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عصر غیبت 

دورٔه امامت امام زمان  با غیبت کوتاهی شروع شد که 69 سال به طول  انجامید. پس از آن، 
غیبتی طوالنی آغاز شد که تاکنون ادامه دارد.

در اين درس می خواهیم بدانیم:
1ــ علت غیبت امام زمان  چیست؟

2ــ ايشان چگونه در دوران غیبت، پیروان خود را هدايت و ياوری می کنند؟
3ــ ما در دوران غیبت چه مسئولیت هايی داريم؟
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حضرت مهدی  1 دوازدهمین امام ما، در سپیده دم جمعه، نیمٔه شعبان سال 255 هـ.ق، در »سامرا« 
متولد شد و تا سال 260 هـ.ق، در کنار پدر بزرگوارش زندگی می کرد. امام حسن عسکری  در اين 
مدت، ايشان را از گزند حاکمان عباسی که تصمیم بر قتل وی داشتند، حفظ نمود و با آنکه در محاصرٔه 
نیروها و جاسوسان حاکمان بود، ايشان را به بعضی از ياران نزديک و مورد اعتماد خود نشان می داد و 

به عنوان امام بعد از خود معرفی می کرد.
 پس از شهادت امام حسن عسکری  در سال 260 هـ.ق، امامت امام مهدی  آغاز شد. آن 
حضرت از ابتدای امامت خود که تاکنون ادامه دارد، دو غیبت داشته است. اول، غیبتی که تا سال 
اينکه زندگی مخفی  با  اين دوره،  امام در  نامیده می شود.  و »غیبت صغری«  329 هـ.ق طول کشید 
داشت، اما از طريق چهارنفر از ياران صمیمی و مورد اعتماد، پیوسته با پیروان خود در ارتباط بود 

و آنان را رهبری می کرد. اين چهار شخصیت بزرگوار به »نواب اربعه« و »نواب خاص« معروف اند.2
شش روز مانده به درگذشت آخرين نايب، امام عصر  برای ايشان نامه ای نوشت و فرمود به فرمان 
خداوند، پس از وی جانشینی نیست و مرحلٔه دوم غیبت آغاز می شود. به دلیل طوالنی بودن اين دوره 

از غیبت، آن را » غیبت کبری« می نامند.

غیبت امام مهدی 
خداوند نعمت هدايت را با وجود امامان تمام و کامل گردانیده و راه رسیدن به رستگاری را برای انسان ها 
، خود و امام علی  را پدران امت معرفی فرموده است3 و روشن  هموار ساخته است. پیامبر اکرم 
است که دلسوزی پدر برای فرزندان خود قابل توصیف نیست. اما فرزندان ناسپاس، قدر پدران مهربان خود 

را نشناختند و چنان در مسیر گمراهی پیش رفتند که يازده تن از رهبران آسمانی خود را شهید کردند.
درست است که حاکمان بنی امیه و بنی عباس، ظالمانه و غاصبانه حکومت را به دست گرفته بودند، 
و عامالن اصلی به شهادت رساندن امامان بودند، اما بیشتر مردم تسلیم اين حاکمان شده بودند و با 
آنان مبارزه نمی کردند و وظیفٔه امر به معروف و نهی از منکر را انجام نمی دادند. اگر مردم آن دوره با 
اين حاکمان ظالم، مبارزه می کردند، خالفت در اختیار امامان قرار می گرفت و آن بزرگواران، بیش 
از پیش مردم را به سوی توحید و عدل فرامی خواندند و جامعٔه بشری در مسیر صحیح کمال پیش 

می رفت. 

1ــ اين دعايی است كه بعد از نام بردن از حضرت مهدی گفته می شود و به اين معناست كه خداوند متعال ظهور آن حضرت را نزديک فرمايد.
2ــ نايبان خاص امام عصر  عبارت اند از: عثمان بن سعید )به مدت 5 سال(، محمد بن عثمان )به مدت 40 سال(، حسین بن روح نوبختی 

)21 سال( و علی بن محمد سمری )3 سال(.
3ــ پیامبر اكرم  فرمود: »انا و علی ابوا هذه االمة؛ من و علی پدران اين امتیم«. علل الشرايع، شیخ صدوق، ج 1، ص 127.
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همان طور که در تاريخ نقل شده است، سخت گیری حاکمان بنی عباس نسبت به امام دهم و يازدهم 
تا حدی شدت يافته بود که آن بزرگواران را در محاصرٔه کامل قرار داده بودند؛ زيرا آنان از اخباری که 

از پیامبر اکرم  و ساير امامان رسیده بود، مطلع بودند.
 پیامبر اکرم  دربارٔه دوازده جانشین خود با مردم سخن گفته بود و امام مهدی  را به عنوان 
آخرين امام و قیام کننده علیه ظلم و برپا کنندٔه عدل در جهان معرفی کرده بود. امیرالمؤمنین علی  و 
ساير امامان نیز از آن حضرت و مأموريتی که از جانب خدا دارد، ياد کرده بودند. به همین دلیل، حاکمان 

بنی عباس درصدد بودند مهدی موعود  را به محض تولد به قتل برسانند.
از اين رو، خداوند آخرين ذخیره و حجت خود را از نظرها پنهان کرد تا امامت در شکلی جديد و از 
پس پردٔه غیبت ادامه يابد و تا فراهم آمدن شرايط برای تشکیل حکومت جهانی از نظرها پنهان باشد.اين 
غیبت آن قدر ادامه می يابد که نه تنها مسلمانان، بلکه جامعٔه انسانی شايستگی درک ظهور و بهره مندی 

کامل از وجود آخرين حجت الهی را پیدا کند.
امام علی  می فرمايد: »زمین از حجت خدا )امام( خالی نمی ماند. اما خداوند، به علت ستمگری 

انسان ها و زياده روی شان در گناه، آنان را از وجود حجت در میانشان بی بهره می سازد.«1

١ــ الغیبة، محمدبن ابراهیم نعمانی، مترجم فهری زنجانی، ص 159.
2ــ سورٔه انفال، آئه 53.

تدّبر در قرآن

خداوند در قرآن کريم، علت از دست دادن نعمت ها را اين گونه بیان کرده است:
ٰذِلَک ِباَنَّ اللَّٰه لَم يَُک ُمَغِیّـًرا ِنعَمًة َانـَعَمـها َعلٰی َقوٍم، َحّتٰی يَُغِیّروا ما ِباَنُفِسِهم َو َانَّ اللَّٰه َسمیٌع َعلیٌم 2
»خداوند نعمتی را که به قومی ارزانی کرده است، تغییر نمی دهد مگر آنکه آنها، خود وضع خود 

را تغییر دهند. همانا که خداوند شنوا و داناست«. 
با تفکر در اين آيه، عبارت های زير را کامل کنید:

1ــ اگر مردم نعمتی را که خدا به آنها داده است درست استفاده نکنند، ......................
.............................................................................

2ــ زمینه ساز هالکت يا عزت و سربلندی يک جامعه .......................................
..............................................................................
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چگونگی امامت حضرت مهدی  در عصر غیبت
برای درک درست رهبری امام در عصر غیبت، 
ابتدا بايد توجه کنیم که امام را از آن جهت »غايب« 
نه  است،  »غايب«  نظرها  از  ايشان  که  نامیده اند 
اينکه در جامعه حضور ندارد. به عبارت ديگر، ما 
انسان ها هستیم که امام را نمی بینیم، نه اينکه ايشان 

در بین ما نیست و از وضع ما بی خبر است.
امیرالمؤمنین علی  می فرمايد:

»حجت خداوند در میان مردم حضور دارد، از 
معابر و خیابان ها عبور می کند ... به نقاط مختلف 
می رود، سخن مردم را می شنود و بر جماعت مردم 

سالم می کند...؛ تا اينکه زمان ظهور و وعدٔه الهی و ندای آسمانی فرا می رسد. هان! آن روز، روز 
شادی فرزندان علی و پیروان اوست«.1

، بهره مندی از ايشان در عصر غیبت کاهش می يابد.از اين رو  به دلیل غايب بودن حضرت مهدی 
آن حضرت خود را به خورشید پشت ابر تشبیه کرده اند2. در اين دوره، نه امکان حکومت و واليت 
ظاهری آن امام هست و نه امکان تشکیل جلسات درس و تعلیم معارف و احکام دين توسط ايشان؛ 
مردم  بین  ظاهربودن  به  نیازمند  که  می شود  معنوی«  »واليت  به  منحصر  بهره مندی،  اين  برای  همین، 
به ويژه شیعیان و محبان  و  افراد مستعد  آگاه است،  انسان ها  از احوال  به اذن خداوند  ايشان  نیست. 
خويش را از کمک ها و امدادهای معنوی خويش برخوردار می سازد. امام عصر  در نامه ای به شیخ 

مفید3، از علمای بزرگ اسالم، می فرمايد:
»ما از اخبار و احوال شما آگاهیم و هیچ چیز از اوضاع شما بر ما پوشیده و مخفی نیست«.4

هم اکنون نیز امام عصر  سرپرست، حافظ و ياور مسلمانان است. هدايت باطنی افراد، حل بعضی 
از مشکالت علمی علما، خبر دادن از پاره ای رويدادها، دستگیری از درماندگان و دعا برای مؤمنان، 
نمونه هايی از ياری رسانی های آن حضرت است. چه بسیارند افرادی که از ياری آن امام برخوردار 

1ــ الغیبة، نعمانی، ص 144.
2ــ بحار االنوار، مجلسی، ج 53،ص181.

3ــ شیخ مفید در سال 381 ق، به مرجعیت شیعیان رسید و تا سال 413 ق، به مدت 32 سال مرجعیت شیعیان را برعهده داشت. شیخ مفید 
بالغ بر 200 عنوان كتاب و رساله تألیف كرد و شاگردان بزرگی چون سید مرتضی، سید رضی و شیخ طوسی را تربیت كرد و در تحكیم جايگاه 

تشیع در جهان اسالم بسیار مؤثر بود.
4ــ االحتجاج، طبرسی، ج2، ص 596. 
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می شوند، بدون آنکه ايشان را بشناسند.
بنابراين، دورهٔ غیبت، به معنای عدم امامت امام عصر  نیست، بلکه رهبری حقیقی مسلمانان هم اکنون 
نیز به عهدهٔ ايشان است؛ اما اين رهبری را انسان های عادی حس نمی کنند؛ همان طور که برخی از انسان ها 
فوايد خورشید پشت ابر را درنمی يابند و مشاهده نمی کنند. اگر شب، عالم را فراگیرد و خورشید هیچ گاه 

طلوع نکند، آن زمان است که نعمت وجود خورشید پشت ابر نیز بر همگان روشن خواهد شد.

تدّبر در قرآن

قرآن کريم، در برخی از آيات دربارٔه آيندٔه زندگی انسان ها در زمین سخن گفته و وعده هايی داده است. 
َوَعَدالّلُٰه الَّذیَن آَمنوا ِمنکُم َو َعِملُوا الّصالِحاِت لََیستَخلَِفنَُّهم ِفی االَرِض کََما استَخلََف 
َامنًا  َخوِفِهم  بَعِد  ِمن  لَنَُّهم  لَُیبَِدّ َو  لَُهم  ارتَضٰی  الَِّذی  دینَُهُم  لَُهم  لَُیَمکِّنَنَّ  َو  َقبلِِهم  ِمن  الَّذیَن 

َیعُبدونَنی ال ُیشِرکوَن بی َشیًئا...1
خداوند به کسانی از شما که ايمان آورده و عمل صالح انجام داده اند، وعده داده است که آنان 
را جانشین در زمین قرار دهد، همان طور که قبل از آنان کسانی را جانشین قرار داد، و دينشان را 
که برای آنان پسنديده مستقر سازد و بیم و ترسشان را به امنیت مبدل سازد.] به گونه ای که ديگر[ 

مرا بپرستند و به من شرک نورزند.
ًة َو نَجَعلَُهُم الواِرثیَن2 َو ُنریُد َان نَُمنَّ َعلَی الَّذیَن اسُتضِعفوا ِفی االَرِض َو نَجَعلَُهم َائِمَّ

ما می خواهیم بر مستضعفان زمین، منت نهیم و آنان را پیشوايان ]مردم[ قرار دهیم و آنان را 
وارثان ]زمین[ قرار دهیم.

کِر ِانَّ االَرَض َیِرثُها ِعباِدَی الّصالِحوَن3 بوِر ِمن بَعِد الِذّ َو لََقد کَتَبنا ِفی الزَّ
به راستی در زبور، پس از ذکر )تورات( نوشته ايم که زمین را بندگان شايسته من به ارث می برند.

) فیلم )١(: طول عمر امام زمان ) 

دانش تکمیلی

برای آشنايی با نمونه ای از هدايت معنوی و امداد امام زمان  در عصر غیبت به سايت گروه 
قرآن و معارف بخش »دانش تکمیلی« مراجعه کنید.

1ــ سورٔه نور، آئه 55.
2ــ سورٔه قصص، آئه 5.

3ــ سورٔه انبیاء، آئه 105.
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1ــ قرآن کريم، کشتن و به صلیب کشیده شدن حضرت عیسی  را به صراحت رد می کند و می فرمايد که »آنان در اين مسئله دچار اشتباه 
شدند« )سورٔه نساء، آئه 157(.

2ــ »سوشیانت« يا »سیر انديشٔه ايرانیان درباره موعود آخرالزمان« از علی اصغر مصطفوی.

در اين آيات بینديشید و بگويید چه آينده ای برای هريک از موارد زير بیان شده است؟
2ــ مستضعفین ............................. 1ــ مؤمنین صالح ...................... 

٤ــ دين حق ..........................  3ــ بندگان شايسته ...................... 

بیشتر بدانیم

موعود و منجی در ادیان
پیامبران الهی، برای تحقق اين وعدٔه الهی )پیروزی حق بر باطل در آيندٔه تاريخ ( از يک طرح الهی 
آمادٔه  بشری  جامعٔه  روزی  اما  نمی خواهند،  مستکبران  گرچه  که  کرده اند  اعالم  آنان  گفته اند.  سخن 
پذيرش حق خواهد شد و يک رهبر و ولّی تعیین شده از جانب خداوند ظهور می کند و حکومتی عادالنه 

در جهان تشکیل می دهد.
اين عقیدهٔ اصلی همه پیامبران الهی است، اما تعلیمات هر پیامبری، جز پیامبر خاتم، دستخوش دگرگونی 
شد؛ يکی از اين دگرگونی ها، مربوط به چگونگی ظهور و تشکیل حکومت جهانی بود. با وجود اين، همه 

در اصِل الهی بودن پايان تاريخ و ظهور ولی خدا برای برقراری حکومت جهانی اتفاق نظر دارند.

ــ يهوديان معتقدند که هنوز »مسیح« و منجی نیامده است، روزی مسیح خواهد آمد و دين حضرت 
موسی  را در جهان گسترش خواهد داد و عدالت را برقرار خواهد کرد.

ــ مسیحیان بر اين باورند که حضرت عیسی  همان منجی و موعود آخرالزمان است. آنان معتقدند 
که حضرت عیسی  در شبی که مأموران به مخفیگاهش حمله کردند، دستگیر شد؛ روز بعد او را به 
صلیب کشیدند و کشتند و سه روز پس از مرگ، از صلیب پايین آوردند و دفن کردند. اما ايشان زنده شد 

و از قبر به آسمان رفت. او دوباره ظهور می کند و انسان ها را نجات می دهد.1
ــ در آيین زرتشتی، اعتقاد به ُسوشیانت که به معنای منجی و رهاننده است، اعتقاد رايجی است و در 

متون زرتشتی به ظهور اين موعود بشارت داده شده است.2

 موعود در اسالم

ما مسلمانان نیز مانند پیروان ساير اديان الهی عقیده داريم که در آخرالزمان منجی انسان ها، ظهور 
نسل  از  که  امام مهدی  است  اين منجی،  نهايت عدل خواهد رساند.  به  را  خواهد کرد و جهان 

پیامبر اکرم  می باشد.
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1ــ تاريخ بخاری، ج 3، ص 343؛ المهدی، سیدصدرالدين صدر،  ج 4، ص 107 و مستدرک، حاکم نیشابوری، ج 4، ص 557.
2ــ بحار االنوار، مجلسی، ج 36، ص 296.

در کتاب های حديثی اهل سنت تأکید شده که امام »مهدی«  از نسل پیامبر اکرم  و حضرت  
فاطمه  است، البته آنان معتقدند که امام مهدی  هنوز به دنیا نیامده است.1

، معتقديم که موعود و منجی  ائمه اطهار  اکرم  و  پیامبر  بر سخنان صريح  بنا  ما شیعیان، 
انسان ها، دوازدهمین امام و فرزند امام حسن عسکری  است و با توجه خاص خداوند، به حیات 

خود ادامه می دهد تا اينکه به اذن خداوند ظهور می کند و حکومت جهانی اسالم را تشکیل می دهد.
، اين فايده را دارد که اگر ماجراجويان فريبکاری بخواهند  مشخص بودن پدر و مادر امام زمان 
خود را مهدی موعود معرفی کنند، به زودی شناخته می شوند و مردم هوشیار، فريب آنها را نمی خورند.

اعتقاد به زنده بودن آن حضرت و حضور ايشان در جامعه، دارای فوايد زير است:
اّول اينکه، پیروان آن حضرت، از يک سو، امام خود را حاضر و ناظر بر خود می يابند و از سوی 
ديگر، آنان می توانند خواسته های خود را با امام خود همانند دوستی صمیمی در میان بگذارند و برای 

به دست آوردن رضايت ايشان، تالش کنند.
دوم اينکه، جامعه به صورت های گوناگون از هدايت های امام و از واليت معنوی ايشان برخوردار می گردد.

مسئولیت های منتظران
اکنون ببینیم ما دوستان و پیروان حضرت چه وظايفی در دوران غیبت بر عهده داريم:

1ــ تقویت معرفت و محّبت به امام: 
پیامبر و امام از پدر و مادر نیز برای مؤمنان مهربان ترند و آنان که چنین معرفتی را به دست آورده اند، 

محبت بیشتری به پیامبر و امام دارند.
پیامبر اکرم  در سخنانی ضمن معرفی همه امامان، 

دربارٔه امام عصر  می فرمايد: 
»هرکس که دوست دارد خدا را در حال ايمان کامل 
و مسلمانی مورد رضايت او مالقات کند، واليت و محبّت 

امام عصر  را بپذيرد«.2
شیؤه  با  آشنايی  الهی،  پیشگاه  در  امام  جايگاه  شناخت 

حکومت داری ايشان به هنگام ظهور،آشنايی با صفات و ويژگی های ايشان در سخنان معصومین  از 
عوامل مؤثر در معرفت و محبت به امام زمان  و از بین رفتن ترديدهاست.
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: منتظر حقیقی تالش می کند که در عصر غیبت، پیرو  2ــ پیروی از فرمان های امام عصر 
امام خود باشد و از ايشان تبعیت کند. رسول خدا  می فرمايد:

»خوشا به حال کسی که به حضور »قائم2« برسد، در حالی که پیش از قیام او نیز پیرو او باشد«.3
مراجعه به عالمان دين، عمل به احکام فردی و اجتماعی دين و مقابله با طاغوت  از جمله دستورات 
امام زمان  است که پیروان آن حضرت به دنبال انجام آن هستند. به عنوان نمونه، تشکیل حکومت 

اسالمی در عصر غیبت و برکنارکردن حاکمان ستمگر يکی از عالئم پیروی از امام عصر  است.
3ــ آماده کردن خود و جامعه برای ظهور: منتظر، عصر غیبت را عصر آماده باش برای ياری 
امام، می داند و خود را سربازی برای ياری آن حضرت به حساب می آورد. او هرلحظه منتظر است 

ندای امام  در جهان طنین انداز شود و مردم را برای پیوستن به حق فراخواند.
امام علی  دربارهٔ کسانی که با امام بیعت می کنند، می فرمايد:

با آنها بیعت می کند که در امانت خیانت نکنند، پاک دامن باشند، اهل دشنام و  با اين شرط  »امام 
کلمات زشت نباشند، به ظلم و ستم خون ريزی نکنند، به خانه ای هجوم نبرند، کسی را به ناحق آزار 
ندهند، ساده زيست باشند و بر َمرکب های گران قیمت سوار نشوند، لباس های فاخر نپوشند، به حقوق 
مردم تجاوز نکنند، به يتیمان ستم نکنند، دنبال شهوت رانی نباشند، شراب ننوشند، به پیمان خود عمل 

کنند، ثروت و مال را احتکار نکنند ... و در راه خدا به شايستگی جهاد نمايند«.4

تفکر در حدیث

با توجه به توضیحات قبل،  با تفکر در اين حديث بگويید ما چگونه می توانیم امام زمان خويش 
را بشناسیم؟

؛ پیامبر اکرم 
هر کس بمیرد و امام زمان خود را نشناسد، َمن ماَت َو لَم َیعِرف ِاماَم َزمانِهی  

به مرگ جاهلی مرده است. ماَت میتًَة جاِهلِّیـًة 1  
........................................................................................
..........................................................................................

1ــ الغدير، عالمه امینی، ج 10، ص 359، به نقل از بزرگان اهل سنت مانند تفتازانی در كتاب شرح مقاصد، ج 2، ص 275.
2ــ »قائم« يکی از لقب های امام زمان  و به معنای قیام کننده است.

3ــ بحاراالنوار، مجلسی، ج 52، ص 130.
4ــ المالحم و الفتن، سید ابن طاووس، ص 149.
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1ــ اشاره به آئه 24 سورٔه مائده.
2ــ بحاراالنوار، مجلسی، ج 53، ص 223.

3ــ الغیبة، نعمانی، ص 107.

بیشتر بدانیم

رهبر معظم انقالب اسالمی دربارٔه ويژگی های منتظران می فرمايد:
انتظاری که از آن سخن گفته اند فقط نشستن و اشک ريختن نیست؛ انتظار به معنای اين است که ما 

فیلم)٣(: ویژگی یاران امام زمان 

فیلم )2(: چگونه زمینه ساز ظهور شویم؟

اما چه کسانی می توانند در هنگام ظهور اين ويژگی ها را داشته باشند؟
باطل، در  نبرد دائمی حق و  امام، در صحنه فعالیت های اجتماعی و  کسانی که قبل از ظهور آن 
ويژگی هايی  برون،  و  درون  شیاطین  مقابل  در  ايستادگی  با  و  باشند  داشته  فعال  حضوری  جبههٔ    حق 

همچون شجاعت، عزت نفس و پاک دامنی را در خود پرورانده باشند.
کسی که در عصر غیبت تنها با گريه و دعا سر کند و در صحنٔه نبرد حق طلبان علیه مستکبران حضور 
امام مهدی  خواهند  به  مانند قوم موسی   آمادگی،  به علت عدم  باشد، در روز ظهور،  نداشته 

گفت: »تو و پروردگارت برويد و بجنگید، ما اينجا می نشینیم«.1
همان طور که برخی جامعه شناسان گفته اند، پويايی جامعه شیعه در طول تاريخ، به دو عامل وابسته 

بوده است:
1ــ گذشتٔه سرخ؛ يعنی اعتقاد به عاشورا، 

آمادگی برای شهادت و ايثار.
بـرای  انتـظار  يـعـنی  آيـنـدهٔ سبز؛  2ــ 
در  عدالت  گسترش  و  ظالمان  سرنگونی 

. جهان، زير پرچم امام عصر 
جهانـی  تـحول  پیشتازان  امـام،  يـاران 
هستٔه  اسالمی اند.  تمدن  سازندگان  و 
مرکزی اين ياران 313 نفر، به تعداد ياران 

زنان اند.2  از  آنان  از  تعدادی  باقر   امام  فرموده  به  بنا  که  هستند  بَدر  جنگ  در  پیامبر اکرم  
همچنین در احاديث آمده است که بیشتر ياران امام را جوانان تشکیل می دهند.3
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بايد خود را برای سربازی امام زمان  آماده کنیم. سربازی امام زمان کار آسانی نیست. سربازِی منجی 
بزرگی که می خواهد با تمام مراکز قدرت و فساد بین المللی مبارزه کند، احتیاج به خودسازی، آگاهی و 
روشن بینی دارد. ما نبايد فکر کنیم که چون امام زمان  خواهد آمد و دنیا را پر از عدل و داد خواهد 
کرد، امروز وظیفه ای نداريم. نه، برعکس. ما امروز وظیفه داريم در آن جهت حرکت کنیم تا برای ظهور 

آن بزرگوار آماده شويم.

4ــ دعا برای ظهور امام: در انتظار ظهور بودن، خود از برترين اعمال عصر غیبت است؛ زيرا 
فرج و گشايش واقعی برای دين داران با ظهور آن حضرت حاصل می شود. امیر مؤمنان  می فرمايد:
»منتظر فرج الهی باشید و از لطف الهی مأيوس نشويد و بدانید که محبوب ترين کارها نزد خداوند، 

انتظار فرج است«.1
الزمٔه اين انتظار، دعا برای ظهور امام عصر  است.

نگاهی به جامعه مهدوی
امام عصر  زمانی ظهور می کند که مردم جهان از همٔه مکتب های غیرالهی و مدعیان برقراری 
عدالت در جهان ناامید شده اند و با تبلیغی که منتظران واقعی کرده اند، دل های مردم به سوی آن منجی 
الهی جلب شده است. بیشتر مردم همین که ندای امام و طرفداران ايشان را می شنوند، با شوق به سوی 
آن حضرت می شتابند. اما مستکبران و ظالمان در مقابل امام می ايستند که در نهايت شکست می خورند 
تحقق  انبیا  اهداف  همٔه  امام عصر   تشکیل حکومت  با  می شود.  تشکیل  امام  و حکومت جهانی 

می يابد. در میان اين اهداف به چند مورد آن اشاره می کنیم:
1ــ عدالت گستری: پیامبر اکرم  فرمود: » با ظهور امام عصر  خداوند زمین را از قسط 

و عدل پر خواهد کرد، بعد از اينکه از ظلم و جور پر شده باشد«.2
در جامعٔه مهدوی، قطب مرفّه و قطب فقیر، طبقٔه مستکبر و طبقٔه مستضعف وجود ندارد. امام باقر  
دربارهٔ وضعیت اقتصادی مردم پس از ظهور، می فرمايد: »آن چنان میان مردم مساوات برقرار می کند که 

نیازمندی پیدا نخواهد شد تا به او زکات داده شود«.3
2ــ آبادانی: برکت و آبادانی همٔه سرزمین ها را فرا می گیرد. برای مثال، اگر کسی سرزمین های 
بین عراق و شام را که بسیاری از قسمت های آن در حال حاضر کويری است، بپیمايد، همه را سرسبز 

و خرم خواهد ديد.4
1ــ الخصال، شیخ صدوق، ج 2، ص 616، تحف العقول، ابن شعبه حرانی، ص 104.

2ــ الغیبة، طوسی، ص 49. 
، ناصر مکارم شیرازی، ص 266. 3ــ حکومت جهانی حضرت مهدی 

4ــ الخصال، صدوق، ج 2، ص 626. 
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اندیشه و تحقیق

1ــ از ديدگاه قرآن کريم، آيندهٔ تاريخ از آن چه کسانی است؟
2ــ معتقد بودن به انتظار، چه تأثیرهايی بر شخصیت فرد منتظر دارد؟

3ــ اين جمله را تحلیل کنید: »منتظران مصلح، خود بايد صالح باشند«.

1ــ بحاراالنوار، مجلسی، ج 52، ص 328.

2ــ بحاراالنوار، مجلسی، ج 52، ص 345.

1ــ يکی از دعاهای مهمی که ارتباط ما را با امام عصر  تقويت می کند، دعای عهد 
است. اين دعا را درکتاب مفاتیح الجنان بیابید؛ آن را مطالعه کنید و ببینید که در اين دعا 

چه عهدی مطرح شده است.

3ــ شکوفایی عقل و علم: اين دوران زمان کامل شدن عقل های آدمیان است و با لطف و توجه 
ويژه ای که امام زمان  به همه انسان ها می کند عقل آنان کامل می شود.1

4ــ امنیت کامل: در آن دوران، اگر کسی از شرق يا غرب عالم، شب يا روز، زن يا مرد و به تنهايی به 
سمت ديگر حرکت کند، احساس ناامنی و ترس نمی کند2، از دزدی اموال و ثروت ديگران خبری نیست.
5  ــ فراهم شدن زمینۀ رشد و کمال: از همٔه موارد فوق مهم تر اينکه، در جامعٔه مهدوی زمینه های 
رشد و تکامل همٔه افراد فراهم است. انسان ها بهتر می توانند خدا را بندگی کنند، فرزندان صالح به جامعه 
تقديم نمايند و خیرخواه ديگران باشند. بدين ترتیب، انسان ها به هدفی که خدا در خلقت برای آنها تعیین 

کرده، بهتر و آسان تر می رسند.

مشتاق و منتظر امام زمان  اين گونه با خود نجوا می کند:

د�یم اما�ن �ج او  ور  ح�ن ا�ن  ه  �ک اس�ت  د�یمعمری  ما�ن �نها  �ت �نو�ی�ش  سرد  ر�ج�ت  �ن رد 

رد�یم
گ

ر� �ج ما  ه  �ک ا  �ت اس�ت  ر  �ن �ت م�ن د�یماو  ما�ن ری  �ج
�ک �ج�ت  �ی �ن رد  ه  �ک ما�ی�یم 

و از عدم آمادگی خود و جامعه سخن می گويد که:

اس�ت م 
�ک روا�ن  �پ ر  �پ ا�ن  ده ای  م�ش �گ طعٔه  اس�ت�ت م 

�ک �جا�ن  ی 
ک

� �ی و  مرد�یم  �ش �جار  ده  ا�ن �ی

ا�نوس  اس�ت �ی نه  ا�ت اری اس�ت  � ه �ج �ج �ک ن همه  �آ م اس�تا�ی
ه سر�جا�ن �ک ن اس�ت �ک �ی م رم �ن �ر�ت سش

  پیشنهاد
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قرائت

ِدقنَي الّصٰ َمَع   َوكـونوا     َ
الّلٰ اتَّقُوا  آَمنُوا  نَي 

َّ
ال َا  َ  یُّ ـا ـٰ ی

ااَلرعاِب  ِمَن  َحولَُه  َمن  َو  ال َمدینَِة   اِلَهِل  اكَن   ما   119

بِاَنُفِسِه  یَرَغبوا  ال  َو   ِ الّلٰ َرسوِل  َعن  فوا 
َّ
یََتَخل اَن 

نََصٌب  َوال   
ٌ
َظَما م 

ُ
ال  یُصيُب ُم  َ   نَّ بِا ٰذِلَ   

ج
نَفِسٰه  َعن 

َموِطًئا  یَطَئوَن  ال  َو   ِ الّلٰ َسبيـِل  يف   
ٌ
َمـَمَصة َوال 

ِااّل   نَيًل   َعُدّوٍ  ِمن   یَنالوَن   ال   َو  الكُّفاَر   یَـغيُظ 

یُـضيـعُ  ال   َ
الّلٰ  

َّ
ِان  

ج
ٰصلِـٌح   

ٌ
َعَمل بِٰه   لَُه  كُـِتَب  

نَـَفـَقـًة  یُنـِفقوَن  ال  َو   120 ال ُمحـِسن نَي   اَجَر 

ِااّل   ـ ا  ً ِدی وا یَـقطَعوَن  ال  َو  َكبريًَة  ال  َو  َصغريًَة 

كـانوا  ما  اَحَسَن   ُ الّلٰ  ُ لِـيَجِزیَـُه لَُه  كُِتَب 

ـ ًة   
َّ

121     َو مـا كـاَن   ال ُمؤِمنوَن   ِلَنِفروا كـٓاف یَعَمولَن    

 
ٌ
ـَفـة

َ
طٓائ ِمنـُه  فِرقَـٍة   كُـّلِ  ِمن  نَـَفـَر  ال  فَـوَل   

قَوَمـُه   روا  لِـيُنـِذ َو   ِ الـّدني يِف  هوا 
َّ
ـ َتَفق لِـَي

122 روَن      یَـحـَذ ـُه           
َّ
َلـعَل ِاَلـِه             َرَجـعوا        ِاذا      

سور ه توبه  9 جز ء  11 
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که  باشید  کسانى  با  و  کنید  پروا  خدا  از  آورده اید،  ایمان  که  کسانى  اى 

  119 راستگویند  

مردم مدینه و بادیه نشینان پیرامونشان حق ندارند از همگامى با رسول خدا سر 

باز بزنند و نباید ]جان خود را از جان پیامبر عزیزتر بدارند و[ به خود بپردازند. 

چرا که هیچ تشنگى و رنج و گرسنگى در راه خدا به آنان نمى رسد و در هیچ 

سرزمینى که کافران را به خشم مى آورد گام نمى نهند و از هیچ دشمنى غنیمتى 

به دست نمى آورند مگر اینکه براى آنان در برابر هریک از آنها عملى شایسته 

  120 نوشته مى شود و خدا پاداش نیکوکاران را تباه نمى کند. 

را  اى  وادی  و  مسافت  هیچ  و  نمی کنند  انفاق  را  زیادی  یا  کم  مال  هیچ 

نمى پیمایند، مگر اینکه براى آنان نوشته مى شود، تا خدا آنان را به بهتر از آنچه 

 121 می کردند پاداش دهد. 

و نمی شود که مؤمنان، همگی اعزام شوند، پس چرا از هرگروهی، جمعی از 

آنها اعزام نشوند تا دانش دین را ]به طور عمیق[ بیاموزند و آنگاه که به سوی 

آنان ] از کیفر الهی[  قوم خویش بازگشتند، آنها را هشدار دهند، باشد که 

 122 بترسند. 

ترجمه


