است

 نااطتاب بتن فرزنتدش امتام حست یرمؤمنان حضرت علتاام

  :فرمودند

 ۀننتتدکظاهر  ؛ن فتترد از فرزنتتدان تتتو قتتائم بتتن حتتق استتتانهمتت

  .عدل و داد ۀن و گسترانندید

 : فرمودند یتیوادر ر  یامام حسن مجتب

 یگتتتاه بتتتن صتتتورت جتتتوان آن. دراز دارد یبتتتتش عمتتتر ااو در غ

  .ردک تر از چهل سال ظهور اواهد مک

  :ندیفرما یبت ماغ ۀدربار  ناامام حس

                                              
خ اشت، ةبدیالغ :بتن نقتل از) 88، ح93، بتاب956، ص9ج حتر عتاملی،شتاخ  ،ةالهددا اثبات.  

 (.یطوس

 (.نیالد مالک :بن نقل از) 000، ح93، باب969همان، ص . 

 (.965، ص9، جةالهدا اثبات :بن نقل از) مهدی راه . 
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  .بت اواهد داشتان غک ن فرزند من استانهم ...

  :آمده است از امام سجاد یتیدر روا

اران رستول یته نفر هستتند، ماننتد دز اصد و سااران قائم سی

  .ادا در جنگ بدر

 ات امام عصریروا

و  است، عه از امام بایر و امام صاد یث شیات و احادیروا تر بیشچرا 

در  اندد، ردهک نقدل تدر مک یدیتدب رواک در ؛ ه امدام زمدانیگر ائمه، به و یاز د

 تددر بیشاز بقیددر امامددان دارد؟  یتر  یعمددر طو ددان امددام عصددر هکدد حددالی

از  یو بعضد یندیشدان بدا بزرگدان دیملایدات ا ،مام عصدرا اطلاعات دربارۀ

 .ستبراک بتیمراجع در زمان غ

ث از یتاحاد برنتد، ن آن حضرت در غابت بن ستر میک از آن روی

بن مدت پتن  ستال  یحضرت مهد. است تر نقل شده مک شانیا

آن حضتترت بعتتد از  یبتتت صتتغراابتتا پتتدر بزرگوارشتتان بودنتتد و غ

چ اشتذا هت .شروع شتد یهجر  361 در سال یر کشهادت امام عس

اشبتتن . شتان نبتوده استتیاز ا یتتر  باشث یتنقل احاد یبرا یزمان

بتت آن ال غاتبتن دش ی، وشتاست از آن بزرگوار نقل شده یثیاحاد

بتا وجتود  یوشت. نبوده استت یتر  باشث یان نقل حدکحضرت، ام

از صتتادر اتتاز آن حضتترت، در موقتتع ضتترورت و ن یعتتاتان، توقیتتا

 دستتر توانتد در  یموجود استت و م ون نازاکن نک استشده 

امتتام  از فتتراوانات یتتن رواکتت نیتتبتتن علتت وه ا. رداتتهمگتتان قتترار گ

ن کت استت یمناستب های تال موقعابن دش ،و امام باقر صادق

 هتتتتتا تاموقعآن آن دو حضتتتتترت از  .اند داشتتتتتتنآن دو بزرگتتتتتوار 

 یوشتت ؛نتتدو احکتتام مختلتتف دیتتن را باتتان نمودردنتتد ک استتتفاده

امتتام  بتتن ویتتژه ی،و بعتتد یامامتتان قبلتت یت بتترااتتموقع نگونتت نیا

از  یتتر  مکت ثیاحاد ،لان دشابن هم. امده استابن وجود ن زمان

                                              
 (.نیالد مالک :بن نقل از) 030، ح965، ص9، جةالهدا اثبات . 

 .395، ح930همان، ص . 
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 .میدار  وارآن بزرگ

 روز ظهور

  ،23یروز ظهدور حضدرت مهدد  از امام صاد  و امدام بدایر یاتیدر روا

جمعده را روز ظهدور حضدرت ماه مبارچ رمردان معرفدی شدده، و روایداتی 

سددت؟ اگددر ین ویددت نیددیتع ی، نددوعهددا اند؛ آیددا اعلددان ایددن زمان دهبرشددمر 

 ند؟ک یدا میساو چگونه معنا پ یروزها دیگرگونه باشد، انتمار در  نیا

 : آمده است از امام صادق یتیدر روا
ش از ارمضتتتان، پتتت کن در متتتاه مبتتتار کتتت یآستتتمان ۀحاآن صتتت

متتتاه  39نتتتد، در شتتتب جمعتتتن، شتتتب کاف ین ماظهتتتور طنتتت

   .ودرمضان اواهد ب

شتان یا ۀن بتن گفتتک ظهور است یها از نشانن یآسمان ۀحاص

 : دیفرما یز مان یحضرت عل. رمضان اواهد بود 39در 
در متتاه رمضتتان  یآستتمان ۀحافتترج، صتت یها از نشتتانن یکتتی

   .است

 .اند یاد نکردهرمضان  39 را ات روز ظهوریجن، رواادر نت

اند،  ردهک رکظهور آن حضرت را روز جمعن ذ ،اتیاز روا یبعض

کتن معلتوم نشتده  ضمن این. نپذیردر اان تغک ستان یاما قطع

 دام جمعتتتتتتتتتتتتتتتتن، جمعتتتتتتتتتتتتتتتتۀ کتتتتتتتتتتتتتتتت نکتتتتتتتتتتتتتتتت استتتتتتتتتتتتتتتتت

 .ظهور است

 ند؟ ک یدا میساو چگونه معنا پ یروزها دیگرانتمار در 

داشتت، چشتم بتن راه بتودن و  چشتم یانتظار در شغت بن معنا

ر ژه دیتانتظار در استل م بتن و . نده داشتن استید بن آاام ینوع

ت حضتتترت یتتتمتتتان استتتتوار بتتتر امامتتتت و ول یعن، اامتتتذهب شتتت

ومتتت کآن حضتترت، آغتتاز ح کد بتتن ظهتتور مبتتار اتت، امعصتتر یوش

تتتوان  یم. ان شتتده استتتاتتب یآمتتادگ یصتتاشحان و در واقتتع نتتوع

                                              
 .319، ص53، جبحاراالنوار؛ 651، ص3، جنیالد مالک؛ 309ص ،یطوسشاخ ، ةبیالغ . 

 .331، صاالثر منتخب؛ 385و  333، ص53، جبحاراالنوار؛ 099ص ،ی، نعمانةبیالغ . 
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اصتل حرمتت  نکت ی،اسل م یلک از اصل« انتظار فرج»ن ک گفت

. رداتگ ین میتمااستت از شطف و رحمت اداونتد  یداأ  و نومی

ب، اقرار بن امان بن غیعبادت، ا یانتظار فرج، نوع ،اتیروا بنابر

، امامتتان معصتتوم ییشتتوااو پ امبراتتاتتدا و رستتاشت پ یگتتانگی

اد و یتفر  یو نتوع یدار یت، عامتل مقاومتت و پایتل ش و ستازندگ

 . داران اودسر است رش سلطن و اعترام بن زمامیعدم پذ

 دارید

نددد و ک یظهددور مدد یو روز ن ماسددت یدر بدد ه امددام زمددانکدد ت رایددن روایددا

 انیدسندش را ب دهید وح یشناسند، توض یز را همه میآن عز  چوجود مبار 

 !دینک

ن حضرت ک استنقل شده  یعاباره در منابع معتبر ش نیدر ا

. شناستند یشتان را نمیمتردم ا یان مردم حضتور دارد، وشتادر م

ن متتتردم حضتتترت را کتتت استتتتات آمتتتده یتتتن روایتتتاز ا یدر بعضتتت

ر از امتام ان ابوبصتکت یتیمانند روا ؛شناسند ینم ینند، وشاب یم

 : ن آن حضرت فرمودک ندک ینقل م صادق

 یحضترت مهتد ین را بترااشتاامبران پاتپ یها اداوند ستنت

در  وستتتفی یامتتتا ستتتنت اداونتتتد بتتترا... ستتتازد یم یجتتتار 

ن او و ان اداونتتد بتتکتت ن استتتیتتا یاصتتوص حضتترت مهتتد

و را ردم ان متتتکتتت یا دهتتتد، بتتتن گونتتتن یمتتتردم حجتتتاب قتتترار م

  .شناسند بانند، وشی نمی می

نقتل  از امام صادق یگر یت دیدر روا یرفار صیسد همچنان

حضتترت  یبتترا وستتفیستتنت  ۀن آن حضتترت دربتتار کتت نتتدک یمتت

 : فرمود یمهد

حجتتتش  ین اداونتتد بتتراکتت داننتتد ید ماتتن متتردم بعیتتچگونتتن ا

ن کت نیتنمتود؛ در ا یجتار  وستفی ین بتراک ندک یچن را جار  آن

آنتتان  یهتتا نتتد و بتتر فرشک یت متکتتبتتازار متتردم حر  حضترت در
                                              

را در  ن متتردم امتتام زمتتانکتتز آمتتده استتت اتتحتت  ن ۀدربتتار ) 33، ص3، جنیالددد مالک . 

 (.شناسند ینم ینند، وشاب یمراسم ح  م
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  .را نشناسند یگذارد و آنان و یقدم م

 ،یافکدد :ماننتتد یعاشتت یمیل و قتتداات در منتتابع اصتتیتتن روایتتا

نقتتل شتتده و استتناد آن در  یطوستت ةبددیالغو  ینعمتتان ةبددیالغ، نیالددد مالک

 . ده استیها درج گرد تابک نیا

 نام بردن از امام

از مدردم ندام مدرا  یه در جمعدکدهر »: اسدت ام زمدانت از امدین روایا ایآ

 ؟«دلعنت خدا بر او با ،ببرد

ب دوم یتتنا. استتت( از امتتام یا نامتتن)یعات، متتتن تتتوقیتتن روایتتا

 :فرموده است امام زمان

مجمع من اشنتا   یف یع بخط أعرفن من سماناارج توق

   ن شعنع هللا؛افعل یباسم

 هترک : دشناستم صتادر شت ین آن را مکت یبن اط یعاتوق

مم نتام ببترد، شعنتت اتدا از مردم مرا بتن است یان جمعادر م

  .بر او باد

لمتن ک نیتا آمده و معمول   ائمن« اشنا »در متن روایت اشبتن 

را قبتتول  هتتا آنن امامتتت کتت یستتانک و( ستتنت اهل)عامتتن  یرا بتترا

ر نتام کتن و ذاتتق کشذا منظتور تتر . اند برده ار میک اند، بن نداشتن

تشتتن  و  یتتکن باعتتث تحر کتت تستتنن استتت فتتل اهلدر محا ائمتتن

حتتق  یعنتتی ،آمتتده« یباستتم»شتتود و ناتتز در متتتن روایتتت  می

وجو  بتت صتغرا باعتث جستتادر غ ؛ زیترادیح بن نام را ندار یتصر 

پت  منظتور از متردم، . شتده استت یان ماعات شتیاز امام و اذ

بتر  علت وه. ستتان امتروزیان و جلسات و محافتل مرستوم اعاش

بتودن؛  اد امتامیتنن  ،مخصوص امام منظور است بردن نام این،

ن اان توصتتتاعابتتتن شتتت ن ائمتتتنکتتت میتتتدار  یگتتتر یات دیتتتروا زیتتترا

                                              
 .593ص ی،ر طبر ی، محمد بن جر ةاالمام دالئل . 

 .989، ص3، جنیالد مالک . 
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ل دهنتد و کاتشت اد ائمتنیتن جمع شوند و مجاش  ک ندیفرما یم

 ینتتد و بتترایجو  یت مکشتتر  ین مجاشستتاچنتت ن درکتتن مل ئکتت بداننتتد

 .نندک یآنان دعا م

 د پشت ابرااورش

شدده ه ید پنهدان در پد  ابدر تشدبیه خورشدب بدیدات، امدام غایچرا در روا

 است؟

 یثید پشتتت ابتتر، بتتن حتتدابتتن اورشتت ین حضتترت مهتتداتشتتب

  :ندیفرما ین از اود حضرت نقل شده و مک گردد یبرم
از بتتتتت، ماننتتتتد استتتتتفاده ااستتتتتفاده از متتتتن در غ یچگتتتتونگ

  .پوشانند ن ابرها آن را میک نگامید است هااورش

د پشتت ابتر ابتا اورشت در وجوه تشابن حضترت یعل من مجلس

 :اند ن گفتناچن

د نتتور ارنتتد، امتتا اورشتتاگ ید را مااورشتت هتتا جلتتوهرچنتتد ابر . 0

ند و هتم از پت  ابتر ک ی  نمیان در ابخش اود را از جهان یروشن

بت قترار دارد، اغ ۀز هرچند در پ  پردان امام. تابد ین مابر زم

چتن ، افکنتد می ان پرتتواتعاشم ۀت آن حضترت بتر همتیاما نور ول 

ن و اهتل آن از ا، زمتنباشتد، بنتابر روایتات ن اگر نور آن امتامک نیا

 .ن استااو امان اهل زم ؛ زیراروند ین ماب

ات، باز هم یات و رواین همن آثار و معجزات و آیبا ا هرک . 3

ر وجتود کتن منکت استت یستک ماننتد ،ش شتودکر وجتود مبتار کتمن

ان پنهتان دگیتن در پشت ابرهتا از دک یهنگام ؛گردد مید ااورش

 .رسد یان ماچن آثار وجودش بن جهانگراست، 

د از پشتتت ارون آمتتدن اورشتتاتتن متتردم انتظتتار بکتت همچنتتان. 9

منتتد گردنتتد، در  از آن بهره تتتر باششتتند تتتا ک یره را متتاتتت یابرهتتا

ان و محبان حضرت، همواره انتظتار وجتود اعاز شابت نازمان غ

                                              
 .33، ص53، جبحاراالنوار . 
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  .شوند ید نماش را دارند و هرگز ناامکمبار 

                                              
 .39ص همان، . 





 

 

 

 

 

 

 

 یشناس باآس

 ست؟یچ« تیمباحث مهدو  یشناس بیآس»مراد از . 1

بخش  ها و نجتات شتنین رهبتر اندکت ینتاب و درستت ۀشیهر اند

رد و اگ یمخاشفان و معاندان قرار م یهدف دشمن ،هاست توده

همتتراه  ییها زمتتان بتتا انحرافتتات و ارافتتن ین استتت در طتتکتتمم

زلتت ل را  نتتاب و ۀشتتیو دراشتتان آن اند یواقعتت ۀن چهتتر کتت شتتود

و  یاستتل م یا شتتنین اندکتت تیفرهنتتگ انتظتتار و مهتتدو . بپوشتتاند

شده استت و  ییها باز در طول زمان گرفتار آسااست ن یقرآن

ن یتتب بتتن ایتتف و تخر یتتن از راه تحر کتت رده استتتکتت دشتتمن تلتت ش

. ن راه نجتتات و ستتعادت بشتتر استتت ضتتربن بزنتتدکتت ینتتیاعتقتتاد د

ها را  باد آستیتبا ینیشن و اعتقاد دین اندیروان اااست پ یهیبد

ن یتتاز ا ییها نمونتتن. گرفتتتار نشتتوند هتتا آنبشناستتند تتتا بتتن دام 

 :ند ازا ها عبارت باآس

 ؛ابت امام زمانات و نین مهدو اان دروغامدع. 0

 ؛ن مل قات و ارتباط با امام زماناان دروغامدع. 3

ومتتت در زمتتان کغلتتط از مفهتتوم انتظتتار و ح یها برداشتتت. 9

 بت؛اغ

 ... .ردن نسبت بن ظهور وک ظهور و عجلن یبران وقت ااتع.9

 ن استتیتت ایمباحث مهدو  یشناس بان مقصود از آسیبنابرا

 یر کف ۀن حوز ین تا بن حال در اک ییها یشیاند  ک ها و یرو  ک نک

رد و فهم اقرار گ یصورت گرفتن است مورد بازشناس یو اعتقاد

و  یر کتتتف ۀن حتتتوز یتتتات در ایتتتات و روایتتتدرستتتت و منطبتتتق بتتتر آ
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 .ن گرددااتب یاعتقاد

 د؟ینک انیت را بیان مهدو یبا جر  یدشمن یها از نمونه یبرخ

عات حضترت اژه توقیقرآن و سنت و بن و  یها براسا  آموزه

ن کت ان عتام امتامنایبد از یبا ابر ک بتاان در زمان غاعا، شیمهد

م و دستتورات اننتد و تعتاشک یرواتد هستتند پاتقفها و مراجع تقل

ن علمتا و ین اک عن گواه استاخ شیرند و تار ابگ ها آنرا از  ینید

 یمکن چتتون د  مستتتحکتت انتتد شتتنا  بوده دار و زماناتتب یفقهتتا

دشتتمن  یعن را در مقابتتل هجتتوم فرهنگتتاشتت یاعتقتتاد یمرزهتتا

ن نهتاد یترزمان، دشمنان با ایل از دان دشااند و بن هم ردهک حف 

 یها ها و ستال رده و در دهتنکت یوستتن دشتمناپ کو مبار  یاشه

 ؛اند را آزموده یادیز  یها اند و راه ردهک یا سرسختانن ۀر مبارز ااا

ابتت اتتاص او ن ن ارتبتتاط بتا امتام زمتتاناازجملتن بتا طتترح دروغت

ن متردم را از عاشمتان و ن توجتک اند دهر ک نسبت بن حضرت، تل ش

گر  لتتنااد و حشتتا یبرگردانتتده و بتتن جانتتب افتتراد عناهتتان شتتافق

اوش  آن دست یها ن و آموزهید رفتن دستورات بگردانند تا رفتن

در . ف گتترددات تضتتعیتتف شتتده و اعتقتتاد بتتن امامتتت و ول یتتتحر 

ان ارتبتاط بتا اعن متدیتد ایتن مر کت از افتراد یر بعضتااا یها سال

ا و اتانتد و دن از علما و مراجع فاصتلن گرفتن ،اند شده امام زمان

گونن  نیرا ایاند؛ ز  ادان قرار دادهن شایا ۀچین اود را باز ید ،بال تر

 ینتیان ارتباط با امتام، دستتورات دان مدعین اک اشقا شده است

ن صتورت، یتننتد و در اک یافتت متیدر  ما  از امام زمتانارا مستق

ت استتت و در اتتقتتت و واقعااملتت   مطتتابق بتتا حقک ن دستتتوراتیتتا

 ؛ستتاد نامراجع تقل ۀاعمل ۀبن رساش یاز اگر نید یطین شرااچن

نند ک یاز قرآن و سنت برداش مرا  ینیدستورات د ها آنن ک رایز 

، یآر ! ا نباشدیادا باشد و  یم واقعکن است مطابق با حکو مم

ار اد بستیتن باان متؤمنکت استت ین امتروز ااطان از اشقاءات شتیا

 گرفتتار نشتوند و حتق ین شتاادانان بتن دام چنتکت مراقب باشتند

و  امتام زمتان ۀاان بتن توصتاعامتا شت ۀن همتکت ستا م آنمسل  
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د اتتبتتت متتأمور بتتن اطاعتتت از مراجتتع تقلازمتتان غ در ر ائمتتنیستتا

 .ت استما حج ۀبر هم ها آنم و فتوا و نظر اهست

ظلدم و جدور اسدت  ی، فراواندند شدرا ظهدور امدام زمدانیگو  یم یبعض

 ح است؟یه صحین نمر یا ایآ! ردک د با ظلم و جور برخوردین نبایبنابرا

ت ایتتات و روایتاز آ ین هتتر برداشتتکت مات داشتتتن باشتد دقتیتبا

و  ید مطتتابق بتتا اصتتول و قواعتتد قرآنتتیتتن باکتتبل ،ستتتاح ناصتتح

ن کت ات فراوان آمده استین در رواک درست است. باشد یثیحد

ن از کت گونتن همان ،نتدک ین را پتر از عتداشت متازمت یامام مهتد»

 وتکات ستیتن روایتا یامعنت یوشت« ظلم و ستتم پتر شتده باشتد

ظهور  ۀنان زمردک فراهم ۀردن ما در برابر ظلم و ستم بن بهانک

م بتن نتام یتدار  یاصل ،اتیات و روایرا در آیز  ؛ستان امام زمان

 یبترا ینتین اصل مهتم دین اک «رکاز من یامر بن معروف و نه»

بت را هم شتامل اغ ۀن دور یهاست و بنابرا انکها و م زمان ۀهم

 . است

 : فرمودند یناامام ام
م را ظلتت یم جلتتواالتترن عتتاشم پتتر از ظلتتم استتت، اگتتر متتا بتتتوان

[ ... استتت]ضتترورت استتل م و قتترآن . فمتتان استتتالکم تیر اتتبگ

د یتد، امتا بایتااد او بیتم بااتتوان  یاما چتون نم. مانک ناد چنیبا

  .... ار راک مانک فراهم

ن ازم ۀعداشت در هم یاجرا ،ین هدف بزرگ امام مهدیبنابرا

استتتت و عقتتتل و  یعتتتداشت یهتتتا و ب ظلم ۀردن همتتتکتتت و برطتتترف

ر هتدف اد در مستیتروان حضرت باان پک دیو گ یمنطق و شرع م

 ننتتتتتتد و در حتتتتتتد تتتتتتتوان اتتتتتتود از رفتتتتتتع ظلتتتتتتم ک تکتتتتتتاو حر 

ا یتن بن ظلم و ستتم دامتن بزننتد ک نینن ا ،وشندکط اود بااز مح

 در مقابتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل آن 

 !!نندک وتکس

 یا اتیچدده اشدد یدشددان دارایهسددتند و عقا یسددانک ه چددهیددانجمددن حجت

                                              
 . 00و  06، ص3، جامام فهیصح . 
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 .دیح دهیاست؟ توض

 یو جعلتت ین ارافتتیتتد یتتکن کتت _ت اتتم شتتاه، بهائیتتدر زمتتان ر  

 ع داشتتن باشتدار و وستاتفراگ یتاافت تا فعتاشی یفرصت _است 

ن در کتت ییهتتا از چهره یکتتی. ردکتت ن را نگتترانان علمتتا و متتؤمنکتت

خ امرحوم شت ،پرداات یجد   ۀ، بن مقابلین سااتگین دیمقابل ا

 0995شتان در ستال یا. بتود« یحلبت»معروف بتن  ییمحمود تول 

ن اتعل یل تکاتشت یل داد تتا اقتدامکان را تشتاتحجت ۀیتر اانجمن ا

 یهتا از چهره یحتت یار ان راه افراد بسیهد و در ات انجام دابهائ

 .ردندک یار کبا او هم یاساو س ینید ۀبرجست

ا ، امتتبجتتا و مطلتتوب بتتود یگرچتتن اصتتل اقتتدام مرحتتوم حلبتت

در  یدیتترفتتتن شتتده در انجمتتن، عقاید پذیتتار و عقاکتتاز اف یبعضتت

 یبتتن رهبتتر  یو انقلتت ب یم استتل مات عظتتکتتجهتتت مخاشفتتت بتتا حر 

ن انجمتن هرگونتن دااشتت در امتور کت نیتمثتل ا ؛بود یناامام ام

دانست و  ینم ینیان دیشوااپ ۀبندیرده و آن را ز ک را رد یاساس

 ام امتام زمتاناتن قبل از قک ین معتقد بود هر پرچمک نیبال تر ا

د یتباد و است اواهد انجامکبوده و بن ش یبلند شود در گمراه

. ل دهتدکاومتت تشتکد و حیتااب منتظر بتود تتا اتود امتام زمتان

مستتلمانان را در  ۀفتتان وظیتتتر  شارات بکتتن تفیتتهتتا بتتا ا یانجمن

دانستتتند و  یظهتتور م یردن بتتراکتت بتتت، انتظتتار و دعتتااعصتتر غ

 .دانستند یروها مامبارزه را هدر دادن ن

ات یتتتار مختتتاشف قتتترآن و رواکتتتن افیتتتن اکتتت روشتتتن استتتت یوشتتت

 :رایز  ؛است تاب اهل

 یتکستت و ااست جتدا ناانت از سیما د ینیدر فرهنگ د ،اول   

. تفتتاوت باشتتد یب یاستتاتوانتتد نستتبت بتتن امتتور س یمستتلمان نم

در  ،بودند یبزرگ اسل م ین اود از فقهاک ینان امام امک چنان

استتت را ااز س یچ وجتتن انتتزواابتتوده و بتتن هتت یاستتامتتتن امتتور س

 ؛دانستند یز نمیجا

رده کت ام قبتل از ظهتوراتاز ق ین نهک یاتیاز روا مقصود ،ا  اثان
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 یو بتتتا ادعتتتا ین بتتتن نتتتام امتتتام مهتتتدکتتت استتتت یاستتتت، پرچمتتت

دن ظلتتم و اتتبرچ ین بتتراکتت یت برپتتا گتتردد؛ نتتن هتتر پرچمتتیمهتتدو 

 ؛دشوعداشت برپا  یبرقرار 

ف، اتلکت یف است و گتاهالکن عمل بن تامسلم ۀفاوظ ،ثاشثا  

ان مبتارزه کتن امکت یاشبتتن بتن آن مقتدار  ،مبارزه با طاغوت استت

 ؛باشد

اعل م  _مؤس  آن  _ یام مرحوم حلبان با پاانجمن حجت ،رابعا  

ر بتتن صتتورت اتتاا یها رد، گرچتتن در ستتالکتت و انحلتت ل یلتتاتعط

 .داشتن است ییها تا، فعاشیررسماغ





 

 

 

 

 

 

 

 یمهدو یها تابک یمعرف

 انیمحمدرضا فؤاد

 یتمطاشعار اس

 یعموم

ت، یمهددو  ییدم، مرکدز تخصصد ان،یوسدفی ی، مهدد دیخورش طلوع. 1

 .صفحه26، یی، پالتو 1334چاپ اوو، 

مشخصتات  ۀدربتار  یداتمباحث مختصتر و مف یتاب داراک نیا

ستنده ینو . بت صغراستاو دوران غ یامام مهد یها یژگیو و 

ل و ین، اشقتتاب، شتتمااتتنک نتتام و: چتتون ین دو گفتتتار مبتتاحثیتتدر ا

، محتتل ان توشتتد، اثبتتات ولتت دتیتتلتت د، جر اات، نستتب، مااصوصتت

حضرت و شتهادت  یها تاعان، فعاشاامام بن ش ی، معرفیزندگ

ات و منتتابع یتتات و روایتتاز آ یر اتتگ را بتتا بهره یپتتدر امتتام مهتتد

 .ان نموده استاوا و روان باش یبا قلم یخیتار 

، یدم، ید خراسدانیدن وحی، حسدپروردگدار حجدت و فدهیخل نیآخدر ادید به. 2

 .صفحه93، یی، پالتو ، چاپ چهارممدرسه ا امام البایر العلوم

مؤشف است، اود  نید اصول تابک ۀن برگرفتن از مقدمک ن اثریا

و  ضتترورت وجتتود امتتام معصتتوم: ماننتتد یمطتتاشب ۀدارنتتد دربتتر

ات یتاز آ ین اصتوص، بعضتیتدر ا یو نقلت یعقلت ۀاز ادشت یبرا

ت، یات مهتتتتدو یتتتت، تتتتتواتر روایرشتتتتده بتتتتن حضتتتترت مهتتتتداتفس

 یت حضترت مهتد، طول عمر، معجزایات امام مهدااصوص
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 .باشد ین عصر میدر ا یاز امام مهد یمند و راه بهره

قددات جمیددران، یددم، مسددجد مقدددس ی، واحددد تحقمددا بددا یولدد دایددناپ. 3

 .صفحه 71، یی، پالتو 1377جمیران، چاپ اوو، 

بت و آثار ظهور امتام ات، غاشخص ۀدربار  یتاب پژوهشک نیا

ت، بتن ااتصتار ایات و روایسنده با استناد بن آینو . است یمهد

متت کبترا، حک بتتابتان اتاص، غیبتت صتغرا، نااغ: مانند یمباحث

در . نتتدک یبتتت، طتتول عمتتر و صتتفات منتظتتران را مطتترح متتاغ

ز بتتا توجتتن بتتن اتتن یاز آثتتار ظهتتور امتتام مهتتد ییها ان، نمونتتنیتتپا

 .ان شده استاات بیروا

، مسددجد مقدددس جمیددران، یددم، چدداپ اوو، ظهددور بددت،یغ امامددت،. 4

 .صفحه136، ی ، ریع1417

و مستائل  یل امتام مهتدیاحتوال و فضتا ۀن پژوهش دربتار یا

آیتتات و روایتتات را ن اثتتر، یتتا. بتتت و ظهتتور اوستتتامربتتوط بتتن غ

امتتام  هتتا آنن راه شتتناات امتتام دانستتتن و بتتا استتتناد بتتن یبهتتتر 

 یات معرفتیتاز آ یادیقرآن و مصداق تعداد ز  یپا را هم یمهد

 ۀدربتتتار  یو ستتتودمندان، مباحتتتث مختصتتتر یتتتدر پا. رده استتتتکتتت

 .ان شده استاف منتظران بیبت، علل و انواع آن و وظااغ

 ،(یمهدددد حضدددرت آثدددار و رتیسددد ات،یدددح بددده وتددداهک ینگددداه) پنهدددان یدایدددپ. 2

 .صفحه72 ،ییپالتو  ، یم، حرور،ییآیادیدمسعود پورسیس

، یامتام مهتد یاز زنتدگان یتاب شتامل مباحتث مختصتر ک نیا

عتات، دعتا و اامتام، توق ۀر است بتت،اشرح نام و نسب، ولت دت، غ

 یدر امور مختلف امام ۀر ان نوشتار، سیبارز ا ۀجلو. نمازهاست

، ی، اقتصتتادی، اجتمتتاعیاستتا، سی، االتت قیتتتاترب ۀر اماننتتد ستت

 . است یتیر یمد و ییقضا

رسدوو،  د آوی، سع(یمهد حضرت یزندگان به گذرا ینگاه) شب یسو آن. 6
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 .صفحه31، ی، ریع1373ک معارف، چاپ اوو، یتهران، نرگ ، ن

 یامتتتام مهتتتد یاز زنتتتدگان ییها ان گوشتتتناتتتتتتتاب بتتتن بک نیتتتا

 یر اتگ و بتا بهره یگزارشت _ یخیتار  ۀواسنده بن شینو . پردازد یم

 یع مربتوط بتن زنتدگیاز وقتا ییها ، نموننناات معصومیاز روا

ف منتظتتتران یوظتتتا) شتتتان یا یار یتتت یبتتترا یآن حضتتترت و آمتتتادگ

 ییها بن نمونن ،آن یانیدر بخش پا .شمارد یرا برم( امام یقاحق

 .اشاره شده است یشات امام مهدیاز فرما

فدداش، ک درضددای، حماربعدده نددوا  و یمهددد امددام شددناخت جهددت در یگددام. 7

 .صفحه47، ی، ریع1379تهران، عابد، چاپ دوم، 

بان ااص او یو نا یت امام مهداشخص یتاب بن معرفک نیا

امتتام  یزنتتدگ یجمتتاشا یستتنده ضتتمن معرفتتینو . پردااتتتن استتت

عن اات شیت او در قرآن و روااگاه و شخصین جااابن تب ،یمهد

 بتتت صتتغرا واغ ۀپتتردازد و در اصتتوص فلستتف یستتنت م و اهل

 یو. نتدک یان متاتب یوتتاهک برا، طتول عمتر و انتظتار، مطاشتبک

بتت اغ یادآور یتدانتد و بتا  یم یبت امام را مصلحت اشهاعلت غ

، یستاو حضترت ع ضترهتف، حضترت اک چون اصتحاب یافراد

انتظتتار، . شتمارد یبرم یعتاطب یرا امتتر  یشتدن عمتر و یطولت ن

گتتتر یاز د ،بتتتان چهارگانتتتنینا یمنتظتتتران و شتتترح زنتتتدگ ۀفتتتاوظ

 .تاب استک نیمطاشب ا

، واحد پ وهش انتشدارات مسدجد المکارم الیمک خالصه انتظار، نییآ. 3

 .صفحه 241، ی، ریع1333مقدس جمیران، یم، چاپ اوو، 

ن در هشتت کت استت ارمکدالم الکیدمف یتاب شتر ک ۀاثر ال صن یا 

 یدعتا بترا یها دهیتعلتت و فا ۀدربتار  یمنتد بخش مطاشتب ارزش

ف متتتا نستتتبت بتتتن آن بزرگتتتوار یو وظتتتا یحضتتترت امتتتام مهتتتد

 ،استت یبتا  استتدل شیتاب تقر ک ن اصلک نیبا توجن بن ا. باشد یم

و ر شتده حتذف کذ یها و دعا ن اثر از استدل لیشده در ا یسع

 .م شودیتقد یمطاشب مهم بن همان صورت اصل
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ه و یدد، ته(یاوریدد یمهددد تددا یشناسدد یمهد از) تیمهدددو معددار  بددا گددام بدده گددام. 9

آبددادان و  رموعددود، شددعب یحضددرت مهددد  یاد فرهنگددیددم بنیتنمدد

 .خرمشهر

 ۀژ یتتتو  یستتتت موضتتتوع مهتتتدواش از باان بتتتاتتتن اثتتتر بتتتا بیتتتا

  ییآمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوزان راهنمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا دانش

ن مباحتتتتث مختلتتتتف و اتتتتابتتتتن تب ده استتتتتاوشتتتتک رستتتتتان،او دب

ت بتتن صتتورت مختصتتر و بتتا یموضتتوعات متنتتوع فرهنتتگ مهتتدو 

 ن فرهنتتتتتتتتتتتتگ را یتتتتتتتتتتتتات ای، ضتتتتتتتتتتتترور کانتتتتتتتتتتتتد یحجمتتتتتتتتتتتت

 .انتقال دهد

و مراحتتل  یظتتاهر  یهتتا یژگیتتتوان بتتن و  یات برجستتتن مکتتاز ن

لت انتظتتار، مقتتام منتظتتران و ا، فضتتیحضتترت مهتتد یزنتتدگان

ت یهتدو م ۀشتیاند یها باومتت حضترت و آستکف آنتان، حیوظا

 .ردک اشاره

، یت مهددوید، عنا(زمدان امدام مقددس وجدود رامدونیپ یمباحث) ها دل بهار. 11

 . صفحه96، ییپالتو ، 1332چاپ اوو،  انتشارات معارف، یم،

ن حتتال اوتتتاه و در عتتک یمبتتاحثبتتا تتتاب در هفتتت فصتتل، ک نیتتا

ان ارائتتن یجو مباحتتث مهتتم را بتتن جوانتتان و دانشتت یبراتت ،یعلمتت

افتگان، ی ول دت، طول عمر، تشرف: ند ازا تن عبار ک نموده است

ان، داستتتان و اشتتعار و اعاف شتتی، وظتتاینقتتش امتتام در هستتت

 .یمهدو یها نوشتن دل

 یسدندگان، یدم مرکدز تخصصدی، نو (تیمهدو مباحث از یا دهیگز) میشم. 11

 .صفحه93، یت، چاپ اوو، ریعیمهدو 

 یت قتتم، بتترایمهتتدو  یز تخصصتتکتتستتندگان مر یاز نو  یجمعتت

را  یمطاشب ،تیعموم از مباحث مهدو  ۀردن و استفادک یاربردک

در  یت، امتام مهتدیضرورت طرح مباحتث مهتدو  یها با عنوان

ت یمهتدو  یها باف منتظتران، آستیاوران، وظای ینگاه، مهد یک

 یها تیستتا یمعرفتت .اند ن اثتتر را نگاشتتتنیتتو پرستتش و پاستتخ، ا
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مستتابقات  یاجتترا ید و چنتتد طتترح بتترااتتمف یهتتا تابک و یمهتتدو

 .تاب استک نیگر مطاشب ایاز د ،ان و نوجوانانکودک ۀژ یو 

پدددرور، تهدددران، مرسسددده  نین دیالد دجماوی، سدددعدددادل یگشدددا جهان. 12

 .صفحه112، ی، ریع1361اد بعثت، چاپ ششم، ی، بنیا امام المهد 

حضتتتترت  یپتتتت  از شتتتترح زنتتتتدگتتتتتاب، ک نیتتتتدر استتتتنده ینو 

 ت آن دوران وا؛ بتتن وضتتعیاتتاتون و ولتت دت امتتام مهتتد نرج 

گاه متن و شترح  آن. بت و نواب اربعن پردااتن استاغ یچگونگ

بتودن  یحتمت: چتون یموضوعات ۀدربار  ث از امامانیست حداب

ومت امام، کح ۀ، نامعلوم بودن ظهور، برنامیدوشت امام مهد

آورده  را عتداشت ین با اجرااارتباط شرق و غرب و زنده شدن زم

ز موضتتوعات ف منتظتتران ایطتتول عمتتر و وظتتا یبررستت. استتت

 .تاب استک نیا یانیپا

، یدددم، یمهدددر  یدمصدددطفی، سدارد گونددده نیا یارانیددد موعدددود یمهدددد. 13

 .صفحه122، ی، ریع1331، چاپ اوو، یبحران علامه

ولت دت،  ۀدربتار  یان مطتاشباتات، بتن بین اثر با استناد بن روایا

. پردااتتن استت موعتود یومت مهدکبت، انتظار، ظهور و حاغ

بت، ارائن اغ یاز ول دت امام و چگونگ یزارشسنده نخست گینو 

در  .رده استتتکتت رکتتات را ذیتتقتترآن و روا یها داده و بعتتد بشتتارت

 و شتمرده استت، یانتظار ظهور امام، ثمترات و آثتار  یادامن برا

ضتتمن  یو. رده استتتکتت رکتتاران امتتام را ذیتت یژگتتیصتتفات و و 

 امام با استفاده از یروز اپ یظهور، چگونگ یها برشمردن نشانن

رده کتت یعتتت را بررستتاطب یرواتتفرشتتتگان و ن یار یتتستتل ح تتتر ، 

 .است

 اآلمددال یمنتهدد از یا دهیددگز ،الحسددن بددن حجددت زمددان امددام حضددرت یزندددگان. 14

، ی، ریعدد1331ده، چدداپ اوو، یدد، یددم، برگز ی، رضددا اسددتاد یقمدد محددد 

 .صفحه96
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، مستائل قبتل و عصتر یحضترت وش یخ زنتدگانیتاب، تار ک نیا

بتتتت صتتتغرا و ابتتتان اتتتاص در دوران غینابتتتت، نقتتتش ابعتتتد از غ

 یزنتدگان ستنده، بختشینو . رده استتک اناف منتظران را بیوظا

 یو حذف برات یرا پ  از بازنگر  اآلمال یمنتهتاب ک از یامام مهد

 .رده استک مامطاشب، در هفت فصل تنظ

، مرکددددز ین اسددددحاییدحسددددی، س(تیمهددددو در یکاوشدددد) دیدددام ۀدیسدددپ. 12

چداپ اوو،  ،تابک ما، یم، بوستانیس صدا و یاسلام یها پ وهش

 .صفحه191، ی، ریع1331

 بت و انتظار امتام زمتانا، غیزندگ ۀربار د یقاتاب تحقک نیا

 ن کتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

انجتتام گرفتتتن  یخیات و منتتابع تتتار یتتات و روایتتاز آ یر اتتگ بتتا بهره

  ،ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتندهینو . استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

قتتترآن و  در یان، امتتتام مهتتتدیتتتگتتتر ادیت در دیمهتتتدو  ۀشتتتیاند

 را  ومتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت امتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتامکح

اران، یتتات اامتتام، اصوصتت ۀر استت. قتترار داده استتت یورد بررستتمتت

 پرستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتش و پاستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتخ 

گتتر یاز د ،افتگتتانی ات تشتترفیتتاکح یهتتور و براتتبتتت، ظاغ ۀدربتتار 

 ن یتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمباحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتث ا

 .اثر است

ام یدد، تهددران، پیراز ی، رضددا شدد(یمهددد امددام یزندددگ داسددتان) دیددآ یم او. 16

 .صفحه143، ی، ریع1374، چاپ سوم، یآزاد 

امتتام  یردن نستتل جتتوان بتتا زنتتدگکتت شتتناستتنده بتتا هتتدف آینو 

رده کتت نین مجموعتتن را تتتدو یتتو مستتائل مربتتوط بتتن آن، ا یمهتتد

زمتان توشتد و  یها یابتدا دروان قبل از توشد امتام و ستخت. است

بترا، ک بت صتغرا وارده، سپ  زمان غک انامسائل بعد از آن را ب

قترار داده  یظهور و سرانجام ظهور را مورد بررست عل یمانتظار، 

 .است
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دکاظم ارفددع، تهددران، ی، سددیمهددد امددام حضددرت: تیددب اهل یعملدد ۀریسد. 17

 .صفحه72، ی، ریع1376، چاپ هشتم، یاشانک ضیف

بتان آن حضترت، ی، نایامتام مهتد ۀرا دربتار  یتاب مطاشبک نیا

ستنده بتا ینو . رده استتک ف منتظران، ارائنیعل یم ظهور و وظا

 یعمل ۀر ال و سی، شما، ابتدا ول دتیاز منابع اسل م یر اگ بهره

. رده استتکت یف منتظتران را معرفتیشان را شرح داده و وظایا

ب اتتاص پردااتتتن و بتتا استتتفاده از یتتچهتتار نا یپ  بتتن معرفتتستت

حتوادو روز ظهتور را  یظهتور و برات  ۀات، پنجاه و نن نشتانیروا

و  یدر دوشتتتت امتتتام مهتتتد یان، زنتتتدگیتتتان نمتتتوده و در پااتتتب

 .رده استک ناارا تب عن را در آن دورانات شاموقع

، ا، یددم، امددام عصددریددن ی، محمدددجواد مولوعصددر امددام شددناخت. 13

 .صفحه232، ی، ریع1331چاپ اوو، 

ستتنت پردااتتتن  ت در منتتابع اهلیتتتاب بتتن مباحتتث مهتتدو ک نیتتا

بتت ادر دوران غ امام زمتان ید و آثار وجودیو سپ  فوااست 

ات، در یتتاات و رویتتستتنده بتتا استتتناد بتتن آینو . را برشتتمرده استتت

ف منتظتتتران، یبتتترا، نتتواب اربعتتتن، وظتتتاک بتتتت صتتتغرا وامتتورد غ

داران در  ت دانشتتتتمندان و زمتتتتاماتتتتموقعظهتتتتور و  یها نشتتتتانن

 .رده استک انارا ب ی، مطاشب سودمندآاراشزمان

پور، یددم، رسددالت، چدداپ دهددم،  یاکبددر مهددد  ی، علآمددد خواهددد او. 19

 .صفحه174، ی، ریع1379

، نقتتش امتتام در جهتتان امتتام تتتاب در اصتتوص توشتتدک نیتتا

رده کت را مطترح ی، مبتاحثیان بتن منجتیاد یها و بشارت یهست

ااتون، شاهدان توشد  سنده با اشاره بن داستان نرج ینو . است

از مطاشتب . رده استتکت ستنت را بتازگو از اهل یو اعتراف جمعت

ان نقتش اتب یات، بترایتات و روایتاز آ یر اتگ ن اثتر، بهرهیتا ۀبرجست

 .است ین هستدر جها امام زمان



 ها ها و پاسخ ؛ پرسشتیمهدو  ► 538

 

نسددب، تهددران،  ییدمحمدرضددا طباطبددای، سیمهددد امددام یمایسدد. 21

ابعدداد وجددود حضددرت  یبررسدد راجلدداس دوسددا ان یمددیدا ررخانددیدب

 .صفحه111، ی، ریع1377، چاپ اوو، یمهد 

، یات ظتتاهر اتتت، حیاثبتتات مهتدو  ۀدربتتار  یتتتاب، پژوهشتک نیتا

اثبتتات اصتتل  یستتنده بتتراینو . استتت بتتت و ظهتتور امتتام زمتتاناغ

و  تستتنن اهتتلامتتام، نظتترات  یاز زنتتدگان یا بتتن شتتمن ،تیمهتتدو 

ش از توشتد امتام ان پتک ییها تابک و یامام مهد ۀان دربار اعاش

د آن، نتواب، یتبتت، علتل و فوااغ. رده استتک ، اشاره ف شدهاتأش

ت، انتظتار فترج و ثمترات آن، یان مهتدو اف منتظران، متدعیوظا

گتر مباحتث یاز داران، یتومتت و صتفات کعل یم ظهتور، ظهتور، ح

 .تاب استک نیا

 یهددددا مرکددددز مطالعددددات و پ وهش ی، گددددردآور یمهدددددو معددددار . 21

، 1332غدات، چداپ اوو، ییم، یم، سدازمان تبل ریعلم ۀحوز  یفرهنگ

 . صفحه 311، یر یوز 

 یاجل   حضرت مهتد یدائم ۀرااناتاب بن سفارش دبک نیا

قتتم براستتا   ۀاتتعلم ۀز مطاشعتتات حتتوز کتتمحققتتان مر  یاز ستتو

ن شتتده و یب بتتن دو هتتزار ستتؤال تتتدو یتتقر  یبنتتد و طبقن یبررستت

بر مستندات  یمبتن یداعل وه بر اشاره بن سؤال ت، مطاشب مف

تمتتتام  یبتتتا  حتتتاویدر چهتتتارده فصتتتل ارائتتتن شتتتده استتتت و تقر 

 . است یموضوعات مهدو

منفددرد،  ینمددر  ی، علددرجعددت تددا تولددد از یمهددد امددام انتظددار، ۀقصدد. 22

 .صفحه477، یر ی، وز 1337، ماو، چاپ اووک ۀانتشارات جلو

اطابتن و وعت  استت،  ۀنتابرجستتن در زم یهتا مؤشف از چهره

 ن اثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترش یتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذا در ا

ت، یمهتدو  ۀدر عرصت یدر چهارده فصل مطاشب متنوع و جامع

 اصوصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  

، اعتقتاد اقتوام بتن مصتلح، یات مهتدویضرورت وجود حجت، روا
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 ت اوضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع

ت ومتت و رجعتک، انتظتار، حابت صغر اعصر غ یاجتماع یاساس

 ارائتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن نمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوده 

 .است

، (صددالحان یجهدان حکومددت یچگدونگ و عصددر امدام شددناخت) انتظدار ۀشدیاند. 23

 .صفحه 223، یر یتاب، چاپ اوو، وز ک ، یم، بوستانیاحمد زمان

 بدون برجستن یحضرت مهد ۀن اثر در دوازده فصل دربار یا

منتد  ار ارزشابست یمطتاشب یو عتاطف یاحساست یها ردن جنبتنکت

 . ر نمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوده استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتکتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذ

 یمحتواهتا یتوان بن بررست یتاب مک نیا ۀبرجست یها یژگیاز و 

ات اتتاص امتتتام یتتق آن بتتر مستتتائل روز و عنااتتعتتات و تطباتوق

 امتتتتتتتتتتتت بتتتتتتتتتتتا امتتتتتتتتتتتام  ۀن رابطتتتتتتتتتتتاتتتتتتتتتتتاو تب یمهتتتتتتتتتتتد

 یازهتتتتااو امت ت امتتتام عصتتتر اتتتتمکف منتظتتتران و حایو وظتتتا

 .او اشاره نمود یومت جهانکح

، ین گنجدی، حسدیمهدد حضرت با یمعنو ارتباط رامونیپ گفتار چهارده. 24

 .صفحه224، یر ی، وز 1333یم، مسجد جمیران، 

دو بختتش  یدارااستتت، ن سلستتلن گفتارهتتا آمتتده یتتچتتن در ا آن

 یان  و ارتبتاط روحت یها رامون روشاپ ینخست مطاشب: است

 .است با امام زمان یر کو ف

اوران یتتهتتا و صتتفات  یژگیو  ۀن مباحتتث دربتتار یتتبختتش دوم ا

 . استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت یمهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد

 یهتتا تیاکهتتا و ح قول نقل ،ن اثتتریتتممتتتاز ا یهتتا یژگیو  از یکتتی

 .است یدناو شن یار اواندنابس

، چدداپ اوو، 1333، یددم، شددفق، ینددیم امی، ابددراهجهددان دادگسددتر. 22

 .صفحه 323، یر یش سوم، وز یرایو 

ت استت، یتتتاب ستال ول ک ۀن دور ااوشت ۀدیتن برگز کت تتابک نیا

استتخ و در قاشتتب پرستتش و پ یار جتتامع و متنتتوعامطاشتتب بستت
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نون کن جهتت تتاابتن همت .م منتظتران نمتوده استتیمناظره تقد

بتا  ،ررکتم یهتا ن بتا وجتود چارکت د چتار شتدهین نوبت تجدیچند

مندان  از عل قن یار اد و جذاب مورد توجن بسیامل   جدک یشیرایو 

تتوان توجتتن بتتن  ین اثتتر میتع ایازات بتتداتتاز امت. واقتع شتتده استت

 ردکت رده اشارهک لاحصمسائل مخاطب، اصوصا  قشر جوان و ت

د آن، یتتبتت، علتتت، فوااطتول عمتتر، غ ۀدربتتار  ییبتاین مستتائل ز کت

 یروز اتتپ یف منتظتتران و مستتلمانان و انقلتت ب و چگتتونگیوظتتا

 . ان شده استاب... حضرت و

، تهددران، ی، اصددغر صددادی(تیمهدددو مباحددث بدده نددو ینگدداه) محبددت اریددد. 26

 . صفحه241، ی، ریع1336آفا ،

اق اتاص او ست کمختصر با سب ۀمقاش یس ۀن اثر دربردارندیا

 ن بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر کتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

ن یتن ایاز عنتاو  یبرات. ل گرفتن استتکت شیحول مباحث مهدو 

منتظتتر، عهتتد و  یها شااصتن عمتتل، ۀنامتت: نتد ازا مقالت ت عبتتارت

 ، نعمتتتتتتتتتتتتتتتتتت، یآستتتتتتتتتتتتتتتتتمان یا امانتتتتتتتتتتتتتتتتتت، نشتتتتتتتتتتتتتتتتتانن

د و آرزو، اتات، اماتح ۀن، چشتمیر یتاگر عهتد داتدار، احیبن شوق د

 اتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادم و مختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدوم، 

اواننتده  ،ن اثتریا یبا و ادبینثر ز . است و سوگند بن عصراو تنه

 ق و یرا تشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو 

تتاب در دل ک یوااان جتذاب و شتاند و بک یب بن اواندن ماترغ

 و  ییغوغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا

 . دارد ییتمنا

ن ی، حسدددیمهدددد حضدددرت خددددا، حجدددت نیدوازدهمددد ۀدربدددار گفتدددار دوازده. 27

 . صفحه296، یر ی، وز 1336، تهران، مشعر، چاپ اوو، یاوسط

د اتتوان یشتما ماستت، ن گفتارهتا آمتده یتچن در ا ا اواندن آنب

 و  یل عقلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدل 

ن دو گفتار ک ضمن آن. دیابر اثبات وجود حضرت اقامن نما ینقل
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رامتات و ک ق معجتزات ویتاثبتات وجتود حضترت از طر  ۀآن دربار 

 . ننتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدگان حضتتتتتتتتتتتتتتتتتتترت استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتک مل قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات

متر، بت، طول عاتوسل بن امام، غبا در رابطن  یدر ادامن مباحث

 انتظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتار، 

ومتت کح یهتا یژگیف منتظران،حوادو قبل از ظهتور و و یوظا

 استت یمربتوط بتن پاستخ بتن ستؤال ت یانیآمده است و گفتار پا

 بتتتتتتتتن دنبتتتتتتتتال  یانتتتتتتتتا  هتتتتتتتتر مخاطتتتتتتتتب مهتتتتتتتتدوان احکتتتتتتتت

 . آن است

، یالحسدن رید ندذی، سد(ینیع تحقق تا هینظر از یگر اصالح) لک مصلح. 23

، یر یددد، وز 1332موعدددود، ، تهدددران، ینیدشددداهپور حسدددیس :ترجمددده

 .صفحه336

ر تحتتول استت یمناستتب در رابطتتن بتتا بررستت ین اثتتر پژوهشتتیتتا

  یگر  اصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل ح و نیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنظر 

ان یتده در اداتن عقیان ملل و نحل است و در فصل اول، اادر م

شتن و یگتذرا بتن اند یشتده و نگتاه یت برررسیهودیت و احامس

در فصتل استت؛ گذشتن صورت گرفتتن  یها اعتقادات و فلسفن

شترح  یان شده و در فصتل بعتدان رابطن بینظر قرآن در ا دوم

 یت شخصتیتن و هو یتن نظر یتا یبتن مصتداق واقعت یحاو توض

 . است یامام مهد

بتتت و ابتتت و علتتل غاعصتتر غ ۀخچتتیبتتن تار  یدر فصتتول بعتتد

 نقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتش نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواب 

اربعتتن پردااتتتن شتتده و از فصتتل هشتتتم تتتا فصتتل دوازدهتتم بتتن 

 نقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتش شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاعران در بستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتط 

از منتاطق  یظهور، برات یها ، نشاننیو گسترش فرهنگ مهدو

 مهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم عصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر ظهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتور 

ت یومتتت امتتام و در ااتمتتن هفتتت شتتبهن از شتتبهات مهتتدو کو ح

 نقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد و طتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترح 
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 . شده است

شهرضدا، یدم،  ی، محمد رحمتدزمان امام رامونیپ نکته یک و هزار. 29

 . صفحه276، یر ی، وز 1337انتشارات جمیران، چاپ دوم، 

م منتظتران یرا تقتد یار ان اثتر در هفتت فصتل، مطاشتب بستیا

 در . نمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوده استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

در رابطتتتن بتتتا توشتتتد، نتتتام، اشقتتتاب، نظتتتر  یفصتتتل اول، مطتتتاشب

در  استت؛آمتده  یسنت و حتوادو آغتاز امامتت امتام مهتد اهل

 جهتتتتتتتتتتتان  ۀنتتتتتتتتتتتدیرامتتتتتتتتتتتون آاپ یفصتتتتتتتتتتتل دوم، مبتتتتتتتتتتتاحث

ر کتتات ذیتتدر روا یخ، علتتم و عقتتل و امتتام مهتتدیدگاه تتتار یتتاز د

  استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت؛ نمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوده

بتترا و تشتترفات ک بتتت صتتغرا واغ ۀدربتتار  یاتکتتن در فصتتل ستتوم،

 استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت؛ ان داشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن اتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب

 یلت انتظتتار و منتظتتران واقعتتارامتتون فضتتاپ چهتتارمدر فصتتل 

  استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت؛آورده  یمطتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاشب

 استت؛م نمتوده ادر فصل پنجم آاراشزمان و عل یم ظهور را ترس

  فصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل ششتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم،در 

و  ؛ادآور شتدهیترا  یاران امتام مهتدیتع ظهور و اصتحاب و یوقا

پردااتتتتن و  یلتتت م امتتتام مهتتتدک ره وابتتتن ستتتن فصتتتل یدر آاتتتر 

 .آورده استدر ف ار و تأشیتحر  ۀارزشمند بن رشت یمطاشب

ا، یدم، انتشدارات امدام یدن یمحمددجواد مولو ،عصر امام شناخت. 31

 .صفحه232، یریع، 1332دوم،  پ، چاعصر

بن صورت مختصر و  یثر موضوعات مهدوکا یتاب حاوک نیا

نتتتواب اربعتتتن شتتتروع شتتتده و  بتتتت وااز توشتتتد و غ ؛د استتتتاتتتمف

ن، انتظار، حقوق حضرت، علت یم اان دروغامانند مدع ییها بحث

 یدر اتتود جتتارا  یومتتت امتتام مهتتدکح یآوردها ظهتتور و دستتت

تتوان بتن بحتث  ین نوشتتار میتاوب ا یها یژگیاز و  .داده است

ن یتان در ااعاف شتیعن و وظتااتتب شتکدر م ییشوااامامت و پ
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 .ردک زمان اشاره

 :پرور، ترجمده سعادت ی، علئهیالمض الشموس تا ک ۀترجم: نور ظهور. 31

، یر یدد، وز 1377، تهددران، سددنا، چدداپ سددوم، یر یددجواد وز دمحمدیسدد

 .صفحه296

و  یحضتتترت مهتتتد یخ زنتتتدگانیاز تتتتار  ین نوشتتتتار، گزارشتتتیتتا

از حضرت  یلک یمااس ۀمؤشف ابتدا با ارائ. رجعت است ۀمسئل

 و علتتم امتتام درل، حالتت ت یات، شتتماار اصوصتتکتتبتتن ذ یمهتتد

 بتودن ولت دت، یات امامت آن حضرت، علتت مخفتی، رواکیودک

 گتتر از یمستتائل د یلت انتظتتار و براتتان، فضتتیر کتتار منکتتعلتتت ان

 یستتپ  بتتن بررستت. پتتردازد یبتتت صتتغرا ماهنگتتام ولتت دت تتتا غ

نتواب : همچون یبرا و مسائلک بت صغرا واات مربوط بن غیروا

 ف یبتتتتتتتتتتتتتت، اوضتتتتتتتتتتتتتاع و وظتتتتتتتتتتتتتاااربعتتتتتتتتتتتتتن، علتتتتتتتتتتتتتت غ

 بتتادر غ یدار امتام مهتدیتد ۀو نحتو ین، زندگام تقک، حعناش

ومتتتت و کام حیتتتظهتتتور، حتتتوادو ا یها نشتتتانن. پتتتردازد یبتتترا مک

  نیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتگتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر مباحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتث ایرجعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت، از د

 .تاب استک

 یتخصص

 ررخاندددیسدددندگان، دبینو ، یمهدددد حضدددرت یزنددددگان بددده یلدددیتحل ینگددداه. 1

، یحضددرت مهددد  یابعدداد وجددود  یبررسدد راجلدداس دوسددا ان یمددیدا

 .صفحه176، ی، ریع1379دوم، چاپ 

ل اتتتو تحل یامتتتام مهتتتد یزنتتتدگان یتتتتاب، بررستتتک نیتتتهتتتدف ا

آن حضترت  یبتن منظتور شناستاندن ابعتاد وجتود یت واشخص

ت و ضتترورت طتترح اتتتتتاب بتتا توجتتن بتتن اهمک نیتتن ایتتتدو . استتت

 یهتا ن بحثیتر  ین و جتدیتتر  از مهم یکتین کت)ت یمباحث مهتدو 

 از هرگونتن یر اجلتوگ یبرا ،(است یر اسل مکتف ۀدر حوز  یل مک

انتظار فرج صتورت  ۀح از مقوشار ناصحاا تفسیدر آن  یفهم  ک
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 یتتتن از علمتتا یکصتتدش از ابتت یعلتت وه بتتر استتام. گرفتتتن استتت

ن یتتبتتن ا ،ن اصتتل ولتت دت آن حضتترت را قبتتول دارنتتدکتت ستتنت اهل

بتن  یتب مقتد  آستمانک بشارت قرآن و: ن پردااتن استیعناو 

حضترت  یهتا یژگیانتظتار، و  ی، آثار اال قیدوشت حضرت مهد

 .یبت امام مهدال غیمت و دل ک، حعصر یوش

، تهدران، آفدا ، چداپ سدوم، یپناه عتی، مسدعود شدر بخ  ییرها. 2

 .صفحه92، ی، ریع1373

امعتتن و نقتتش صتتاشح در ج ین ضتترورت رهبتتر اتتان اثتتر، بتتن تبیتتا

ستنده ینو . استت  پردااتن یانسان ۀب و انتظار در جامعیامام غا

ت امنتظران با مسئوش یید و آشنااردن نور امک پرفرو  ۀز ابا انگ

در  یاشهتت یرا در اصتتوص ضتترورت رهبتتر  یمهتتم اتتود، مطتتاشب

 یو. رده استتکت ارائتن یان بشر و فوائد وجود حضترت مهتدام

رهبتر، مصتلح پنهتان،  یعضترورت اجتمتا: چتون ینیل عناو یدر ذ

را  بتتتاغ ۀدر پتترد د و انتظتتار، وجتتود امتتام زمتتاناتتام ۀحماستت

متال و ک بتن یبشتر  ۀرساندن انسان و جامع یبرا یاشه یا لناوس

 .رده استک لاامل تحلک سعادت

، یددم، مسددجد مقدددس یدر یددزهللا حیدد، عز نجددات و دیددام تجسددم یمهددد. 3

 .صفحه291، یجمیران، ریع

بتت، ات و طرح مباحث غیت اثبات مهدو در جه ین اثر تل شیا

ح ستتنده بتتا طتتر ینو . استتت عصتتر یانتظتتار و ظهتتور حضتترت وش

 یآستتمان یهتتا تابک گتتر متتذاهب ویدانشتتمندان د یدگاه و آرایتتد

ن معاصتتر یر کتتد متفیتتعقا یت، براتتیبشتتر  یظهتتور منجتت ۀدربتتار 

ت در عصتر حاضتر، مطترح یبستت بشتر  بن ۀجهان غترب را دربتار 

ت را یمهتدو  ۀستنت دربتار  رات اهلسپ  آرا و نظت. سااتن است

 یبتتتان چهارگانتتتن و براتتتی، نایامتتتام مهتتتد یزنتتتدگ. آورده استتتت

در . تتتاب استتتک نیتتگتتر مطاشتتب ای، از دعتتات امتتام عصتتراتوق

بت، انتظار، طول عمتر و اغ ۀدیمانند فا یتاب، مسائلک یل  ل بن
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 .طرح شده استمز اام ناق یچگونگ

، یر یتاب، چاپ اوو، وز ک درضا صدر، یم، بوستانی، سیمهد راه. 4

 .صفحه272

ن بتن کت استت یحضرت مهتد یدر زندگان یتاب، پژوهشک نیا

تتتتاب در شتتتش فصتتتل ک .افتتتتن استتتتینگتتتارش  یگزارشتتت ۀواشتتت

ات و یتات و روایتاز آ یر اتگ ستنده بتا بهرهیشده و نو  یده سامان

بترا ک بتتارا از ولت دت تتا غ امام زمتان یماا، سیخیمطاشب تار 

راه : انتتد از ن اثتتر عبارتیتتن مطاشتتب ایر تتت مهم. رده استتتکتت اناتتب

تمتاع، موانتع د در فترد و اجات، نقتش امیو علت راه محمد ،قرآن

ها، عتتدل  د انستتاناتتام ی، مهتتدید اجتمتتاعاتتدن بشتتر بتتن امارستت

عدل  ۀنندکط برپایدر جهان، شرا یومت اشهک، حیر مهداگ عاشم

ا یاست  ینوع یدادور، دادگر و دادگستر، مهد ی، مهدیجهان

بتتتت، انتظتتتار، ا، طتتتول عمتتتر، غیمهتتتد یهتتتا یژگی، و یصتتتشخ

، یظهتتتور مهتتتدبتتتن  نابشتتتارات و اشتتتارات قتتترآن و معصتتتوم

، کیودکتت در یاتتاتون، معجتتزات حضتترت مهتتد داستتتان نرج 

 .براک بت صغرا واتشرفات غ یو برا نواب امام زمان

پور، یدددم، رسدددالت، چددداپ اوو،  یاکبدددر مهدددد  ی، علیمهددددو ۀهدددپ و. 2

 .صفحه296، یر ی، وز 1333

 باشتد یت استان اوزستتان میمهدو  ۀنگر ک تابک ن پژوهشیا

 ن مطاشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب کتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ،تیمهتتتتدو  ۀوا   یبررستتتت ،یشناستتتت امام. دارد را دربتتتتر یمهمتتتت

 در  یموعودبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاور 

از . ن اثتر استتیتازجملتن مباحتث ا ،ن زرتشتیو د یان آسمانیاد

 ات ارزشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمند کتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن

اعتقتاد بتن امتام  ۀدربتار  ین پژوهش، مطتاشبیو منحصر بن فرد ا

ان، اان، شتتافعکاتتان، ماشاتتحنف)براستتا  متتذاهب اربعتتن  یمهتتد

 ن و الاو استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتماع( اناتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحنبل



 ها ها و پاسخ ؛ پرسشتیمهدو  ► 596

 

 .ن استیدیز 

حضدددرت امدددام  هللاةیدددبق انیخددداتم اوصددد)، 14، جتیهددددا انیشدددوایپ. 6

 ی، یدم، مجمدع جهدانیاظم حداتم طبدر کد :، ترجمهیگروه ،(یمهد 

 .صفحه339، یر ی، وز 1332، چاپ اوو، تیب اهل

 ،تاتب   فرهنتگ اهتلیتترو  یدر راستتا تاتب اهتل یمجمع جهان

 ةیدالهدا اعدالمچهارده معصوم را بتا عنتوان  یامل زندگانک ۀدور   یک

ن یتتت ااتتبتتا توجتتن بتتن اهم .نشتتر و پختتش نمتتود یبتتن زبتتان عربتت

جلتد  .ز برگردانتده شتداتن یمجموعن، بتا هم تت و تلت ش بتن فارست

 ۀت استتت بتتن مطاشعتتین مربتتوط بتتن مباحتتث مهتتدو کتت چهتتاردهم

در پتتتن  قستتتمت و شتتتانزده بختتتش  یحضتتترت مهتتتد یزنتتتدگان

ن چنتتد یتتاتتتوان بتتن  ین اثتتر میتتا ۀژ یتتو  یها از قستتمت. پتتردازد یم

ن اتتاها و تع ان بشتتارتاتتحتتل ااتلتت ف م راه. 0: ردکتت نمونتتن اشتتاره

. 9 ا؛بتر ک بتتادر غ یاقتدامات امتام مهتد. 3 ؛یجهتان یها یمنج

در  یامتتام مهتتد ۀر استت. 9 ؛ات علتت یم ظهتتوریتتزبتتان رمتتز در روا

 .هنگام ظهور

 یعلامده محمددتق ،(نیزمد یرو در یمهدد یاله حکومت) انتظار و دیام. 7

، 1333، ین و نشدر آ دار علامده جعفدر یتددو  رران، مرسسد، تهیجعفر 

 .صفحه112، یچاپ اوو، ریع

 یعل متتن محمتتدتق یایتتار پو کتتاز افاستتت  یا دهیتتن اثتتر گز یتتا

م شتده استت و بتن ان و تنظتاتن از مجموعتن آثتار او تهکت یجعفر 

د و انتظتار، اتبودن ظهور، انتظار بشتر، ام یمانند قطع یمباحث

ومتتت و ک، متتدت حیمهتتدحضتترت  یدوستتت جهتتان ۀدیتتتحقتتق ا

حضتترت  ۀدربتتار  ین محمتتد موشتتویاشتتد دگاه جل لیتتبتتن د ینگتتاه

 .پردازد یم یمهد

گاه ، تهدران، دانشدیروزآبداد یدحسدن فی، سماسدت منتظر یمهد امیق. 3

 .صفحه427، یر ی، وز 1333، یدفاع مل یعال
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نتد ا ن عبتارتکت گانتن استت از مقال ت هفت یا ن اثر مجموعنیا

دار طلتتتوع و یتتتپا ۀستتتاز در توستتتع نناوشتتتت زمد یبردهتتتا راه. 0: از

. 9 ؛تین مهتدو یتتر کدر د یبترد راه ینگار  ندهیآ.3 ؛یرغبت مهدو

  ؛پرور و مجاهدستتتتتتتتتتاز مبلتتتتتتتتتت  ،انتظتتتتتتتتتتار امتتتتتتتتتتام زمتتتتتتتتتتان

. 5 ؛ظهتتور یستاز  نناف مستتلمانان در زماتلکبترد انتظتتار و ت راه. 9

اصتتاشت . 6 ؛انیتتاد یر بتتاو یبتترد منج ان در راهیتتنقتتش مبلغتتان اد

  ؛تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب امتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام عصتتتتتتتتتتتتتتتتتتترکدر م تاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتروحان

 .بخش نجات یانقل ب ۀقدرت در مبارز . 0

 یمحمددددعل ،(عصدددر یولددد حضدددرت رامدددونیپ ییگفتارهدددا) موعدددود دولدددت. 9

 .صفحه161، یر یدوم، وز  پت نور، چایان هدای، مشهد، بیانصار 

ن کتت مؤشتتف استتت یر اتتتاب حاضتتر برگرفتتتن از مباحتتث تفستتک

 عصتر یومتت حضترت وشتکت حارامون ابعتاد مختلتف شخصتاپ

 امتام رضتا یوتکتدر جوار بارگاه مل 0983تا  0908 یها سال یط

محتتور گفتارهتتا . ده استتتیتتراد گردیتتدر شتتهر مقتتد  مشتتهد ا

، ابعتتاد یمتتال مهتتدک از یدوشتتت موعتتود، پرتتتو: نتتد ازا عبتتارت

ف منتظتران، یت، انتظار و وظایت، اصاشت مهدو یمهدو  یجهان

 . بتات و اسرار غید ومهدو اوند توحاپ

، یددم، دانشددگاه ی، گروهددانیدداد در موعددود یمنجدد ۀشددیاند یشناسدد هگون. 11

 . صفحه212، یر ی، وز 1333ان و مذهب، یاد

ن یتتر  موعتود را در مهم یمنج ۀشین مجموعن، موضوع اندیا

و ، انفوستک ، هندو، بودا،یزردشت)جهان  ۀو زند یخیان تار یاد

در آغتاز . نموده استت یبررس( ت و اسل ماحات، مسیهودیدائو، 

آمتده و در  یات موعودباور الک ۀبا عنوان مقدمن دربار  یا اشنمق

افتتن استت، امتا بتن یمقاشتن ااتصتاص  یتک ،نیتهتر د یادامن برا

 یهتتتتا نیاآ یو فرهنگتتتت ینتتتتید یها رستتتتااتیز  کل اشتتتتترااتتتتدش

شتتده  یمقاشتتن بررستت یتتکن در یتتن دو دیتتو  و دائتتو، اانفوستتک

 ۀشش مقاشن دربار  ،ت اسل ماو اهم یاست و بن جهت گستردگ
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ن مقالت ت ستن یتتمام ا. موعود اسل م آمده است یمنج ۀشیاند

موعتتود در متتتون  یمنجتت ۀشتتیاند. 0: رده استتتکتت محتتور را دنبتتال

 ۀشتتیبازتتتاب اند. 3 ؛(ینتتیمنتتابع د) اکل ستتک و یاصتتل مقتتد ،

گتتاه یبازتتتاب و جا. 9 ؛نیتتخ تحولتت ت آن دیموعتتود در تتتار  یمنجتت

 . رواناپ ینیات داو ح یورز  نیموعود در د یمنج ۀشیاند

، دکتددر (تیمهدددو ینددید اسدداس و نهیشددیپ و شددهیر) انسددان اتیددح یشناسدد فرجام. 11

 . 1373 ،یر، دوجلد ینسب، تهران، من ین تاجر یحسغلام

ات و اتتاشه یتتتر کد ۀمؤشتتف در دور  ۀنامت انیاز پا ین اثتتر بخشتتیتا

هتتا،  اوشک از یمنتتد ارزش ۀن مجموعتتکتت استتت یمعتتارف استتل م

ن در اقیدگاه فتر یتت از دیدو مهت ۀهتا دربتار  ها و پژوهش سنجش

از  یپاستتخ بتتن براتت ،تتتابک نیتتا یروح اساستت. شتتش بتتاب استتت

ف یتمؤشتف بتا تعر . مانند ارافن و اقتبا  استت یشبهات اساس

ران کتتت، بتتن نقتتد ستتخنان مستشتترقان و منیمهتتدو  ۀن وا  اتتاو تب

ات متتتواتر یتتشتتن را از قتترآن و رواین اندیتتقتتت ااپتتردازد و حق یم

 .ندک یدنبال م

، یر یدد، وز 1372یددم، میتددب اسددلام، ،یداوود الهددام ،دیددام نیآخددر. 12

 . صفحه443

متفرقن  طور بنن مؤشف ک است یاز مقال ت یتاب قسمتک نیا

ت در یرامتتتون مهتتتدو امختلتتتف پ یها ها و فرصتتتت در مناستتتبت

د، اتام: نتد ازا ن عبتارتکت استتر درآورده یتتحر  ۀات بتن رشتتینشر 

از . ومتتتکح بتتت، ستتفارت، انتظتتار، علتت یم،اشتتناات، ولتت دت، غ

 ۀندگان نواب اربعن و جبهیتوان بن نما ین اثر میا ۀات برجستکن

ن کت ضتمن آن. ن اشتاره نمتوداان دروغتامتدع یعنتیمخاشف آنتان 

 . ن نوشتار استیا یز از مباحث جدان بحث طول عمر

 :، ترجمدددهییرشددد فی، بدددایر شر یمهدددد امدددام اء،یاألوصددد خاتم یزنددددگان. 13

، یر یدد، وز 1331قاهددت، چدداپ چهددارم،، یددم، نشددر فیابوالفرددل اسددلام

 . صفحه344
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 ۀر اولت دت، صتفات و ست: چتون یمطتاشب ۀرنتداگ ن اثتر دربتریا

ان ابتتت و نتتواب اربعتتن، متتدعاغ راو دراشتتان امتتام،اتتامتتام، م

ت و علت یم ظهتور ین مهتدو یر کتن و منات، مؤمنین مهدو ادروغ

تتوان بتن  ین اثتر میتاز مطاشب ستودمند ا. است یحضرت مهد

 یهتتتتا تابک دهنتتتتدگان، ل عمتتتتر، بشتتتتارتچتتتتون طتتتتو یمستتتتائل

 . ردک ال و حوادو دوران ظهور اشارهشده، دج فاتأش

، یددم، اسددران، یآملدد یهللا جددواد  تیدد، آموعددود موجددود ،یمهددد امددام. 14

 . صفحه321، یر ی، وز 1337

ن کت استت ییگفتارهتا و نوشتتارها از ین اثر مجموعن مباحثیا

، یشناس امام یلک اند و در سن بخش راد و انشاء نمودهیمؤشف ا

م شتما منتظتران شتده یتقتد ،فاضتلن ۀنیانتظار و از ظهور تا مد

معرفتتت، : نتتد ازا تتتاب عبتتارتک نیتتات برجستتتن و نتتاب اکتتن .استتت

 . منیر ک و دوشت یت شخصیامامت ااص، مهدو 

ندده یآ ر، یم، مرسسییآیاود پورسیددمسعیس ،انتظار یجار با. 12

 . صفحه222،ی، ریع1337روشن، چاپ اوو،

 انتظددار ۀنام مؤشتتف در فصتتل یها ن اثتتر مجموعتتن ستترمقاشنیتتا

: نتد ازا باشتد و عبتارت یدوازده مقاشتن م ۀرنتداگ ن دربترکت است،

 یاعتقتاد یمبتان. 3 ؛ردهتایکرو  ها، تاها، ظرف ت، ضرورتیمهدو 

ظهتتور صتتغرا و . 9 ؛یحقتتوق امتتام مهتتد یاوکتتباز . 9 ؛تیمهتتدو 

. 6 ؛تیمهتدو  ۀداشتت دهت متردم، نهادهتا و بزرگ. 5 ؛ها یستگیبا

تتا  یعتتاب. 8 ؛د بتن منتظتراناتام اماتپ. 0 ؛ملتت یتک ۀتوشد دوبتار 

  ؛یعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتداشت مهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدو. 3 ؛شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتناهم

ن یتتر کد. 03 ؛ساز ننادوشت زم. 00 ؛ساز ظهور نناانفجار نور، زم. 01

 . تیمهدو 

 ی، یددم، مرکددز جهددانی، گروهدد(مقدداالت مجموعدده) دیخورشدد انتظددار در. 16

 . صفحه316، ی، ریع1332، چاپ اوو، یعلوم اسلام
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ش در ین در همتتاکتت استتت یمجموعتتن مقالت ت ۀدیتتبرگز  ن اثتتریتا

. 0: ده استت و آثتار آن عبتارت استت ازیتد ارائن گرداانتظار اورش

شتدن و  یجهتان. 3؛انیتدر اد یومت موعود جهتانکح یها بشارت

و  یمهتتدو یومتت جهتتانکح. 9؛یحضترت مهتتد یومتت جهتتانکح

حضتترت  یجهتتانومتتت کح. 9 ؛تتتاب و ستتنتک آن در یهتتا یژگیو 

دار در یتتد ۀمستتئل یبررستت. 5؛ اتیتتدگاه قتترآن و روایتتاز د یمهتتد

  ؛بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتراک بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاغ

 . جهان قبل و بعد از ظهور یاسات ساوضع. 6

 یارگر، یددددم، مرکددددز تخصصددددکدددد می، رحددددتیمهدددددو در ییجسددددتارها. 17

 . صفحه221، ی، ریع1336 ،ت، چاپ اوویمهدو 

ن کت ،ستا انتظدار ۀنام فصلن اثر مجموعن مقال ت مؤشف در یا

 ۀخ و آمتتوز یتتتار  ینظتتر  ۀفلستتف. 0: باشتتد یشتتامل چهتتار بختتش م

. 9 ؛حق و باطل ییزش نهاات و ستیمهدو . 3 ؛تین مهدو یتر کد

  ؛یحضتتتتتتترت مهتتتتتتتد یومتتتتتتتت جهتتتتتتتانکشتتتتتتتدن و ح یجهتتتتتتتان

 (. رانیا یت و انقل ب اسل میوند مهدو اپ)انقل ب و انتظار . 9

 ، تهدددران،یروهددد، گتیمهددددو یپ وهشددد  ـدددــ یعلم ۀنگدددرک مقددداالت مجموعددده. 13

 . صفحه311، یر ی، وز 1333 ،پرداز، چاپ اوو هنک

ت استتتان یمهتتدو  ۀنگتتر ک ده مقاشتتن درز دوا ۀن اثتتر مجموعتتیتتا

ت و یمهتتدو : ن آن عبتتارت استتت ازین عنتتاو کتت اوزستتتان استتت

ات یتتروا یت، بررستتیمعتتارف مهتتدو  یشناستت باشتتدن، آس یجهتتان

و ، دجال امام عصر یات وجودکبت، بر اام در عصر غااز ق ینه

ت در یت، مهتتدو یمهتتدو  یآن بتتا ظهتتور، آمتتوزش عمتتوم ۀرابطتت

شتهر  و آرمان یت شتهروندیتحق و باطل، هو  یخیانداز تار  چشم

ت، یدر پرتتتو مهتتدو  یاستتل م _  یرانتتیت ایتتهو  ی، بازشناستتینتتید

ظهتتور در  یستتاز  نناامامتتت و نصتترت اداونتتد، رستتاشت زم یار یتت

 .   امامتیو سرانجام و نتا ،رانیا یانقل ب اسل م
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 نیالددد ، نجم(تیمهدددو مباحددث و آمددوزه رامددونیپ جددامع یپ وهشدد) ظهددور تددا. 19

، 1333، چداپ اوو، یت، دوجلدد یمهددو  ی، یم، مرکز تخصصدیطبس 

 . صفحه624، یر یوز 

 یز تخصصتتتکتتتاز درو  استتتتاد در مر  یا ن اثتتتر مجموعتتتنیتتتا

بتتن  ن بعتتدا  کتت ز بتتودهکتتن مر یتتپژوهتتان ا ت در جمتتع دانشیمهتتدو 

ور طبتع یتبن ز  انتظار ۀنام ر فصلد یشناس ثیصورت مقال ت حد

م شتما یهتا در دو جلتد تقتد نتون تمتام آن بحثکد و ایآراستن گرد

 یهتتا بتت، قتلاراز غ :همچتون ییهتتا بحث. منتظتران شتده استت

بتتت، ادر دوران غ م نتتام بتتردن امتتام زمتتانکتتن ظهتتور، حیآغتتاز 

ارت یتاضترا، ز  ۀر یت، جز یمتانیال، سا، دجتاسفارت و مل قات، قرق

جتزو ... با امتام و یمادر امام، مل قات سعد اشعر  مقدسن، ۀاناح

 . ن مطاشب استاهم

خرد، چاپ  ر، یم، خانیتهران یهادو ی، مهد انتظدار سبز یها گام با. 21

 . صفحه221، ی، ریع1337اوو، 

« وئستتتتتتک استتتتتل م»ت ین برگرفتتتتتتن از ستتتتتاکتتتتت تتتتتتابک نیتتتتتا

 استت یقت پاسخ بن سؤال تادر حق ،است( اسل م یوجو جست)

ن مجموعتتن یتتا. را پاستتخ داده استتت هتتا آنمؤشتتف  ۀن مؤسستتکتت

ش و اصتل ح در یرایتن بعد از و ک ش از چهل سؤال استاپاسخ ب

مستائل  ،در بختش اول. دو بخش و ملحقات عرضتن شتده استت

بعتتد از  یبتترا یمطتتاشب ،رامتتون قبتتل از ظهتتور و در بختتش دوماپ

ت اتتن و بهائاتتتتتاب بتتن انجمتتن حجتک ظهتتور آمتتده و در ملحقتتات

 .ت گرفتن استصور  یاشارات

 در سدددنت اهل و عهیشددد ینظرهدددا اخدددتال  نیتدددر مهم از یا پددداره) موجددده حجدددت. 21

، 1336رت، چدداپ اوو، یتهددران، بصدد ،یار یاسددفند یمصددطف ،(تیمهدددو

 .صفحه413، یریع

ارائتتن  یار ستتودمنداتتتاب در پتتن  فصتتل، مطاشتتب بستتک نیتتا
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م و اصتتطل حات امفتتاه یفصتتل نخستتت بتتن بررستت. نمتتوده استتت

ت ین مهتتتدو کتتت د داردکاتتتتأ یشتتتواهد ۀبتتتا ارائتتت پردااتتتتن شتتتده و

تمتتام  کن مشتتتر کتت هاستتت هتتا و جهاشت یکیبخش تمتتام تار  انیتتپا

ن بتتاور یتتل اصتتاشت ایتتن دل اتتافصتتل دوم بتتن تب ؛ت استتتیبشتتر 

ده ان مسئلن بن اثبات رستیق ااعم یها شنیافتن و ر یااتصاص 

 ۀن ااتل فتتات مستتلمانان دربتتار یتتتر  مهم یدر فصتتل بعتتد ؛استتت

عن نمتتودار گشتتتن اشتت ۀشتتیاند یو برتتتر  هشتتد ت اشتتارهیمهتتدو 

ن بتتن کتت یاتیتتو روا ینبتتو یها بشتتارت چهتتارمدر فصتتل  ؛استتت

وجتتود ستتنت  اهل یتتیرمعتبتتر در منتتابع روااف و غاصتتورت ضتتع

ران کتتبتتن من یمناستتب یها ن فصتتل پاستتخیو در آاتتر  ه؛آمتتددارد، 

 .دیانما یالدون مشاهده م ت مانند ابنیمهدو 

 ی، دکتدددر مهدددد سدددنت اهل و عهیشددد اتیدددروا در تیمهددددو یقدددیتطب یبررسددد. 22

 .صفحه361، یر ی، وز 1336تاب، چاپ اوو، ک اکبرن اد، یم، بوستان

مقدمن  یک یدارا ،مؤشف است یتر کد ۀنام انین پاک تابک نیا

ان اتت در میگتاه مهتدو ین بتن موضتوع جاکت و چهار فصتل استت

در . ن موضوع استیبن ا یمسلمانان و نگاه دانشمندان اسل م

 نتتتتتتتده کث افیتتتتتتتبتتتتتتتن احاد یلتتتتتتک ینگتتتتتتتاه فصتتتتتتل نخستتتتتتتت

ستنت  ها در مجامع معتبتر اهل ثین حدین ایتدو  یخیر تار او س

 عن او شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

ث و یتتدر فصتتل دوم بتتن احاد ؛قتترار گرفتتتن استتت یابیتتمتتورد ارز 

پردااتتتن شتتده ت یمختلتتف مهتتدو  یها از جنبتتن کمتتوارد مشتتتر 

ن کت ناقیگونتاگون فتر  یها دگاهیتد یبررس یفصل بعد است؛ در

گانتن و  توشد، نام پدر، امامان دوازده)ال صن شده  در چهار مورد

منتقتدان  ین فصتل بتن نقتدهایو در آار  ؛گرفتن شده یپ( نسب

مورد  ،ن ناقدانیتر  دگاه معروفین دک دارس یم یث مهدویاحاد

 .نظر قرار گرفتن است ل و دقتاتحل



 599 ◄ های مهدوی معرفی کتاب

 

، یدم، مرکدز یگرگدان ینیحسد یرتقی، مموعود ظهور و حیمس نزول. 23

 .صفحه411، یر ی، وز 1337طهار، ا رائم یفقه

و نتزول  یام حضترت مهتداتن قان اثر در موضوع ارتبتاط بتیا

. ده استتتیتتم گردان در ستتن بختتش تنظتکت استتت یستتاحضترت ع

ن موضتوع ماننتد یتا یازهتاان شاو پ یمباد ۀدربار  بخش نخست

و  ،ان شتدهاگر شباهت بیدر بخش د ؛ت استیباورداشت مهدو 

 ن استتا کتت رداتتگ یم یرا پتت نتتزول و ظهتتور ۀرابطتت یانیتتبختتش پا

روشن را ن موضوع یا یایشده تمام زوا یباشد و سع یتاب مک

ن یتتتوان ا یم ،ن موضوعیا ۀق شداات تحقکاز ن. و واضح سازد

و  حا، نتزول مستیستافترود ع یبسترساز : ادآور شدیمباحث را 

 .یو مهد حامس یت از سویهودیان ی، پایمهدو ۀت جبهیتقو 

، یددم، انتشددارات و ددو ، چدداپ یمحمددد شددجاع ،هللا ةیددبق حضدرت. 24

 .صفحه222، ی، ریع1334اوو، 

ن براستا  کت است یشجاع یآقا یتاب گفتارهاک نیمطاشب ا

 0960ن جلستتتن در ستتتال ت در ُنتتتیمهتتتدو  ۀات دربتتتار یتتتات و روایتتتآ

 ن اثتتتتتتتتتتتتر حاصتتتتتتتتتتتتل یتتتتتتتتتتتتا. استتتتتتتتتتتتتمطتتتتتتتتتتتترح شتتتتتتتتتتتتده 

م ین در شش فصتل تقتدک است یاشفک محمدرضا یم آقااتنظ

: نتتتتد ازا ن فصتتتول عبتتتارتیتتتا .استتتتت دهیتتتشتتتما منتظتتتران گرد

ستتنت،  از منظتتر اهتتل ی، امتتام مهتتدابتتر ک بتتتا، غیشناستت یمهد

 ،انیدر پا .عصر ظهور، رجعت و عرم اال ص، اطاعت و عشق

ز اتتل مطاشتتب ناات و تفصتتیتتات و روایتتنامتتن و فهرستتت آ تابک

 .ده استی  گردکمنع

آفتداب،  ارانید، تهدران، یفدیم لطی، رحدیالمک دیجد مسائل و تیمهدو. 22

 . صفحه191، یر ی، وز 1337

ن در جمتتع کتت استتت ییهتتا ن پتتژوهش حاصتتل سلستتلن در یتتا

 یاد فرهنگتتاتتبن ت دریمهتتدو  یت مربتتاتتترب ۀپژوهتتان دور  دانتتش

ت یدو هتم ۀرنتداگ تهران ارائن شده است و دربتر یحضرت مهد
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ر یتن در مجمتوع مطاشتب ز کت باشد یت در هفت در  ماو ااتم

ت، یمهتدو  ۀشیت و انداااتم ۀفلسف: در آن گنجانده شده است

 ۀانداز اترد، راز و فلستف ت در چشتماتت، ااتمال اثبات ااتمیدل 

 . تاران ااتمکآن و من

 ی، یم، مرکز تخصصیلانیگ یموسو یدرضی، ستیمهدو نیدکتر. 26

 . صفحه161، ی، ریع1334ت، چاپ اوو، یمهدو 

 یهتتا ن در زمانکتت شتتش مقاشتتن استتت ۀدارنتتد تتتاب دربتترک نیتتا

 یتکگر  انات چار شده و بیمهدو  یمجل ت تخصصمتفاوت در 

 ۀتتتا مستتئلاستتت ده اوشتتک مؤشتتف. استتت کمشتتتر  ۀدیتتر و اکتتتف

ن یتتمستتلمانان قتترار داده و ا یپرداز  یتئتتور  ۀت را در حتتوز یمهتتدو 

ها مطترح و  یل ن در زنتدگک ن ویادابن صورت بن یاصل اعتقاد

ن مقالت ت یتن ایعنتاو . ت شودیت از مهدو یسبب زدودن مهجور 

از بتتن اتتت، نیبتتن مهتتدو  ینگتترش متتذاهب استتل م: نتتد ازا عبتتارت

شناستتتان و  دگاه جامعنیتتتاز د ی، مصتتتلح جهتتتانیمصتتتلح جهتتتان

 یشناست رد آن از منظتر انسانکار ک تین مهدو یتر کلسوفان، داف

 یارهتاک ت و راهین مهتدو یتتر کشدن و د ی، جهانیشناس و جامعن

 . یفرهنگ مهدو ۀتوسع

، یدم، یاظمکد تدر بهدرام اخدوان، دکتیمهددو ۀآموز به نو ییها نگرش. 27

 . صفحه224، یر ی، وز 1336نده روشن، چاپ اوو، یآ

 ۀآمتتوز  ییاراکتت گتتاه ویمفهتتوم و جا ،ن اثتتریتتدر فصتتل نخستتت ا

م بتتتن ظتتتاهر ااز مفتتتاه یا ت و نتتتوع تعامتتتل آن بتتتا پتتتارهیمهتتتدو 

استتتدل ل ت  ۀفصتتل دوم دربردارنتتد ؛گتتردد یح میونتتد تشتتر اپ هم

و حقتتتوق  یانستتتان یهتتتا رامتک بتتتا توجتتتن بتتتن یدوشتتتت مهتتتدو

ومتتت کت حاتتدر فصتتل ستتوم، عتتداشت و امن ؛بشردوستتتانن استتت

 یقافصل چهارم شامل مباحث تطب است؛ شده یبررس یمهدو

در فصتتتل  ؛استتتت یمهتتتدو یستتتاز  یو جهان یغربتتت یستتتاز  یجهان

ن مستتتئلن در یتتتستتتت و ستتتپ  ایز  طات محاتتتپتتتنجم، ابتتتتدا اهم
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ن فصتل، ضتمن یو در آاتر  ؛شتده یبررست یومت امتام مهتدکح

 یستتتتت شتتتتااص برتتتتتر اب ،یراستتتتکدمو  _  بتتتترالاش ید مبتتتتاننقتتتت

_  بتتترالا، اصوصتتتا  شیبشتتتر  یهتتتا بتتتر نظام یمهتتتدو یستتتال ر  نید

 . ان شده استاب یراسکدمو 

، یاشددانک ی، محمددد امددام(انیدداد موعددود در یپ وهشدد) امامددان خدد . 23

 .صفحه413، یر ی، وز یمشهد، آستان یدس رضو

ع آراستتتن شتتده ور طبتتیتتنتتون دو جلتتد آن بتتن ز ک ن تتتاکتت ن اثتتریتتا

ن کت ت استتیمهتدو  ۀدربتار  یدرصدد طرح مباحث جامعاست، 

ر و اتفستت ۀدربتتار  بختتش اول. باشتتد یم یلتتک شتتامل ستتن بختتش

 رامتتون حجتتتاپ یفلستتف و شتتبن یفلستتف یها ل و استتتدل لاتتتحل

و  استتت؛ یتتیروا یهتتا ث و آموزهیتتاحاد ۀدربتتار  بختتش دوم استتت؛

از نظتر ان یتط مختلف راو یبخش سوم در شرح حال روات و شرا

 .است اعتبارات

ندده یآ ر، دکتر غلامرضا بهروزلک، یم، مرسسدتیمهدو و استیس. 29

 .صفحه211، ی، ریع1334روشن، چاپ اوو، 

 یات علمتتیدر نشتر  تتر باشن کت استت ین مجموعتن، مقالت تیتا

ن نوشتار متحتد ینون در اکنده چار شده بود و اکشور قبل   پراک

بتر  یدرآمتد. 0: نتد ازا رتن مقال ت عبایا. ده استیو منسجم گرد

. 9 ؛یفرهنتتتتگ مهتتتتدو. 3 ؛تیمهتتتتدو  یاستتتتاس یشناستتتت مسئلن

 یت و زنتتدگیمهتتدو . 9 ؛یت استتل میتتهو  ینیت و بتتازآفر یمهتتدو 

در پرتتتو  یاستتاس ۀتوستتع یاشگتتو. 5 ؛یمعاصتتر استتل م یاستتاس

شتدن و  یجهتان. 0 ؛شتدن یت و جهتانیمهتدو . 6 ؛یعداشت مهتدو

 .ییگرا ینا و منجشدن، بحران مع یجهان. 8 ؛انداز فرج چشم

ارگر، یم، مرکز ک میرح ،(تیمهددو ۀشیاند در استیس و دولت) جهان ۀندیآ. 31

 . صفحه392، یر ی، وز 1333ت، چاپ اوو، یمهدو  یتخصص

متفتاوت  یها دگاهیتاستت و دادوشتت و س ۀن پژوهش دربار یا
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دوشتتت  یامتتدهاارد و پکار کتت ت، ستتااتار واتتز ماهاتتبتتاره و ن نیدر ا

 ارائن نمتوده ین بخش، مطاشب سودمندن در سک است یمهدو

 یات و مباحتتث نظتتر اتتلک ۀدربتتار  بختتش اول: ن عبتتارت استتت ازکتت

 استتت؛ خیتتتار  ۀنتتدیآ یها نیتتو نظر  یپژوهتت نتتدهینتتده و آیآ ۀدربتتار 

 ،عناشت ۀشتیدر اند یدوشتت مهتد یها نافرضت ۀدربار  بخش دوم

و استت؛  یانتقتام، دوشتت اقتتدارگرا، دوشتت االت ق ۀامانند فرضت

ومتتت امتتام کح یستتااتارها و برونتتدادها ۀدربتتار  یانیتتبختتش پا

هتا و  ژهیارو ک ماننتد ستااتار نهادهتا، یفصوش ن درک است زمان

 .امدها آمده استاردها و پکعمل

سدندگان، یدم، یگفتمدان سدوم، نو  یها ی، سخنرانتیمهدو گفتمان. 31

 .صفحه 296، ی، ریع(تابک بوستان)انتمار نور  یمرسسه فرهنگ

ت ین گفتمتتان مهتتدو استتوم یها یخنرانن اثتتر، مجموعتتن ستتیتتا

 ر د. استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

ن اتاران و دانشتمندان حتوزه و دانشتگاه بتن تبکتن گفتمتان متفیا

انتتتتد و شتتتتبهات و  ت پردااتنیمهتتتتدو  ۀابعتتتتاد گونتتتتاگون مستتتتئل

  یو استتتتتتتتتتدل ش یها را بتتتتتتتتتن صتتتتتتتتتورت منطقتتتتتتتتت پرستتتتتتتتتش

ابعتاد  ی، بررستامتام عصتر ید وجتودیتآثتار و فوا. انتد پاسخ داده

و  یتتتتتات، آثتتتتار تربیشتتتتبهات مهتتتتدو  یستتتتانتظتتتتار، برر  یتتتتتاترب

 ت یانتظتتتتتتتتتتتتتتار، انتظتتتتتتتتتتتتتتار و مهتتتتتتتتتتتتتتدو  یااتشتتتتتتتتتتتتتتن روان

در . هاستتت ین سخنرانیتتن ای، از عنتتاو یشتتناات دگاه جامعنیتتاز د

 ن اثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر، یتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا یابتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدا

 یها یاز ستتتخنران یا ان، ال صتتتنیتتتو در پا یهللا صتتتاف تیتتتام آاتتتپ

 گفتمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان اول و دوم 

 .آمده است



 590 ◄ های مهدوی معرفی کتاب

 

 ن مختلفاسن یها کتاب

 ودکانک کتاب

انون پتترورش کتت یقتتات استتل ماوشتتش گتتروه تحقک ، بتتنانتظددار. 0

، یبتا، جیانون پترورش فکتر کت ودکان و نوجوانان، تهتران،ک یفکر 

 .صفحن 99

شتن یر، مشهد، عتروج اندصد یداوح یمهد ،انتظار ۀمجموع. 3

 .(جلد منتشر شده است 5ن مجموعن تاکنون یاز ا)

ستتوار  تکستتندگان، مشتتهد، ی، نو زمددان امددام یها بچدده ۀمجموعتت. 9

 .(شده است جلد منتشر 08ن مجموعن تاکنون یاز ا) حجاز

، قتتتتم، مستتتتجد مقتتتتد  ی، حستتتتن محمتتتتودمددددادر از تر مهربدددان. 9

  .صفحن 81 ،یرقع ،جمکران

، یان، مشتتتهد، آستتتتان قتتتد  رضتتتوینتتتدرضتتتا باوا، علانتظدددار. 5

 .یتاش

ستندگان، قتم، ی، نو ندور انتظدار یفرهنگد ۀسسدنم یها تا ک ۀمجموع. 6

شتتده  جلتتد منتشتتر 5ن مجموعتتن تتتاکنون یتتاز ا) تتتابک بوستتتان

 .(است

تون، چتار اول، یآموزگار، تهران، ز  ی، مجتبمیبکدار گل راه  سر. 0

 . صفحن 03، ی، اشت0980

، چتتار اول، ی، قتتم، ذاکراشمهتتدیمتتاابراه. ، ززمددان امددام ۀقصدد. 8

 . صفحن 03، ی، اشت0983

، 0983اول، ستان، چتار یان، پردیم احمتدا، ابراهشعبون ۀمین جشن. 3

 . صفحن 03، یاشت

فرهنتتگ، چتتار  یماا، تهتتران، ستتیار اتتاات ی، محمتتدتقاسددتقبال. 01

 .صفحن06، یرقع ،0900اول، 

 و ییتنهدان، یت با عناو یمهدو  ۀز دربار یگر نین مرلف چهار جلد دیا

ودکددان ک ۀ  یددو  یامددام مهددد  ۀدربددار  ،امددتیق مثددل، یبدداران شددب مدداه، سددفر

آراسددته شددده  بددعنددت طیبدده ز نددون بارهددا ک ه تدداکدد اسددت نگاشددته
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 .ندیه فرمایرا ته ها آنمندان از انتشارات مدرسه  علایه

پور، یم، زائدر،  ز اشرفی، مهرانگجمکدران مسجد قم، شهر به ره یم یحسن. 11

 .صفحه16، ی، خشت1333چاپ اوو، 

ان، تهدران، مهددام، یرافشدار موحدد و عبداس صدابر ی، امدیدام صدبح. 12

 .حهصف12، ی، رحل1331چاپ اوو، 

، تهددران، یان و محمدحامددد مشددیاتی، عبدداس صددابر مهربددان امددام. 13

 .صفحه17، ی، رحل1331آوران، چاپ اوو،  مهر

بدده بددراز، تهددران، گلسددتان یددرآن، چدداپ اوو، ی، طنددرگ  گددل یبددو. 14

 .صفحه14، یر ی، وز 1334

، یر یددد، تهدددران، مهدددرآوران، چددداپ اوو، وز ی، گروهدددالدیمددد یدددکپ. 12

 .صفحه13

، چداپ اران یدائمی، یم، یحسن و منصور متق.م ،ه یدک آخر دیام. 16

 .صفحه12، ی، خشت1331اوو، 

ان، تهدران، یعباس صدابر  و یا ، محسن خمسهما خو  امام! سالم. 17

 .صفحه12، ی، رحل1331مهام، چاپ اوو، 

سددادات خوشدددو، یددم، ظهددور، چدداپ  طدداهره ،ه یددک موعددود یمهددد. 13

 .صفحه12، ی، خشت1331اوو، 

بدا، ی، تهدران، ز یندانیم ذاکرن اد و محمددکاظم مز یمر  ،ست یک او. 19

 .صفحه24، ی، ریع1331چاپ اوو، 

 دوسدت، یدم، بوسدتان رحمان ی، مصدطفیآسدمان یصددا آن از بعد. 21

 .1331تاب، چاپ اوو، ک

اد بعثدت، چداپ چهدارم، ید، تهدران، بنیمدیرح ی، مهدد دیدام نیآخر. 21

 .صفحه24، ی، ریع1379

اد بعثدت، چداپ ی، تهران، بنیمیرح یهد ، مما ۀقص نیغمگ خروس. 22

 .صفحه32، ی، خشت1376چهارم، 

سوار  ، مشهد، تکیی، سمانه رضاالزمانم صاحب من مهربانم اری من. 23

 .صفحه12، ی، خشت1333حجاز، چاپ اوو، 

تددون، چدداپ ی، تهددران، ز ین فخددار ی، عبدالحسددراه بدده چشددم ها فصددل. 24
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 .صفحه24، ی، خشت1379هشتم، 

 .ی، ریع1379، اصفهان، مهر یائم، چاپ اوو، هارب سبز فصل. 22

حدده، چدداپ اوو، یروز، تهددران، رایدد، رضددا فشددکوفه هددزار بهددار، یددک. 26

 .صفحه3، ی، رحل1331

حدده، چدداپ اوو، یروزمنش، تهددران، رایددروزه فیدد، فدیددایب بابددا یوقتدد. 27

 .صفحه3، ی، رحل1331

وو، ، تهددران، مهددام، چدداپ ایمددیر ک ، یاسدمابددر پشدت دیخورشدد مثدل. 23

 .صفحه11، ی، رحل1331

لهددر، تهددران، نبددان، ک بددایفر  ،مددن یبددرا یگالبدد یددک تددو، یبددرا یگالبدد یددک. 29

 .صفحه24، ی، خشت1331چاپ سوم، 

ام نور، یمرادحاصل، تهران، پ یرمهد ی، امیمهد امام یزندگ داستان. 31

 .صفحه22، ی، ریع1331چاپ چهارم، 

 یمندداد  رمرسسددمرادحاصددل،  یرمهددد ی، امآمددد خواهددد هکدد یمددرد. 31

 .صفحه31، ی، ریع1331ت، چاپ دوم، یترب

فرهنگ، چاپ  یمای، تهران، سی، زهره مسجدجامعآفتدا  الدیم. 32

 .1373اوو، 

 ، چداپ ین معتمدتبار، تهدران، بدرگ نفدیرحسی، اممهربان مهر. 33

 .صفحه24، یر ی، وز 1373اوو، 

، ان، تهددران، آفددا ، چدداپ اووینهاونددد ی، محمدددهاد بهدداران میشددم. 34

 .صفحه31، ی، خشت1377

د هنرجددو، تهددران، مهددام، چدداپ اوو، یدد، حماسددت تندد  پددرواز دل. 32

 .صفحه12، ی، خشت1331

 ودکانک ۀینشر 

 .نده روشنیآ ر، یم، مرسسکایمل. 1

 .موعود یحضرت مهد  یاد فرهنگی، اصفهان، بنلدای. 2

 کتاب نوجوانان

 ،ان، نصدر ، تهدر ین حجداز یالدد جماودی،سیمهدد حضرت امیق و یزندگ. 1
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 .صفحه91 ،یر یوز 

مرکدددز  ،، تهدددرانیا ، فاطمددده صدددالح مدرسدددهفدددردا صدددبح تدددا منتظدددر. 2

 .صفحه 142 ،ید مدرس، ریعیشه یفرهنگ

 96 ،یبددی، جیر فو ددادزاده، تهددران، اعلمددی، عبدددا امنیآخددر دیددام. 3

  .هحصف

 .صفحه122، یار، ریعی، تهران، دی، احمد یند ظهور یتمنا. 4

 41،ی، ریعیارشاد اسلام ل فرهنگ وک ۀار ، یم، ادپنهان دیخورش. 2

  .صفحه

پددور،  یلددی، جددواد عقیمهددد حضددرت شددناخت رامددونیپ ،کتابنددا دیخورشدد. 6

 .صفحه43 ،یتهران، عابد، ریع

 یدعلی، سددنوجواندان یبددرا زمدان امددام ۀدربدار شدعر 04 آفتددا ، احتدرام بده. 7

 .صفحه62 ،یریع ،، تهران، موعودیخوانسار  یاشفک

، قتتم، ی، جتتواد محتتدثانتظددار و تیمهدددو مبحددث بدده یگدداهن: دیددام صددبح. 8

 .نحصف88، یتاب، اشتک بوستان

، موعتتود یاد فرهنگتتاتت، بنزمدان امددام ۀ یدو شددود، یم تند  تیددبرا دلدم. 3

 .صفحن81، ی، رقع0980وثر ادب، چار اول، ک قم،

افزا، تهران، نباء، چتار دوم،  د روحا، سعآمد ایدن به انهیمخف یشب او. 01

 .صفحن93، یع، رق0989

تتتاب، چتتار اول، ک ، قتتم، بوستتتانین فتتتاحا، حستتآرزوهددا روز. 00

 .صفحن69، یر ی، وز 0983

، 0980، قم، نشتر روح، چتار اول، یاشه ضااظم فک ،ندرگ  گل. 03

 .صفحن98، یرقع

، تهتتران، ابصتتار، چتتار اول، ی، ماجتتد محمتتدشددد امددلک مدداه یوقتدد. 09

 .صفحن69، ی، رقع0983

، قتتم، یطتتامح ی، مرتضتتدارد دوسددت مددرا ـدد هسددت هکدد جددا هددر ـدد او. 09

 .صفحن98، ی، رقع0986مسجد جمکران، چار اول، 

شن، چتار ی، مشهد، عروج اندید مل محمدا، مجدوازدهم آفتا . 05

 .صفحن93، یر ی، وز 0981دوم، 
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شتتن، ی، مشتتهد، عتتروج اندید مل محمتتداتت، مجنیصددف از یزخمدد. 06

 .صفحن90، یر ی، وز 0981چار دوم، 

  ات نوجوانانینشر 

  .نده روشنیآ ۀسسؤ، قم، منوجوان انتظار. 0

 .موعود ۀسسؤم ،، تهرانجوان موعود .3

 کتاب جوانان

 ریدر یغدت تحر ی، هیالمهدد الحسدن بدن حجت امام حضرت دوازدهم، یشوایپ. 1

 .صفحه 92، یدر راه حق، یم، ریع رمرسس

، زمدددان امدددام بددده مربدددوط اتیدددروا از یا دهیدددگز ۀخچدددیتار عدددادل، یجهانگشدددا. 2

، یریعددد ،اد نهدددج البلاغدددهیدددپرور،تهدددران، بن نیدددن دیالدددد دجماویسددد

 .صفحه32

، (یمهدددد حضدددرت آثدددار و رتیسددد ات،یدددح بددده وتددداهک ینگددداه) پنهدددان یدایدددپ. 3

 .صفحه72، یی، یم، حرور، پالتو ییدآیایدمسعود پورسیس

 .ت، یمیمهدو  یسندگان، مرکز تخصصی، نو ن یآفر نینگ. 4

، ی، یم، انتشارات سبا النب ی، مسعود در موعود یاری و جوان. 2

 .صفحه31، ی، ریع1337چاپ اوو، 

 یاد فرهنگی، تهران، بنینی، محمدبایر پورامیمهد اورانی و جوانان. 6

 .صفحه43، یی، پالتو 1379، چاپ چهارم، یحضرت مهد 

ان، تهران، مهدام، یل حاجی، اسماعاران امام زمانی، یجوان ثیحد. 7

 .صفحه64، ی، ریع1333چاپ اوو، 

 ی، یددم، مرکددز تخصصددی، محمدرضددا نصددور جوانددان و یمهددد قددرآن،. 3

 . صفحه121، ی، ریع1332ت، چاپ اوو، یمهدو 

 ات جوانانینشر 

 .موعود رسسر، تهران، مموعود. 1

 .ت، یمیمهدو  ی، مرکز تخصصزمان ماما. 2

 .نده روشنیآ ر، یم، مرسسصفر ساعت. 3
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 یموضوع یها کتاب

 یضرورت طرح معارف مهدو

 ی، یم، مرکز تخصصدیهللا شاکر  ح، روتیمهدو مباحث طرح ضرورت. 1

 .صفحه33، ییت، پالتو یمهدو 

 .صفحه44، ی، تهران، ریعیچ شمیابر  ی، مهد زمان امام ۀفلسف. 2

، ص تیمهدددو  یسددندگان، یددم، مرکددز تخصصددی، نو ن یآفددر نینگدد. 3

13-21. 

 اثبات وجود امام زمان یعقل ۀادش

رکددز ، یددم، میهللا شدداکر  ، روحیمهددد حضددرت ۀدربددار یعقلدد یپ وهشدد. 1

 .صفحه 22، ییت، پالتو یمهدو  یتخصص

، یددم، مسددجد یاصددغر رضددوان ی، علشددبهات بدده پاسدد  و یموعودشناسدد. 2

 .232-262مقدس جمیران، ص 

، «ا بدات وجدود امدام زمدان رادلد یبررس» ر، مقالتیمهددو گفتمان. 3

 .39-72ص تاب،ک یم، بوستان ،یگانیگلپا یربان یعل

، «لطددف و وجددوب امامددت ۀیاعددد» ر، مقالددانتظددار رنام فصددل. 4

 .132-111ص ،2ت، شیمهدو  یمرکز تخصص ،یگانیگلپا یربان یعل

، دکتددر محمددد منصددورن اد، یعدداطف و یعقلدد منظددر از تیمهدددو ۀمسدد ل. 2

 .صفحه131، ی، ریع1334ا، چاپ اوو، یتهران، جوان پو 

مسدجد ، یدم، یاصدغر رضدوان ی، علعقدل پرتدو در یمهدد امدام وجدود. 6

 .صفحه32، ی، ریع1332جمیران، چاپ اوو، 

، یدددم، مرکدددز یفدددیم لطی، رحدددتیمهددددو و امامدددت ینقلددد و یعقلددد لیددددال. 7

 .صفحه226، ی، ریع1337ت، چاپ اوو، یمهدو  یتخصص

دادجددو، یددم، دارالفیددر، چدداپ  دهللایدد، یهسددت بخدد   اتیددح فددروغ هللا ةیددبق. 3

 .صفحه112، ی، ریع1337اوو، 

 ر بن حجتاز بن امام و اضطراان

، یالقددر، ریعد ةلی، یم، انتشارات لیحائر  ییصفا ی، علییآ یم تو. 1

 .صفحه94
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، تهدددران، یم مددددرس غدددرویمدددر  ،عصدددر امدددام شدددناخت بدددر یا باچدددهید. 2

 .صفحه64، یمهرآوران، ریع

بددر ضددرورت وجددود  ییددرد عقلددیرو » ر، مقالددانتظددار رنام فصددل. 3

 .32-63، ص6ش، یفیم لطی، رح«امام

، یددم، مسددجد جمیددران، ی، محمددد مولددوزمددان امددام بدده جهددان ازیددن. 4

 .صفحه116، ی، ریع1332چاپ اوو، 

رخاندده ی، یددم، دبی، دکتددر نابددر فروهددزمددان امددام وجددود ضددرورت. 2

 .صفحه31، یی، پالتو 1332، چاپ اوو، یاجلاس حضرت مهد 

، یدم، بهدار ین شهرسدتانیدمحمد حسی، علامه سیآسمان ییشوایپ. 6

 .صفحه63، یی، پالتو 1331یلوب، چاپ اوو، 

، مجمدددع ین اسدددترآباد یالدددد د جماوی، سددداسدددت الزم امدددام وجدددود ایدددآ. 7

ت یمهدددو  ۀیدن ا ددر در پ وهشددیدد، ایغددات اسددلامیقددات و تبلیتحق

 .موجود است

 ت در قرآنیمهدو 

شددددگاه ین نمایدوازدهمدددد ررخانددددی، دبانتظددددار و قددددرآن یشناسدددد تا چ .1

 صدفحه 144، یریعدم، تهران، فرهنگ میتدوب، یر ک یرآن یالملل نیب

 ین موضوع را معرفیا یها تیو سا ها نامه انیها، پا تابک ،ن ا ر یا)

 .(رده استک

 :، ترجمددددهیدهاشددددم بحرانددددی، سقددددرآن در یمهددددد حضددددرت یمایسدددد. 2

 .صفحه474، یر ی، وز ینییزو  یحائر  یدمهد یس

 رسسدددرم یدددم، ا،یدددن ی، محمددددجواد مولوقدددرآن در تیمهددددو یمایسددد. 3

 .صفحه211، ییعر  ،امام عصر یانتشارات

 یان، یدددم، مرکدددز تخصصدددیوسدددفی ی، مهدددد قدددرآن در یمهدددد امدددام. 4

 .صفحه112، ییت، پالتو یمهدو 

گددران، یددم، یو د یورانکدد علددی، 2، جیالمهددد االمددام ثیدداحاد معجددم. 2

 .صفحه 221 وزیری، ه،یمرسسه المعارف اسلام

د ابومعدداش، مشددهد، آسددتان ی، سددعةالسددن و القددرآن یفدد یالمهددد االمدام. 6

 .صفحه613، یر ی، وز یس رضوید
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، یدجواد رضددوی، سدداتیددروا پرتددو در قددرآن در یمهددد حضددرت یمایسدد. 7

 .صفحه241، یر ی، وز 1332بوشهر، موعود اسلام، 

خ یحدداج شدد هللا ةیددآ، زمددان حجددت و قددرآن اشددتراکات حجددت نیآخددر و قددرآن. 3

، یر یددد، وز 1334آفتددداب، چددداپ اوو،  یمای، یدددم، سدددید یدددرضدددا توح

 .صفحه324

، یدم، راه یمرداند رهللاید، خثیحدد و قدرآن در تیمهددو یمایسد از یپرتو. 9

 .صفحه426، یر ی، وز 1332یرآن، چاپ اوو، 

، ترجمدده و یراز یشدد ینیدصدداد  حسددیس هللا تیدد، آقددرآن موعددود. 11

 .صفحه122، ی، ریع1361، چاپ اوو، یامام مهد  رنشر مرسس

، یاصدفهان ینیحسد یدمرتضدی، سخددا اءیداول و یوح نگاه در یمهد. 11

 .صفحه226، ی، ریع1334یم، فرهنگ یرآن، چاپ اوو، 

، (یقرآندد اتیددآ در هللا ةیددبق) نییاالرضدد یفدد هللا ةیددبق یفدد نددزل مددا یفدد میالکددر اتیددآ. 12

، 1337، چددداپ اوو، ی، تهدددران، احمدددد یاصدددغر اکبدددر  یمهنددددس عل

 .صفحه632، یر یوز 

، 1333ر، چدداپ اوو، یدد، تهددران، منی، دکتددر نددادر فرددلبددتیغ راز. 13

 .صفحه296، یریع

، یو رحمدت جعفددر  یر ی، حسدن دهشدیقرآند ینمادهدا و یمهدد امدام. 14

 .صفحه144، ی، ریع1334یم، روح، چاپ اوو، 

، یدم، جمیدران، یاصغر رضدوان ی، علیمهد حضرت ظهور و قرآن. 12

 .صفحه72، ی، ریع1332چاپ اوو، 

 یعن و سناات شیت در روایمهدو 

 یسندگان، یم، مرکدز تخصصدینو  ،یسن و عهیش ثیاحاد در یمهد امام. 1

 .صفحه 112، ییت، پالتو یمهدو 

 یمهدددد  :، ترجمدددهید یددددهاشدددم  دددامر العمی، سققندددوس انتظدددار در. 2

، یر ید، وز یندیامدام خم یو پ وهشد یآموزشد رزاده، یم، مرسسیعل

 .صفحه 329

، یددددم، حضددددرت یگددددانیگلپا یهللا صدددداف لطددددف ،االثددددر منتخددددب. 3
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: 3صددفحه؛ ج263: 2ج صددفحه،323: 1، جیر یددجلددد وز  3معصددومه، 

 .صفحه 432

ن یالدد خ نجمی، شدةیداالمام و ةالسدن اهل علماء عند المنتظر الموعود یالمهد. 4

، 1361اد بعثددت، چدداپ اوو، یدد، تهددران، بنیجعفددر بددن محمددد العسددیر 

 .صفحه366، یریع

، یدم، سدرور، چداپ یزد یدا ی، علبیغا امام وجود اثبات در ثاقب برهان. 2

 .صفحه334، یر ی، وز 1334اوو، 

ن فدام، یدم، ید آذرشیاکبرن اد و سع ی، مهد اربعه مذاهب در انتظار. 6

 .صفحه176، ی، ریع1332انتمار نور، چاپ اوو، 

، یددم، یعقوب بشددوی، محمدددسددنت اهل دگاهیددد از تیمهدددو ثیدداحاد نقددد. 7

 .صفحه136، ی، ریع1334، چاپ اوو، یعلوم اسلام یمرکز جهان

 در سددددنت اهل و عهیشدددد ینظرهددددا اختال  نیتددددر مهم از یا پدددداره) موجدددده حجددددت. 3

، 1336رت، چدداپ اوو، ی، تهددران، بصددیار یاسددفند ی، مصددطف(تیمهدددو

 .صفحه413، یریع

، یعسدددیر  یمرتضددددی، علامددده سخلفدددا مکتدددب در خالفدددت و تیمهددددو. 9

 .صفحه136، ی، ریع1333ر، چاپ اوو، یغد یالملل نیاد بیتهران، بن

 یدهاد ی، سدددددسدددددنت اهل دگاهیدددددد از موعدددددود یمهدددددد و یجهدددددان مصدددددلح. 11

، ی، ریعدددد1332، تهددددران، اطلاعددددات، چدددداپ سددددوم، یخسروشدددداه

 .صفحه324

، یدددم، جامعددده یاکبدددر یرشددد ید علی، سدددموعدددود یمهدددد در اتفددداق. 11

 .صفحه114، ی، ریع1379ن، چاپ پنجم، یمدرس

ام حجدت، چداپ ی، یم، پیعامر  ی، هاد سدنت اهل تبک در دمحم آل یمهد. 12

 .صفحه411، یر ی، وز 1336اوو، 

م ی، عبددددددالیر سدددددنت اهل قیدددددطر از تیمهددددددو ثیددددداحاد انیدددددراو طبقدددددات. 13

، یر یدددد، وز 1332، مشددددهد، آسددددتان یدددددس، چدددداپ اوو، یعبدددددالله

 .صفحه644

ر ی، محمددددامةعیالشددد و ةالسدددن نیبددد ةالمشدددترک ثیددداالحاد یفددد یالمهدددد االمدددام. 14

، یر یددددد، وز 1334ب، چدددداپ اوو، یدددد، تهددددران، مجمدددددع تقر یالنابددددر 
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 .صفحه327

 عناش ییمنابع روا

، یاتب نعمدانک م بن جعفرینب محمد بن ابراهیز  یاب  ، ابنةالغیب. 1

 .صفحه462، یر ی، تهران، صدو ، وز یمحمدجواد غفار  :ترجمه

 ة، یم، مرسسدیخ طوسیجعفر محمد بن الحسن، ش ی، ابةالغیب. 2

تدداب بددا عنددوان ک نیددا)صددفحه  271 ،یر یددوز  ،ةیالمعددارف ا اسددلام

 در دو جلددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  نهددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددان در دیخورشدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

تهران  ینیتعاون امام خم رو مرسس ،ترجمه یوسا عباس جلالت

  آن را چددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداپ

 (.رده استک

منصور پهلوان، یدم،  :خ صدو ، ترجمهی، شةالنعم تمام و نیالد المک .3

 .صفحه 611: 2ج ؛صفحه 611: 1، جیر یجلد وز  2ث، یدارالحد

، ی، محمدددبایر مجلسدداألطهددار ةاألئمدد أخبددار لدددرر الجامعدده بحدداراالنوار،. 4

 یبددا ترجمدده علدد ،موعددود یمهدددن جلدددها بددا عنددوان یددا)، 23و  22، 21ج

 .(ه تهران منتشر شده استیو چاپ انتشارات ا اسلام ،یدوان

 اشبل غن ت در نه یمهدو 

، یدم، جمیدران، چداپ یرانین ای، حسالبالغه نهج منظر از موعود یمنج. 1

 .صفحه112، ی، ریع1334اوو، 

ان، یم، جمیران، چاپ دوم، ید فلسفیدمجی، س یتار انیپا و یعل. 2

 .صفحه312، ی، ریع1379

، اصدددفهان، یمدددانیه ایدددفق ی، مهدددد البالغددده نهج در منتظدددر یمهدددد. 3

 .صفحه123، ی، ریع1372عمادزاده، چاپ دوم، 

، پدد وهش موعددود، تهددران، موعددود، چدداپ یمهدد امددام و یعلدد امدام. 4

 .صفحه92، یی، پالتو 1333اوو، 

 نات و ادعیمهدو 

، یبا ترجمه فارس ،یستانیس یمجتهد  یدمرتضی، سهیمهد فهیحص. 1
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 .صفحه743، یر ییم، حاذ ، وز 

ن، ی، یدم، جامعده مدرسدیاصدفهان یومید، جدواد ییالمهدد فهیصح. 2

 .صفحه339، یر یوز 

 .صفحه233، یر ی، یم، رسالت، وز یاهر  یسی، عیالمهد فهیصح. 3

 :، ترجمدددهیاصدددفهان یموسدددو یدمحمدتقی، سدددالمکدددارم الیدددمک. 4

 .263 -131، ص2، جنی، یم، نگینییزو  یحائر  یدمهد یس

 ره زارعددان، یددم، بوسددتانیدد، من(دعددا نددهییآ در زمددان امددام) بهددار روح. 2

 .صفحه132، ی، ریع1331تاب، چاپ اوو، ک

ام ید، یدم، پیراشدرفیم یدهاد ی، سدزمدان امام زبان از مناجات و دعا. 6

 .صفحه163، ی، ریع1333حجت، چاپ اوو، 

 ی، محمددددتقاصدددغر بدددتیغ عصدددر در زمدددان امدددام از ادرهصددد یدعاهدددا. 7

 .صفحه243، ی، ریع1333اکبرن اد، یم، جمیران، چاپ اوو، 

م گدل ندرگ ، چداپ یمحمد مبشر، یم، شم ی، علیالمهد جنات. 3

 .صفحه624، یر ی، وز 1337اوو، 

رزا محمددددبایر یدددم هللا  تیدددآ، منتظدددر امدددام بددده توسدددالت در اکبدددر فدددوز. 9

، یر یدددد، وز 1332، عطددددر عتددددرت، چدددداپ پددددنجم، ، یددددمیمددددانیا هیددددفق

 .صفحه239

 ،، تهددرانین الطددالعی، عبدالحسدداالمددام ریددخ هیددادع یفدد االنددام عیددرب. 11

 .صفحه443، ی، ریع1377قات، چاپ اوو، یم

ر، یدد، تهددران، منیهاشددم یدمحمد بنددی، دکتددر سددمنتظددران مناجددات. 11

 .صفحه212، یر ی، دو جلد، وز 1336چاپ اوو، 

 ،(یالمهدد االمدام االعظدم هللا ةیدبق یهدا ارتیز و دعاها در یریس) محبو  ۀجلو. 12

، یر یددد، وز 1333ر، چددداپ اوو، یدددرکبیان، تهدددران، امیدددل حاجیاسدددماع

 .صفحه261

 انیدر اد یمنج

داسددهللا ی، سجهدان ملدل و مذاهب و اسالم دگاهید از یمهد حضرت ظهور. 1

، یر یدددد، یددددم، مسددددجد مقدددددس جمیددددران، وز ید یشدددده یهاشددددم

 .صفحه422
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موعدود در  یمنجد یشناسد گونه» ر، مقالدآسدمان هفدت رنام فصل. 2

 .129-117، ص13و  12ان عطار، شیموحد ی، عل«انیاد

، تهدران، ی، محمدد بهشدتیمهدد ۀدربدار دیدعقا و آرا اید تیمهدو و انیاد. 3

 .صفحه213، یبهمن، ریع

 ی، یددم، مرکددز تخصصددیزواردهدد یشدداکر  هللا ، روحانیدداد در یمنجدد. 4

 .صفحه264، ی، ریع1333اوو، ت، چاپ یمهدو 

، 1337ل مدا، چداپ اوو، ید، یدم، دلی، محمد انصدار دیدام دینو یمهد. 2

 .صفحه143، یریع

، ینیدمحمد حسددی، سدداسددالم از  یپدد انیدداد و یاسددالم فددرق در تیمهدددو. 6

 .صفحه126، یر ی، وز 1333، چاپ اوو، مشهد، میتبه امام رضا

ن یحسدد :نسددتون، ترجمددهیر ک وسیدد، جولهددودی نیآئدد در حایمسدد انتظددار. 7

 .صفحه192، ی، ریع1377ان، چاپ اوو، ی، یم، مطالعات ادیقیتوف

ندده روشدن، یآگاه، یدم، آ دحسن آصفی، سجیرانویا یمنج انتیسوش. 3

 .صفحه313، یر ی، وز 1336چاپ اوو، 

، تهدران، موعدود، چداپ اوو، ییسدرا ی، علدموعدود یمنجد بده بشارت. 9

 .صفحه114، ی، ریع1332

م، تهران، باز، چداپ یرضا ابراه ی، علزرتشت نید و اسالم در تیمهدو. 11

 .صفحه144، ی، ریع1331اوو، 

، تهدران، یوش احمدد ید، دار سدتانبا انیداد در موعدود ظهور و جهان انیپا. 11

 .صفحه213، ی، ریع1336توس، چاپ اوو،   جوانه

گاه ، یددم، دانشددی، گروهددانیدداد در موعددود یمنجدد ۀشددیاند یشناسدد گونه. 12

 .صفحه212، یر ی، وز 1333و مذاهب، چاپ اوو،  انیاد

 (یحضرت مهد یها یژگیو ) یشناس یمهد

 یمادر امام مهد( اشف

، 1377تداب، چداپ اوو، ک ، یدم، بوسدتانیر یم بصدی، مر نور یبانو. 1

 .صفحه36، یریع

چداپ  نورالسدجاد، یدم، ،ینیپدورام محمدبایر ،دیخورشد همدم نرگ . 2
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 .صفحه113، یریع ،1373 اوو،

ن یالدد ، نجم«تیمهددو  یشناس ثیحد»، مقاله انتظار رنام فصل. 3

 .272 - 261ص ،2ش، یطبس

تدداب، چدداپ دوم، ک ان، یددم، بوسددتانیدد، احمددد پهلوانآشددنا ۀبددیغر. 4

 .صفحه43، ی، ریع1333

، ید محمدددبایر موسددوی، سددزمددان امددام مددادر یجهددان داسددتان نیبدداتریز. 2

 .صفحه226، ی، ریع1334و ر، چاپ اوو، ک یم،

 یول دت امام مهد( ب

، تهدران، ین طدالعیعبدالحسد ،(اآلمدال یمنتهد یسدیبازنو) الدیمد گزارش. 1

 .صفحه64، ی، ریع1332نبان، چاپ اوو، 

ر، چداپ اوو، ید، تهدران، منینیبحر  یدمجتبی، سالدیمد از قبل ثیحد. 2

 .صفحه113، ی، ریع1331

 ر، چدداپ اوو،یدد، تهددران، منینددیبحر  یدمجتبی، سددالدیمد شددب ثیحدد. 3

 .صفحه121، ی، ریع1331

ر، چداپ اوو، ید، تهدران، منینیبحر  یدمجتبی، سالدیمد از بعد ثیحد. 4

 .صفحه134، ی، ریع1331

، تهدران، 1372، چداپ اوو، ییایرسوو در ، محمدوالدت قائم موعود. 2

 .صفحه111، یریع

، یددم، جمیددران، چدداپ یاصددغر رضددوان ی، علیمهددد حضددرت تولددد. 6

 .صفحه111، ی، ریع1332اوو، 

، یدم، ی، محمدرضا انصدار زمدان امام والدت از لحظه به لحظه گزارش. 7

 .صفحه41، ی، ریع1332ل ما، چاپ اوو، یدل

پور، یدددم،  یاکبدددر مهدددد  ی، علندددور الدیمددد از لحظددده بددده لحظددده گدددزارش. 3

 .صفحه33، ی، ریع1333رسالت، چاپ اوو، 

 یودکک امامت( ج

، یددم، مسددجد یاناصددغر رضددو ی، علشددبهات بدده پاسدد  و یموعودشناسدد. 1

 .221- 231، صمقدس جمیران
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 یظاهر ات ااصوص( د

، 2ش، ی، جددواد جعفددر «اریددجمدداو » ر، مقالددانتظددار رنامدد فصددل. 1

 .194-121ص

 یستیز  پنهان( هت

، ی، ریعددیان، یددم، سددبا النبددیدد، محمدرضددا فرادپنهددان گددر تالش. 1

 .صفحه123

 اسماء و اشقاب( و

، ینین حسدیدحسدی، س(عصدر مامدا القدا  و ندام در یبررس) محبو  نام. 1

 .صفحه 129، یتهران، آفا ، ریع

، یبروجدرد  یمانیسدل ی، علالغائب امام القا  و اسماء در الثاقب الشها . 2

 .صفحه361 ،یر یوز  هن،یم یم، هم

، یددم، مسددجد مقدددس جمیددران، ین نددور یرزا حسددیدد، مالثاقددب نجددم. 3

 .133 -112ص

 ی، محمدمهددد (االمددر بصداح حضددرت القددا  و یاسددام شددرح) نوراالندوار. 4

 .صفحه131، ی، ریع1333د میه، چاپ اوو، ی، یم، خورشیبایر 

، رسدددوو عربدددان، یدددم، (یمهدددد حضدددرت القدددا  یبررسددد) آفتدددا  میترسددد. 2

 .صفحه313، ی، ریع1332، چاپ اوو، یرالهد اد

، (زمددان امددام یها هیددنک و اوصددا  القددا ، ،یاسددام انیددب در) یالمهددد اوصددا . 6

 .صفحه223، ی، ریع1336میران، چاپ اوو، ، یم، جید یاحمد سع

 طول عمر( ز

، یدونیدن فر ی، حسد(عصدر امام یستیز رید در یجستار) روزگاران ۀزند. 1

 .صفحه 166 ریعی، تهران، آفا ،

پور،  یاکبدر مهددد  ی، علانیداد و علدم دگاهیدد از زمدان امدام عمدر طدول راز. 2

 .صفحه119، ییم، طاووس بهشت، ریع

، ی، محمد مماهر ثیحد و قرآن از برگرفته ت،ینها یب تا عمر طول امکان. 3

 .صفحه216 ریعی، یم، ارغوان دانش،
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ن ی، حسد«و طدوو عمدر یامام مهدد » ر، مقالانتظار رنام فصل. 4

 .221-247ص، 6ش، ینلیز 

 عاتاتوق( ح

 یرکندد ی، محمدمهددد عدداتیتوق لیددتحل و یبددازنگر ،بیددغا امددام از ینشددان. 1

 .صفحه122 ،ی، ریعیرضو، مشهد، آستانه یدس یزد ی

عددات در عصددر یگدداه تویینقددش و جا» ر، مقالددانتظددار رنام فصددل. 2

 .162 -141ص، 3ش، ی، محمدرضا جبار «بت صغرایغ

، یدم، مرکدز یاصغر رضوان ی، علیمهد حضرت از ثیحد چهل شرح. 3

 .صفحه111، ی، ریع1332مطالعات حوزه، چاپ اوو، 

، یم، منارس، چداپ یا ارخانهک نیر ی، ش(عاتیتوق) زمان امام یها نامه. 4

 .صفحه192، ی، ریع1332اوو، 

، یددم، یراز یشدد ی، محمددد خددادمهللاةیددبق حضددرت شدداتیفرما مجموعدده. 2

 .صفحه321، یر ی، وز 1377رسالت، چاپ دوم، 

ن یشهرضدا و حسد ی، محمدد رحمتدزمدان امدام المک در نا  یگوهر. 6

 .فحهص432، ی، ریع1332، یم، جمیران، چاپ اوو، ییم یاحمد 

ن، یرالمدرمنی، یدم، امی، محمدد دشدتیمهد حضرت سخنان فرهن . 7

 .صفحه411، یر ی، وز 1334چاپ اوو، 

 ی، محمددددتقصدددغرا بدددتیغ عصدددر در عصدددر امدددام شددداتیفرما و ها نامددده. 3

 .صفحه212، یر ی، وز 1337اکبرن اد، یم، جمیران، چاپ اوو، 

پ دوم، ، چددایخ محمددد غددروی، شددیالمهددد االمددام لمدداتک مددن المختددار. 9

 .یر یجلد، وز  3ن یم، یجامعه مدرس

د، چداپ سدوم، ی، یدم، رشدیراز یحسن شدی، سیالمهد االمام ةلمک .11

 .صفحه63، یر ی، وز 1334

 بت صغرااغ( ط

، دوازدهدددددم امدددددام بدددددتیغ عصددددر بددددده یلدددددیتحل ینگدددداه بدددددت،یغ عصدددددر  یتددددار. 1

 429، یر یددگددران، یددم، حرددور، وز یو د ییدآیایسدددمسددعود پور یس

 .صفحه
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دمحمد ی، سددصددغرا بددتیغ بدده ینگرشدد و یمهددد امددام یزندددگ در یپ وهشدد. 2

 .آرا ، یم، جهانیراز یش یمحمد امام :صدر، ترجمه

 :ن، ترجمدددددهی، جاسدددددم حسددددددوازدهدددددم امدددددام بدددددتیغ یاسدددددیس  یتدددددار. 3

 .صفحه226 وزیری، ر،یرکبی، تهران، امیالله تیآ  یدمحمدتقیس

سددددن ح، صددددغرا بددددتیغ در عهیشدددد یفرهنگدددد و یاجتمدددداع ،یاسددددیس اوضدددداع. 4

، یگاه علددوم و فرهنددگ اسددلام، یددم، پ وهشددیچ زاده شددانه نیحسدد

 .صفحه334، ی، ریع1336چاپ اوو، 

، یددم، جمیددران، چدداپ اوو، یاصددغر رضددوان ی، علیصددغر بددتیغ. 2

 .صفحه72، ی، ریع1332

، تهران، مسجد ییای، محمدرسوو در اصدغر بتیغ آستانه قائم، موعود. 6

 .فحهص143، ی، ریع1376حضرت حجت، چاپ اوو، 

ربلدا، حدرم ک ،ین موسدویاسدیدی، سیالصدغر ةبدیالغ عصدر یفد ةریالح. 7

 .صفحه263، یر ی، وز 1336مقدس، چاپ اوو، 

، یدم، ید ین سدیحسد: د، ترجمدهیماو السک ،آرزوها سبزپوش سوار. 3

 .صفحه321، ی، ریع1331شه، چاپ اوو، یم اندینس

 براک بتاغ( ی

دحسن افتخدارزاده، یس :دمحمد صدر، ترجمهی، سبراک بتیغ  یتار. 1

 .صفحه633، یر یک معارف، وز یتهران، ن

، 1332، یم، جمیدران، چداپ اوو، یاصغر رضوان ی، علبراک بتیغ. 2

 .صفحه112، یریع

ربلددا، حددرم ک ،ین موسددویاسددیدی، سیالکبددر ةبددیالغ عصددر یفدد ةریددالح. 3

 .صفحه313، یر ی، وز 1336مقدس، چاپ اوو، 

 یامام مهد ۀر اس( ک

ا، ید، تهدران، در یدلشداد تهراند ی، مصدطفیمهدد تریسد ،یمهد دولت. 1

 .صفحه63، یریع

، (یمهدددد حضدددرت آثدددار و رتیسددد ات،یدددح بددده وتددداهک ینگددداه) پنهدددان یدایدددپ .2

 .صفحه 72، یی، یم، حرور، پالتو ییدآیایدمسعود پورسیس
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 بت و علل آناغ

، «یعیلدام شدک بت در مندابعیغ فلسفه» ر، مقالیمهد راه به چشم. 1

 .439-413، صینیئنا یرضا جلالغلام

، «اتیددبددت از منمددر روایغ رفلسددف» ر، مقالددانتظددار رنام فصددل. 2

 .134-162ص ،7ش ،یبهروز محمد  :، ترجمهیغرو یمحمدهاد 

از  یبددت حضددرت مهددد یل غیددد ا» ر، مقالددانتظددار رنام فصددل. 3

 .261-229ص، 4ش، ین طبسیالد ، نجم«اتیدگاه رواید

 یدمرتضدیس :، ترجمده(المقندع جمدهتر) المکد علدم دگاهید از بتیغ و امامت. 4

 . صفحه127، ی، ریع1332، یم، جمیران، چاپ سوم، یالهد   علم

، یراز یشد ی، محمدد خدادمعددالت دیخورشد یپنهدان اید عصر امام بتیغ. 2

 . صفحه211،یر ی، وز 1377 ،رسالت، چاپ اوو یم،

، یددم، جمیددران، چدداپ اوو، یاصددغر رضددوان ی، علبددتیغ و امامددت. 6

 . صفحه77، ی، ریع1332

، یم، فرهندگ یدرآن، یاصفهان ینیحس یدمرتضی، سبتیغ ۀفلسف. 7

 . صفحه232، ی، ریع1336چاپ اوو، 

، 1333، یدددم، سلسدددله، چددداپ اوو، ی، صددداد  داور بدددتیغ تیدددحکا. 3

 . صفحه26، یریع

دجواد معلم، مشدهد، تیسدوار حجداز، چداپ دوم، ی، سالفجر مطلدع. 9

 . صفحه212، یر ی، وز 1331

ک یدد، تهددران، نیهاشددم یدمحمد بنددی، سددییدایددپ رمددز و یپنهددان راز. 11

 . صفحه392، یر ی، وز 1334معارف، چاپ اوو، 

وسدددف ی، مشدددهد، یندددیبحر  یدمجتبی، سدددبدددتیغ حکمدددت ثیحدددد. 11

 . صفحه96، ی، ریع1333، چاپ اوو، فاطمه

  یشد بدۀ،یالغ یفد العشدره المسدائل ۀترجم) یمهد امام بتیغ رامونیپ پرس  ده .12

، تهدران، یین شمسدایرضا بهاردوست و محمدحسیعل: ، ترجمه(دیمف

 . صفحه137، ی، ریع1332، چاپ اوو، یمرترو

 بید امام غایفوا

، «یدر جهدددان هسدددت نقدددش امدددام زمدددان» ر، مقالدددیمهدددد ندددور. 1
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 .212-197پور، ص یاکبر مهد  یعل

المدده، ییددو دین ،«در حرددور یبتددیغ» ر، مقالددانتظددار رنام فصددل. 2

 .262-221ص، 6ش

، 1373 فدرد، تهدران، چداپ اوو، ی، محمدحسدن گنجدیرشخو رموز. 3

 . صفحه61، یریع

پدور، یدم، جمیدران، چداپ  ین علی، حسدعصدر امدام یپنهان یها ه جلو. 4

 . صفحه142، ی، ریع1331اوو، 

 انتظار

 یاد فرهنگدیدک، تهدران، بنیدن یدر یدد حی، مجانتظار به دوباره ینگاه. 1

 .صفحه114 ریعی، موعود، یحضرت مهد 

 .تیمهدو  ی، یم، مرکز تخصصی، آصفایپو تظاران. 2

شدده، ی، یددم، اندیگددانیگلپا ی، صددافحرکددت و مقاومددت عامددل انتظددار. 3

 .صفحه73، یریع

، رشدت، دهسدرا، چداپ اوو، یسدید پورعید، حمانتظدار فرهن  نییتب. 4

 . صفحه64، یریع

، تهران، موعدود، یسروستان یعیل شفی، اسماعانتظار یاسترات . 2

 . یریع ،جلد 3، 1331چاپ سوم، 

، یددم، جمیددران، چدداپ ینه طاووسددی، سددیتیددب اهددل دگاهیددد از انتظددار. 6

 . صفحه197، ی، ریع1336اوو، 

، 1336، موعدود، تهدران، چداپ اوو، منتظدران  یتکدال و منتظدر انتظار،. 7

 . صفحه96، ییپالتو 

، یددم، یاصددفهان ینیحسدد یدمرتضددی، ساسددالم در دیددام فددرج، انتظددار. 3

 . صفحه131، ی، ریع1332اپ اوو، فرهنگ یرآن، چ

حضدددرت  یاد فرهنگدددیددد، تهدددران، بنی، گروهدددها شدددهیاند در انتظدددار. 9

 . صفحه31، ی، ریع1332، چاپ سوم، یمهد 

 ،ی، ریع1332، یم، جمیران، چاپ اوو، ت یسدک ست منتظریچ انتظار. 11

 . صفحه62
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ندور،  ، یم، انتماریگودرز  یو مجتب یانجین می، نسر انتظار تا ک .11

 . صفحه123، ی، ریع1332چاپ اوو، 

ثم تمدار، چداپ پدنجم، ید، یدم، میخلجد ی، محمدتقانتظدار و عیتش. 12

 . صفحه174، ی، ریع1331

تداب، چداپ ک پور، یدم، بوسدتان ی، حسن عبد انتظدار یاجتماع نق . 13

 . صفحه137، ی، ریع1336اوو، 

 ف منتظرانیوظا

، یدم، جمیدران، ی، حسدن محمدود یمهد حضرت ادی یعمل یکارها راه. 1

 . صفحه119، ی، ریع1333چاپ اوو، 

، یم، عطر یمانیا هیرزامحمدبایر فقیهللا م تی، آدل آرام ،یمهد ادی. 2

 . صفحه243، یر ی، وز 1337عترت، چاپ اوو، 

محبدت،  ی، یدم، طوبدایعاصدم ی، مهدد زمدان امام ارانی باش آماده. 3

 . صفحه263، ی، ریع1333چاپ اوو، 

، یدددم، یجدددانی ار  یل منصدددور یدکتدددر اسدددماع، منتظدددران کسدددلو. 4

 . صفحه113، یی، پالتو 1337الرضا، چاپ اوو،  خادم

پور، یدم، حداذ ، چداپ اوو،  یتق ی، علعصر امام یسو به بازگشت. 2

 . صفحه176، ی، ریع1332

ان، تهدران، آفدا ، چداپ اوو، یدهرات ی، دکتر علدعصر امام با یآشت. 6

 . صفحه141، یر ی، وز 1336

 ، چداپ نهدم،یدی، تهدران، محی، محمدد شدجاعزمدان امدام اب یآشت. 7

 .صفحه344، ی، ریع1337

، یم، جمیران، چاپ یاصغر رضوان ی، علبتیغ عصر در ما  یوظا. 3

 . صفحه96، ی، ریع1336اوو، 

، یم، ظفر، چاپ اوو، یی، عباس رضاقرآن منظر از منتظران  یوظا. 9

 . صفحه242، ی، ریع1334

، چداپ ین طدالعی، عبدالحسداآلمدال یمنته یسیبازنو منتظران، ۀتوش ره. 11

 .صفحه61، ی، ریع1332اوو، 
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 رن، تهددران، توسددعیالد شددم  یدمهد ی، سددزمددان امددام انتظددارات. 11

 .صفحه79، ی، ریع1331، چاپ دوم، یفرهنگ یرآن

، ینی، یم، مرسسه امام خمیزد یهللا مصباح  تی، آتیوال آفتا . 12

 . فحهص241، یر ی، وز 1337چاپ سوم، 

دن اد، یدددم، یسددد یدرضدددی، سزمدددان امدددام زمدددان در انیعیشددد  یوظدددا. 13

 .صفحه313، ی، ریع1332ب، چاپ اوو، یتهذ

، یاران مهددد یددرضدداپور، یددم،   ی، علددبددتیغ زمددان در انیعیشدد  یوظددا. 14

 .صفحه161، ی، ریع1332چاپ اوو، 

ن ا ددر یددا ،یعربدد یاصددفهان یموسددو ،م ینددک چدده بددتیغ دوران در. 12

 .صفحه113، ی، ریعاالمام بتهیغ زمن یف االنام ةفیوظ :ستعنوان آن ا

دمحمود بحرالعلدددوم، اصدددفهان، مرکدددز ی، سدددانیدددموعود  یوظدددا. 16

 .صفحه174، ی، ریع1334، چاپ اوو، عصر یحضرت ول یتخصص

ر، چدداپ یدد، تهددران، منیهاشددم یدمحمد بنددی، سددمنتظددران کسددلو. 17

 .صفحه244، ی، ریع1333دوم، 

 بتاغعن در عصر ات شاوضع

 ر، مرسسددیمحرمدد ی، علددصددغرا بددتیغ انیددپا تددا  یدایددپ از عیتشدد  یتددار. 1

 .صفحه231، یر ی، وز ینیامام خم یو پ وهش یآموزش

گددران، یددم، یو د ییدآیایدمسددعود پورسددی، سبددتیغ عصددر  یتددار. 2

 .صفحه429، یر یحرور، وز 

سددددن ، حاصددددغر بددددتیغ در عهیشدددد یفرهنگدددد و یاجتمدددداع ،یاسددددیس اوضدددداع. 3

، یگاه علددوم و فرهنددگ اسددلام، یددم، پ وهشددیچ هزاده شددان نیحسدد

 .صفحه334، ی، ریع1336چاپ اوو، 

 نواب اربعن 

، یدددم، ی، محمدرضدددا جبدددار ائمددده عصدددر در آن نقددد  و وکالدددت سدددازمان. 1

 .صفحه764، یر ی، وز 1332، چاپ اوو، ینیامام خم رمرسس

ارزاده، یددم، نبددوا، چدداپ غفدد ی، علددزمددان امددام خدداص نددوا  یزندددگان. 2

 .صفحه332، یر ی، وز 1332چهارم، 
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، یدم، سدازمان ی، محمدحسدن امدانآفتدا  ریسدف نیدومد عثمدان بدن دمحم. 3

 .صفحه126، ی، ریع1376لغات، چاپ اوو، یتب

م ی، عبددددالرحسدددوم ریسدددف یندددوبخت روح بدددن نیحسددد ابوالقاسدددم ندددور، انیدددراو. 4

 .صفحه126، ی، ریع1376غات، چاپ اوو، ی، یم، سازمان تبلیاباذر 

، ینی، محمددبایر پدورامآفتدا  ریسدف یعمدر دیسدع بدن عثمان ر،نو انیراو. 2

 .صفحه96، ی، ریع1372ث، چاپ اوو، ییم، دارالحد

، تهددران، ینددیبحر  یدمجتبی، سددنیدروغدد انیمدددع و ریسددف نیآخددر ثیحددد. 6

 .صفحه114، ی، ریع1334ر، چاپ اوو، یمن

ر، یدد، تهددران، منینددیبحر  یدمجتبی، سددریسددف نیسددوم ؛رانیسددف ثیحددد. 7

 .صفحه113، ی، ریع1334وو، چاپ ا

ر، چدداپ اوو، یدد، تهددران، منینددیبحر  یدمجتبی، سددریسددف دو ثیحددد. 3

 .صفحه111، ی، ریع1334

، 1372، یم، محب، چاپ دوم، ینجف یعباس راسخ ،امام رانیسف. 9

 .صفحه241، یریع

، یددددم، اجلدددداس یدواندددد ی، علددددزمددددان امددددام یسددددفرا ،اربعدددده ندددوا . 11

 .صفحه133، یر ی، وز 1332دوسا انه، چاپ اوو، 

 معرفت امام

و ر، ک ، یم،یمانیا فقه ی، مهد یجاهل مر  از ییرها راه ای امام شناخت. 1

 .صفحه243، یر ی، وز 1371چاپ اوو، 

ک یددد، تهدددران، نیهاشدددم یدمحمد بندددی، سدددعصدددر امدددام معرفدددت. 2

 .صفحه432، یر ی، وز 1333معارف، چاپ اوو، 

، تهدددران، یروم مددددرس غدددی، مدددر عصدددر امدددام شدددناخت بدددر یا باچدددهید. 3

 .صفحه64، ی، ریع1373مهرآوران، چاپ اوو، 

ر، چداپ یدلاد، تهدران، منیم یها ، ستاد جشنموعدود یمهد شناخت. 4

 .صفحه96، ی، ریع1337اوو، 

 منفددرد، تهددران، فرهنددگ میتددوب، ییاسددم ی، مهددد زمددان ملکدوت. 2

 .صفحه174، ی، ریع1337 چاپ اوو،
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، یدم، روا  داندش، یالوندد  ، فدروزانزمدان امدام بده معرفت و شناخت. 6

 .صفحه112، ی، ریع1332چاپ اوو، 

 ید محمددددهاد یسددد ،(عصدددر امدددام معرفدددت تدددا ک دهیدددگز) ییآشدددنا میشدددم. 7

، ی، ریعدددد1332عبدددده، چدددداپ اوو، ک ، یددددم، مولددددودیصدددددرالحفاظ

 .صفحه223

 موعود یار ی

، یددم، جمیددران، یحددائر  یدمهد ی، سددمینددک یاریدد را زمددان امددام چگوندده. 1

 .صفحه111، یریع ،1332چاپ اوو، 

، چداپ دوم، یان، یم، سدبا النبدیادر، محمدرضا فیمهدو یزندگ. 2

 .صفحه96، ی، ریع1337

، ین نجفددید بهانالدددی، سددمیشددو زمددان امددام سددرباز میتددوان یم چگوندده. 3

 .صفحه31، ی، ریع1337، چاپ اوو، ییراز، ستاره طلایش

، یمدانیا هیدایر فقرزا محمددبیدهللا م تی، آدمحم آل قدائم یاری یها وهیش. 4

 .صفحه192، یر ی، وز 1331عطر عترت، یم، چاپ اوو، 

 ت در عرفانیمهدو 

، یندیامدام خم رد، یم، مرسسیپور وح ی، حسن علعرفان موعود. 1

 .صفحه413، ی، ریع1332چاپ اوو، 

، یدم، اجلداس یر ی، محمدد نصدیاسالم عرفان در تیوال ختم و تیمهدو. 2

 .صفحه37، یی، پالتو 1336دوسا انه، چاپ اوو، 

، یارزگددان ین صددادیی، محمدددامیاسددالم عرفددان در تیمهدددو ۀآمددوز. 3

 .صفحه171، یر ی، وز 1336، چاپ اوو، یو فرهنگ یتهران، علم

، یدم، میتدب اسدلام، ی، داوود الهداماءیوصدالا و اءیداالول خداتم یمهد. 4

 .صفحه123، ی، ریع1377چاپ اوو، 

، یزاده آملدد ، حسددن(زمددان مامددا شددناخت در مسددتند یبررسدد) ةیددالوال نهددج. 2

 .صفحه124، ی، ریع1379ام، چاپ اوو، ییم، ی

ن، چاپ اوو، یالد ، تهران، نجمیآمل ی، صمد ظهور و انتظار قتیحق. 6
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 .صفحه14، ی، ریع1331

 پاسخ بن شبهات

نابددر : ، ترجمددهیبدددر  ید سددامی، سددالکاتددب احمددد شددبهات بدده پاسدد . 1

 .صفحه241، یر یوز ، 1331، چاپ اوو، یرالهد ا، یم، انویعیرب

، چدداپ یالقددر  ام ر، یددم، مرسسددی، گروهددالضددبا  ةنددیمد یفدد متاهددات. 2

 .جلد 2، یر ی، وز 1332اوو، 

 یمهدددد : ، ترجمدددهید یدددر هاشدددم العمد امی، سدددققندددوس انتظدددار در. 3

، یر یدد، وز 1334، چدداپ دوم، ینددیامددام خم رزاده، یددم، مرسسددیددعل

 .صفحه329

 ی، یددم، صددهبایفیشددر  ینی، احمددد حسددتیمهدددو و امامددت ت،یددخاتم. 4

 .صفحه163، ی، ریع1334ن، چاپ اوو، یقی

 تیفرهنگ مهدو 

، یددم، مشددهور، یا توندده یمجتبدد ،(تیمهدددو ییالفبددا فرهندد ) موعودنامدده. 1

 .صفحه311، یر ی، وز 1333چاپ اوو، 

 یان، یدددم، مرکدددز تخصصدددیمی، خددددامراد سدددلتیمهددددو ۀنامددد فرهن . 2

 .صفحه211، ی، ریع1337ت، چاپ دوم، یمهدو 

، یدم، نابدر، چداپ یدگلیدب یمشداهیر ک نی، حسموعدود ن فره. 3

 .صفحه273، یر ی، وز 1377اوو، 

ا امدام  یف ةی، مرکز الدراسات التخصصةبیالغ المعار  ةدائر موجز. 4

 .صفحه216، یر ی، وز 1332، یم، چاپ اوو، یالمهد 

 یمهر و محبت امام مهد

، یر یدددد ، وز ، تهددددران، آفدددداینین حسددددیدحسددددی، سمحبددددو  مهددددر. 1

 .فحهص336

، یدم، یآباد  ، محمدحسن شداهزمان امام رأفت به ینگاه کران،یب مهر. 2

 .صفحه134، یمسجد مقدس جمیران، ریع

، یر یددد، یدددم، حردددور، وز ییدآیایدمسدددعود پورسدددی، سمهدددر ریدددم. 3
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 .صفحه431

، 1332، یددم، سلسددله، چدداپ اوو، یراز یشدد هللا تیدد، آرحمددت میشددم. 4

 .صفحه62، یبیج

رامدددون یناچ پ ث شدددبههیچندددد حدددد» رلدددمقا ،انتظدددار رنام فصدددل .2

 .14پور، ش یاکبر مهد  یعل ،«تاب د عالمیخورش

 یبن حضرت مهد منسوباماکن 

 منتسب به امام زمان یارتیماکن ز ا»، مقاله انتظدار رنام فصل. 1

، 6؛ ش324-333ص پور، یاکبدر مهدد  یعل ،2ش ،«ران و جهدانیدر ا

 .376-341، ص7؛ ش324-323ص

راد، یدم، فرهندگ  ی، محمدجواد بستانداریدد ادگاهعیم جمکران، مسجد. 2

 .صفحه114، ین، ریعیزم مشر 

مطلددق، یددم،  یدعباس موسددوی، سدد(سددهله مسددجد) عاشددقان عادگدداهیم. 3

 .صفحه161، یریعمهر خوبان، 

، یاو، ریعددیددد مقدددس، تهددران، میی، سددعوکدد بدده وکدد شددهر، بدده شددهر. 4

 .صفحه72

دعباس ی، سدددتشدددرفات ائلفضددد اعمدددال، سدددهله، مسدددجد ،عاشدددقان عادگددداهیم. 2

 .صفحه123، یریع، 1333مطلق، مهر خوبان، چاپ اوو،  یموسو

، یددم، یاصددغر رضددوان ی، علیمهددد حضددرت بددا مددرتب  مقدسدده امدداکن. 6

 .صفحه43، ی، ریع1332جمیران، چاپ اوو، 

 تیمهدو  ۀنام در 

ت، چداپ دهدم، یمهدو  ییم، مرکز تخصص ،ی، گروهن یآفر نینگ. 1

 .حهصف226، یر ی، وز 1337

 یان، یدددم، مرکدددز تخصصدددیمی، خددددامراد سدددلتیمهددددو ۀنامددد درس. 2

 .لدج 2، یر ی، وز 1337ت، چاپ دوم، یمهدو 

راز، ی، شی، گروه(یمهدد حضرت شناخت رامونیپ گفتار چهارده) راه تنها. 3

، یر یدددد، وز 1336، چدددداپ دوم، یحضددددرت مهددددد  یاد فرهنگددددیددددبن

 .صفحه266
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، ی، سددبا النبدد، یددمیاشددانک یدر یدد، محمدددبایر حیمهدددو کسددلو. 4

 .صفحه231، یر ی، وز 1333چاپ دوم، 

، 1333، چداپ اوو، ةالعتدر  ةیدا، یم، بقین صالح ییحی، فراز بر تنها. 2

 .صفحه233، یر یوز 

، چددداپ اوو، یهاشدددم  یدمحمد بندددی، سدددتیمهدددو یهدددا درس سلسددله. 6

 .یریع ،جلد 3، 1333

، چداپ یمرمن، یم، معدارف اسدلام ی، محمدمهد اءیاالوص خاتم. 7

 .یریع ،جلد 3، 1332 اوو،

 یمل قات با حضرت مهد

 ی، هددداد «و ا بدددات ین نفدددیتشدددرفات بددد» ر، مقالدددموعدددود رمجلددد. 1

 .2و ش 21-44، ص3؛ ش23-13، ص1ور، ش دانش

ک یدددحسددن افتخددارزاده، تهددران، نیس ر، ترجمدددیخورشدد بدده یا روزنده. 2

 .معارف

 ، یدددم،یامدددام علددد یاخلدددای ریدددتزک ۀ، پ وهشدددیدافتگدددانی تشدددر . 3

 .صفحه314، ی، ریعمهیر ک

 یمددیر ک ی، علدددیددتقل مراجددع و علمددا بدده موعددود یمهددد حضددرت اتیددعنا. 4

 .غینشر و تبل ر، یم، مرسسیجهرم

امدددام  ر، یدددم، مرسسدددیآیددداتهران ی، مرتضددددوسدددت یرو یسدددودا. 2

 .صفحه192، یر ی، وز 1336، چاپ دوم، ینیخم

، 1333، یدم، جمیدران، چداپ اوو، یخ محمود عرایی، شدارالسالم. 6

 .صفحه326، یر یز و

در  دار بدا امدام زمدانیدد رمسدغل یبررسد» رمقال، دیخورشد انتظار. 7

ن مقالددده در یدددا)، 77ص ،یصدددمد  ی، ینبرعلددد«بدددراک بدددتیعصدددر غ

 .(ده استیز به چاپ رسین موعود مشرق نامه فصل

 تیمهدو  یانحراف یها فرقن

، یر یددوز ، تهددران، مهرفددام، یابی، بهددرام افراسددتیددبهائ جددامع  یتددار. 1

 .فحهص721
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تاب آشدنا، ک ، یم،یاشتهارد  ی، محمد محمد یگر ییبها و یگر یباب. 2

 .صفحه217، یریع

ر العلدم، ید، یدم، امیی، احمدد خدداهیخیش ۀفرق دیعقا و  یتار بر یلیتحل. 3

 .صفحه 313، یر یوز 

، یر یددد، یدددم، نشدددر مشدددعر، وز یدمحمدبایر نجفدددی، سدددانیدددبهائ. 4

 .صفحه324

 یقدداتیتحق رن، تهددران، مرسسددیئددل رای، اسددماعتیددبهائ در انشددعا . 2

 .صفحه372، یر ین، وز یرا

 یبدده اهتمددام علدد ،(یرحمددان هللا حیمسدد خدداطرات)  برگشددتم تیددبهائ از چددرا. 6

، ی، ریعدددد1336یددددان، چدددداپ اوو، یان، تهددددران، راه نیر مسددددتوفیددددام

 .صفحه134

، 1333، یم، اسوه، چاپ اوو، ی، محمدجعفر امامپددر سخنان یپا. 7

 .صفحه313، یر یوز 

، ین ندوائیحات عبدالحسدیبدا توضد ة، اعترداد السدلطنبا  ۀفتن. 3

 .صفحه313، یر ی، وز 1333تهران، علم، چاپ اوو، 

، تهران، روزنده، ییطباطبا ینیحس ی، مصطفبهاء و با  یماجرا. 9

 .صفحه241، یر ی، وز 1379چاپ اوو، 

ت، یمهددو  یان، یدم، مرکدز تخصصدی، جواد اسحایانحدرا  کچیپ. 11

 .صفحه241، ییع، ر 1333چاپ اوو، 

 ظهور عل یمط و یشرا

فلداح،  یدمجتبی، سد«مقدمات ظهدور» ر، مقالانتظار رنام فصل. 1

 .271-229ص ،7ش

-241، ص«ظهددور یها نشددانه یبررسدد» ر، مقالدیمهددد راه بده چشدم. 2

313. 

 رمرسسد)عشر  ی، یم،  انیتیهللا آ ، نصرتافول تا ظهور از یانیسف. 3

 .صفحه112، ی، ریع(نده روشنیآ

 ، تهدددران،یرجهدددانیدحسدددن می، سالظهدددور عالیدددم یفددد الددددهور نوائدددب. 4
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 .جلد4صدر،  رتابخانک

، یدم، جمیدران، یراز یشد یخ محمدد خدادمی، شداو ظهور یها نشانه. 2

 .صفحه221، یر ی، وز 1333چاپ هشتم، 

زاده، یدم، جمیدران، چداپ  یعل ی، مهد انتظار ۀچکام و اری یها نشانه. 6

 .صفحه161، ی، ریع1332دوم، 

گاه ، یدم، پ وهشدیصادی ی، مصطفظهور یها نشانه یخیتار لیتحل. 7

 .صفحه264، ی، ریع1332علوم و فرهنگ، چاپ اوو، 

پور، یدم، اجلداس  یاکبدر مهدد  ی، علدظهدور یحتمد عالیم یکتفک لزوم. 3

 .صفحه63، یی، پالتو 1332دوسا انه، چاپ اوو، 

، یدددم، جمیدددران، چددداپ اوو، یاصدددغر رضدددوان ی، علظهدددور عالیدددم. 9

 .صفحه33، ی، ریع1332

، اسدددهللا اتیددروا دگاهیددد از یمهددد حضددرت یجهددان انقددال  سددازان نهیزم. 11

 .صفحه261، یر ی، وز 1331زگار، چاپ اوو، ی، یم، پرهید یشه

 یامام مهد یحکومت جهان

پور،  یحسدن سدجاد  :دمحمد صددر، ترجمدهی، سظهدور از پ   یتار. 1

 .صفحه274، یر یتهران، موعود، وز 

، ی، یدم، هددف، ریعدیراز ینابر میدارم شد ،یمهدد یجهان حکومت. 2

 .صفحه322

 ، یددم، بوسددتانیسددن طبیالددد ، نجمیمهددد حکومددت بدده یانداز چشددم. 3

 .صفحه224، یر یتاب، وز ک

اد یددد، تهدددران، بنیفلسدددف ی، محمددددتقعصددر امدددام یجهددان حکومددت. 4

 .صفحه92، ی، ریعموعود یمهد  یفرهنگ

فدددر، یدددم، مهدددر  یمیرضدددا عمیل، عیاسدددالم ۀشدددیاند در نددددهیآ جهدددان. 2

 .صفحه161، ی، ریع1337ن، چاپ اوو، یرالمرمنیام

، 1337تهدران، موعدود، چداپ اوو،  ،، پ وهش موعدودمدهیرک دولت. 6

 .صفحه122، ییپالتو 

ن احمدد، چداپ ی، یدم، آئدیانیک اصغر ی، علبرتر حکومت ۀشیاند در. 7
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 .صفحه136، ی، ریع1337اوو، 

دمحمدرضدددا ی، سنیمعصدددوم دگاهیدددد از آخرالزمدددان و یمهدددد حکومدددت. 3

، یی، پدددددالتو 1332، یددددم، نورگسددددتر، چدددداپ اوو، یرمددددانک یا یددددغ

 .صفحه134

، یددددددم، مرکددددددز ینیدمحمدعارف حسددددددی، سددددددیقدسدددددد شدددددهر یکن. 9

 .صفحه132، ی، ریع1332ما، چاپ اوو، یصدا و س یها پ وهش

ف یدددلط: عبددداس مددددرس، ترجمددده ،یمهدددد ظهدددور عصدددر در تمددددن. 11

 .صفحه112، ی، ریع1332اپ اوو، ، یم، حرور، چیراشد 

، یدم، یاصدغر رضدوان ی، علظهدور عصدر در یمهدد حضدرت حکومت. 11

 .صفحه64، ی، ریع1332جمیران، چاپ اوو، 

، سددروش، یپددور ازغددد  می، حسددن رحانقددال  یددک در انقددال  ده ،یمهددد. 12

 .صفحه113، ی، ریع1333تهران، چاپ چهارم، 

 ، یم، بوسدتانیاکبر حصار  یل، عیمهد امام یجهان حکومت یسو به. 13

 .صفحه111، ی، ریع1332تاب، چاپ اوو، ک

ن، یمدرسد رمحقدق راد، یدم، جامعد ی، مصطفجهان ۀندیآ و اسالم. 14

 .صفحه223، ی، ریع1332چاپ اوو، 

، یسدتانیس یمجتهدد  یدمرتضدی، سامام زمان رمیر ک دولت. 12

 .صفحه214، یر ی، وز 1332یم، الماس، چاپ دوم، 

ف ید عبددددداللطی، سددددیمهددددد حضددددرت یجهددددان حکومددددت یهددددا ی گیو. 16

، یر یددددد، وز 1333، یدددددم، چهدددددارده معصدددددوم، چددددداپ اوو، یسدددددجاد 

 .صفحه292

تداب، چداپ پدنجم، ک ، یدم، بوسدتانیمی، محمد حییزندگ عصر. 17

 .صفحه312، یر ی، وز 1331

، یددم، یگلسددتان ینددی، محمددد امزمددان امددام عصددر در جهددان یمایسدد. 13

 .صفحه1311، یر یلد، وز ج 2، 1332جمیران، چاپ اوو، 

 ارانی

 یاد فرهنگدید، تهدران، بنینی، محمدبایر پدورامیمهد اورانی ،جوانان. 1

 .صفحه43، یی، پالتو یحضرت مهد 



 505 ◄ های مهدوی معرفی کتاب

 

، یتددیهللا آ ، نصددرت«اورانیدد یمهددد » ر، مقالددانتظددار رنام فصددل. 2

 .93-73ص، 3ش

، یدم، انتشدارات اعجداز، یدمحمد موسدویس ،عصدر امام اصحا . 3

 .صفحه161، ی، ریع1332چاپ اوو، 

، 1333، یددم، جمیددران، چدداپ اوو، ید ی، احمددد سددعمنتظددران مددانیپ. 4

 .صفحه126، یریع

 زنان و حکومت امام زمان

اد یددد، تهدددران، بنی، محمددددجواد طبسدددزمدددان امدددام حکومدددت در زندددان. 1

 .موعود یمهد  یفرهنگ

زندان  یهدا ی گیشدرح حداو و و » ر، مقالدموعدود مشرق رنام فصل. 2

 .نده روشنیآ ر، یم، مرسسی، جواد جعفر «کننده رجعت

، یغلددام یا اسددلام و علدد نیم معددی، مددر یمنتظرپددرور و منتظددر زن. 3

 .صفحه241، ی، ریع1333یم، چاپ اوو، 

، 1337، چداپ اوو، ی، یدم، سدبا النبدی، گروهدموعدود یاری و زن. 4

 .صفحه143، یریع

، 1332، یددم، انتمددار نددو، چدداپ اوو، ی، گروهددیمهددد امددام و زنددان. 2

 .صفحه96، ییپالتو 

موعددود، چدداپ اوو،  ،ت، تهددرانیددم و ای، مددر بددانوان و یمهددد امددام. 6

 .صفحه21، یی، پالتو 1334

، 1334روان، چداپ اوو،  ن پاچی، مهظهور عصر در زنان عقول تکامل. 7

 .صفحه63، ییپالتو 

 یت، یددم، مرکددز تخصصددیزن و مهدددو  ۀ  یدد، و انتظددار رنام فصددل. 3

 .22، شتیمهدو 

 شدن یهانت و جیمهدو 

، تهدددران، یپدددور ازغدددذ  میحسدددن رح ،انقدددال  یدددک در انقدددال  ده ،یمهدددد. 1

 .113 - 31سروش، 

ش یدددرضدددا بهروزلدددک، یدددم، حیمدددت رو ، غلامتیمهددددو و اسدددتیس. 2
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 .193-117، ص(نده روشنیآ رمرسس)

 یشدددن و حیومددت جهددان یجهددان» ر، مقالددانتظددار رنام فصددل. 3

 .192-141ص ،6ش ارگر،ک می، رح«یحضرت مهد 

آن بدددا  رسدددیشددددن و مقا یجهدددان» ر، مقالدددانتظدددار رنام فصدددل. 4

 ،7ش ،یهللا طداهر  بید، حب«یحضرت مهدد  یحیومت واحد جهان

 .213-132ص

، یددم، مسددجد یاصددغر رضددوان ی، علشدبهات بدده پاسدد  و یموعودشناسد. 2

 .47-41، صمقدس جمیران

امددام  ر، یددم، مرسسددییداحمد رهنمددای، سددواحددد یجهددان حکومددت. 6

 .صفحه122، ی، ریع1337وو، ، چاپ اینیخم

د، اهددواز، تددرآوا، یسددع ید عبدددا امام بنددی، سددشدددن یجهددان و تیمهدددو. 7

 .صفحه32، ی، ریع1337چاپ اوو، 

، یدم، جمیدران، چداپ یاصدغر رضدوان ی، علیساز یجهان و تیمهدو. 3

 .صفحه41، ی، ریع1332اوو، 

، تی، یددم، زمددزم هددداینیجلاو حسدددی، سدد ...بددا تددهیمدرن جهددان انیددپا. 9

 .صفحه232، ی، ریع1337چاپ اوو، 

ل ید، یدم، دلیمدی، محمدد حییغرب یساز  یجهان و یمهدو یساز یجهان. 11

 .صفحه136، ی، ریع1332ما، چاپ اوو، 

 یزاده، یم، مرکز تخصصد ینب متقی، ز شددن یجهان و یمهدو فرهن . 11

 .صفحه241، ی، ریع1333ت، چاپ اوو، یمهدو 

 یز است تیمهدو 

ت، یمهددو  ی، یم، مرکز تخصصدیحمدصابر جعفر ، مزانیست یمهد. 1

 .صفحه46، ییپالتو 

اد یددراز، بنی، شددیحامددد  ی، محمدمهددد چگوندده و چددرا تیمهدددو دشددمنان. 2

 .صفحه193، ی، ریع1337، چاپ دوم، یحضرت مهد  یفرهنگ

 ،یریعد ، تهدران، ُحسدن افدرا،ی، حسن بلخدار یفرهنگ تفاوت ای تهاجم. 3

 .صفحه161
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 ت و غربیمهدو 

، تهددران، ی، مسددعود رضددوسددوم عصددر آغدداز و غددر  سددقوط:  یتددار انیددپا. 1

 .صفحه233، ی، ریعیعیشف

رضددا  و ییددب  زعفراندد :نی، متددرجمیر یدد، محمددود النجآرمگدددون. 2

 .صفحه124، یپور، تهران، موعود، ریع عباس

 2، 1332سدددندگان، تهدددران، موعدددود، ی، نو آخرالزمدددان و هدددا ییگو  یپ. 3

 .یریعجلد، 

، تهدران، ییطباطبدا ید ابوالحسدن علدوی، سجهدان فرجام و وودیهال. 4

 .صفحه164، ی، ریع1336هلاو، چاپ اوو، 

، یدم، یلانیگ یموسو یدرضی، سیغرب پ وهان نید دگاهید از تیمهدو. 2

 .صفحه224، یر ی، وز 1332ت، چاپ اوو، یمهدو  یمرکز تخصص

 تین و مهدو امستشرق

، یدم، یلدانیگ یموسدو یدرضی، سیغرب پ وهان نید دگاهید از تیمهدو. 1

 .صفحه224، یر ی، وز 1332ت، چاپ اوو، یمهدو  یمرکز تخصص

آفدا ، چداپ سدوم،  ،، تهدرانین فخدار ی، عبدالحسنیمستشرق تیذهن. 2

 .صفحه111، ی، ریع1373

 محمددود، انتظددار رنام فصددل، «تین و مهدددو یمستشددری» رمقالدد. 3

 .12، شمتوسل

 تیمهدو  یشناس باآس

 ی، یم، مرکدز تخصصدیمدصابر جعفر ، محها بیآسد و تیمهدو ۀشیاند. 1

 .صفحه39، ییت، پالتو یمهدو 

، «تیمهدددو  یتددیترب یشناسدد بیآس» رمقالدد ،انتظددار رنام فصددل. 2

 .292-276، ص2؛ ش241-226، ص1، شیخسرو بایر 

 یها بیاز آسد یبده برخد یانداز  چشم» ر، مقالانتظار رنام فصل. 3

 .243-217ص، 12و  11شا اسلام،  نیم معی، مر «تیمهدو  یتیترب

خواجده، یدم، اجلداس دوسدا انه،  ی، نادر حاتمتیمهدو یشناس بیآس. 4

 .صفحه34، یی، پالتو 1332چاپ اوو، 
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 غربت امام عصر

، تهددران، وزارت ارشدداد، یهاشددم یدمحمد بنددی، سددغربددت در آفتددا . 1

 .صفحه431، یر ی، وز 1332چاپ اوو، 

، 1334، تهددران، بنددان، چدداپ اوو، ی، اصددغر صددادیغربددت یهددا جلوه. 2

 .صفحه264، یریع

، 32ان، یدم، حداذ ، چداپ اوو، یدهرات ی، دکتدر علدغربدت قرن21. 3

 .صفحه33، یریع

، 1334پددور، یددم، حدداذ ، چدداپ اوو،  یتق ی، علددعصددر امددام غربددت. 4

 .صفحه26، یریع

آوران، چداپ اوو،  ، تهدران، رهین موسدویدحسدی، سغربدت تیحکا. 2

 .صفحه192، ی، ریع1332

 هوران در عصر ظارانینقش ا

تدداب، ک محمدددبایر ذوالقدددر، یددم، بوسددتان: ، ترجمددهلیاسددرائ سددقوط. 1

 .صفحه332، یریع، 1337چاپ پنجم، 

ن ی، حسد(موعدود مصدلح یجهدان نهضت سازان نهیزم ،انیرانیا) امیق یها غنچه. 2

، ی، ریعدد1333ت، چدداپ اوو، یمهدددو  ی، یددم، مرکددز تخصصددیرانددیا

 .صفحه113

ر، چدداپ اوو، ی، تهددران، نددذیمتدد، محسددن هانیددرانیا و زمددان امددام. 3

 .صفحه33، ی، ریع1331

 ت نسل منتظراترب

مان، چدداپ یپددور، اصددفهان، مددرا سددل یلین ی، مهددد یمهدددو ۀخددانواد. 1

 .صفحه161، ی، ریع1333اوو، 

، (رضددا امددام و تیددب اهددل محبددت بددر فرزندددان پددرورش یهددا راه) قددب  شددها . 2

، ی، ریعددد1332ل، چددداپ اوو، یپدددور، اصدددفهان، سلسدددب یلین یمهدددد 

 .صفحه71

ز، چدداپ اوو، ی، یددم، خدداکر یانیددک اصددغر ی، علمنتظددر نسددل تیددترب. 3

 .صفحه176، ی، ریع1333
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 عاشورا و انتظار

، یدددم، مرکدددز 1333، چددداپ اوو، ی، گروهدددندددو یتددد مل ،انتظدددار و ندددواین. 1

 .صفحه321، یت، ریعیمهدو  یتخصص

، 1332، چاپ چهدارم، ییدآیایمسعود پورسسید، انتظار و عاشورا. 2

 .صفحه72، ییم، حرور، ریع

، تهدران، مهدر محبدوب، چداپ ی، صداد  سدهرابانتظدار معبدر ،نواین. 3

 .صفحه32، ی، ریع1332دوم، 

 یمددیر ک هللا تیدد، آنیحسدد امددام و یمهددد حضددرت نیبدد یا سددهیمقا یبررسدد. 4

 .صفحه64، ی، ریع1331، چاپ اوو، یز، مسجد انگجی، تبر یجهرم

سدتان، ی، تهدران، نینیحسد یدمجتبی، سدیتا مهدد  نیبا حس. 2

 .صفحه23، ی، ریع1332چاپ سوم، 

 یان، یم، مرکز تخصصدی، محمدرضا فرادیتا مهد  نیاز حس. 6

 .صفحه113 ،ییپالتو  ، چاپ پنجم،1337ت، یمهدو 

، یددم، نددور السددجاد، چدداپ اوو، یرانددین ای، حسددظهددور تددا ظهددر از. 7

 .صفحه64، یی، پالتو 1331

ان، یدم، حداذ ، چداپ اوو، یدهرات یعلد ، دکترانتظار مکتب عاشورا. 3

 .صفحه43، یبی، ج1332

، یاصدفهان ی، محمدرضدا بداینیحسد امدام آثدار بده زمان امام اتیعنا. 9

 .صفحه121، یر ی، وز 1331یم، چاپ اوو، 

، یددم، روح، چدداپ اوو، ید ی، نابددر شددهنیحسدد یرثددا ،یمهددد فددراق. 11

 .صفحه231، ی، ریع1332

، یان، یم، سبا النبدی، محمدرضا فرادربالک قهرمانان و زمان امام. 11

 .صفحه223، ی، ریع1333چاپ اوو، 

 تیر و مهدو یغد

ان، یدم، و دو ، چداپ یمی، محمدرضا رحریغدد دیع در عصر امام ادی. 1

 .صفحه64، یبی، ج1332اوو، 

رزا محمددددددبایر یدددددهللا م تیددددد، آزمدددددان امدددددام بدددددا عدددددتیب روز ریغدددددد. 2
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 .صفحه64، ی، ریع1336، چاپ اوو، یمانیا هیفق

، (اکدددرم امبریدددپ ۀیدددریغد ۀخطبددد در یمهدددد حضدددرت یمایسددد) ریغدددد موعدددود. 3

، ی، ریعدددد1379، تهددددران، مهددددرآوران، چدددداپ دوم، یاصددددغر صددددادی

 یریعدد رصددفح 33، در 1333انتشددارات آفددا  در سدداو)صددفحه 26

 .(دوباره چاپ نموده است

 ر،ید، تهدران، منیهاشدم یدمحمد بنی، سیمهدد با عتیب ریغد مانیپ. 4

 .صفحه161، ی، ریع1332چاپ دوم، 

 تیمهدو  یشناس کتاب

، قتم، (تیمهددو و یمهدد امدام رامدونیپ مندابع ۀارنامدک) قلدم ۀندیآ در یمهد امام. 0

اد اتت بنکبتا مشتار  ،(پارسا) یاسل م یسراسر  یرسان گاه اطل عیپا

و انتشتتارات مستتجد مقتتد   موعتتود یحضتترت مهتتد یفرهنگتت

 0988صتفحن در ستال 0981 در یتاب بن قطتع رحلتک دو ،رانکجم

 یهتتتا تابک ها و نامتتتن انین تمتتتام مقالتتت ت، پاکتتت انتتتد چتتتار نموده

ن اثتر یتا. انتد نموده یو معرفت یبند ت موجود را فهرستتیمهدو 

. ده استتیتم شتما منتظتران گردیتقتد( CD)همراه با شوح فشرده 

و  یمنتابع مطاشعتات ،مختلتف یهتا د از راهاتوان یم یشذا بن راحت

مرجتتع  ۀل شتتداتتمکت ۀن اثتتر نستتخیتتا. داتتباارا باتتود  یقتتاتاتحق

 .باشد ین عرصن میتاب در اک نیتر  املک ت ویمهدو 

 و ها مقالده هدا، تا ک به تیمهدو رامونیپ منابع ۀدکیچ و فهرست) تیمهدو مرجع. 3

گتتتتاه یو پا یحضتتتترت مهتتتتد یاد فرهنگتتتتاتتتت، قتتتتم، بن(ها نامدددده انیپا

 669، ی، رحلتتتت0983پارستتتتا، چتتتتار اول،  یسراستتتتر  یرستتتتان اطل ع

 یقتاتانتد تتا منتابع تحقک یمت کمتک در دو بخش بن شما ،صفحن

 .دانک داات پیمهدو  ۀاود را در عرص

ع یافتن منتابع ستر یتتاب، ک متنوع آار یها با توجن بن فهرست

و شتما از  استتن اثر همراه با شتوح فشترده یا. باشد یو آسان م

 .دااز باشان منبع مورد یوجو د بن جستاتوان یانن میق رایطر 

ل ا، استماع(تیمهددو جدامع یم خذشناسد) آخرالزمدان موعدود المعار  ةدائر. 9

 0، یرحلتت، 0989چتتار اول، ، موعتتود تهتتران، یسروستتتان یعاشتتف
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ن زده و یترا بن صتورت حتروف اشفبتا نما ین اثر آثار مهدوی، الدج

 .نموده است ین آثار را معرفیعناو 

 3، یاشهتتاد پور، قتتم، یبتتر مهتتدکا ی، علیمهددد حضددرت ۀنامدد تا ک .9

تتتاب مستتتقل بتتن ک ش از دو هتتزارابتت ین اثتتر بتتن معرفتتیتتاجلتتد، 

 نام. باشد یت میمهدو  ۀمختلف بن صورت اشفبا دربار  یها زبان

خ فتوت، نوبتت و یتاب، زبتان، تعتداد مجلتدات، نتام مؤشتف، تتار ک

ن یتتتاب در اک یهتا یژگیر و یخ چار، محل و اسم ناشر و سایتار 

ضمنا  مؤشتف در ابتتدا . تن استقرار گرف یاثر مورد دقت و بررس

ن موضتتوع قبتتل از یتتا ۀدربتتار  یشناستت تابک دار ن عهتتدهکتت یآثتتار 

 .دینما یم ین اثر بوده را معرفیف ااتأش

اء و گستتترش اتت، ستتتاد احمطبوعددات در تیمهدددو فرهندد  یهددا نیبرتر. 5

، یر یت، وز 0983تتاب، چتار اول، ک ت، قتم، بوستتانیفرهنگ مهتدو 

را  هتتا آنر مطبوعتتات پردااتتتن و ده دیتتبتتن آثتتار برگز  ،صتتفحن903

 .نموده است یمعرف

 یعلتت ،(زمددان امددام ۀدربددار تددا ک پانصددد یبررسدد و یمعرفدد) موعددود ۀنددییآ. 6

صتتفحن، 903، ی، رقعتت0983د آنتتام، قتتم، نشتتر معتتارف، چتتار اول، 

نمتتتوده، ستتتپ   یل معرفتتتاتتتتاب را بتتتن تفصتتتک ابتتتتدا چهتتتارده

تتتب ک وار تبتن پنجتتاه اثتر داشتتن و در ااتمتتن فهرست یانداز  چشتم

 .ت را نگاشتن استیمهدو 
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