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 چرايي اعتقاد به غيبت منجي و وظيفه منتظران

 1يگرمارود ياسد محمد

 

 دهيچك

ــي ــيضــوعات مهــم در اعتقــاد د  از مو يك ت و مســأله ظهــور  ي، موضــوع مهــدو ين
 يدر انتظـار منجـ   يبـدان معتقـد بـوده و همگـ     يان الهـ يـ اد يباشـد. تمـام   يمـ  عصـر  امام

 يات فراوانـ يات و روايبدان مبذول شده و آ يز توجه خاصيباشند. در اسالم ن يآخرالزمان م
ن اسـت كـه چـرا آن    يـ ن مقالـه ا يلت او رسا يافته است. اما سؤال اصلين امر اختصاص يبه ا

روان منجـي  يـ ن و پيمـا معتقـد   بـت آن حضـرت،  يا در دوران غيـ اند؟ و آ حضرت غائب شده
 يها مختلف اسـت. برخـ   هين امر نظرير؟ در ايا خيم يدر تحّقق ظهور دار يت و رسالتيمسئول

 يد. ولـ يـ نما يفه را از ما سلب ميف و وظيمطرح شده كه هر نوع تكل يا گونه ها به دگاهياز د
ل يـ ات و داليـ ات و روايـ كوشد تا با توجه بـه آ  ين مقاله ميست. ايگونه ن نيدگاه درست ايد

 يت كـه عـدم آمـادگ   يبشـر  يبت منجيغ ين موضوع بپردازد و علت اصليا يبه بررس يعقل
انسانهاســت را بــه اثبــات برســاند، و آنگــاه رســالت مــا در آمــاده شــدن و آمــاده ســاختن و  
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 طرح مسأله

انسـان   ي همـه  يشـگ يهم يآرزو يو عـدالت همـه جانبـه انسـان     يآل بشـر  دهيـ جامعه ا
ائـه نمـوده،   نه فاضـله ار يطرح مد ين بشريل اكثر متفكرين دليدوستان بوده و هست. و به هم

 د.ينما يشنهاد ميرا پ يحكومت واحد جهان 1ت چون برتراند راسلين معنويمنكر يحت
شـود كـه سـاكت     يا مـ يـ ت و سعادت انسانهاسـت، آ يهدا يكه  مدع ين الهين و آئيد

و لـذا    سـت، ين نيبرنامـه باشـد؟! قطعـاً چنـ     يساز ب و سرنوشت ياتيح ين امريچن يبوده و برا
ن امـر متوجـه   يـ روان خـود را بـه ا  يـ ت بشارت داده و پيبشر يظهور منج به يان الهياد يتمام

اسـت. تحّقـق    ين الهـ يـ ن ديتـر  ن و كامـل ين،  اسـالم آخـر  يانـد. در اعتقـاد مـا مسـلم     ساخته
 ين به منصـه ظهـور برسـد، لـذا در اعتقـاد اسـالم      ين ديله ايد بوسيان باياد ي همه يها آرمان

بـوده و   از فرزنـدان حضـرت زهـرا    و  امبر اسـالم يـ از سـالله پ  يحضرت مهد
 د.يجهان تحّقق خواهد بخش ي را در همه يديجامعه توح

شـود   ين سـؤال مطـرح مـ   ياست. ا يبت طوالنيغ ياما مسلم است كه آن حضرت دارا
ه بـه ظهـور و حضـور آن    ت وابسـت يل اسـت؟! مگـر نجـات بشـر    يـ كه چرا؟ مگر خداوند بخ

 ست؟يحضرت ن
 تواند باشد؟ يبت چه ميا در عصر غست؟ و رسالت ميچ يبت برايپس غ

ز يـ سؤاالت مذكور و پاسـخ بـه آنهـا، و ن    ياست در بررس ين مقاله كوشش مختصريا
 د.ين امر در تحقق ظهور آن حضرت را روشن نماين به ايكوشد تا رسالت معتقد يم

                                                      
گويد: اكنون از لحاظ فني مشكل بزرگي در راه يك امپراطـور وسـيع جهـاني وجـود نـدارد و       راسل مي - 1

ينكـه بـه عهـد    چون خرابي جنگ بيش از قرن گذشته است، احتماالً بايد حكومت واحدي را قبول كنيم يـا ا 
) راسـل در ادامـه   56ش، صفحه .هـ 1355 -بربريت برگرديم و يا به نابودي نژاد انساني راضي شويم. (راسل 

گويد: (بايد هرگز تبليغات افراطي ناسيوناليستي غيرقانوني  براي تحقق اين آرمان راهنمائي عملي نموده و مي
 ).184ملل ديگر را ندهند. (همان صفحه  شمرده شود و در مدارس به اطفال درس دشمني و نفرت از

ايشان در ادامه ضمن بررسي علل جنگها و تقسيم جهـان بـه بلـوك سـير و گرسـنه مطـالبي را بيـان داشـته و         
آنچـه از بحـث فـوق    «نويسـد:   رهائي از اين مشكالت را در حكومت واحد جهاني دانسته و مـي   سرانجام راه

 )199(همان صفحه »  يك حكومت جهاني بوجود آيد.شود اين است كه در دنيا بايد  عايد مي
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 يده به مصلح جهانيعق

ن ينيمتـد  ي همـه  ينـ ينش ديب  وجود دارد، يده به مصلح جهانيعق يان الهياد يدر تمام
گـردد. آن   يمـ  يمنتهـ  يآسـمان  يو رهبـر  يالهـ  يام رجليت به قين است كه سرانجام بشريا

كن نموده و عدل و داد  شهيها را ر يعدالت يها و جورها و ب ظلم ي حضرت با ظهور خود همه
له آن يو همـه جانبـه بشـر بوسـ     يانسـان و سـعادت واقعـ    يقـ يد. كمـال حق يفرما يرا مستقر م

 ابد.ي يتحّقق م بزرگوار
الً  بـه  يـ ان مختلـف آمـده كـه ذ   يـ اد يرآسـمان يو غ يكتب آسمان ي ن مطلب در همهيا

 م:يكن مي از آن اشاره يموارد مختصر
 آمده است: 37ر يدر تورات، بخش مزام -1

ن خواهنـد  يران خداوند وارث زمـ ... و اما منتظخداوند ساكت شود و منتظر او باش نزد
د. و ران منقطـع خواهـد شـ   يد و عاقبت شـر يهالك خواهند گرد  عاًي... اما خطاكاران جمبود

 نجات صالحان از خداوند است.

 م:يخوان يپنجم م و ستيباب ب يل متيدر انج -2
 يد آنگاه بر كرسيش آيع مالئكه مقدس خوياما چون پسر انسان در جالل خود با جم

 گر جـدا يرا از همد ع امتها در حضور او جمع شوند و آنهايجالل خود خواهد نشست. و جم
 ...كه يبه قسم  كند، يم

 د:يگو يل لوقا باب دوازدهم ميدر انج -3
د يباشـ  يد، و شـما ماننـد كسـان   يخود را افروخته بدار يها خود را بسته چراغ يكمرها
د و در يـ مراجعت كند تا هر وقت آ يكشد كه چه وقت از عروس يخود را م يكه انتظار آقا

شـان را  يد ايـ شان چون آيا يا به حال آن غالمان كه آقا، خوش درنگ او باز كند يبكوبد ب را
 ابد.يدار يب

ن آمده ين باب چنين است در اايدر كتاب جاماسب نامه كه از كتب مقدس زرتشت -4
 است:

را  ين را بـه جهـان رواج دهـد. فقـر و تنگدسـت     يـ انت (نجـات دهنـده بـزرگ) د   يسوش
گفتار و  فكر و هم مردم جهان را هم ،ادهمنان نجات ديزدان را از دست اهريكن سازد، ا شهير



 1391پنجم، بهار شماره دوم، سال ي، المكـ  ياعتقاد يها پژوهش يـ پژوهش يفصلنامة علم / 10

 

 )121: 1313 ،(لهراسبكردار سازد.  هم

 يد و غلبـه آن بـر تمـام   يـ شدن مكتـب توح  يم تحقق اسالم و جهانيكر ات قرآنيدر آ
 ،ميكنـ  يه اشاره مـ يك آيدانسته شده است. از باب نمونه تنها به  يمكاتب شرك و كفر قطع

 رون است.ين مقاله بيضوع انه از موين زميرا بحث مفصل در ايز
نِ ُكلِّه يظْهِرَه علَى الدينِ الْحقِّ ليأَرسلَ رسوَله ِبالْهدى و د يهو الَّذ د:يفرما يم ميقرآن كر

 )9/(صف. و َلو كَرِه اْلمْشرُِكونَ
ره يها چ شيك ي ن حق فرستاد تا بر همهيت و ديكه) رسولش را به هدا ياوست (خدائ

 هر چند كه مشركان اكراه داشته باشند. اند،گرد
ن و يخواهـد شـد، و مخالفـت مشـرك     يمسلم است كه اسـالم جهـان   يه امرين آيطبق ا

 برد. يش نمياز پ يد، كارين و دشمنان مكتب توحيممانعت كافر
ن تحقـق را هـم   يـ ح شـده اسـت. و عامـل ا   ين موضـوع تصـر  يـ ز به اين يات نبويدر روا

م مكـرّ  ياز نسـل نبـ   يت و مصـلح جهـان  يبشـر  يان داشتند كه منجيب ينعياند.  فرموده يمعرّف
 باشند. يم اسالم و از فرزندان حضرت زهرا

 اند كه آن حضرت فرمودند: منابع موّثق اهل سّنت از قول رسول خدا نقل كرده
َلم نَي َلوقَ مْن بلَّيا اّلا يالدج زَّ وثَ اهللاُ ععب مالً    وجَلأ ُيرمَئتلا مالً َكمدراً.  ها عوابـن   ج)

 )207 /2: 1410 ،داوود يو اب 118و  2/117 :تا يب حنبل، 
ا يـ زاند كـه دن يانگ يرا برم ينمانده باشد خداوند رجل يك روز هم باقيا جز ياگر از دن

 د.يرا پس از پرشدن از جور پر از عدل و داد نما
ن يتـر همـ   قيـ ق دقيفراوان آمده و از باب تحق يعه و سنين باب در منابع شيات در ايروا

 م.يكن يعه هم نقل ميمضمون را از منابع ش
 خدا بر فراز منبر فرمودند: كند كه رسول ينقل م يخ طوسيمرحوم ش

ْنـزِلُ َلـه السـماء َقَطرَهـا و     يآخرالزَّمانِ  يْخرُج في ،ينيمنْ اَهلِ ب يمنْ عْترَت ياْلمهد انَّ
، ي(طوسـ  َكما مَلأَها اْلَقوم ُظْلمـاً و جـوراً.    قسطاً عدالً و مَلأ ُ اْلاَرضيْخرُج َله اْلاَرض بذْرها، َفَت

1411 :180( 
كنـد   مي ت من است. در آخرالزمان خروجياز عترت من و از اهل ب يكه مهد يبدرست
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ن را پـر از عـدل و   ياند. پس زمـ يرو ياو م يها را برا يدنين روئيبارد و زم ياو م يآسمان برا
 كند همانگونه كه مردم پر از ظلم و جور نموده بودند. يداد م

از  يد مـؤمن شـبلنج  يتا آن حد بـوده كـه سـ    ين دانشمندان اسالمين امر در بيوضوح ا
 سد:ينو يه نهم از سوره صف مير آيعالمان اهل سنت در تفس

 باشـد.  يمـ  رزندان حضرت فاطمـه زهـرا  است كه از ف يه مهدين آيمنظور از ا
 )229: 1384 ،ي(شبلخ

 سد:ينو يه مين آير همياز مفسران بنام اهل سنت ضمن تفس يز قرطبيو ن
ل يـ ذ :1372، ي(قرطبـ  .رسـولِ اهللاِ  ةِمنْ عْتـرَ  ياَنَّ اْلمهد ياَْلاَْخبار الصحاح َقد َتواَترَت عَل

 ه)يآ
 امبر اسالم است.ياز نسل پ يده است كه مهديحه به تواتر رسيحث صياحاد
ن يتـر  از روشـن  يت و ظهـور مصـلح جهـان   ين باب فراوان و مسأله مهـدو يات در ايروا

 اند. شناسان بدان معترف اسالم ياست كه تمام يامور اسالم
 د:يگو يم يد معتزليالحد ياب ابن

دد مگـر بـا آن   گـر  ينمـ  يف سـپر يـ ا و تكليـ انـد كـه دن   ن امـر مّتفـق  يـ بر ا يعه و سنيش
 )2/535: 1404د، يالحد ياب (ابن. حضرت

ن يخ كـه از منـابع مـورد توجـه محقّقـ     يو ابن خلدون در مقدمـه معـروف خـود بـر تـار     
 سد:ينو ياست م ياسالم

از اهـل   يد در آخرالزمـان مـرد  يـ ن عموم مشهور است كه بايدوران ب يبدان كه در ط
 يروين از او پيرا آشكار گرداند و مسلمد و عدل ين را تأئيظهور كند كه د امبريت پيب

ده شـده اسـت.   يـ نام يشود و همانا او به نام مهد يط ممسّل يند و او بر ممالك اسالمينما
 )367: 1425خلدون،  (ابن

سـت،  يآخرالزمـان ن  ياصل وجود آن حضـرت و ظهـور منجـ    ين مقاله بررسيرسالت ا
گرفت، لكن  يصورت م يتر كامل يررستر منابع پرداخته و ب تر و مفصل قيوگرنه به ذكر دق

  يدر ظهـور منجـ   ينـ يت اعتقـاد د ين مطلب است كه: با وجود قطعيا ين مقاله بررسيفه ايوظ
 رفته است؟يافته؟ و ظهور آن مصلح صورت نپذيآخرالزمان چرا تاكنون تحّقق ن
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ه ن كتاب را ارائـ يتر د و كامليان بخشيرا پا يان قبلياد ي ب همهيف و تخرياسالم تحر
 يه نهم سـوره صـف وعـده جهـان    يشد. و در آ ين الهينمودن آئ ياجرا و عمل ينمود و مدع

قـرن از   15تـاكنون بـا گذشـت حـدود      يابد. ولين وعده تحّقق بيد ايشدن آن را داد. پس با
بشـر از انظـار    يم. چرا مصـلح جهـان  يا افتهيدست ن يتين واقعيظهور اسالم و نزول قرآن به چن

به آن حضـرت هـم وجـود نـدارد؟ راز      يظاهر يامكان دسترس يند؟ و حتا عموم پنهان شده
ا مـا انسـانها و بـه    يـ خواسـت خداسـت؟    يبت آن حضرت تنها برمبنايا غيست؟ آين امر چيا

 م؟ين به آن حضرت هم نقش داريخصوص معتقد
بـت آن حضـرت را   يا علل غيد علت ين سؤاالت ابتداء بايح ايافت پاسخ صحيدر يبرا

 م.يفه خود را هم بشناسيشناخت تا وظ

 بت امام عصريعلل غ

ات اسـت. آن حضـرت مـأمور    يـ از قطع ينـ يد ديـ در عقا عصـر  يظهور حضرت ول
 بت دارند؟ين خدا هستند، پس چرا غياجراء و تحّقق كامل د

را باعـث شـده    يات مختلفـ يشناسان را به خود جلب نموده و نظر نين مطلب توجه ديا
 است.

فه و يچ وظيگر هيا هر انسان ديروان آن حضرت و يما پ يها، برا هين نظرياز ا يدر برخ
گـر از  يد يانـد و در برخـ   فـه را تنهـا دعـا و درخواسـت دانسـته     يا وظيـ ن نشده و يمع يفيتكل

 يو آمـادگ  يساز نهين زميانسانهاست و لذا رسالت سنگ يبت عدم آمادگيدگاهها علت غيد
 اند. دهكر يام حضرت معرّفين به قيف معتقديرا از وظا

 م:يپرداز يه درست ميها و انتخاب نظر هيو نقد نظر يبه بررسالً يذ

 مصلحت خداوندـ 1

اسـت. خداونـد نخواسـته     يت مصلحت الهيبشر يبت منجيمعتقدند كه علت غ يا عده
ند. هر وقت خدا بخواهد و صـالح بدانـد كـه آن حضـرت ظـاهر      يكه آن حضرت ظهور نما

ام يـ ك شبه اصالح خواهد شـد و ق يظهور آن بزرگوار رد و كار يگ يشوند، ظهور صورت م
ن اسـت كـه خداونـد    يـ ا ين نشده است برايابد و اگر تاكنون چني يآن موعود تحقق م ياله
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 بت تنها خواست خداوند است.ينخواسته و صالح ندانسته است، پس علت غ

 هين نظرينقد ا

گونـه   نيـ ا )163 :1397 ،ينعمـان  ؛52/96: 1398 ،ي(مجلسـ ات يـ از روا يگرچه  ظواهر برخ
ات يـ م و روايكـر  ات قـرآن يـ را بـا آ يـ ست، زيرش نيه قابل پذين نظريان داشته است. لكن ايب

 د:يتوان پرس يرا ميندارد. ز يسازگار يو مباحث مسلم كالم نيمتعدد معصوم
ت و سـعادت  يل است؟! مگر خداوند هدايالف) چرا خدا نخواسته است؟ مگر خدا بخ

 د؟خواه يانسانها را نم
خواهـد و در آن زمـان    ين ظهـور آن حضـرت را مـ   يمعـ  يب) و اگر خداوند در زمـان 

ســت؟ چــرا قبــل از آن زمــان صــالح ندانســته و  يپســندد؟ علــت چ يمصــلحت ظهــور را مــ
 كند؟! يزمان قبل از ظهور تفاوت م يزمان ظهور با خدا ياند؟ مگر خدا نخواسته
از آنهـا را   يخالفـت دارد. بعـداً برخـ   ه ميـ ن نظريحاً با ايم كه صريدار ياتيات و روايآ

مطـرح شـده،    يات خواست خدا و مصلحت الهياز روا يم نمود. و اگر در بعضيبحث خواه
بـت امـام   يتـوان غ  يق قـرار گرفتـه و داللـت آنهـا را معلـوم كـرد. نمـ       يـ دق يد مورد بررسيبا

ه يـ بـا آ ن مطلـب  يخواست خدا دانست ا يبر مبنا يرا تنها و تنها بدون لحاظ جهات عصر
 )11ه يآ ،(رعد. رُوا ما ِبأَْنفُسهِميَغيرُ ما ِبَقومٍ حتّى يَغيإِنَّ الّله ال  د:يفرما يل كه ميذ

ر دهنــد، ييــدهــد مگــر آنكــه آنهــا خودشــان را تغ ير نمــييــرا تغ يچ مردمــيخداونــد هــ
 ندارد. يسازگار

 بتيبودن علت غ يمخفـ 2

مـا معلـوم    يبت برايند: راز غيگو يم بت امام عصرين به غيگر از معتقديد يگروه
 يگونه اسـت. قطعـاً دارا   نين مسأله هم هميحكمت است. ا يدارا ياله يست. همة كارهاين

م، و پـس از ظهـور آن حضـرت معلـوم     يدانـ  ينم يزيما از حكمت آن چ ياست ول يحكمت
 خواهد شد.

ت: همانگونـه  ات  آمـده اسـ  يـ در آن روا يو حت 1وجود دارد ين معنيدالّ بر ا ياتيروا

                                                      
بـن   كند كه عبداهللا ، نقل مي266االثر / ص و منتخب 91/ ص 52و بحاراالنوار ج 482/ ص2الدين ج كمال -1
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و  ي، كشـته شـدن جـوان و سـوراخ كـردن كشـت      و خضر يكه در داستان حضرت موس
ح يپـس از كشـف مطلـب و توضـ     يولـ   وار در حال خراب شـدن حكمـت داشـت،   ير ديتعم

اسـت و   ياز اسرار اله ين است. لذا سرّيهم چن بت امام عصريجناب خضر معلوم شد. غ
ت قبالً  يهور آن حضرت معلوم خواهد شد. متن روام دانست و پس از ظيما راز آن را نخواه

 اشاره شد.

 مه دوينقد نظر

ات متعـدد  يروا يوارد شده است ول نياز معصوم ياتين مضمون روايگرچه در هم
ل آن را هم ذكر نموده اسـت، بـه   يبت را مشخص فرموده و دليم كه علت غيهم دار يگريد

چ ياسـت و هـ   يبـت بالكـل مخفـ   يراز غتوان گفـت كـه    يم پرداخت. پس نميآنها هم خواه
 نخواهد داشت. يات سازگارير رواين مطلب با ساين صورت ايندارد. در ا يجهت معلوم

 ن گفت كه:ينه چنين زميات در ايل روايتوان در جمع و تعد يم
ب يـ گونه مطالب را ندارند و چـه بسـا اسـرار غ    نيت وقوف به ايافراد ظرف ي همه اوالً:

 نباشد. آنها قابل فهم يبرا
نكـه  يبـت معلـوم نباشـد. نـه ا    ياسرار و حكمـت غ  ي توان گفت كه همه يز ميو ن  اً:يثان

 د.يف نماياقشار سلب تكل ي اصالً قابل فهم نبوده و از همه
، يظهـور منجـ   ن بـه ين و كـالً معتقـد  يالذكر از عموم مسـلم  ه فوقيدقت در دو نظر 
را خداوند هر وقت خواسـت  يداند. ز يمرا متوجه آنها ن يتيچ مسئوليف نموده و هيسلب تكل

داننـد   ينم يزيروان آن حضرت هم چيد. و پينما يرا آشكار م و اراده فرمود، امام عصر
 هم ندارند. يا فهيو وظ

                                                                                                                             
 سؤال نمود، حضرت فرمودند: فضل هاشمي از امام صادق درخصوص حكمت غيبت امام عصر

است، كه حكمت اصلي آن جـز بعـد از ظهـور معلـوم      حكمت غيبت او همانند حكمت پيامبران پيشين خدا
در مسئله سوراخ كردن كشتي و ُكشتن جوان و برپـا داشـتن    نخواهد شد. چنانكه حكمت كارهاي خضر

كشف نشد تا وقتي كه از همديگر جدا شدند. اي پر فضل اين مسئله امري از  ديوار براي حضرت موسي
وقتي ما خدا را حكيم شـناختيم بايـد بـدانيم كـه      از غيب خدا است، امر پروردگار و سرّي از اسرار او و غيبي

 ي كارها او مطابق حكمت است اگر چه علت و سبب آنها براي ما روشن نباشد. همه
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كنـد. قطعـاً  مطلـب بـه      يدا مين پيشمار منافات ب يات بيار و روايات بسين مطلب با آيا
قـت مطلـب معلـوم    يرد تا حقيصورت پذ يشتريبد دقت و تعمق يتواند باشد. با يگونه نم نيا

 گردد.

 ن، امتحان مردميعت ظالميحفظ جان امام، عدم ب ـ3

بـه جهـت حفـظ جـان خـود و       ات آمـده اسـت كـه امـام عصـر     يـ از روا يدر برخ
ن قدرتمنــد و حّكــام جــائر يانــد. چــون ظــالم ب شــدهيــن، غايعــت بــا ظــالمياز ب يخــوددار

شـهادت خواهنـد    صـورت بـه   نيـ ر ايـ نـد و در غ يت نماعيخواهند كه آن حضرت با آنها ب يم
ن نشـوند. و  يعـت بـا ظـالم   ياند تا محفوظ مانده و مجبـور بـه ب   ب شدهيرسند. پس حضرت غا

از  يقـ ين حقيرند تا مـؤمن يگ يمورد امتحان قرار م يبت امام مردم و امت اسالمين با غيهمچن
 1ز گردند.ين مشخص و متماير مؤمنيغ

 مه سوينظر يبررس

از آن هـم ذكـر شـد.     يهـائ  ات آمده و نمونـه ين نظر در رواين ايم و مضاميمفاه گرچه
ر از آنچـه  يـ غ يگر كه مضمونيات ديل است. و با توجه به روايح و تكميازمند به توضين يول

 ات دقت نمود.يح روايد در تعادل و تراجيدارد. پس با يان ميكه ذكر شد را ب

                                                      
فرمودند: بـراي قـائم    آمده است: اميرالمؤمنين علي 303ص / 1ج النعمه، الدين و تمام در كتاب كمال -1

عت احدي برگردن او نيست و به همين علـت اسـت كـه مخفـي و غايـب      كند بي از ماست كه وقتي ظهور مي
 باشند. مي

هم نقل شده اسـت.   همين مضمون با اختالف جزئي از امام مجتبي 131ص /51و نيز در بحاراالنوار جلد 
كند كه غيبت براي حفظ جان آن حضرت از كشته شـدن   از امام صادق نقل مي 337ص / 1و در كافي جلد 

از قـول رسـول خـدا هـم نقـل شـده اسـت. و نيـز در          284ص / 1الشـرايع جلـد    مطلب در علل است. و همين
 البالغه آمده است: خصوص امتحان مردم در خطبه شانزدهم نهج

گيريـد و غربـال    را به حقّ مبعوث كرد، به شدت مورد آزمـايش قـرار مـي    سوگند  به خدائي كه پيامبر
 ...گام جوشش زير و رو خواهيد شد.شويد و همانند محتويات يك ديگ به هن مي

 نقل شده است: اين غيبت براي امتحان شيعيان است. از قول امام صادق 337ص / 1و در كافي جلد 
از شيعيان و يارانشان  از رسول گرامي اسالمي آورده است: امام زمان 101ص / 52و در بحاراالنوار جلد 

ماند مگر آنها كه خداوند قلبشـان   مامت آن حضرت باقي نميشوند، غيبتي كه در آن ثابت قدم به ا غايب مي
 را به ايمان آزموده باشد.
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امبران گذشـته و  يـ ست؟ مگر زمان پيكه منظور چد دانست يمثالً در باب امتحان امت با
 اند؟ بت نداشتهير امامان غيگر مسأله امتحان مطرح نبود؟ پس چرا سايامامان د

كنـد. در   ي مـي هـا در حـال امتحـان معرفـ     دوران ي مردم را در همـه  ي م همهيقرآن كر
ُقوُلوا آمّنا و هم يُكوا أَنْ ْترَيأَ حسب الّناس أَنْ  دوم و سوم از سوره عنكبوت آمده است: ي هيآ

 .نَيعَلمنَّ اْلكاذبينَ صدُقوا و َليعَلمنَّ الّله الَّذينَ منْ قَبلهِم َفَليو َلقَد فَتَنَّا الَّذ  فَْتُنونَيال 
م رهــا شــده و مــورد امتحــان قــرار يــمــان آوردينــد ايا مــردم پنداشــتند چــون بگويــآ

را كـه راسـت    يم تا خداوند كسانيش از آنها بودند آزموديرا كه پ يرند. همانا مردميگ ينم
 ان را مشخص سازد.ياند معلوم داشته و دروغگو گفته

شود  يانسانها اطالق م ي فه كلمه (الناس) آمده است. ناس خود بر همهيه شرين آيادر 
ون ت و بـد يـ صـورت (النـاس) مطـرح شـده، عموم     كه بر سر آن آمده و بـه  يو با الف و الم

 رند.يگ يانسانها مورد امتحان قرار م ي همه يعنيدارد.  يان مياستثناء بودن را ب
مطـرح   يهـا امتحـان الهـ    دوران ي انسانها و در همه ي همه ين اصل كه برايبا توجه به ا

بـت آن  يدر غ يد كـه چـرا در دوران آن حضـرت امتحـان امـت اسـالم      يتوان پرس ياست، م
ز مـورد نظـر اسـت مگـر خداونـد      يـ گـر حفـظ جـان آن عز   ا ايحضرت قرار گرفته است؟ و 

ن ننموده اسـت؟ پـس نگـران از شـهادت و تـرس از      يآن حضرت را تضم يروزيصحت و پ
 خواهد بود؟ ين به چه معنيعت با ظالميب

 يد. ولـ يـ حساب آ بت آن حضرت بهيتواند از علل غ يمطالب و موارد مذكور م ي همه
ه چهـارم  يـ بـت كـه تحـت عنـوان نظر    يغ يعلـت اصـل   گردد كه با يآن معلوم م يمعنا يزمان

 رد.يقرار گ يشود مورد بررس يمطرح م

 مردم يه چهارم، عدم آمادگينظر

تـوان   يمـ  يق عقلـ يـ ل دقيـ و تحل نيات معصـوم يم و روايكر ات قرآنيبا توجه به آ
عـدم تعامـل    يريـ ا بـه تعب يـ مردم و  يعدم آمادگ بت امام عصريغ يگفت كه علت اصل

 است. امت با امام
از  يات كـه بـه برخـ   يعلل ذكر شده در روا ين شود تمامييتب يخوب ن موضوع بهياگر ا
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 رد.يگ يآنها هم اشاره شد را دربرم
 م:يد به چند مطلب اشاره كنيروشن شدن مطلب با يبرا

 ت انسانهاياء و هدايالف) انب

كه بشر به كمـال و   خواستند ياند. آنها م ت انسانها بودهياء مأمور هداياء و اوليانب يتمام
نـد. تمـام تـالش خـود را     يكـن نما  شـه يهـا را ر  يعـدالت  يدند كه بيكوش يد. ميل آيسعادت نا

 هم روا نداشتند. ين كوتاهينموده و كوچكتر يستادگيجان ا يمبذول داشته و تا پا
رْت    د:يـ فرما ير داده و مـ ين مسـ يـ ز دستور استقامت در ايخداوند ن َكمـا أُمـ مـَتقاس و 

، و لـذا آنهـا   )35 /(احقـاف  َفاصِبرْ َكما صبرَ أُوُلوا اْلعزْمِ منَ الرُّسـلِ  ا:يو  )،15/يشور ؛12/هود(
رون نرفتـه و اتمـام   يـ دان بيـ ده و از ميت داشتند استقامت ورزيست همانگونه كه مأموريبا يم

ر يـ كـه از مـردم زمـان خـود دلگ     ونسيـ چـون حضـرت    يمـوارد  يند. و حتيحجت بنما
رون رود. يـ دان بيـ د خسته شده و از ميو قهر نمودن را ندارد و نبا يرين دلگيشود اجازه ا يم

 اء)يسوره انب 90 يال 87ات ين آ(مضمو

 ستين ياء جبريشاد انبو ار يت الهيب) هدا

ار خود آنان صورت يت انسانها با انتخاب و اعمال اختين است كه هدايسّنت خداوند ا
انسـانها باالجبـار    ي خواسـت كـه همـه    يسـت. اگـر خداونـد مـ    ين يت جبريهدا يعنيرد. يپذ

رفت. يپـذ  ين عمل هم صورت مـ يشد و ا يحركت كنند م ياله ر قربيت شده و در مسيهدا
قـت  يشد. چـون الزمـه حق   يداد و فرشته م يرا از دست م يقت انسانين حالت انسان حقيدر ا
گونـه نخواسـته، بلكـه سـنت      نيـ ان اار و انتخاب اوست. لذا خداوند در مورد انسياخت يانسان

كـه   يد تـا آنـان  يـ نما ينه آن را فـراهم مـ  يت را قرار داده و زمين است كه عوامل هدايا ياله
 بهره بمانند. يمند گردند و اگر نخواستند ب ت شوند بهرهيخواهند هدا يم

 ليـ ه ذيـ دارد كه از جمله آنهـا چنـد آ   يان ميرا ب ين معنيم ايكر از قرآن ياريات بسيآ
 است:

 ...راتيما آتاكُم َفاسَتِبُقوا الَْخ يبُلوكُم فيَلو شاء الّله َلجعَلكُم أُمةً واحدةً و لكنْ لـ 1
 )48/(مائده
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ن نكـرده بلكـه   يداد، لكـن چنـ   يشما را امت واحده قرار م ي خواست همه ياگر خدا م
دهـد پـس در كسـب     يش قـرار مـ  يشما را نسبت به آنچه كه به شما داده اسـت مـورد آزمـا   

 د.يبجوئ يشيرات پيخ

هـا را بـه انسـان داده و او را در     جسـتن در ارزش  يشيت و قدرت پيخداوند امكان هدا
سـبقت و   يفـه او تـالش بـرا   يدهد تا خـود تـالش كنـد و وظ    يمحك تجربه و امتحان قرار م

ت شـده و  يتوانسـت همـه را هـدا    يقت است. گرچه خداوند ميرش حقيخواست خود در پذ
ن است كه اعمال قدرت نمـوده و خـود   يا يات انسانيبدون اختالف قرار دهد. لكن الزمه ح

 د.يانتخاب نما
ال إِكْراه في الدينِ َقد َتبينَ الرُّْشد منَ اْلغَي َفمنْ يْكُفرْ ِبالّطاغُوت و يؤْمنْ ِبالّله فقد ـ 2

 )256/(بقره ... اسَتمسك ِباْلعرْوةِ اْلوْثقى
مشخص شده اسـت. پـس هـر     يست، همانا راه رشد از گمراهين ين اكراهيدر قبول د

ت) را گرفتـه  يره محكم (هـدا ياورد همانا دستگيمان بيده و به خدا ايكه به طاغوت كفر ورز
 است.

د. طـاغوت و اهللا را  يـ نما ين مـ يـي ت را تبياء راه رشـد و هـدا  ياء و اوليله انبيخداوند بوس
عهـده خـود مـردم اسـت و      بـه  يا گمراهـ يـ ت يرش هدايك و پذيقبول هر  يشناساند. ول يم

 ست.يدر كار ن يجبر
. ُقوم الّناس ِباْلقسطيزانَ لينات و أَْنزَلْنا معهم اْلكتاب و اْلميَلَقد أَرسلْنا رسلَنا ِباْلبـ 3 -1

م تا يزان فرو فرستاديم و با آنها كتاب و ميادها فرست يهمانا رسوالنمان را با نشان؛ )25/دي(حد
 انسانها قسط را برپا دارند.

فه اسـت.  يه شـر ين آين مقاله همين بحث مورد نظر اييم در تبيكر ه قرآنين آيتر روشن
دهـد. و   يرا قـرار مـ   يت و ارشاد انسانيكند كه خداوند عوامل هدا يدّقت در آن مشخص م

ــا ــب ي ــوان رســوالن و كت ــا عن ــي يالهــ ن عوامــل ب ــز هــدا يعن ــراميت ــدگيت و ف  ين الزم زن
 باشد. يشوا و امام ميو پ يعمل يالگو يعنيزان ين ميسعادتمندانه و همچن

ت و تحقـق  يهـدا  يد. بلكه آنچه برايفرما ينم يض ننموده و كوتاهيخداوند امساك ف
قـراردادن عوامـل    يد. از طـرف ذات اقـدس الهـ   ينما يت ميقسط و عدالت الزم است را عنا
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ز يـ دهـد و ن  يكند لذا (انزال كتب) را هم قرار مـ  يت نميت است و چون رسول تنها كفايهدا
ازمنـد اسـت. لـذا    ين يو امامـان خـدائ   يعملـ  يبه الگوهـا  يكتب اله ير و اجراين و تفسييتب
 يعـدالت معرفـ   يد. اما ناس را عامل اقامه قسط و سـبب برپـائ  يفرما يم يزان) را هم معرفي(م
 كند. يم

اگـر   يعنـ يفهماند كه فاعل قسط خود مـردم هسـتند.    يم ُقوم الّناس ِباْلقسطيلعبارت 
نكننـد،   يت همكـار ينـد و بـا عوامـل هـدا    ينجو  بهـره  يت الهيآنها نخواهند و از عوامل هدا

د بخواهنـد و  يـ ابـد. پـس مـردم با   ي يو امامان تحقق نم يزحمات رسوالن و ثمرات كتب اله
با اجبار و اكـراه صـورت    ين الهين صورت تحقق دير ايشند، در غبا ين الهيد يآماده اجرا

 دارد. يگريد ينش انسان اقتضايست و آفريرد كه با سّنت خداوند سازگار نيگ يم
 كه فرمود: يت مشهور نبويروا

اَبـداً...   يضلُّوا بعـد ما انْ َتمسُكم بِِهما لَنْ َت ،يكَتاب اهللاِ و عْترَت ،نِيكُم الثََّقَليَتارِك ف يانِّ
 ؛189و  5/182و 59و  4/26و  17و14/ 3: تـا  يب ،حنبل ابن ؛2/307: 1403، يترمذ؛ 7/122: تا ي(مسلم، ب
 .)149و  3/109: 1406 ،يشابوريحاكم ن

ان شـما نهـادم، كتـاب خـدا و عتـرتم را.      يـ گرانقـدر در م  ي هيكه من دو سـرما  يبدرست
 د شد.يد، هرگز بعد از من گمراه نخواهيكه به آن دو تمسك جست يمادام

ت و عـدم ضـاللت تمسـك بـه قـرآن و      يفهماند كه شرط هدا يت مين روايدقت در ا
اند. امـا صـرف    تيقرآن و عترت عامل هدا يعنيت است.ياز عوامل هدا يمند عترت و بهره

 نمـودن راه آنهـا و   يعملـ  يعنـ يست، بلكه تمسـك  ين يت كافيهدا يت برايبودن عامل هدا
 شود. يت مياز آن عوامل باعث هدا يقيت حقيتبع

ت و ارشـاد  يشود كه سّنت خدا در هـدا  يت مذكور استنباط ميات و رواياز مجموعه آ
فه انسانهاسـت كـه از آن   ي. اما وظيت اجباريت است و نه هدايانسانها، قرار دادن عوامل هدا

م و تعّلـم و رابطـه   يام تعلـ ت را بخواهند. همانند كـالس درس و نظـ  يجسته و هدا عوامل بهره
سـت و  يد، شـاگرد مقصـر ن  يم  فراهم ننمايورزد و عوامل تعل يمعلم و شاگرد. اگر معلم سست

شاگرد نخواست كه عـالم   يجهالت خود عذر موجه دارد، اما اگر عوامل فراهم شد ول يبرا
م را يعلـ د عوامـل ت يرد. خود مقصر است. در فرض اول باينگ يا م بهرهيشود و از درس و تعل
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نـد  يم بهـره بجو يدار و آگاه نمود كه از عوامل تعليد افراد را بيفراهم نمود و در فرض دوم با
 تا عالم گردند.

فهانـد كـه    يبـه مـا مـ    ينش اسـالم يـ ن گونه است، بيز، همين يابي ت و راهيدر مسأله هدا
 تيفـه نخسـت مـا شـناخت عوامـل هـدا      يت را قرار داده است. پـس وظ يخداوند عوامل هدا

م و عمـل  يد بـدان يت را بايرش عوامل هدايپذ يالزم برا يت و آمادگياست. آنگاه نحوه تبع
 م.يمند گرد م تا بهرهيكن

 ).3/(االنسان. لَ إِما شاكرًا و إِما َكُفورايناه السبيإِّنا هد د:يفرما يم ميقرآن كر
ا كفـران  يـ قبـول نمـوده و   ا يم يكن يت ميكه ما او (انسان) را به راه راست هدا يبدرست

 ورزد. يم
دن و رد نمـودن بـه   يـ ا كفـران ورز يقبول و شاكر بودن و  يت از خداست وليپس هدا

 شود. يخود انسان مربوط م

 بت قبل از امام زمانيج) عدم غ

بـت دوران آن  يبت به شكل غيغ عه قبل از امام عصريازده امام شيدر دوران امامت 
ا مـردم دوران آن امامـان   يـ شود كـه آ  ين سئوال مطرح ميحضرت صورت نگرفته است. و ا

صورت كامـل تحقـق    به يت الهيبت نفرمودند؟ پس چرا هداياند كه امامان غ داشته يآمادگ
آرمـان را بـه   ن يـ ات تحقـق ا يـ ده و در روايمنصه ظهـور نرسـ   به يآل اله دهيافت؟ و جامعه اين

افتن پاسـخ درسـت آن،   يـ طلـب و  ن ميـ اند. توجـه بـه ا   نسبت داده زمان ظهور امام زمان
 باشد. ين مقاله ميا يرسالت اصل

ت را شـامل: رسـول خـدا و كتـاب     يعوامل هـدا  يات نبويم و روايكر م كه قرآنيديد
ت يـ رش و تبعيت را پذياز هدا يبرخوردار ي و امام از طرف خدا دانسته است. و الزمه ياله

 فرموده است. يت معرفيدرست مردم از عوامل هدا
 يرفتنـد و مـدع  يالظـاهر پذ  يرا علـ  ين رسول خدا و كتاب الهـ ياسالم، مسلم يايدر دن

مورد اخـتالف قـرار گرفـت. و حـال آنكـه الزمـه        يرش امام الهياز آن شدند. اما پذ يرويپ
بـا اعمـال    ين كتـاب آسـمان  يح فـرام يصـح  يو اجـرا  يو ثمر رسالت نبو ينيتحقق آرمان د
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ن كتاب و عترت در كنار هم و جـدا  يث ثقليحدن جهت در ياست و به هم ياله يت وليوال
 ان شده است.يمنوط به تمسك به آن دو با هم ب يذكر شده و عدم ضاللت پس از نب ينشدن

، اخـتالف در امـر   يرسالت اله ين مانع ثمربخشين و اولين مشكل تحقق ديلكن نخست
 بود. يرش امام به حق در جامعه اسالميامامت و عدم پذ

، صاحب نظر در مباحث ملـل و نحـل   يقمر يهجر 548 يمتوفا يانم شهرستيعبدالكر
او  ين صـحاب يبـ  امبريـ و بعـد از رحلـت پ   يماريكه در زمان ب ين اختالفياول سد:ينو يم
خـود فرمودنـد    يماريامبر بود. آن حضرت در شدت بيدا شد، اجتهاد عمر در مقابل نص پيپ

د، عمـر  يس از مـن هرگـز گمـراه نشـو    سم كه پـ يشما بنو يبرا يزيد تا چياوريكاغذ و قلم ب
كنــد.  يت مـ يـ سـت، كتـاب خـدا مـا را كفا    يگفـت درد بـر آن حضـرت غلبـه كـرده، الزم ن     

 ،حنبـل  ابـن  ؛5/75: تـا  يمسلم، بـ ؛ 4/167و 3/93و  1/340: 1419، يبخار ؛14و  1/13: تا ي، بي(شهرستان
 )2/320: 1385 ،رياث ابن ؛3/193: 1418، يطبر؛ 5/116و 355/ 1:تا يب

از يـ ن امبريـ ات پيـ روا ين تفكر كه كتاب خدا ما را بـس اسـت و بـه امـام و حتـ     يا
ظـواهر قـرآن اكتفـا     ت جـدا شـده و تنهـا بـه    يهدا يست، باعث شد كه مردم از عوامل اصلين

 ممنوع شوند. يكل ن بهيث و تعمق در ديند و از نقل حدينما
ابه را جمع كرده ن روش باعث شد كه ابوبكر پس از كسب قدرت، مسلمانان و صحيا
د، يـ كن يدا مـ ين كار با هم اختالف پيد و البته در ايكن يث نقل ميامبر حديشما از پ د:يو بگو
، ي(ذهبـ د. يد فقط از قرآن جواب دهيد و هر كه هر چه پرسينقل نكن امبريچ از پيپس ه

 )64و  4/61: تا يب ،حنبل ابن ؛12و  11: 1412ماجه،  ابن ؛1/3: تا يب
تفكر نسبت بـه امـام    يدامات باعث شد كه مردم از امامان جدا گردند و حتگونه اق نيا

 ند:يو امامت تا آنجا سقوط كند كه بگو
خواه ظالم و فاجر و جاهـل باشـد    شود، يامام م عت نمودند، يكه مردم با آنها ب يهر كس

 )186: 1957، ي(باقالنو خواه عالم و عادل. 
 يحضور يب شود و به روشنگريست؟ اگر غايفه امام به حق چيوظ يطين شرايدر چن

 يدان بـرا يـ شـود و م  يام كند كشته ميمردم نپردازد افراد متوجه مطلب نخواهند شد. و اگر ق
را  يط روش خاصين شرايشوند. ا يل ميماند و آنها بهتر به اهداف خود نا يم ين خاليمغرض
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ن يرالمـؤمن يگونـه كـه ام  رد. همانيگردد و اتمام حجت صورت پـذ  يقت معرفيطلبد تا حق يم
 فرمودند:

ن يـ كـردم و در ا  يريـ گ خالفت رها كرده و دامن جمـع نمـوده از آن كنـاره    يمن ردا
زا و  ط خفقـان ين محيا در ايزم؟ يگرفتن حق خود بپاخ يا با دست تنها برايشه بودم كه آياند
ر، و مردان با يپجوانان را  ران را فرسوده،يشه سازم؟ كه پيوجود آوردند، صبر پ كه به يكيتار

درست، صـبر   يابيدارد. پس از ارز ين نگه ميامت و مالقات پروردگار اندوهگيمان را تا قيا
ا خـار در چشـم و   يـ كـه گو  يدم، پـس صـبر كـردم در حـال    يـ تـر د  را خردمندانـه  يو بردبار

راث مـرا بـه غـارت    يـ سـتم كـه م  ينگر يدگان خود ميمن مانده بود. و با د ياستخوان در گلو
 خ سوم): 1374 ،البالغه (نهج. برند يم

 ان داشتند:يگونه ب نيگر ايد يحين مطلب را با توضيز هميو ن
جـز   ياوريـ اران) به اطراف خود نگـاه كـردم   ي يوفائ يو ب امبري(پس از رحلت پ

ت يكنند كشته خواهند شد. پس به مرگ آنـان رضـا   ياريدم كه اگر مرا يت خود ندياهل ب
كـه اسـتخوان شكسـته در     يياشاك را ناچار فرو بستم و با گلـو ندادم، چشمم پر از خار و خ

دن جام يش فرو خوردم و بر نوشيدم و خشم خوير كرده بود جام تلخ حوادث را نوشيآن گ
 )26خ  ان:(همنمودم.  يبائياه حنظل شكيتر از گ تلخ

دوازده  رفته شده باشد تا بتواند به امامت بپردازد. لذا سـه امـام از  يد اول امامت او پذيبا
 يهـا  با زحمات حدود پنجاه سال و بـا تحمـل رنـج    نين تا امام حسيرالمؤمنيامام ما از ام

ست؟ و امـام باطـل   يدند تا به مردم بفهمانند كه امام به حق كيار چون واقعه عاشورا، كوشيبس
ت از امـام بـه حـق حاصـل     يـ جـز بـا تبع   يانند؟ و سعادت اسالمين امامت كيان دروغيو مدع

 شود. ينم
بـا   يريـ ح اسـالم نبـود. بلكـه عاشـورا، درگ    يبا كّفـار و مخالفـان صـر    يريعاشورا درگ

ن به ين اصل ديير و تبيعه قبل از تفسين مقام امامت بود. لذا امامان شيان دروغيمنافقان و مدع
بفهماننـد كـه اگـر تحّقـق      يدند بـه امـت اسـالم   ين پرداختند آنها كوشيامام د ين و معرفييتب

سـر اسـت. لكـن پـس از     يله كتاب خدا و امام بـه حـق م  يوس آل به دهيجامعه ا جاديعدالت و ا
ت از آن بزرگـواران وجـود نداشـت،    يـ رش امامـان و تبع يپذ ياكرم نه تنها آمادگ يرحلت نب
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 ل نمودند.يرا بر مردم تحم يرخدائيان غيشوايانداختند و پ ين كتاب و امام جدائيبلكه ب
ن و يـي م و تبيتوانستند بـه تعلـ   ينم يطين شراير چنپس معلوم است كه امامان معصوم د

دند تـا  ين جهـت آنهـا كوشـ   يرش وجود نداشت، به همـ يبپردازند چون پذ ين الهيآئ ياجرا
كننـد. و لـذا    يامبر را به مردم معرفين پيراست يو امامان به حق و خلفا يح اسالميامامت صح

ن را هم شناسـاندند. و مـردم را   يان دروغينموده و مدع ين مختلف خودشان را معرفيبه عناو
 ده شوند.يمتوجه ساختند كه به كدام سو كش

ن راسـتا وجـود دارد   يدر ا يالبالغه مطالب فراوان ژه نهجين و بوين سخنان معصوميدر ب
 م:يكن يار مختصر از آن همه اشاره ميبس يهائ كه به نمونه

هـا   ارزش يدر جابجـائ در گله از انحراف مـردم زمـان خـود و اشـتباه      نيرالمؤمنيام
 ند:يفرما يم

م برپـا و  يـ كـه عال  يد؟ در حـال يگرد يها برم ين پستيد؟ و به كداميرو يپس به كجا م
د و يشـو  يگردانده م ين گمراهيروشن منصوب است، شما به كدام يات واضح و راهنمايآ

ت ان شماسـ يـ امبرتـان در م يكـه عتـرت پ   يد؟ در حاليگرد يور م ها غوطه يكيچگونه در تار
ن يتـر  ن و مناسـب يصـدقند. آنـان را در بهتـر    يها ن و زبانيشتازان ديآنان زمامداران حق و پ

 يسـارها  چشـمه  د به آنان مانند ورود شتران بـه يد و وارد شوينمائ يكه دارند تلق يمقام قرآن
 )87خ ان:(همگوارا. 

 ن امر فرمودند:يدر ا يجهت روشنگر يبائيه زيز آن حضرت در تشبيو ن
از چـراغ اسـتفاده    يكياست، اگـر در تـار   يكيان شما چون چراغ در تاريدر ممثل من 

 )185خ  ان:(هماست.  ينشود خطر هالكت حتم
ش رفته بود كه چـون  يقت اسالم تا آنجا پينه انحراف از حقيزم نيدر زمان امام حس

عـت  يد نمـوده و ب يـ را تأئ يخواهد كـه آن حضـرت و   يم يه خالفت داشته و حتيداع يديزي
ـ زيت اْلاُمةُ ِبـرَاعٍ مْثـل   ياذْ بل د:يفرما يحق م يفه در معرفيانجام وظ يد. لذا امام برايمان د و ي

 .اْلاسالمِ السالم يعَل
د فـاتح اسـالم را خوانـد.    يـ د مبـتال شـود، پـس با   يـ زيچـون   ير و امـام يـ اگر امت به ام

 )20: 1386طاوس،  ابن ؛1/185: 1399، ي(خوارزم
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 فه امامت در شناساندن اصل امامت به مردم كوفه نوشتند:يانجام وظ يز برايو ن
قسـط و برپـا    يست مگر آن كس كه عامل به كتاب خدا و مجـر يبجانم سوگند، امام ن

 )1399:204، ديمف ؛3/267: 1385ر ياث ابن ؛7/375: 1418، ي(طبردارنده حق باشد. 
م بپردازنـد، مجبـور شـدند تـا     ن اسـال يـ د ير قرآن و اجرايست به تفسيبا يكه م يامامان

ن امـر در واقعـه عاشـورا    يـ نـد. اوج ا يان باطل امامت را رسوا نمايكرده و مدع يخود را معرّف
 ببرند. ياز عظمت مطلب پ يا گوشه شود، تا مردم به يگر م جلوه

بـه   يسـه امـام بعـد    امام به حق، يمعرف يآنان برا يها يساز نهيپس از سه امام اول و زم
خالفـت و امامـت بـود و واقعـه عاشـورا       يد مـدع يـ زين آن پرداختند. اگر ييو تبن يد يمعرف

 ند:يبفرما آورد تا امام صادق ينه را فراهم ميشود زم ين بطالن ميروشنگر ا
كـه   يد، اول كسـان يـ گو يامت با آنان سـخن نمـ  يسه دسته هستند كه خداوند در روز ق

 يامامت كنند، سوم كسـان  يبه دروغ ادعا كه يند، دوم كسانيامام از طرف خدا را قبول ننما
امـام   يعنـ ي. )1/373: 1381، ينـ ي(كلانـد.   بـرده  يا ال كنند دو دسـته قبـل از اسـالم بهـره    يكه خ

ا عمل ين فكر كند و يجز ا يباشد و هر كس يد الهيان دارند كه امام بايتوانستند ب صادق
بــا  و امــام بــاقر ب دعــا، آرام آرام در قالــ ســت. لــذا امــام ســجادياو مســلمان ن ديــنما
 ينـ يق ديم حقـا يل كالس و تعلـ يبا تشك كالس و درس و باالخره امام صادق يساز نهيزم

 پرداختند. يمعارف اسالم يشكارسازن و آييبه تب
مت شهادت هفت معصوم پس از رسـول  يعه و به قيله زحمات شش امام از ائمه شيبوس

ان دوران نبـوت  يرفت. لذا تا پايصورت پذ نيد يافت و معرفيتحقق  ياتمام حجت اله خدا،
ان آمد و اتمام حجت شـد. امـا   ياز ارسال رسل و انزال كتب به پا يت الهيمرتبت هدا يختم

عالوه بر ارسال رسـل   يت الهيهدا ام تا آخر دوران امامت امام صادقبا كوشش شش ام
ات آن يـ ق جزئيـ ن دقيـي ر و تبيو تفسـ  ينظـام الهـ   يو معرف ينيم ديو انزال كتب از جهت تعل

 ماند. يباق ياله  ن نظاميا يانجام شد. و تنها تعامل امت با امام در تحقق و اجرا

 تعامل امت و امام

ن و اعمـال  يـ د يو با اجـرا  يمكتب وح يو سعادت بشر برمبنا يت الهيم كه هدايديد
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ن يـ سـت. بلكـه د  يرفتـه ن يپذ ين الهـ يـ د ياست. جبر و اكراه در اجـرا  ين مذهبيح فراميصح
آن از طـرف امامـان معصـوم     ياجـرا  يشود و آمـادگ  يم يمعرف يدگان خدائيله برگزيبوس

ن الزم اسـت  يد يبا امام جهت اجرا يهمراه يمردم برا يرش و آمادگيگردد. پذ ياعالم م
 شود. يده ميكه تعامل امت با امام نام

 اند: ن خصوص فرمودهيدر ا نيرالمؤمنيام
ــدائ  ــه خ ــوگند ب ــ  يس ــه را ش ــه دان ــان را آفرك ــكافت و ج ــراوان  ي ــور ف ــر حض د، اگ

كردند، و اگر خداوند از علماء عهـد و   ياران حجت را بر من تمام نميكنندگان نبود و  عتيب
مهـار   مظلومان سـكوت نكننـد،   يستمگران و گرسنگ يمان نگرفته بود كه برابر شكم بارگيپ

فـت را بـه كاسـه اول آن    ساختم و آخر خال يش ميشتر خالفت را بر كوهان آن انداخته رها
تـر   ارزش يبـ  يا بزغالـه  ينـ يشما نزد من از آب ب يايد كه دنيديد يكردم، آنگاه م يراب ميس
 .خ سوم) :1374البالغه،  (نهجت. اس

آن  يو مقامـات مـاد   يويـ امـور دن  يفهمانند كه خالفت و حكومت را بـرا  يم امام
 ياريـ د بـا  يـ ن تحقـق با يـ سـت و ا ا يبلكه جهت احقاق حق و تحقق آرمان اله خواهند،  ينم
ن صورت بر امام اتمام حجـت شـده و تعامـل    يكنندگان باشد كه در ا عتيب ياران و همراهي

ن مطلـب را پـس از   يهم يام و اقدام امام قرار داده است. امام مجتبيق يبرا يامت را عامل
 ان فرمودند:ين بيه چنيمعاو يليرش صلح تحميپذ

 نينمودنـد چنـ   يمـ  ياريـ شـدند و مـرا    يع من مـ يند و مطكرد يعت مياگر مردم با من ب
 .)44/22: 1398، ي(مجلسكردم...  نمي

 يوجـود داشـت ولـ    يهمراهـ  يگونـه بـود. ادعـا    نيهم همـ  نيدر رابطه با امام حس
ل عدم يدل ن مطلب است و امام سجاديق ايدر كار نبود عاشورا نشانگر دق يواقع يهمراه

 اند: دهن ذكر كريخود را چن يام عمليق
د، يـ الحد يابـ  ابن ؛171: 1413، ي(طبرسابم! ي  ينم يقياور حقينه چهل يمكه و مد يدر تمام

1404 :4/104(. 
نداشتند و لذا آنان  ياريعت ينكرده و با امامان ب يا اظهار همراهيتا واقعه عاشورا امت 

ن اتمـام حجـت   نمودند و بر آن بزرگـوارا  يعت كرده و اظهار همراهيا بين بودند و ينش خانه
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 ننموده و آنها را تنها گذاشتند. ياريدر عمل  يزند. وليف شد كه بپاخيشده و تكل
امـام بـه حـقّ     ينمودنـد، معرفـ   يبـت مـ  يامبر اسالم اگر از همان ابتـدا غ يامامان بعد از پ

ان دوران امامت يشد. پس تا پا يح نمين صحيير و تبين تفسين ديگرفت و همچن يصورت نم
 انجام شد. يت الهين دو امر در كار هدايا امام صادق

ن يـ د يعه آماده اجـرا يامامان ش يان امامت امام عسگريتا پا از زمان امام كاظم
كردن و محاصـره نمـودن    يبا زندان يرفت ولين اتمام حجت هم صورت پذيبودند و ا ياله

 ا آنان نبود.تعامل امت ب يسالگ 28و  يسالگ 25ن يو شهادت در سن ينظام يها در پادگان
شد و علم  يمان آوردند. كتاب خدا به آنها معرفيرسول خدا را شناختند و به او ا يعني

دنـد  يز فهمين هم شناسانده شدند. و نيان دروغيشوايس شد. پين هم تدريات ديكتاب و جزئ
رش صادقانه مردم است و طبـق فرمـوده قـرآن    يو پذ ين منوط به آمادگيكامل د يكه اجرا

د مردم آماده شده و تعامل با امام داشته باشند. حال امامان بـا انجـام   يناس بالقسط) باقوم الي(ل
آنهـا معلـوم    يآمـادگ  يزان ادعـا يـ ها منتظر تعامل درست امـت شـدند تـا م    ن رسالتيهمه ا

 گردد.
 د:يگو يو ميمنتسك

اجراء گذاشته شـود، بهتـر آن اسـت كـه      وضع و به موقع به يبه خوب ينكه قانونيا يبرا
 )349: 1362و، ي(منتسكقبول آن قانون آماده باشد.  يات مردم، برايروح

د و شـهادت و  يـ كـردن و تبع  ين خالفـت و امامـت بـه زنـدان    يان دروغـ يظالمان و مدع
تأسـف و تعجـب در    ين اعمال تعجب نداشت. وليامامان به حق پرداختند. ا يمحاصره نظام

خود را  يفه خود عمل ننموده و عدم آمادگيوظ با امام به يان همراهين بود كه امت و مدعيا
ل يـ ضـمن تكم  اعمال امامت امامان به حق به اثبـات رسـاندند. پـس از امـام صـادق      يبرا

امـت بـا    يمشـكل عـدم همكـار    ياتمام حجت رسالت رسول و امام تا زمان امام عسگر
 شتر وجود نداشت.يامام مطرح شد. لذا در ادامه رسالت امامت چند راه ب

ن امر يامامت وجود نداشته باشد. ا يبرا يگر امام خدائياوند امام قرار ندهد و دخدـ 1
شود كه اگر امام  يست و چه بسا امت مدعياست و از خداوند سزاوار ن يض الهيامساك ف

از  ياريات بسيكار بدانند. روا شدند و لذا خود را طلب يم يبود آماده همكار يم
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 )162: 1397، يدارد. (نعمان يان ميرا ب ين معنيهم نيمعصوم
عه همچنان امام قرار دهد و مردم هم آنها را يازده امام شيخداوند چون دوران ـ 2
اهد همراه خو را به ين امر گناه بزرگ بشريا ننموده و همچنان به شهادت برسند. يهمكار

 ين بوده به جهت لزوم اتمام حجت بوده است. وليچن داشت. و اگر قبل از امام عصر
از وجود داشت و يكه ن يشده است و به مانند نبوت كه تا زمان ين موضوع منتفيپس از آن ا

د را ين جدياز بود و دين يديبود كه به رسالت رسول جد يا گونه ان بهيف اديتحر
ت نبوت ياز برطرف شد خاتمين نيكه ا يوقت يد، خداوند هم ارسال رسل داشت. وليطلب يم

 هم مطرح شد.

 يت الهيل تحقق عوامل هدايالزم است و نشانه لطف خدا و تكم وجود امامـ 3
رند و نفع يبت قرار گيد در پس پرده غيد آن حضرت به شهادت برسند. پس باياست اما نبا

 يات چون آفتاب پسِ ابر خواهد بود. و چه بسا افراد فراوانيآن وجود مبارك به زبان روا
ها  بت هم از آن حضرت بهرهين دوران غيهم كه صداقت داشته و واقعاً خواهان باشند در

 يحضور و آمادگ يرايات آن حضرت منوط به پذيظهور و نمود همه عنا يند. وليبجو
 ن از طرف مردم است.يط تحقق ديشرا

ا بـه  يو  ين الهيتحقق د يمردم برا يعدم آمادگ بت امام عصريغ يپس علت اصل
 گر عدم تعامل امت با امام است.ير ديتعب

از  يهـائ  الً به نمونـه يكند كه ذ يد ميين مطلب را تأيا نياز معصوم ياريت بسايروا
 م:يكن يآن اشاره م

رفتم ينكه پس از عثمان خالفـت را پـذ  يند: ايفرما يه ميدر خطبه شقشق نيرالمؤمنيام
ام حجت خـدا منـوط بـه حضـور حاضـران اسـت.       يآن است كه ق ينمودم برا يو اقدام عمل

 ياور و عدم آمادگيام را نداشتن يگر علت عدم قي)  و در خطبه د26خ : 1374البالغه،  (نهج
نمـودم.   يام مـ يـ افتم قي ياور پابرجا و ثابت قدم ميفرمودند: اگر چهل  يدانند.  و حت يمردم م

 )2/45: 1404  د،يالحد ياب (ابن

اور يـ  313آمده است كه اگـر آن حضـرت    بت امام زمانيات علت غيز در روايو ن
، يمجلسـ  ؛2/672: 1395 ،صدوق ؛309و  308: 1397، ي(نعماننمودند.  يبت نميداشتند غ يم يواقع
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: 1398، ي(مجلســنفــر ذكــر شــده اســت   000/10گــر عــدد /يد ياتيــو در روا )52/326: 1398
ا در يـ نـه ظهـور فـراهم گـردد. و     يآمـاده شـوند تـا زم    يد افراديدهد با يكه نشان م )52/192
 آمده كه: ياتيارو

 يگـر كسـ  يقـدرت برسـند تـا د    به يكند مگر آنكه مردم هر صنف يدا نميحقق پظهور ت
 م. آنگاه قـائم يديبخش يم عدالت را تحقق ميديرس يقدرت م نماند كه ادعا كند اگر ما به

 )244ص (همان:د. ينما ياده ميام كرده و حق و عدالت را پيق
رت نمـوده و بداننـد و   د اعمـال قـد  يـ فهماند كه افـراد بشـر با   يم يت به روشنين روايا

ند و كـار را بـه كـاردان بسـپارند تـا ثمـره ارزنـده را        يبهره بجو ياله يايد از اوليفهمند كه با
 ابند.يب

 ان شده است:يگونه ب نيا گر از امام باقريت دين مضمون در روايلذا هم
نكـه  يمانـد جـز ا   ينمـ  يچ خاندان دولتمنديش از ما هيب  هاست، ن دولتيدولت ما آخر

هماننـد   يا م برنامهيديرس يقدرت م ند كه اگر ما هم بهيتا در دولت ما نگو رسند، يقدرت م به
ـ  قبـة ُ والعابزرگ كـه فرمـود:     ين است كالم خدايم و ايشان داشتيبرنامه ا  ان:(همـ . نيللمّتق

332( 
از دارنـد و از اعمـاق وجـود طالـب ظهـور و      يـ د بداننـد كـه بـه آن حضـرت ن    يـ با يعني

 ض حضور برخوردار گردند.يتا از ف حضورشان باشند
 د: يگو ين امر ميق ايپس از تعمق دق ين طوسيرالديلذا مرحوم خواجه نص

 )388: تا ي، بي(طوس وجوده ُلْطف و َتصرُُّفه ُلْطف آَخرْ وعدمه منَّا
 گر و عدم حضورش از ماست.يد يو تصرفش لطف يوجود آن حضرت لطف اله

حضـور   يم و لذا مصلح در كالس درس حاضر نشده است. برايدارن يما آمادگ يعني
 يولـ  رش شاگردان اسـت، يست، بلكه عدم پذياز معلم در كار ن يمعلم در كالس درس مانع

 س حاضر شود.يتدر يد شاگردان آماده شوند تا معلم برايبا

 مردم با پرشدن جهان از ظلم و جور يتناقض آمادگ

بـت حضـرت   يد مردم آمـاده ظهـور شـوند تـا غ    ينكه بايا بر يل فوق مبنيبا توجه به تحل
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نـد  جهـان   ينما يكه حضرت ظهور م يات آمده زمانيز در روايرد و نيپذ انيپا عصر يول
را اگـر پـس از پرشـدن ظلـم و     يد. زينما ين دو با هم متناقض ميا  باشد، يپر از ظلم و جور م

رش ظهـور مطـرح   يپذ يبرا مردم يرد پس آمادگيپذ يصورت م يجور در عالم ظهور منج
ابد پـس چگونـه جهـان پـر از ظلـم و      يد مردم آماده باشند تا ظهور تحقق يشود و اگر با ينم

 جور خواهد بود؟
بـت عـدم   يد. همانگونه كه قبالً  اشاره شـد علـت غ  يآ يدست م ات بهين مطلب از روايا
 ابد.ي يم د ظهور تحققينه تعامل امت با امام فراهم آيامت است و اگر زم يآمادگ

ث مربوط يو نوع احاد  ات آمده است،ياما مسأله ظهور در زمان ظلم و جور هم در روا
 دارد: يان ميب به ظهور امام عصر

الًي  بِهدع طاً  وسق ضَلأ ُ اْلاَرراً.     مـوج ُظْلمـاً و َئـتلم دعيمجلسـ  ؛1/317: 1395(صـدوق،  ب ،
 )192/ 52و 51/133: 1398

 شود پس از آنكه از ظلم و جور پر شده بود. ين از عدل و داد پر مياو زمله يبوس
: 1397، ي(نعمـان تحقـق ظهـور    ياور بـرا ي 000/10ا /يو  313چون فراهم آمدن  ياتيروا

ت مـذكور  يمضمون روا به ياتيبا روا )52/326: 1398ي؛ مجلس2/672: 1395، ؛ صدوق309و  308
 ات چگونه خواهد بود؟ين دو دسته رواياآورد. جمع  ين سؤال را به ذهن ميهم

با هم ندارند. چون جـو   يچ منافاتيست و هيد دانست كه تناقض در كار نيدر جواب با
كارگزاران الزم در خـدمت امـام   ت يجو ظلم و ستم خواهد بود. اما اقل يجهان بشر يعموم
ت يـ اقل ين آمـادگ يـ د آمـاده باشـند و ا  يـ انـد با  تيـ رگذاران در تحول اكثريكه تأث عصر
كند. مثل زمـان   يدا نميپ يمنافات يو غالب بر عالم بشر يت، با ظلم عموميكننده بر اكثر غلبه

برجهان غلبـه داشـت، لكـن     يو ضاللت و ستمگر يپرست امبر اسالم كه جهالت و بتيخود پ
 ت آشكار سازد.يرا بر بشر يخواه توانست نظام اله جو و حق حق يتياقل

باشـند و بـا تمـام وجـود      ن كـه در ركـاب امـام عصـر    يتطلـب راسـ   ت حقيد اقليبا
ه يرد و در سـا يدا شوند و آنگاه ظهور تحقق پذيرا داشته باشند، پ يتحقق آرمان اله يآمادگ

 د.يت بزدانيظلم را از اكثر امام عصر يرهبر
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 گيري جهينت

عوامـل خمـول    ياسـت. بـا تمـام    يفطرت بشرخواهان عدالت همه جانبه جوامـع انسـان  
خ آرمـان انسـان دوسـتان    يشـه تـار  ين خواسته از نهاد انسانها سربرآورده و در همياما افطرت 

ن يمنكـر  ينـه فاضـله ارائـه شـده اسـت. حتـ      يمد يها ن خواسته طرحيا يبوده است و لذا برا
ده و طـرح  يشـ ين امـر اند يـ چـون برترانـد راسـل هـم بـه ا      ين عالم معنـ يو مخالف ينياعتقاد د

 هاد نموده است.شنيرا پ يحكومت واحد جهان
و  يالهـ  ين كـار تنهـا بـا منجـ    يـ ا يل عقلين داليو همچن يان الهياد يده تماميطبق عق

 ابد.ي يتحّقق م يرهبر خدائ يراهبر
باشـند كـه از    يمـ  عصـر  يحضرت ولـ  ين راهبر الهيع ايشنش تياسالم و ب يايدر دن

ه جهـت امسـاك   بت آن حضرت بيظهور خواهند نمود. اما غ يب شده و روزيانظار امت غا
و عـدم   يكار و عدم خواست آن حضرت نبوده، بلكه به جهت كم يكار ا كميو  يض الهيف

تحقـق آرمـان امـام الزم اسـت و      يتعامل امت با امـام بـرا   يعنياست.  يامت اسالم يآمادگ
 بت امام شده است.ين تعامل باعث غيعدم ا

د اوالً  خـود  يـ م كـه با يباي يم و در ميشو يقت متوجه رسالت خود مين حقيبا شناخت ا
ظهـور آن   يمناسـب بـرا   يسـاز  نـه ين كـار زم يـ م. ايگران را هم آماده سـاز يم و ديآماده شو

حركت مانـده و   ياء خواهد بود. نه تنها به بهانه انتظار بياء و اوليحضرت تحّقق آرمان همه انب
 م.يها را بعهده آن حضرت بگذار تيهمه مسئول
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