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فهرست مطالب

هییت تحریریه مجله در انتخاب ویرایش و  �
تلخیص متون ارسالی آزاد است. 

آراء و نظرات مطرح شده در مقاالت الزاما  �
دیدگاه مجله عترت نمی باشد. 

نویسندگان پاسخگوی مطالب خود هستند �
استفاده از تمامی مطالب مجله با ذکر ماخذ  �

بال مانع است

با عضویت رایگان در مجله، توزیع مجله را 
آسانتر و امكان ارسال نسخه های آینده را 

به آدرس پستی خود فراهم آورید.

توجه: مجله عترت عالوه بر چاپ 
بصورت دیجيتال روی وبسایت 

عترت نيز ارائه می گردد.

موسسه آموزشی عترت یک سازمان آموزشی خیریه مذهبی غیر انتفاعی و غیر سیاسی است. 
که به هیچ نهاد و یا سازمانی در داخل و خارج کانادا وابستگی ندارد و همه هزینه های آن 
برای برگزاری کالسهای آموزشی، مجالس، چاپ و تکثیر مطالب فرهنگی، مجله عترت و 

دیگر فعالیت هایش فقط مبتنی بر کمک های مردمی است.

Etrat Education institute society is a charitable non–profit non political 
organization. The activities of the Society are within teachings of Shia 
Ithna – Ashari Jaffari Faith. 
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نخستین کالم
 

پر بركت حضرت خاتم االوصيا  ˏ باسعادت و  سالروز مبارک والدت 
و مفخراالوليا حجت بن الحسن العسكری ـ ارواحنا لمقدِمِه الفدا ـ بر 
مظلومان دهر و مستضعفان جهان مبارک باد. و چه مبارک است ميالد 
بزرگ شخصيّتی كه برپا كننده عدالتی است كه بعثت انبيا)ع( برای آن 
بود و چه مبارک است زادروز ابرمردی كه جهان را از شّر ستمگران و 
دغل بازان تطهير می نماید و زمين را پس از آن كه ظلم و جور آن را 
فرا گرفته، پر از عدل و داد می كند و مستكبران جهان را سركوب و 
مستضعفان جهان را وارثان ارض می نماید. چه مسعود و مبارک است 
روزی كه جهان از دغل بازی ها و فتنه انگيزی ها پاک شود و حكومت 
از  گران  حيله  و  منافقان  و  یابد  گسترش  گيتی  سراسر  بر  الهی  عدل 
صحنه خارج شوند و پرچم عدالت و رحمت حّق تعالی بر بسيط زمين 
افراشته گردد و تنها قانون عدل اسالمی بر بشریت حاكم شود و كاخ 
انبيا)ع( و  های ستم و كنگره های بيداد فرو ریزد و آنچه غایت بعثت 

حاميان اوليا عليه السالم بوده تحقق یابد.
خداوند  لکن  نیست،  خدا  حجت  از  خالی  »زمین  فرمودند:  السالم  علیه  علی 
متعال، خلقش را از اینکه حجت را بشناسند نابینا و محروم می نماید و این به 
 )11۳خاطر ظلمی است که بر خودشان روا داشتند.«)بحاراالنوار، ج51، ص

به دیدن یکی از دوستان رفته بودم. دیدم خانه را آب و جارو کرده، گلهای تازه 
بود. پرسیدم خیر است، مگر خبری  را معطر ساخته  در گلدان گذاشته و فضا 
هست؟ گفت: امروز مهمان عزیزی دارم که از راه می رسد. می خواهم وقتی 

وارد می شود، همه چیز مرتب باشد.
از خانه او که بیرون آمدم، لحظه ای با خود فکر کردم. نیمه شعبان است و من 
آیا  آیا خانه دلم را آب و جارو کرده ام؟  انتظار ظهور امامf را دارم.  ادعای 
اشغالها و آلوده گی ها را بیرون ریخته ام؟ این چه ادعایی است که من دارم و 
در برابر آن هیچ اماده گی در خودم ایجاد نکرده ام. آیا هنوز زمان آن نرسیده 

که قدمی به جلو برداریم؟
انتظار یک شعار نیست یک سبک زندگی است. و اثر ان باید در هر لحظه از 
ایا ما بعنوان یک شیعه مسلمان، اماده گی ظهور را  زندگی ما ملموس باشد. 
داریم؟ تا چه حد حضور امام حی و زنده و موالیمان را در زندگی احساس می 

کنیم؟ و به وجود او دلگرمیم؟
 چنان باشیم که اگر امامf سری به شهر و محله ما زد و خواست به خانه ما 
وارد شود ، نگوییم: پشت در بمان که خانه اماده نیست ، بلکه ، با همه وجود 

پذیرای او باشیم. 
قرائت دعای عهد هر روز بعد از نماز صبح ، خواندن دعای فرج در قنوت های 
نماز ویا در تعقیبات ان ، خواندن زیارت آل یاسین و خواندن دعای ندبه صبح 
های جمعه در بخش دعا، و بطور کلی عمل به واجبات و دوری از محرمات در 

بحش عملی، زمینه های این امادگی را در ما بوجود می اورد.
بیایید این امادگی را در خود ایجاد کنیم و ان بخشی از زندگی ما باشد.

برای دیدار امام نیاز به چله نشینی نیست، او خود بدیدار خواهد امد، اگر اماده 
باشیم.
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قدم به قدم با جامعه کبیرة

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ائمه  بر  اولیه  سالم  از  پس  جامعه،  زیارت  های  واژه  بررسی  ادامه  در 

معصومین و در ادامه آن می گوییم: 
موضع: الوحی  مهبط  و  المالئکه  مختلف  و  الرساله  موضع   و 

جایگاه مختلف: محل آمد و شد، مهبط: محل هبوط، فرود آمدن.
هر سه اسم محل هستند. یعنی شما، قرارگاه و جایگاه رسالت هستید.شما 

محل رفت و آمد فرشتگانید.
) مالئکه در منازل شما و با شما در رفت و آمد هستند.( و قلب شما محل 

فرود آمدن وحی است.
ابتدا اشاره به خانه نبوت شد و بعد جایگاه رسالت و در انتها فرود وحی. 

برای درک مفاهیم فوق به دو روایت از اصول کافی اشاره می شود: 
کلینی در اصول کافی ج 1 ص 28 می فرماید: حسن بن عباس نامه ای 
به امام رضا8 نوشت و پرسید: قربانت گردم، بفرمایید چه فرق است 
بین رسول و نبی و امام ؟ حضرت فرمودند: فرق میان رسول و نبی و 
امام این است که: رسول بر او، جبرئیل نازل می شود و او را می بیند و 

سخنش را بشنود و بر او وحی نازل کند، ) یا وحی نازل شود( و گاهی 
ابراهیم8 و نبی گاهی  ببیند، مانند خواب دیدن  باشد که در خواب 
سخن را می شنود، و گاهی شخص را می بیند و سخنش را نمی شنود 

و امام آنستکه، سخن را می شنود و شخص را نبیند.
در همان کتاب ج 1 ص ۳21، امیر المومنین8 فرمود: إِنّا أَْهَل الَْبْیِت 
َشَجَرُة الّنُبّوِة َو َمْوِضُع الّرَسالَِۀ َو ُمْخَتلَُف الَْماَلئَِکِۀ َو بَْیُت الّرْحَمِۀ َو َمْعِدُن 
الِْعلِْم، ما خانواده درخت نبوت و محل رسالت و آمد و شدگاه  فرشتگان 

و خانه رحمت و کانون دانشیم.
منظور از موضع رسالت به هدف انبیاء باز می گردد: 

 ِ كُِلّ يِن  دِلّ ا َعَل   ُ ه
َ

ِهر
ْ
لِيُظ َحِقّ 

ْ
ل ا يِن  ِد َو ٰى  َُد

ْ
ل ِبا  ُ َل ُسو َر َسَل  َْر أ ي  ِ ّلَ ا ُهَو   :  ۳۳ توبه 

َن  كُو ُمْشِ
ْ
ل ا هَ  َكِر لَْو  َو

او کسی است که پیامبرش را با هدایت و دین درست فرستاد تا آن را 
بر هر چه دین است پیروز گرداند هر چند مشرکان خوش نداشته باشند. 
از طریق  و  پیامبر گرامی اسالم متوقف نشد  از   هدف  هدایت، پس 
ائمه8   خاطر،  بهمین  و  یافت  ادامه  معصوم  امامان  و  الهی  اوصیاء 
ادامه دهنده رسالت وتبین کننده پیام الهی هستند. انان ظرف و جایگاه 

رسالتند.
ارتباط  در  فرشتگان  با  وانان  بوده  آمد  و  رفت  در  ایشان  با  مالئکه  و 

هستند.
شیخ صدوق در علل الشرایع، باب 146 ج1 ص415 به سند خود از امام 

صادق8 نقل می کند که فرمود:
از آن رو به فاطمه محدثه گفته می شد که وقتی فرشتگان از آسمان 
فرود می امدند، وی را صدا می زدند. همانگونه که مریم  دخترعمران را 
صدا می زدند و می گفتند: ای فاطمه، عبادت خدا را بجا آور، سجده کن 
و همراه رکوع کنندگان رکوع کن. وی با انان سخن می گفت، و انان 
نیز با وی سخن می گفتند. شبی به انان فرمود: مگر مریم دختر عمران، 
برترین زنان جهان نیست؟ گفتند: مریم بر زنان زمان خود برتری داشت 
و خداوند متعال تو را بانوی زنان زمان خودت و زمان وی قرار داده است 

و نیز بانوی زنان اولین و آخرین هستی.
آیا بر ائمه8 وحی نازل می شود؟
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پدید آورنده: سید مطلبی  

همان طور که از کالم امام رضا8 بر می آید، وحی بر چند قسم است:
وحی رسالت، که مقصود، پیام های الهی مخصوص پیامبران است:

وحی  بتو  ما  ِه   َبْعِد ِمن  لنَِّبِيّنيَ  ا َو ٍح  نُو َلٰ  ِإ َحْينَا  َْو أ َكَما  لَْيَك  ِإ َحْينَا  َْو أ ّنَا  ِإ
فرستادیم، همانگونه که به نوح و پیامبران بعد از او وحی فرستادیم. ..

وحی رسالت، با رسالت خاتم االنبیاء )ص( پایان پذیرفت.
وحی الهامی، که مخصوص پاکان غیر از رسوالن الهی است. واژه » اوحینا 

« در مورد وحی به مادر حضرت موسی نیز استفاده شده است.
، و به مادر موسی وحی کردیم  ِضِعيِهَ  َْر أ َْن  أ َسٰ  مُو ُِمّ  أ َلٰ  ِإ َحْينَا  َْو أ َو قصص - 7 : 

که او را شیر ده
عالمه طباطایی ذیل این آیه شریفه می فرمایند: اوحینا به معنی گفتگوی 
پنهانی است. و در قران الهام و افکندن مطلبی به دل کسی صورت می گیرد 
و البته وحی در غیر خدای تعالی از قبیل شیطان هم استعمال می شود که به 

دوستان خود وحی می کند و قران در این باره می فرماید:
وحی به معنی الهام از طریق  ْم     ِئِ لَِيا َْو أ َلٰ  ِإ َن  حُو لَيُو ِطنيَ  َيا لّشَ ا ّنَ  ِإ   انعام -121 َو

غریزه که در مورد غیر انسانها بکار می رود. مانند:
َجِر  لّشَ ا ِمَن  َو ًتا  بُيُو ِل  ِجَبا

ْ
ل ا ِمَن  ي  ّتَِخِذ ا َِن  أ لنَّْحِل  ا َل  ِإ ّبَُك  َر َحٰ  َْو أ َو  :  68  - نحل   

َن با توجه به روایات آورده شده و آیات کریمه قران، امام مانند  ُشو َيْعِ ا  ِمّمَ َو

پیامبر واسطه فیض بین خدا و خلق بوده و حافظ وحی و شریعت است.ولی 
در جایگاه نبوی نیست و مسئولیت رسالت را ندارد.

پیامبرحکم الهی را تشریع می کند و امام انرا تبیبن می کند.
 پیامبر منذر است و امام هادی.

رؤیت  را  جهان هستی  ملکوت  و  می نماید  مشاهده  را  وحی  فرشته  پیامبر 
می کند و 

امام فرشته را مشاهده نمی کند، بلکه مطالب در دلش القا می شود، یا صدای 
درک  را  واقعیات  و  حقائق  بدینوسیله  و  می رسد،  گوشش  به  وحی  فرشته 
نیز  ایشان  به  الهام  و  وحی  هستند،  معصوم  امامان  که  انجا  از  و  می کند. 

حقیقی است و هم در مرحله درک و هم دریافت، از خطا مبراست.
پیامبر راه را بر مردم آشکار می کند؛ اّما امام مردم را به پیمودن راه وادارد.

یکبار دیگر با هم زمزمه کنیم:
اْلَمالِئَكِة،  َوُمْختـََلَف  الرِّساَلِة،  َوَمْوِضَع  ِة،  النُّبـُوَّ بـَْيِت  َاْهَل  يا  َعَلْيُكْم  اَلسَّالُم 

َوَمْهِبَط اْلَوْحِى
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امام  ˏ شخصيت  مختلف  ابعاد  به  توجه  با 
های  لقب  و  اسامی  با  ایشان  از  عصر)ع(، 
زیادی یاد شده است. به عنوان مثال مرحوم 
نجم  كتاب  در  نوری  طبرسی  حسين  ميرزا 
لقب  و  نام  دو  و  هشتاد  و  صد  حدود  الثاقب 
برای آنحضرت ذكر كرده اند و در كتاب نامنامه 
حضرت مهدی)ع( به حدود سيصد و ده اسم 
و لقب از نام و القاب آن حضرت اشاره شده 
و  اسامی  این  كه  است  تذكر  به  الزم  است. 
لقب ها ریشه در تعابيری دارند كه در روایات 
یا  و  نام  آن  با  آن حضرت  از  زیارات  و  دعا  و 

لقب ها یاد شده است.

********** َمهدی **********
یکی از مشهورترین نام های حضرت است درباره 
امام  اسم،  این  با  حضرت  آن  شدن  نامیده  علت 
باقر8 می فرمایند: قائم آل محمدs را به این 
خاطر مهدی می نامند که او مردم را به آن دسته 
از اموری که برایشان پوشیده است هدایت خواهد 
کرد. وی تورات اصلی و سایر کتابهای انبیاء گذشته 
حضرت  ساخت.  خواهد  خارج  مخفیگاه  یک  از  را 
صادق نیز در این باره می فرمایند: به آن حضرت 
مهدی گفته اند چون او مردم را به امری که آن را 

گم کرده اند هدایت می کند.

********** حجت اهلل **********
را   fعصر امام  دعاها  و  روایات  از  ای  دسته  در 
ُحّجت یا حّجۀ اهلّل نامیده اند در علت این نامگذاری 
اند  گفته  جمله  از  است  شده  ذکر  مختلفی  نظرات 
چون خداوند تبارک و تعالی به وسیله آن حضرت 
بر بندگانش اتمام حّجت می کند و به تمام سؤاالت 
و شبهات آنها پاسخ می دهد به گونه ای که هیچ 
باقی  حق  از  سرپیچی  در  کسی  برای  ای  بهانه 
 fنخواهد ماند. و برخی نیز گفته اند که امام زمان
بر  الهی  این معنی که حکومت  به  اهلّل است  حجۀ 
تمام خالیق بوسیله آن حضرت تحقق خواهد یافت.

********** قائم **********
در تبیین علت این نامگذاری، امام صادق8 می 
فرمایند: به آن حضرت قائم و قیام کننده می گویند 
توسط  شدن  سپرده  فراموشی  به  از  پس  او  چون 
مردم قیام خواهد کرد. و یا شیخ مفید)ره( در ارشاد 
حضرت  که  است  کرده  روایت  رضا8  امام  از 
به  قیام  او  چون  اند  نامیده  قائم  االمر)ع(  صاحب 

حق خواهد کرد.

********** موعود **********
یکی از اسامی مشهور آن حضرت که تقریبا در تمام 
ادیان آسمانی به آن معروف است موعود است. امام 
این  علت  ُتوَعُدون  ما  َو  آیه  تفسیر  در  سجاد8 
نامگذاری را بیان می فرمایند: مقصود قیام قائم آل 
محمدs است که وعده ظهور او به همه پیامبران 
و امت های گذشته داده شده است. لذا در زیارت آن 
حضرت آمده است: سالم بر آن مهدی که خداوند 
مردم  همه  بین  او  وسیله  به  که  است  داده  وعده 

وحدت و یکپارچگی ایجاد کند.

********** خاتم االوصیاء **********
خاتم   fمهدی حضرت  های  لقب  جمله  از 
االوصیاء است زیرا آن حضرت آخرین وصی پیامبر 
از  امام معصوم هستند که پس  آخرین  و   sاکرم
را در سرتاسر عالم  ظهور خود نظام عدل اسالمی 
امام  از خدمتگزار  بعالوه  بخشید،  حاکمیت خواهند 
حضور  به  وقتی  که  است  شده  نقل  عسکری8 
با  را  خودشان  حضرت  رسیدم   fمهدی حضرت 
این تعابیر به من معرفی کردند: منم خاتم االوصیا 
که خداوند تبارک و تعالی به وسیله من بال و فتنه 

ها را از خاندان و شیعیانم برطرف خواهد ساخت.

********** بقیه اهلل **********
در علت نامیده شدن آن حضرت به این لقب دیدگاه 
های مختلفی مطرح شده است. به عنوان مثال گفته 
اند که چون آن حضرت قیام کنند به کعبه تکیه داده 
اّولین آیه ای که به زبان جاری خواهد ساخت این 
است که اگر مؤمن باشید بقّیۀ اهلّل برای شما بهتر از 
هرچیز دیگر است. آن گاه خواهد فرمود: منم بقیۀ 
اهلّل و حجت الهی و خلیفه او برای شما و از این به 
بعد هرکس که به آن حضرت سالم کند از عبارت 
الّسالم علیک یا بقّیۀ اهلّل فی ارضه استفاده می کند.

 ********** صاحب االمر **********
نامند چرا  نیز می  االمر  را صاحب   fامام مهدی
که آن حضرت رهبر و پیشوایی هستند که خداوند 
برای  را  ایشان  از  پیروی  تعالی اطاعت و  تبارک و 
همه بندگان خود واجب و الزم دانسته است از جمله 
آنجا که در قرآن کریم می فرماید: ای کسانی که 
امر  و صاحبان  پیامبرش  و  از خدا  اید  آورده  ایمان 

اطاعت کنید. 

********** منتََقم **********
از جمله لقب های حضرت مهدیf المنتقم است 
درباره علّت نامیده شدن آن حضرت با این لقب بیان 
شده است که حضرت رسول اکرمs فرمودند: از 
جمله اوصاف مهدی آل محّمدs این است که از 
ستمگران انتقام مظلومان را خواهد گرفت عالوه بر 
این خود امام عصرf به احمد بن اسحاق نوشتند 
من از دشمنان خداوند انتقام خواهم گرفت به جهت 
با آن  القابی که  از  از روایات یکی  این گونه  وجود 
حضرت مهدیf در بین مردم شناخته شد منقم 

است.

********** منتََظر **********
او را منتظر  امام جواد8 روایت شده است که  از 
می نامند چون برای وی دوران غیبت بسیار طوالنی 
شدن  طوالنی  علیرغم  امت  مخلصان  بود،  خواهد 
این دوره، ظهور او را انتظار خواهند کشید ولی شک 
کنندگان دچار تردید خواهند شد و او را انکار خواهند 
کرد. باز آنحضرت را منتظر نیز نامیده اند چون وجود 
مبارک امام زمانf همواره در حال انتظار به سر 
از طرف خداوند  قیام و ظهورشان  اذن  تا  برند  می 
متعال صادر شود تا ظلم و ستم را از زمین برطرف 

ساخته آن را با عدل و داد ُپر سازند.

********** َخلَف صالح **********
یکی دیگر از القاب امام زمانf خلف صالح است 
به  بیشتر  اطهار8  ائمه  عبارات  در  تعبیر  این  که 
می  باره  این  در  صادق8  امام  خورد.  می  چشم 
مهدی  است.  من  فرزندان  از  صالح  خلف  فرمایند: 
این اّمت اوست، اسمش محمد کنیه اش ابوالقاسم 
است که در آخر الزمان قیام خواهد کرد. مراد از خلف 
جانشین است، آن حضرت را خلف صالح می گویند 
است. پیشین  اوصیاء  و  انبیاء  همه  جانشین   چون 

f
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زمان  در  وظیفه  مانند  غیبت  زمان  در  ما  وظیفه 
آن حضرت  گرچه  است.   fمعصوم امام  حضور 
آگاهی  و  اشراف  ما  به  اما  است،  غایب  ما  نظر  از 
دارد و بر اعمال و رفتار ما ناظر است. بنابراین، تمام 
وظایفی که قرآن مجید و پیامبر اکرم )ص( و ائمه 
معصومین8 برای یک فرد مسلمان تعیین و بیان 
ما است که  متوجه  نیز  زمان غیبت  در  اند  فرموده 
همه این وظایف را می توان در یک جمله خالصه 
عصر  در  شیعیان  وظیفه  ترین  بزرگ  گفت  و  کرد 
حضرت  جهانی  دولت  ظهور  و  فرج  انتظار  غیبت 
انتظار  که  این  به  عنایت  با  اما  است.   fمهدی
و  است  فرهنگ  یک  بلکه  نیست،  شعار  یک  فرج 
باید  که  است  تکالیف  و  وظایف  از  ای  مجموعه 
عملی شود تا یک فرد، منتظر حقیقی موال و امام 
خود باشد. ما در این جا به طور خالصه به بخشی از 

آنها اشاره می کنیم:
بخش  در  یعنی  دین  کامل  شناخت  و  1. معرفت 
تفکر  باید  منتظر  وظایف،  و  احکام  اخالق،  عقاید، 
اسالمی خویش را سامان داده و وضعیت روحی و 

ایمان درونی خود را تقویت کند.
2. مطالعه در جهت معرفت و شناخت هر چه بیشتر 

.fامام  زمان
3. پیروی کامل از قرآن و فرهنگ اهل بیت8 
به عنوان نزدیک ترین افراد به پیامبر اکرم )ص( و 

آگاه ترین افراد از حقایق دین.

4. اطاعت از نایبان بر حق امام زمان )مراجع معظم 
را  زمینه ظهور  و  آنان  با  و هم گام  و همراه  تقلید( 

فراهم کردن.
ویژه  به  با دیگر مسلمانان  5. اتحاد و همبستگی 

شیفتگان و منتظران واقعی آن حضرت.
آشنا  جهت  فرهنگی  و  فکری  آمادگی  کسب   .6
خرافات،  با  مقابله  و  دین  حقایق  با  مردم  ساختن 

شبهات و گرایش های انحرافی.
7. امیدواری بر قیام و انقالب آن حضرت و امید 
دادن به دیگران و زنده نگه داشتن امید به گشایش 

همه امور.
8. رعایت تقوا، خود را در محضر خدا دانستن، ترک 

گناه و خشکانیدن زمینه گناه در جامعه.
9. توجه قلبی امام عصرf در شبانه روز و او را 
مطلع از اعمال خود دانستن و اسوه قرار دادن امام.

10. ارتباط با امامf از راه دعا به ویژه دعاهای 
زیبایی؛ مانند دعای ندبه، زیارت آل یاسین، دعای 
بسیار  بزرگان  طرف  از  که  و...  فرج  دعای  عهد، 

توصیه شده است.
11. ایجاد محبت امام  عصرf در دل دیگران در 
میان مردم با ذکر احادیث، کرامات، مناقب و فضایل 
واقعی و معتبر ایشان و عنایت او به مردم به عنوان 

امام مهربان و دلسوز.
12. تقویت و بزرگ داشت شعائر اسالمی؛ نظیر 
با  آشنایی  برای  مذهبی  مجالس  و  عمره  و  حج 

معارف اسالم.
13. دلبستگی و محبت به امامf و اظهار اشتیاق 
به نزدیک شدن به آن حضرت با مداومت در انجام 
امور خیر و ثواب، مخصوصا به نیابت از ایشان؛ نظیر 
بنا های عام المنفعه، اطعام مساکین، پرداخت صدقه 
برای سالمتی آن عزیز و یا حواله نمودن ثواب هایی 

برای آن حضرت.
حکومت  تشکیل  برای  محیط  سازی  14. آماده 
شدن  کن  ریشه  و  عدالت  اجرای  و  جهانی  عدل 

درخت ستم.
و  داخلی  های  شیطان  نفوذ  از  15. جلوگیری 
خارجی در دین و فرهنگ و ملیت و آب و خاک. 
بیزاری جستن از دشمنان امام و خالص کردن حب 

و بغض ها.
16. اهتمام در ادای حقوق برادران دینی و دفاع و 

یاری شیعیان واقعی.
اینها بخشی از وظایف ما در زمان غیبت است.

 

وظیفه ما در عصر غیبت امام  زمان چیست؟
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جوادی  ˏ اهلل  آیت   
سئوالی  به  پاسخ  در  آملی 
طوالنی  توجيه  پيرامون 
حضرت  حيات  بودن 
قوانين  طبق   fوليعصر
بودن  طوالنی  راز  علمی 
تشریح  را  حضرت  عمر 

كرده اند.
 
پاسخ: \

اواًل حیات طوالنی امام زمان 
کسی  عادی  طور  به  علّیت.  یعنی  خالف  بر  نه  است  عادت  خالف   fبر 
)خرق  غیر  عادی  صورت  به  اما  کند.  زندگی  سال  هزار  ده  یا  هزار  نمی تواند 
عادت( این کار ممکن است .  ثانیًا اگر بدانیم انسان چیست و بدنش را چه کسی 
اداره می کند، این سؤال اصاًل برای  ما مطرح نیست. برای عرفا و حکمای بزرگ 

چنین سؤال هایی اصاًل مطرح نیست . 
بعضی ها  می گفت  او  کردم،  مراجعه  محترمی  دندانپزشک  به  وقتی  یک  بنده 
هستند که  دندان هایشان صد سال دوام دارد و نمی پوسد؛ ولی اگر فوالد صد 
سال شب و روز کار  بکند فرسوده می شود. چون فوالد و آهن اگر فرسوده شد 
سلول های  مرتب  می شود،  عوض  روز  هر  اما  دندان  نمی شود  جایگزین  دیگر 

جدید جای سلول های مرده و قدیمی را  می گیرند.
آدمی  روح  و  تعویض هستند  و  در حرکت  بدن  ذرات  تمام  اگر  توضیح  این  با 
روح  اگر  صورت  این  در  دارد  کنترل  تحت  دقیقًا  را  ذرات  این  تمام   حرکات 
انسان کاملی، بر  خالف عادت )نظم عادی( بهترین سلول ها را جایگزین کند، 
و دقیق ترین کنترل ها را روی  قسمت های مختلف بدن داشته باشد، یک انسان 
کامل می تواند حتی میلیون ها سال  نیز زنده بماند )و این مطلبی است که علم 

پزشکی امروز به اثبات رسانده است(. 
نهر  کنار  در  یا شب  روز  اگر شما  که  ذکر می کند  رومی  ُمالی  که  مثلی  این 
روانی که آب  آن خیلی آرام در حرکت است بنشینید و تصویر خورشید یا ماه در 
این جوی آب بیفتد و  مانند آینه ای باشد که شما تصویر خود را در آن می بینید 
صدها عکس می آید و می رود و  شما خیال می کنید ساعت ها با عکس خود روبرو 
بوده اید در حالی که آینه ها و  عکس های متعدد در هر لحظه آمدند و رفتند .  شد 

مبدل آب این جو چند بار  عکس ماه و عکس اختر بر قرار.
همین بزرگوار در جای دیگر می گوید :  ای برادر تو همان اندیشه ای  ما بقی خود 

استخوان و ریشه ای.
بنابراین اگر کسی روح و سلطه آن را بر بدن خود بشناسد، َسَیالن و حرکات 

و تعویض  ذرات بدن را تحت کنترل روح بداند و قدری با 
حکمت و عرفان آشنا شود، اصاًل این اشکال  که چطور 
یک انسان می تواند یک میلیون سال، دو میلیون سال یا 

بیشتر بماند برایش  مطرح نیست.
اگر روح پیوندش با خالق جهان هستی به حدی بود 
که قدرت خاصی ما  فوق قدرت افراد عادی پیدا کرد 
می تواند همان طوری که بدن خود را می گرداند، خارج 
از  بدن خود را هم اداره کند. زیرا خارج از روح او حکم 

بدن او را دارد. 
در  علیه(  اهلّل  امیر )سالم  حضرت  مبارک  وجود 
خطبه  قاصعه  در  نورانی  روایتی  ضمن  البالغه  نهج 
می فرماید من در حضور پیامبر اکرم علیه آالف التحیه 
 sپیامبر اکرم به  ایستاده بودم،  مشرکین حجاز  والثناء 
تا  بیاور  پیغمبر هستی  یک معجزه حّسی  تو  اگر  گفتند 
نیمی  بده  بپذیریم. فرمود چه کنم؟ گفتند: دستور  را  تو 
از  درختی که روبروی توست از نیمه دیگر جدا شود و به 

حضور تو بیاید.
حضرت فرمود اگر  این کار را انجام دادم ایمان می آورید؟ 
گفتند: بلی. حضرت علی)علیه الّسالم( در ادامه  می گوید: 
از آن در جای  من دیدم این درخت دو نیم شد، نیمی 
خود ایستاد و نیم دیگر  حرکت کرد و جلو آمد بطوری 

که شاخه هایش روی دوش ما قرار گرفت. مشرکین 
گفتند:  دستور بده نیمه دیگر آن هم از جای خود 

حرکت کند و نزد تو بیاید.
پیامبر اکرم s این کار را هم انجام دادند. 

نیمه  دو  این  بده  دستور  گفتند:  بعد 
و  درخت  به هم متصل شود 

وجود  با  برگردد  اول  سرجای 
این، مشرکین باز ایمان نیاوردند.  کرامات همه محال عادی هستند، نه محال 
عقلی مجال عقلی، کرامت بردار نیست مثل   5=2×2 این شدنی نیست، اعجاز 
فرجه  تعالی  ولی  عصر)عجل اهلّل  حضرت  حیات  حال  هر  به  نیست.  هم  بردار 

الشریف( محال عادی است نه محال عقلی.
************

توجه به چند اصل كلی پيرامون طول عمر حضرت الزم است:
طول عمر، از شاخه های مسائله عمومی تری به نام )حیات( است. حقیقت و 
ماهّیت حیات، هنوز بر بشر مجهول است و شاید بشر، هیچ گاه هم از این راز 
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سر در نیاورد.
بشری که این اندازه ناتوان است و موضوع حیات را 
درست نمی شناسد و از ویژگیهای آن، آگاهی کامل 
و همه جانبه ندارد، چگونه می خواهد مسئله طول 
عمر و استبعاد آن را مطرح سازد و به دیده تردید 

به آن بنگرد؟
اگر پیری را عارض بر حیات بدانیم و یا آن را قانونی 
طبیعی بشناسیم که بر بافت واندام موجودات زنده، 
از درون، عامل نیستی را نهفته دارد و به مرور زمان، 
ناخواه، به مرحله فرسودگی و  موجود زنده را خواه 
این  که  نیست  آن  معنایش  باز  رساند،  می  مرگ 
تائخیر  نتیجه  در  و  پذیری  انعطاف  قابل  پدیده، 
گامهای  بشری،  دانش  اساس،  همین  بر  نباشد. 
هم  هنوز  و  برداشته  پیری  درمان  درباره  مؤثری 
براین مهم پای می فشرد و رشته های تخصصی 

برای این مسائله به وجود آورده است.
در پرتو آنچه اشارت شد،می توان گفت: درباره عمر 
طوالنی مهدی موعودf هیچ گونه شگفتی باقی 
نمی ماند و امکان علمی و نظری آن، جای تردید 
خوراکیها،  اسرار  بر  خدادادی،  دانش  با  او،  ندارد 
آگاهی دارد و بعدی ندارد که با استفاده از روشهای 
طبیعی و علمی، بتواند مدتی دراز در این دنیا بماند و 

آثار فرسودگی و پیری، در وی پدیدار نگردد.
امور  ازجمله  امری،  هر  در  استثناها  وجود  اصواًل، 
انکار  و  روشن  ست  ای  مسائله  عالم،  این  طبیعی 
دامن  در  که  جاندارانی  درختان،  گیاهان،  ناپذیر. 
طبیعت پرورده می شوند واز سابقه کهن و زیستی 
طوالنی برخوردارند، کم نیستند. چه استبعادی دارد 
که در عالم انسانی هم، برای نگهداری یک انسان و 
حجت خدا، به عنوان ذخیره و پشتوانه اجرای عدالت 
و نفی و طرد ظلم و ظالمان، قائل به استثنا شویم 
و او را موجودی فراتر از عوامل طبیعی و اسباب و 
دربرابرش  قوانین طبیعت،  که  بدانیم  علل ظاهری 
انعطاف پذیری دارند واو برآنها تفوق و برتری. این 

امری است ممکن، گرچه عادی و معمولی نباشد.
 :به گفته عالمه طباطبائى

نوع زندگی امام غائب را به طریق خرق عادت ]می 
توان پذیرفت[. البته خرق عادت، غیر از محال است 
را نفی  از راه علم، هرگز نمی توان خرق عادت  و 
اثبات کرد که اسباب و  کرد. زیرا هرگز نمی توان 
همانها  تنها  کنند،  می  کار  جهان  در  که  عواملی 
هستند که ماآنها رادیده ایم و می شناسیم و دیگر 
اسبابی که ما از آنها خبر نداریم یا آثار و اعمال آنها 
را ندیده ایم، یا نفهمیده ایم، وجود ندارد از این روی، 
ممکن است در فردی و یا افرادی از بشر، اسباب و 

عواملی به وجود آید که عمری بسیار طوالنی، هزار 
یا چندین هزار ساله برای ایشان تأمین نماید.

فراوانی  عمران  دراز  و  معّمرین  تاریخی،  دیدگاه  از 
با نام و نشان بوده اند که هر یک چند برابر افراد 
معمولی زمان خویش، زیسته اند. روشن ترین و در 
عین حال، مستند ترین آن، حضرت نوح8 است. 
پیامبر  فقط  سال   95۰ که  کند  می  تصریح  قرآن 
بوده است و حتمًا عمر وی بیش از این بوده است. 
داستان خضر پیامبر نیز، مصداقی دیگر از این اصل 

کلی است.
توان  می  که  هاست  نمونه  این  به  توجه  با 
برخورداری حجت خدا را از عمری طوالنی پذیرفت 
در  عمر  دراز  انسانهای  وجود  را  آن  امکان  دلیل  و 
است.  گفته شده  تا هزاران سال  دانست که  تاریخ 
از همه اینها گذشته، اگر از زاویه ایمان به غیب، به 
این پدیده بنگریم، پاسخ همه اعتراضها و اشکالها 
داده می شود و نیازی به فلسفه بافی و ارائه شواهد 

دیگر نیست.
تاثیرگذاری علل و عوامل طبیعی، به دست خداوند 

است: )المؤثر فی الوجود ااّل اهلل(.
و اوست که اگر بخواهد شیشه را در بغل سنگ نگه 
می دارد، چگونه از حفاظت وجود نازنین حجت خدا 

و ذخیره عالم آفرینش ناتوان است.
به  پیامبر،  یونس  حضرت  درباره  که  پروردگاری 
هنگامی که در شکم ماهی قرار داشت می فرماید: 
الی  بطنه  فی  للبث  المسبحین  من  کان  انه  )ولوال 
یوم یبعثون(پس اگر نه از تسبیح گویان می بود، تا 

روز قیامت در شکم ماهی می ماند.
**********

اما این که چرا آن حضرت، در 
ظرف زمانی ظهور، به دنیا نیامد و 

ایفای نقش نکرد...
اواًل، در باور ما مسلمانان، بویژه شیعیان، زمین، هیچ 
گاه خالی از حجت نیست، چه آشکار و چه پنهان. 
و  امام  مدار  و  قطب  بر  وجود  آسیای  باید  همواره 
به  امام زمانf، در آن عصر  اگر  حجت بچرخد. 
دنیا نیامده بود و بعد قدم به دنیا می گذاشت، در این 
فترت، زمین بی حجت و امام می ماند و این با ادله 

قاطع و باور ما مسلمانان سازگار نیست.
ثانیًا، شخصی که می خواهد دنیا را متحول سازد و 
دست به اصالحی همه جانبه و فراگیر بزند، عدل 
را بگستراند و ظلم و ستم را در همه اَشکال و انواع 
و  زر  اساس  بر  که  را  بشری  تمّدن  چیند،  بر  آن، 

همه  تمدنی  و  سازد  ویران  گردیده  بنا  تزویر  زورو 
ایجاد  معنوی  و  الهی  ارزشهای  براساس  و  جانبه 
ابزار  با  باشد،  فراوان  ُعّده  و  ِعّده  دارای  باید  کند، 
مدرن و پیشرفته آشنا باشد، فراز و فرود تمدنها را 
ملتها  صعود  و  سقوط  علل  از  باآلخره،  و  بشناسد 
تجربه بیندوزد، تا بتواند حرکتی اساسی و بنیادی را 
آغاز و رهبری کند و موانع را از سر راه بشر بردارد.

و  طلوع  که  کسی  از  مگر  نیست  ممکن  امر  این 
و  تجربه  از  باری  کوله  با  و  دیده  را  تمدنها  غروب 

شناخت به میدان آمده باشد.
بدین سان، امام زمانf در دوران طوالنی غیبت، 
با دنیای  ایجاد جامعه صالح را در مقایسه  راههای 
فاسد، پایه گذاری می کند و با آگاهی و اقتدار و در 
زمانی مناسب به اذن خدا، ظهور می کند و بر همه 
تاکتیکها و روشهای دنیای بشری محیط است و راه 
مقابله با آن را به درستی می شناسد و این مسائله، 
برای  تا ظهور،  و غیبت،  امامت  دوران طوالنی  در 
آن حضرت، ممکن می گردد. غیبت و طول عمر، 
باعث می شود که آن رهبر ذخیره شده، به گونه ای 

نیکوتر و فراگیرتر رهبری خویش را آغاز کند.
موقعیت  عمیق،  و  بزرگ  چنان  آن  انقالبی  الزمه 
باید  آن  از  مکتبی  رهبر  که  است  ای  ویژه  روحی 
دارد  بستگی  روحی،  توانایی  مقدار  باشد.  برخوردار 
به نشیب و فرازها و دگرگونیهایی که آن رهبر به 
خود دیده است. مهدیf، در دل تاریخ فرو رفته 
و از موقعیت امامت و برتری خویش بر تاریخ پرتو 
این مدت  در  آزمودگی و تجربه ای که  با  افکنده، 
طوالنی کسب کرده است، توانایی دگرگونی اساسی 
جهان را خواهد داشت و به اصالح همه جانبه دست 

خواهد زد. ان شاءاهلّل.
است  ممکن  بدهیم.  صدقه   fزمان امام  برای 
سوال شود که مگر امام زمانf محتاج به صدقه 
اصال  که  هستیم  کسی  چه  ما  ؟!  ماست  دعای  یا 
صدقه و دعای ما ارزشی داشته باشد ؟! این حرف 
و  دعا  به  محتاج  ابدا  ایشان  است،  صحیح  کامال 
ماست.  ی  وظیفه  کارها  این  اما  نیست  ما  صدقه 
البته ممکن است صدقه و دعاهای ما هم تأثیری 
ما  دعای  ی  بهانه  به  متعال  خدای  و  باشد  داشته 
غمی را از ایشان بر طرف کند و به بهانه ی صدقه 
ی ما بالیی را از ایشان یا بستگانشان بردارد و این 
مطلب هیچ مانع عقلی و علمی ندارد. صدقه دادن، 
خانه  از  که  هر صبح  نباشد.  هفته  آخر  به  منحصر 
بیرون می آییم و هر شب که به منزل باز می گردیم 
به مقداری که در توان ماست صدقه برای حضرت 
بقیه اهلل بدهیم. و اهلل ! اگر به آن عمل کنیم خیر و 

برکات بسیاری به همراه دارد.
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چرا برای سالمتی امام زمانf  دعا كنيم؟

   
 

 

با توجه به بعضی از روایات امام زمانf مانند انسان های دیگر زندگی 
طبیعی داشته و در میان مردم رفت و آمد دارد و ممکن است مانند پیامبران 
الهی و دیگر امامان معصوم به بیماری یا مشکالت دیگر دچار شوند. بنابراین 
دعا و صدقه و صلوات برای سالمتی حضرت مهدیf بی تاثیر نیست و 
محفوظ ماندن ایشان توسط خداوند که در آیات آمده عموما به معنای حفظ 

جان ایشان است.
 امام زمانf مانند ما بدنی طبیعی و معمولی دارند و ممکن است در اثر 
سرما و گرما و دیگر عوامل دچار بیماری شوند و ما برای جلوگیری از آنها 
دعا می کنیم و صدقه می دهیم و پیشوایان معصوم ما در دعاها و مناجات 
خود برای حفظ و سالمتی امام عصرf دعا کرده و به ما یاد داده اند که 
چگونه برای او دعا کنیم. به عنوان نمونه امام رضا)علیه السالم( پیوسته به 

دعا کردن برای امام زمانf با این دعا امر می کرد:
 »اللهم ادفع عن وليك...و اعذه من شرجميع ما خلقت و عن يمينه و عن 

شماله و من فوقه و من تحته بحفظك الذی ال يضيع من حفظته به«؛ 
خداوندا هر گونه بال را از ساحت ولی خود دور گردان. و او را در پناه خود 
از شر تمام آنچه آفریده و ایجاد و انشا و صورت گری فرموده ای، محفوظ 
بدار و او را از پیش رو و پشت سر و راست و چپ و بالیای آسمانی و زمینی 
محفوظ بدار : حفظ کردنی که هر کس را آن طور محفوظ گردانی از بین 

نرود...)مصباح المتهجد، ص4۰9(
امام حسن عسکری نیز در قنوت نمازهایشان این گونه دعا می فرمود:

»...فاجعله اللهم فی امن مما نشفق عليه منه ورد عنه من سهام المكائد 

مايوجهه اهل الشنان اليه«؛ »خداوندا! او )امام زمان( را در پناهگاهی قرار 
داده تا از شر متجاوزان در امان باشد. خدایا! او را از چیزهایی در امان بدار 
که بر ایش می ترسیم و تیر های نیرنگ را که کینه بدخواهانش به سوی او 

پرتاب می کنند بر طرف ساز«. )مصباح المتهجد(
بنابراین با توجه به کلمات گهربار معصومین دعا برای سالمتی و حفظ وجود 

مبارک امام عصرf صحیح و بایسته می باشد.
البته خداوند متعال ,خلیفه و ولی خود را از هر گونه آسیب ها و آفات حفظ 
آن حضرت  برای سالمتی  داریم  وظیفه  نیز  ما  ولی  فرماید؛  می  حمایت  و 
بکوشیم و بدین وسیله اظهار عشق و ارادت خود را ابراز نماییم. با تمام وجود 
او را بر خود مقدم بداریم و از این راه رضایت و نظر لطف او را نسبت به خود 

جلب نماییم.
بر این اساس دعا و صدقه و... پیش از آنکه برای امام عصرf فایده و اثر 
داشته باشد برای شخص دعا کننده تاثیر دارد. اگر کسی برای حجت الهی 
کاری انجام دهد و او را برخود مقدم بدارد او این اعمال را می بیند و پاسخ 

در خوری می دهد )مثل دعا برای سالمتی آن شخص...(
به طور کلی دعا برای امام زمان از هر حیث آثار و برکات فراوانی دارد از 

جمله:
1- نشانگر عالقه و محبت مسلمانان به ایشان است. اگر چه دوستی تمام 
ائمه معصومین بخشی از ایمان و شرط قبولی اعمال است، در عین حال دعا 
کردن در حق امام زمانf موجب ازدیاد محبت آن حضرت در دل و در 

نتیجه موجب تقویت ایمان می گردد.
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2- اظهار تجدید عهد و پیمان با آن حضرت است و محتوای پیمان با آن 
حضرت را دین داری و شریعت محوری و تصمیم قلبی بر اطاعت امر امام و 

یاری رساندن او با نثار جان و مال تشکیل می دهد.
تجدید بیعت با آن حضرت کاری است که بعد از هر نماز از فرایض پنجگانه، 
یا در هر روز و یا در هر جمعه انجام می شود مستحب است. هر روز بعد از 
نماز صبح دعاهایی که مربوط به وجود مبارک امام عصرf است خوانده 

شود.
دعای شریف »اللهم بلغ موالی صاحب الزمان صلوات اهلل عليه عن جميع 
المؤمنين...« و نیز »دعای عهد« )مفاتیح الجنان، ص891 و 892( شاهدی 

برای این سخن است.
۳- سبب زنده نگه داشتن یاد امام غایب در دل منتظران می گردد. یاد امام 
زمانf توجه به ارزش های دین و اصول اخالقی را در دلها جوانه می زند 
و برعکس غفلت از یاد و خاطره امام یکی از دالیل عمده پژمردگی و سستی 

ارزش های الهی و انسانی در جوامع مسلمان است.

آن سفر کرده که صد قافله دل همره اوست
هر کجا هست خدایا به سالمت دارش

آن  آزردن  مسلما  است،  مهم  برایش  زمانش  امام  سالمتی  که  کسی   -4
حضرت برایش سخت است در نتیجه دعا برای سالمتی آن حضرت، انسان 
را بر انجام کارهایی وامی دارد که موجب خشنودی آن حضرت و در نتیجه 

سبب رسیدن به مقام رضوان الهی می گردد.

5- دعا بسیار مؤثر است و موجب فرج آن حضرت و نیز فرج و گشایش 
در زندگی مؤمنان می شود.

6- موجب قرب الهی است. امام مهدیf در خصوص زیارت آل یس می 
فرمایند: »هرگاه خواستید به وسیله ما به خداوند و به ما توجه کنید این زیارت 

را که از جانب خداوند انشاء شده است بخوانید.«)مفاتیح الجنان، ص 86۳ً(
تأکید  مورد  بسیار  دارد  عمیق  محتوایی  مختلف،  جهات  از  که  زیارت  این 
و سفارش قرار گرفته است. از جمله سالم هایی که در این زیارت ادا می 
شود، از ابتدا تا انتها، دعای برای سالمتی و تندرستی و بهروزی امام زمان

f است.
و  تصبح  السالم عليک حين  ناصر حقه،  و  اهلل  يا خليفه  عليک  »السالم 
تمسی، السالم عليک فی اليل اذا يغشی و النهار اذا تجلی، السالم عليک 
بجوامع السالم؛ سالم بر تو ای جانشین خدا و یاری کننده حق ... درود و 
سالم بر تو هنگامی که بامداد و شام کنی، درود و تهیت الهی بر تو در شب 
که همه جا را فراگیرد و در روز، در وقتی که نور دهد )یعنی سالم بر تو در 

هر صبح و شام(...، درود بر تو درودی همه جانبه... .«

 منبع پرسمان دانشجویی  
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تقوی،  ˏ محمدناصر  سيد  االسالم  حجه 
اتحادیه  ریيس  نایب  شيعه،  اسالم  پژوه 
آلمان  در  شيعه  های  تئولوگ  و  علما  اروپایی 
تا   2004 هامبورگ-  اسالمی  مركز  معاون  و 
اعالی  مجلس  ریيس  نایب  همچنين   ،2009
باشند.  می  تاكنون   2009 از  آلمان  شيعيان 
طی سفر ایشان به شهر ونكوور مصاحبه ای 

را ترتيب دادیم.
لطفاً ابتدا اگر ممكن است در مورد  \

سابقۀ فعاليت های خود در اروپا و خارج 
كشور توضيح دهيد.

بسم اهلل الرحمن الرحیم. به جز فعالیتهای علمی و 
فرهنگی، به طور مشخص و با تمرکز بر سالهای 
اخیر می توانم بگویم که از ابتدای سال 2۰۰4 در 
هامبورگ،  اسالمی  مرکز  مقام  قائم  مسؤولیتهای 
عضوهیئت رییسه مجلس شیعیان آلمان، جانشین 
آلمان  در  شیعه  علمای  اروپایی  اتحادیه  دبیرکل 
و گسترة  نوع  به  توجه  با  و  داشتم  اروپا، حضور  و 
سیاستهای راهبردی ای که در زمان مدیریت آیۀ 
اهلل قائم مقامی که برای نخستین بار در طول حدود 
5۰ سال تاسیس مرکز اسالمی هامبورگ، به عنوان 
نمایندگی مرجعیت شیعه در اروپا حضور مؤثرپیداکرد 

؛ این حقیر در مسؤولیتی که ذکر شد در 
کردم  می  وظیفه  انجام  مرکز  آن 

اروپایی  در حوزة کشورهای  و 
مختلف  های  طیف  با 

از  اعم  مخاطبین 
و  مسلمان 

غیر 

مسلمان 
و  داشتیم  دیالوگ  و  مواجهه 
پنج  کارنامۀ  در  که  آنچه  به  بنا  دوره  این  در 
سالۀ مدیریت مرکز اسالمی هامبورگ است، ضمن 
توّحد و نظام مندی امور و سازمانهای مسلمان ونیز 
و  ادیان  بین  دیالوگ  و  تفاهم  حوزة  در  شیعیان، 

جامعۀ اروپایی فعالیتهای گسترده ای انجام شد که 
در بخش مسلمانان می توان به تاسیس و تشکیل 
»اتحادیۀ  مهم  تشکیالت  دو  رسمی  و  قانونی 
اروپایی اسالمی علماء و تئولوگهای شیعه« و نیز 
بخش  در  و  کرد  اشاره  آلمان«  شیعیان  »مجلس 
تفاهم و مخاطبۀ با جامعۀ اروپا، به تشکیل نشست 
ساالنۀ رهبران مذهبی اروپا با مسؤوالن » اتحادیۀ 
اعضای  انتخاب  به  همینطور  داشت.  اشاره  اروپا« 
جمعیتها و مؤسسات شیعی در آلمان به عنوان نایب 
رییس مجلس شیعیان آلمان و همچنین به عنوان 
عضو هیئت رییسه اتحادیه اروپایی اسالمی علمای 
شیعه مشغول بوده ام و هم اکنون نیز در مدیریت 
انستیتو عقالنیت اسالمی و الهیات صلح همکاری 
فرد  و  ذّره  عنوان  به  فعالیتها  این  روند  در  و  دارم 
کوچکی در خدمت مسلمانان مشتاق انجام وظیفه 

می کردم.
برای جذب هر چه بيشتر جوانان به  \

جلسات مذهبی چه راهكاری را پيشنهاد 
می كنيد؟

برای این گونه جلسات و رونق آنها، یا به تعبیر شما 
جذب مخاطبان و به طور خاص جوانان، دو محور و 
موضوع مهم است : یکی محتوا و غنای 
محتوایی و دوم روش و متد ارائۀ 
آن محتوا که هر دوی اینها 
حایز  بسیار  خود  جای  در 
مسأله  در  است.  اهمیت 
غنای محتوایی، انتخاب 
اولویت  و  موضوعات 
مهم  بسیار  آنها  بندی 
مورد  موضوعات  است. 
نیازی که جامعۀ مخاطبان 
آن  دانستن  تشنۀ  جوانان  و 
را  هستند و سؤالهای عصری خود 
اگر  کنند.  می  یابی  پاسخ  جلسات  این  در 
از  را  خود  جاذبۀ  باشد  اولویتها  آن  از  دور  محتوا 
دست خواهد داد. عالوه بر انتخاب موضوع مناسب 
کسانی  گفت  باید  محتوایی،  بحث  درهمین  و 
غنای  از  بایست  می  کنند  می  موضوع  طرح  که 
آن  در طرح  کافی  ومعرفتی  علمی  عمق  و  علمی 

امروز  باشند.جوان  برخوردار  مطروحه  موضوعات 
عصر  در  مختلف  راههای  از  را  خود  پرسشگری 
بنابراین  بزند.  تواند محک  می  ماهواره  و  اینترنت 
مورد  را  ها  پاسخ  این  حتمی  مقایسۀ  یک  در  او 
ارزیابی و سنجش قرار می دهد. اگر جلسات ما و 
اداره کنندگان جلسات مان از منطق اقناعی کافی 
برخوردار نباشند، نه تنها جاذبه ای نخواهد داشت 
که این مباحث و جلسات می توانند دافعه هم ایجاد 
کنند. یادمان باشد که مخصوصًا در مکتب اهل بیت 
8 منطق عقالنی حرف اول را در دین و مذهب 
و  ما  مراسم  ترین  احساسی  در  حتی  زند.  می  ما 
عاطفی ترین سنت های مذهبی ما مثل عاشورا و 
محّرم، پس از »سخنرانی« روضه می خوانیم و می 
شنویم. یعنی پس از یک ساعت معرفت اندوزی و 
آن  مبنای  بر  و  ریزیم  می  اشک  شناخت،  تقویت 
شناخت ابراز احساسات می کنیم. به عبارت دیگر 
ابتدا إشراب عقل و معرفت صورت می گیرد و بعد 
آن محبِت بر آمده از معرفت است که در احساسات 
ما متبلور می شود. حاال اگر آن اصِل معرفت زایی 
را حذف کنیم یا کمرنگ کنیم و نسبت را معکوس 
کنیم و یک ابراز احساسات و احساس نمایی فربه 
داشته باشیم، در واقع مجالس خود را تهی از محتوا 
کرده ایم و انگار خانه ای که از پای بست درست 
می  ایوانش  نقش  کردن  بزک  مشغول  را  نیست 

با یک دوستسخنی
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افتاده است و جای  بیش  و  اتفاقی که کم  شویم! 
تاسف هم دارد. چون این نسبت غیر معقول، مانند 
کف روی آب میشود و سریع الزوال است. در این 

مورد سخن بسیار است که اینجا جایش نیست.
روشی  مسئلۀ  کردم،  عرض  که  دومی  محور  اما 
است و متد ارائۀ بحث است که مخصوصًا در خارج 
تبلیغ  زباِن  مسئلۀ  جوان  مخاطبین  برای  و  کشور 
است.  اهمیت  حائز  بسیار  محتوا  آن  ارائۀ  زباِن  و 
نیست  گراماتیکی  زبان  صرفًا  زبان،  از  مقصودم 
که  است. مخصوصًا  مهم  خیلی  این هم  البته  که 
پدران خود  زبان  و سوم،  دوم  نسلهای  از  بسیاری 
حضور  مذهبی  مجالس  در  و  دانند  نمی  خوب  را 
یا  درصد  آنکه هشتاد  علت  به  ولی  کنند  پیدا می 
روی  از  شوند،  نمی  متوجه  را  مباحث  در صد  نود 
جلسه  دو  یکی  خود  خانوادة  با  همراهی  و  عالقه 
می آیند و بعد دیگر خدا حافظ ! چون استفاده ای 
بسیار  هم  گراماتیک  زبان  همین  پس  کنند.  نمی 
و روش  بحث  زباِن  این،  از  اما جدای  است.  مهم 
دستوری  و  تحکمی  صورت  به  اگر  مباحث  ارائۀ 
برای مخاطب  را  باشد، کمترین جاذبه  ایمپراتیو  و 
جوان خواهد داشت. جلسات سنتی با وعظ و خطابه 
های سنتی می بایست جای خود را به روش های 
جدید بیان و نیز روشهای جدید اجرا مثل پرسش و 
پاسخ و خروج از حالت گفت و شنفت یک سویه به 
حالتهای میز گرد و بحثهای چند سویه یا به قول 
آلمانی ها » پودیوم دیسکوسیون « بدهد یا الاقل 

در کنار و مکّمِل آن جلسات سنتی باشد. 
که عرض  بود  مستقیم جذب  روشهای  اینها  البته 
موثر دیگری هم  و  اما روشهای غیر مستقیم  شد 
هست. از جمله اینکه به توصیه قرآن کریم کسانی 
که اداره کنندگان جلسات مذهبی هستند، خودشان 
بوده  گویند  می  آنچه  به  عامل  وعمل،  رفتار  در 
باشند و خدای ناکرده از زمرة »تقولون ماالتفعلون« 
که قرآن فرموده : )می گویند آنچیزی را که عمل 
ربّانی،  علمای  از  برخی  اینکه  نباشند.  کنند(  نمی 
وجودشان و حرکتشان و نشست وبرخاستشان برای 
مردم و جوانان جاذبۀ فراوان داشت ؛ یکی از اصلی 
که  بود  آنها  خالصانۀ  عمل  همان  دالیلش،  ترین 
را  برابرش  ده  گفتند، خودشان  کلمه می  اگر یک 
عمل کرده بودند و همه به چشم دیده بودند. نمی 
زیر  سطِح  در  اخالقی،  و  معنوی  زندگی  در  شود 
وقت  و  کرد  حرکت  و  کرد  عمل  جامعه  متوسط 
و  بنشینیم  صندلی  روی  مذهبی،  مجالس  شروع 
حرفهای مرغوب تحویل مردم بدهیم و تازه آنوقت 
اینجوری  و  ما مدرن هستیم  بگوییم  بیاییم و  هم 

عمل میکنیم و در عین حال باالی منبر هم می 
رویم!! طبیعتًا این از مصادیق » کونوا دعاة الناس 
تاثیر گذاری  و  بود  السنتکم « هرگز نخواهد  بغیر 

هم نخواهد داشت.
تعریف شما از هویت دینی چيست و  \

برای شيعيانی كه در غرب زندگی می 
كنند، پایبندی به این هویت تا چه اندازه 

اهميت دارد؟
خب خیلی ساده اگر بخواهیم بیان کنیم هویت یک 
چیز، یعنی فاکتورها و عواملی که باعث شناسایی 
آن چیز از اشیاء و موارد دیگر شود. یعنی به خاطر 
این«، »این«  فاکتورها و مشخصات »  این  وجود 
بگوییم  وقتی  یعنی  نه »آن دیگری«.  و  می شود 
آن شخص »شهری« است و نه »روستایی« یا او 
»اروپایی«  او  و  »اسپانیایی«  نه  و  است  »ایرانی« 
این  یا  و  او  بگوییم  نیز  و  »آفریقایی«  نه  و  است 
و  عناصر  این  دینی«...  »غیر  نه  و  است  »دینی« 
می  او«   « آن  سازندگی  باعث  که  که  خصائصی 
شود عناصر هویت بخش هستند و هر چه از این 
عناصر کم شود، هویت آن چیز ویا شخص دچار 
بحران و آسیب می شود و قدرت تمایز و تشخیص 
می  رنگ  کم  دیگر  موارد  از  چیز  آن  شناسایی  و 
شود. مثاًل وقتی می گوییم » هویت ملّی «، باید 

توجه  به عناصر سازندة یک ملت 
شود  می  ای  مجموعه  که  داشت 
و  آداب  تمدن،  فرهنگ،  تاریخ،  از 
رسوم یک ملت که در بستر زمان 
توّحد سیاسی  شکل گرفته و یک 
هم  ژئوپولیتیکی  و  جغرافیایی 
عناصر  به همین  توجه  اند.  داشته 
هوّیت  مثال  عنوان  به  که  است 
می  تمایز  قومی  هویت  از  را  ملی 
دهد و تفاوتهای ملت را از یک قوم 
باز می شناساند. برای هویت دینی 
هم مهم است که به خود »دین« 

به عنوان یک فکت توجه کنیم.
در یک نگاه کلی و به زبان ساده می توان گفت 
رفتارهاست.  و  ها  باور  از  ای  مجموعه  دین،  که 
تعبیر دو وجهی  از  توانیم  بیان قرآن کریم می  به 
»ایمان « و »عمل صالح« یاد کنیم. الذین آمنوا و 
عملوا الصالحات. البته ایمان و عمل صالح، دریای 
بیکرانی هستند و مرتبه ها و اعماق و درجاتی را 
نظر  منظور  دینی  هویت  در  که  شوند  می  شامل 
نیستند بلکه حداقلهایی از این ایمان که بعالوة حد 
نصابهایی از عمل صالح می شود در هویت دینی 

مورد نظر است. وقتی صحبت از هویت دینی می 
کنیم اواًل باید روشن کنیم مقصودمان کلیت دین 
است یا دین خاّص؟ چون اگر کلّیت دین )منظورم 
دینی آسمانی است( باشد، عناصر و آن حّد نصابهای 
هویت ساز یک تعریفی دارد و وقتی می گوییم » 
هویت دینی یک مسلمان « یک تعریف دیگری را 

شامل می شود.
تعبیر  به  ایمان  همان  یا  باورها  و  عقاید  حوزة  در 
قرآنی، ایمان به وحدانیت خداوند )توحید( و ایمان 
به همه پیامبران و نیز به رسالت پیامبرش حضرت 
محمد s و همچنین ایمان به روز جزا و جهان 
دیگر )که خود این جهان پس از این دنیا مجموعه 
ای است که شامل ثواب و عقاب، رستاخیز، بهشت 
قرآن  و   ) شود  می  و...  مالئکه  وجود  و  دوزخ  و 
کریم تمام این مجموعه و پکیج را تعریف می کند 
به » ایمان به غیب «. چون هیچکدام از اینها در 
عالم شهود نیستند که ما به صورت مادی و متریال 
ببینیم و در دنیای محسوسات مادی از آنها دریافت 
و درک مادی داشته باشیم! این در حوزة اعتقاد و 
مناسک  فقط  نه  صالح«  »عمل  حوزة  در  و  باور؛ 
ترین  مهم  بلکه  ؛  حّج  و  روزه  نماز،  مثل  وشعائر 
اعمال اخالقی دینی مثل راستگویی و امانت داری، 
و  بخشش  و  گذشت  دیگران،  به  احسان  و  انفاق 

خطاپوشی دیگران و... می باشد. اینها مجموعه ای 
است از باور ها و ارزشهای دینی.

 در مسئلۀ هویت دینی باید توجه داشت که عنصر 
تعهد فرد نسبت به این باورها و ارزشها مهم است. 
یعنی احساس تعهد و ادای مسئولیت او در قبال این 
مجموعه است که برای او هویت ساز می شود. به 
عنوان مثال، دو نمونه یکی از حوزة باورها و یکی 

از حوزة عمل صالح برایتان ذکر می کنم : 
ما اگر اعتقاد به » توحید « داریم، این یک آثار و 
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توابع و مسئولیتی برایمان دارد. نمی شود معتقد به 
و  بدانیم  عالم  پروردگار  را  او  فقط  و  باشیم  توحید 
زندگی خود  در مسیر  ولی  کنیم  توکل صحبت  از 
شویم.  پرست  پول  عبارتی  به  و  باشیم  پول  بندة 
البته   ( نمی شود  پرستی جمع  پول  و  پرستی  خدا 
با  آنهم  که  حالل  کسب  منظورم  که  دارید  توجه 
توکل به خدا انسان دنبال معاش می رود و خودش 
پرستی  خدا  که  همانطور   ) نیست!  است،  عبادت 
و هوای نفس پرستی و شهوت پرستی جمع نمی 
شود. کسی که به بیان قرآن کریم » من اتخذ الهه 
و  بزند  توحید  از  دم  تواند  نمی  شود،  می   » هواه 
بگوید که من تعهد و مسئولیتم را به عنصر هویت 

بخش » توحید « اداء کرده ام.
در حوزة عمل صالح هم به عنوان مثال، راستگویی 
و امانت داری مقوالتی هستند که تعهد و مسئولیت 
ویژة خود را طلب می کنند. یک بار این صداقت و 
امانت داری در حوزة شخصی و خانوادگی محدود 
و  حرف  یا  و  دوستان  مال  از  شما  یکبار  و  است 
سخن دوستتان امانت داری می کنید و یک بار هم 
امانت دار میلیونها رأی مردم می شوید. یعنی یکبار 
خانواده  محدودة  و  محیط  در  شما  صداقت  حوزة 
آزموده می شود و یکبار در مقابل وجدان یک ملت 
و بلکه یک تاریخ راستی آزمایی در امانت داری می 
بزنیم و بگوییم  شوید! نمی شود حرفهای قشنگ 
و  تعهد  از  ولی  داریم  قبول  بست  در  را  اینها  که 
کنیم.  خالی  شانه  ارزشها  این  به  نسبت  مسئولیت 
آنوقت است که می شود : ذالک قولهم بأفواههم 
؛حرِف بی تعهد و بدون التزام به مسئولیت آن، باِد 

هواست! 
پس می بینید که این عناصر اعتقادی و عملی که 
تعهد آفرین هستند، تا چه میزان اهمیت پیدا می 
متّدین  فرد  این  گفت  توان  می  که  آنجا  تا  کندد. 
است یا کمترمتدّین و یا اصاًل عناصر هویت دینی 
در  خصوص  به  مسئله  این  نیست.  موجود  او  در 
جوامع غیر دینی و غیر اسالمی بیشتر اهمیت می 
باورها  آراء و عقاید و  یابد. جایی که محّل تالقی 
و عمل هاست. کسی که هویت دینی دارد طبیعتًا 
و  را می شناسد  راه خود  او  است.  تشخیص  قابل 
در آن مسیر مسئولیتها و تعهدات خود گام بر می 
توجه  عملی  و  اعتقادی  فکری،  مسایل  در  دارد. 
اهمیت  حایز  بسیار  بخش  هویت  عناصر  این  به 
نه فقط در حوزة هویت دینی، که در سایر  است. 
موضوعات هویتی دیگر هم چنین است. اگر کسی 
به عناصر هویت بخش خود توجه نداشته باشد و 
در پی تحّفظ آن نباشد، به یکباره خود را سرگردان 
و متحّیر و بی هوّیت می یابد و دچار بحران هوّیت 

می شود. یا اگر به معیارها و خط کش های هویت 
ساز توجه نکند » هوّیت ها « از » ال هویت ها « 
برد که در جای  ندارد و گمان می  او فرقی  برای 
درستی که می خواسته ایستاده است ولی غافل از 
آنکه فرسنگها فاصله گرفته از جایی که مّد نظرش 

بوده است. 
)و طبعًا هر هویت  البته در خصوص هویت دینی 
دیگری( باید توجه داشت که بخشی از این هویت 
در ظواهر دینی جلوه و نمود دارد ؛ یعنی به طوریکه 
هر کس با دیدن رفتارهای یک فرد بتواند تشخیص 
دهد که او دیندار است یا نیست ! و در یک بخش 
دیگر که البته این بخش مهم تر و اساسی تر از آن 
بخش اول است، به درون و باور های قلبی باز می 
گردد که در حقیقت همین بخش، زیر بنای اصلی 
هویت است و به بیانی می توانم بگویم آن بخش 
اول را پمپاژ و تغذیه می کند و اگر این دومی نباشد 
بخش  رفتارهای  آن  یا  باشد،  اول  بخش  فقط  و 
اول و ظواهر از ثبات و دوام چندانی برخوردار نمی 
و  به ظاهر سازی  موارد حتی  برخی  در  یا  و  شود 
خود فریبی و یا دگر فریبی می تواند بدل شود! و 
می شود همان ذلک قولهم بافواههم، یعنی قول و 
فعلی که ریشه ای در درون ندارد و از زمین باورها 

برنیامده و نروئیده است. 
 این نکته را هم بد نیست در پایان پاسخ به این 
سئوال عرض کنم که هویت دینی و یا هویت ملی 
جامعۀ  در  انسان  که  ندارد  این  با  منافاتی  داشتن 
جهانی اهل تعامل باشد. آنهم در مورد دینی مثل 
اسالم که عقالنیت و گفتگو و تفاهم در ذات این 
دین نهفته است. شهروند جهانی بودن در عین حفظ 
هویت دینی، فرق می کند با این که به خاطر آنکه 
در جامعۀ جهانی حضور داشته باشیم تمام عناصر 
هویت بخش دینی و ملی خود را منهدم کنیم و به 
تعبیر حضرت علی8 پشه های سرگردان در باد 
)همج الّرعاع ( شویم ! و به هر طرف که باد وزید 

ما هم به آن سو روانه شویم.
عملكرد اشتباه و غلط بعضی از  \

مسلمانان و پرچم داران دین، باعث 
شده است دین گریزی در ميان جوانان 

توسعه یابد. به نظر شما چگونه می 
توان به جوانان تفهيم كرد كه عملكرد 

این گونه افراد با گوهر دین منافات 
دارد؟

به نظرم بهترین راه این تفهیم و تشخیص عملکرد 
نادرست برخی مسلمانان از اسالم آنست که دین 
و معیارهای دینی را به آنها بشناسانیم. اگر حقیقت 

دین را بشناسند خودشان فرق دین دارواقعی و دین 
نما را از هم باز می شناسند. به فرمایش حضرت 
الحّق تعرف أهله « وقتی حق  علی8 » إعرف 
را بشناسید، اهل حق و پیروی کنندگان از حق را 
مقابل  در جهت  اینکه  و کما  هم خواهید شناخت 
هم فرموده » إعرف الباطل تعرف أهله « باطل را 
بشناس و بدان که باطل چیست، آنگاه اهل باطل 
را هم خواهی شناخت. مشکل اساسی اینست که ما 
این مسیِر شناختی را وارونه معمواًل می پیماییم و 
همانی می شود که شما در سؤال خود مطرح کردید. 
یا  از شناخت مسلمانان  را  دین  یعنی می خواهیم 
حتی برخی پرچمداران اسالم که دین فروشی می 
کنند و به نام دین بر خالف دین عمل می کنند 
بشناسیم. کلید اصلی همین مسیر و روش شناخت 
امیر 8 فرمودند  از باطل است که حضرت  حق 
 » الرجال  بأقدار  الیعرفان  والباطل  الحّق  إّن   «  :
یعنی حّق و باطل با قدر ومنزلت افرادی که دم از 
حّق می زنند و یا به افرادی که به آنها انِگ باطل 
مثل  استثنائاتی  البته  شود.  نمی  شناخته  زنند  می 
الموحدین حضرت علی8 هست که  خود مولی 
به خاطر اوج توحیدش با حق ممزوج و آمیخته می 
الحق   s اکرم  به فرموده حضرت رسول  شود و 
مع علی و علٌی مع الحق می شود و خودش خط 
کش و به تعبیری میزان األعمال می شود. اما » 
أین علی؟! « دیگر مثل علی کیست و کجاست؟ 
ما باید بر اساس همان مالکی که حضرت امیر8 

فرموده عمل کنیم و حق و باطل را بشناسیم.
شما وقتی دین اسالم را شناختید، که دیِن رحمت 
است و برای انسانها کرامِت ویژه ای قائل است ) 
یعنی قرآنش فرموده : ولقد کّرمنا بني آدم ( ؛ دیگر 
که  کنید  قبول  وجه  هیچ  به  توانید  نمی  هیچگاه 
گروهی به اسم اسالم و مسلمانی آدم بکشند و سر 
ببرند و زنان را به اسارت بگیرند و دیگر ادیان را 
تحقیر کنند و یا دیکتاتوری و زور گویی و خفقان 
را روش کار خود قرار دهند. حاال اسمش را »دولت 
اسالمی « هم بگذارند و آرم پرچمشان را هم ال 

إله ااّل اهلل انتخاب کنند.
آن  به  و  اید  شناخته  را  دین  حقیقت  وقتی  شما 
معرفت پیدا کرده اید، این دروغزنان و خالفگویان 
را که بر خداوند افترا می بندند را هم می شناسید. 
یا اگر گروهی و جمعیتی و حکومتی خالفهایی را 
مرتکب شد، آن خالفها و غلطهایش را به اسالم 
نسبت نمی دهید، بلکه آن گروه و یا حکومت را در 

آن زمینه ها خطا کار و منحـرف می دانید. 
 ...ادامه دارد
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های  گزاره  و  مفاهیم  از  قناعات  و  اسراف  مسئله 
مورد اهتمام دین مبین اسالم است که به بیان های 
 8 بیت  اهل  روایات  و  قرآنی  آیات  در  مختلف 
مورد بحث و تأکید گسترده ای قرار گرفته است. به 
همین دلیل در این مطلب بطور خالصه به مسئله 
می  کریم  قرآن  دیدگاه  از  جویی  صرفه  و  اسراف 

پردازیم.
اسراف به معنای تجاوز از حد و زیاده روی کردن 
صرف  که  است،  کمیت  جهت  از  یا  آن  که  است 
کردن مال است در موردی که سزاوار نیست و یا از 
جهت کیفیت است و آن صرف کردن مال است در 

موردی که سزاوار است، لکن بیشتر از آنچه شایسته 
موردی که  در  را  مال  ازهمین جهت صرف  است. 
سزاوار نیست »تبذیر « گفتهاند و صرف مال را در 
زیادتر از آنچه سزاوارمیباشد »اسراف « دانسته اند...

اسراف حتی در امور مباح هم جایز نیست: موضوع 
که  دارد  اهمیت  اسالم  در  قدری  به  صرفهجویی 
علمای اخالق تأکید  یکنند سزاوار است مؤمن در 
امور مباح سعی کند که اسراف نکند، مانند اسراف 
در  چنانکه  خوردن  زدن،  حرف  بیداری،  خواب،  در 
دشمن  را  پرخوابی  و  پرخوری  خدا  است.  حدیث 
و  ارزش  و  تبذیر،  و  اسراف  نکوهش  در  میدارد. 

از  صحیح  بهرهگیری  و  روی  میانه  جایگاه 
نعمتهای الهی در آیات قرآنی و روایات اسالمی 

سخن فراوان به بیان آمده است.
اسراف و تبذیر در نگاه قرآنی :

  اسرافکاران از اصحاب آتشاند: »و همانا
اسرافکاران همراهان آتشاند«. )غافر، 4۳(

  و« است:  مسرفین  کننده  گمراه  خداوند 
بدینسان گمراه کند خدا هر که را که فزونی 

خواه و شک آورنده است.« )غافر، 4۳(
  :خداوند اسراف کنندگان را دوست نمیدارد

»اسراف نکنید چرا که خداوند اسرافکنندگان را 
دوست نمیدارد. )انعام،141 (

  درست و صحیح مصرف نکردن مبغوض
خداوند است: »بخورید و بیاشامید ولی هرگز 
را  اسرافکاران  خداوند  همانا  نورزید  اسراف 

دوست ندارد. )اعراف، ۳1(
  انفاق در  حتی  هرکاری  در  روی  میانه 

پسندیده است: »و آنان که گاهی انفاق کنند 
نه فزون رفتند و نه سخت گیرند و باشد میان 

این اندازهها« )فرقان، 67(
از تدبر در آیات قرآن کریم به خوبی درمی یابیم 
که مسئله اسراف در معنای بسیار وسیعی در قرآن 

بهکار برده شده است.
اسراف  است  آمده  نیز  روایات  در  که  همانگونه 
گاهی  که  ای  گونه  به  دارد!  مختلفی  مراتب 
گاهی  و  است  آشامیدن  و  خوردن  به  مختص 
ضایع کردن نعمات معنوی، مادی و حتی استفاده 
نادرست از امکانات معنوی در زمره ظلم و اسراف 
توصیه  توجه  جالب  نکته  است.  یافته  اختصاص 
قرآن به بازگشت اسراف کنندگان از راهی که در 
پیش گرفته اند به راه نیکی و صرفه جویی است. 
و  از رحمت  میکند که مسرفین  تأکید  رو  این  از 

بخشش الهی مایوس نشوند. 
نیز  اسرائیل  بنی  سوره   27 آیه  در  متعال  خدای 
اسالمی  فرهنگ  در  که:  میکند  تکلیف  اینگونه 
و  مصرف  در  روی  زیاده  دیدیم،  که  همانگونه 
استفاده از نعمت های مادی را از پایینترین مراتب 
اسراف میداند، گستردگی مقوله اسراف آنچنان است 
که حتی در بحث عقاید و اعمال فردی و اجتماعی 
هیچ  در  گفت:  میتوان  جرأت  به  و  نموده  پیدا  راه 
مذهبی به این اندازه برمیانه روی و اعتدال سفارش 

و تاکیید نشده است.

اسراف و صرفه جوییدر فرهنگ اسالمی
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در احوال یکی از مشتاقان دل سوخته و شیفتگان چشم به در دوخته گفته 
اند که چهل شب سه شنبه در مسجد سهله مالزم آستان امید بود. هفته ها 
با عشق و شوق در انتظار امام موعود جان می داد و جان می گرفت. روزها و 

شب ها می گذشت و لحظه به لحظه در انتظار می گذراند.
دستی به روفتن غبار راه، بر خاک می کشید و دستی به ادب خدمتگزاری بر 
سینه می نهاد. پایی به سراسیمگی حرکت بر می آورد و پایی به احتیاط خطر 
باز می کشید. چشمی به مراقبت نظر می بست و چشمی به انتظار گذر می 
گشود. جانش همه جانان شده بود و ذکر و فکرش همه یقین و اطمینان به 
وفای وعده ای که در آن تخلف نباشد. چله نشینی شب های سهله راهی بود 
که بی تردید به مقصد دیدار منتهی می شد و او همۀ وجودش شمعی بود که 

در شعلۀ شوق و انتظار می سوخت.
سه شنبه ها اما می گذشت و او هنوز در میان چهره ها آن نگاه الهوتی را ندیده 
بود و در برق نگاه ها آن آینۀ آسمانی را نمی یافت. سه شنبه ها می رفت و هنوز 
در برابر مرگ چشمانش برق زندگی نمی درخشید و در میان شام تیره اش 

خورشید حیات نمی افروخت.

در قامت رهگذران خیره می شد و به قلبی که تندتر می تپید، وعده می داد و 
به سیمای مؤمنان می نگریست و دلی سرد و خسته را به وعده وصل گرم می 
کرد. یعنی می شود این وعده را تخلف باشد؟ یعنی ممکن است این انتظار به 
نتیجه نرسد؟ یعنی می شود نهالی که با این سه شنبه ها، این آمدن ها، این 
رفتن ها، این اشک ها و این آه ها برافراشته بی ثمر باشد و بار و بری ندهد؟

پس تنهایی زن و بچه هایش چه خواهد شد؟ پس مشتری هایی که از دست 
داده، چگونه جبران خواهد شد؟ پس پاسخ طعنه و کنایۀ مردمان را چه باید 

داد؟ پس... پس...
دل پریشان و جان نگرانش را سیالب فکر و خیال و نگرانی می برد و در 
این حال و روز آشفته یکی هم آمده بود تا نمک بر زخم این پریشانی بپاشد: 
»این پیرمرد نادان چرا اینجا مزاحم من می شود؟ این آدم بیکار چرا وسط 
این پریشانی بر درد و فکرم می افزاید؟ آقا جان بساطت را جمع کن ببر جای 
دیگر، من ۳9 هفته است، درست بر لب همین سکو می نشینم. بلند شو آقا 
جان! تو می دانی در این هفته ها چه کشیده ام تا بتوانم این لحظه ها و 
دقایق با تمرکز و دقت کامل روبه روی در بنشینم و منتظر محبوب باشم؟ 
تو از حال و روز من خبر داری؟ تو از سوختگی دل و جانم آگاهی؟ نیستی... 
اگر بودی که اآلن قدم های حضورت را میان آرامش و سکوت انتظارم نمی 
گذاشتی! اگر از شوق معنوی و عشق عرفانی من خبر داشتی که اکنون این 
خلوت را چنین نمی آشفتی!« مرد به اشارة رهگذر روی برمیگرداند. رهگذر 
آرام می پرسد: »برادر، مشکلی هست؟ چیزی شده؟ مرد بی حوصله  و ناآرام 

می گوید: »نه آقا، شما بفرمایید، مشکلی نیست، حل می شود.«
رهگذر می رود -آرام و پنهان همان طور که آمده است- و مرد موفق می 
شود زحمت پیر همسایه را رفع کند و دوباره به انتظار و سکوت و خلوت 
و ذکر مشغول می گردد. دقیقه ها می گذرند، این دقیقه های آخر. 

لحظه ها سپری می شوند ... این لحظه های آخر.
محبوب  ای  لحظه  نکند  ترسد،  می  هم  نماز شب  خواندن  از  حتی 
بگذرد و او آن لحظه را درنیابد. سر به سجده نمی گذارد، مباد که آنی 
موال حاضر باشد را درک نکند. به صفحۀ قرآن نظر »آن« و او آن 
نمی کند، از ترس آنکه حقیقت وحی بر زمین شوقش نازل شود و او 

آن فرصت عمر را از دست دهد.
خیره به چشمان و نگاه ها و چهره ها می ماند تا اذان صبح را می 
گویند و نماز می خوانند و هوا روشن می شود و مردمان می روند. 
مرد ناباورانه به آسمان نگاه می کند و به در زل می زند و ناامیدانه 
می گرید، تلخ و سیاه. در خود فرو می رود. از خودش خسته است. 
در محبت و لطف آقا شک کند یا در لیاقت و قابلیت خود؟ با وعدة 

قطعی و حتمی چه کند؟
می  او  به  دل  اهل  از  یکی  را  موال  پیغام  که  گذرد  نمی  روزی 
رساند: »بیهوده گله مکن. ما آمدیم به وعده و پیمان وفا کردیم. 
آمدیم و سراغت را گرفتیم و احوالت را پرسیدیم. تو به دعوای 

»!کودکانه با آن پیرمرد مشغول بودی

خير سرمان منتظر آقایم!
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امروز همه ادعای چله نشينی در سهلۀ روزگار و جمكران زندگی 
داریم. همه بر سينۀ شوق می زنيم و علم انتظار برافراشته ایم. 

همه اشك مهر و محبت می ریزیم و چشم بر در دوخته ایم.
همه از انتظار دم می زنیم و از موعود سخن می گوییم؛ اما آیا انتظار نشانه 
امروز سرور و  اگر  انتظار می دهد؟  بوی  و کردارمان چقدر  رفتار  ندارد؟  ای 
موالیمان بر این خانه بگذرد، در رفتار ما چه مشاهده خواهد کرد؟ اگر امروز 
محبوب به حال و روزمان نظر کند، چه خواهد دید جز دعواهای کودکانه و 
ستیزه جویی های ناشی از منیت و نفسانیت؟ چه خواهد یافت جز خودپسندی 
ها و خودپرستی ها؟ بوی کدام انتظار و رنگ کدام شوق در رفتار و کردارمان 
هست؟ در تهمت زدن ها و ناسزا گفتن ها و دروغ بافتن ها و فتنه انگیختن 
ها و حرام خوردن ها و خیانت ورزیدن ها و غفلت کردن هایمان، آیا نشانی 
از حال و روز منتظران هست؟ و به امانت هایش »خیر سرمان منتظر آقاییم« 
خیانت می کنیم! خیر سرمان منتظر آقاییم و از تقوی و تشرع و دیانت چون 
سنت های قدیمی یا گنجینه های باستانی سخن می گوییم! حال و روز ما 
کجا به مانند منتظران است؟ حرف زدن هایمان، راه رفتن هایمان، زندگی 
هایمان چه نقشی از انتظار دارد؟ آنکه منتظر است، مگر همۀ وجودش فکر و 
ذکر موال نیست؟ آنکه ادعای انتظار دارد، مگر همۀ خواب و خیالش شیفتگی 
دیدار محبوب نیست؟ پس کجاست آن نشانه ها و عالمت ها؟ کجاست آن 
انتظار؟ با چه کسی نفاق می ورزیم؟ برای چه کسی بازیگری می کنیم؟ به 
چه کسی دروغ می گوییم؟ تلخ است... اما راست. دردآور است... اما حقیقی. 
برای  شده  مناسبت  یک  برایمان  شعبان  نیمۀ  که  واقعی  اما  است...  شرمبار 
تعارف و تشریفات؛ مناسبتی که فالن حسینیه، فالن مسجد یا فالن خانه که 
پرچمی بیاویزد و چراغی برافروزد و کسی گلی بدهد و کسی شیرینی و شربتی 
بخورد و باز روز از نو و روزی از نو. مناسبتی در کنار مناسبت ها، جشنی مانند 

بقیۀ جشن ها، سخنرانی و شعرخوانی و... ما أکثر الضجیج...
ناله و فریاد و سر و صدا فراوان است. آوازهای خوش بسیار است. فریادهای 

گوشخراش کم نیست.

خدا نکند همان آقایی که از کنار این خانه می گذرد و مشغولیت ها و نزاع های 
کودکانه مان دلش را خون می کند، بخواهد ما را بیازماید. خدا نکند، بگوید 
یکی تان برای من از دیگری بگذرید. یکی تان برای من سکوت کنید. یکی 
تان صندلی تان را رها سازید. یکی تان بر دست و روی رفیقتان بوسه زنید و 
با هم مهربان شوید. خدا نکند آقایمان بخواهد ما مدعیان انتظار را بیازماید. 
خدا نکند آقایمان بپرسد هنوز که آزمون سخت تر ظهور نرسیده، با آزمون 

سخت اطاعت از پرچمداران من چه کرده اید؟
کارنامۀ همه مان سیاه است؛ بی تعارف و مالحظه. اوضاع همه مان خراب 
است؛ بی دروغ و مجامله. جز آنان که به مصداق »قضی نحبه«]1[ رفته اند 
و جز اندک شمار کسان که به معیار »من ینتظر« در آزمون صداقت درد می 

کشند، همه باید سر از خجالت و شرم به زیر افکنیم.
همه باید استغفار کنیم و عذر تقصیر بیاوریم و زبان ببندیم و خاموش شویم. 
نفاق گستری، گرفتار سرازیری فاصله ها  تند دروغ ورزی و  همه در شتاب 
شده ایم و اکنون باید اندکی با خود و موالیمان صداقت پیشه کنیم و سر بر 

خاک توبه بگذاریم.
جز ظاهر و شکلمان، در کدام باطن با غیر منتظران فرق داریم؟ جز الفاظ و 
کلماتمان، در کدام حقیقت با دیگران تفاوت می کنیم؟ آنان که حتی نام آن 

بزرگ را نشنیده اند، با ما جز در این سر و شکل چه مرزی دارند؟
لکۀ شرم تقصیر را جز به آب استغفار و توبۀ نمی توان زدود. با خود راست 
باشیم و همه سر بر خاک بگذاریم و دل بر دست گیریم و زبان به اعتراف 
آه  به  شاید  شهید،  پدران  و  مادران  شب  نیم  دعای  به  خدا  شاید  بگشاییم. 
سوختگان صادق جانباز، شاید به نالۀ راستی و درستی مؤمنان گمنام نمازجمعه 

های بی نشان و... ما مدعیان پرآواز را هم ببخشد و به راه بازگرداند.

]1[. سوره حزاب /2۳. »پس برخی پیمان خویش گزاردند«.
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از  ˏ مراد  شد،  بيان  اول  مقاله  در  مقدمه: 
غرب در این نوشتار، معنای عرفانی یا معنای 
ویژگی  با  ای  پدیده  بلكه  نيست،  جغرافيایی 
متفاوت  ارزشی  نظام  و  وسلبی  ثبوتی  های 
است. همچنين دانسته شدكه در برابر پدیده 
غرب سه نوع رویكرد )شيدایی، نفرت گرایانه، 
زن  رسالت  و  است  گرایانه(مطرح  گزینش 

مسلمان اتخاذ رویكرد سوم است.
در این مقاله تنها به یک اصل و در دومقاله بعدی به 
اصول دیگر پرداخته می شود. اصل اول و بنیادین 
پدیده  برابر  در  مسلمان  زن  گرانه  گزینش  رویکرد 
غرب، خود شناسی بایسته است، که در این نوشتار 

مورد برسی قرار می گیرد.
 خودشناسى بایسته

در  که  است  مهمی   اصول  از  یکی   خودشناسی 
طول تاریخ تفکر بشری به انحای مختلف از سوی 
و  عرفانی  فلسفی ،  متعدد  مکاتب  و  متفاوت  ادیان 
متفکران  اذهان  و  است  شده  مطرح  روانشناسی  
میان  در  است.  کرده  معطوف  خود  به  را  بزرگی  
فالسفه گرچه قبل و بد از سقراط این مساله از سوی 
بتوان  اما شاید  فیلسوفان متعدد مطرح شده است، 
ادعا کرد که سقراط نخستین فیلسوف بزرگی  است 
که اساس فلسفه خویش را بر آن نهاد و مهمترین 
شعار فلسفی خود را »ای انسان خودت را بشناس« 
قرار داد. او برین باور بود که هیچ موضوعی برای 

شناخت، مهمتر از خود شناسی  یافت نمی شود. 
فیلسوفان  نوین،  فلسفی  مکاتب  میان  در 
سایر  از  بیشتر  مساله  بدین  اگزیستانسیالیست، 
به  آنها  انتقاد  مهمترین  و  کردند.  توجه  مکاتب 
ارسطو این است که او بر خالف استاد  استاد خویش 
-افالطون استاد ارسطو و شاگرد سقراط بود- مسیر 
فلسفه را از "خودشناسی" به سوی "جهان شناسی" 

منحرف کرد.
بر اساس تاریخ مکتوب بیشتر انسانها توجه بایسته 
به "خودشناسی" نداشته اند، بلکه عمده توانایی های 
خود-  -غیر  مختلف  اشیائ  سوی  به  را  خویش 
معطوف کردند. اکثّریت انسانها به جّد در صدد درک 
اما از  و فهم قیمت اشیائ مختلف بوده و هستند، 
درک و فهم قیمت خویش باز ماندن و این حقیقتی 

تلخ و نا صواب در تاریخ تفکر بشریست.
پیامبران الهی یکی  از وظایف خطیر خویش را اگاه 

نمودن انسان از این خطر بزرگ معرفی  کرده اند و 
در همین راستا است که  قرآن کریم می فرماید: »َيا 
کسانی  َنفَُسُكْم«  ای  أ َعلَْيُكْم  ا  َمنُو آ يَن  ِ ّلَ ا ا  َ َّيُ أ
که ایمان آورده اید، بر شما الزم است که به خودتان 
غافل  خویش  اسرار  درون  کشف  از  و  بپردازید 
نباشید. بر همین اساس است که از نظر دین مقدس 
اسالم، رابطه وثیق و تنگاتنگی میان خود شناسی  و 
خدا شناسی  وجود دارد و حتی خود شناسی  معبری 
وثیق، عمیق و مطمئن برای خداشناسی است: »من 
بر  دیگر  روایت  در  و  ربه«  عرف  فقد  نفسه  عرف 
معبریت خود شناسی  برای خودشناسی با افزون واژه 
"فقد" ابرام و تاکید بیشتری شده است. »من عرف 

نفسه فقد عرف ربه«. 
امام صادق8 خودشناسی را مهمترین راه مبارزه با 
بیماری مهلک وجودی معرفی  می کند و می فرماید: 
خداوند تو را طبیب خویشتن قرار داده و راه سالمت 
بیان شده و  برایت  را به تو شناسانده است، دردها 
به سوی داروهای دردهایت و راههای عالج آن هم 

رهنمایی  شدی.
مراد از خود شناسی  آن است که انسان استعداد ها و 
تواناییهای درونی خود را دریابد. ما بر اساس فرهنگ 
اسالمی برین باوریم که در نهاد انسان استعدادهای 
الیتناهی  کمال  به  دستیابی  جهت  در  فراوانی  
با  انسان  یعنی   دارد،  وجود  متناهی  نا  انحطاط  یا 
شناسایی این استعدادها و به فعلیت در آوردن آنها 
« دست یابد و یا  َنٰ َْد أ َْو  أ  ِ

ْ
َسني َقْو َب  هم میتواند به »َقا

به فعلیت درآوردن قسم دیگر نیروهای درونی  جز 
« قرار گیرد. ََضّلُ أ ُهْ   

ْ
َبل ِم  ْنَعا َ

ْ
ل َكا ِئَك  ـٰ لَ ُو گروه »أ

به  محفوف  انسان  وجودی  حقیقت  دیگر  بیان  به 
دو گروه استعداد بی  نهایت -بی  نهایت های تعالی 
و  است  آفرین-  انحطاط  های  نهایت  بی   بخش، 
دنیا  در  انسان  ابتالی  زمینه  بزرگترین  خود  این 
است و این انسان  است که باید تصمیم بگیرد که 

»اعلی عليين و یا اسفل السافلين« را بر گزیند.
البته بیان این نکته ضروری است که شناخت این 
استعداد های درونی  امری ساده و راحت نیست، بلکه 
و  عطوف  علیم،  هادیانی  روشن،  ضمیری   به  نیاز 
رحیم دارد. در صورت فقدان چنین شرایطی، ممکن 
ها ی  بهره  مختلف  علوم  از  گرچه  انسانی   است 
فراوانی  برده باشد، اما در خود شناسی  گام نخستین 

را طی  نکرده باشد. به تعبیر موالنا:

 گرچه به ظاهر آن پری پنهان بود
آدمی  پنهان تر از پریان بود

 نزد عاقل زان پری که مضمر است
آدمی  صد بار خود پنهان تر است

 مرد را صد سال غم و خال او
یک سر مویی نداند حال او

 صد هزاران فصل داند از علوم
جای خود را می نداند آن  ظلوم

 دند او خاصیت هر جوهری
در بین جوهر خود چون خری

یک علت مهم صعوبت خود شناسی  آن  است که 
انسان دارای دو نوع خود است، یک نوع خود، که 
از آن  به خود دروغین، طفیلی... یاد می شود و خود 
دیگر از آن  به خود حقیقی ، راستین.... یاد می شود. 
اسالمی،  شناسی   انسان  اساس  بر  دیگر  بیان  به 
است،  نهفته  گرایش ها  گونه  دو  انسان  سرشت  در 
تکاثر در  گرایش خوردن، خوابیدن، غریزه جنسی ، 
اموال، قدرت و... جز یک قسم این گرایش ها است. 
دسته دوم گرایش، گرایش به حقیقت طلبی، کامل 

خواهی ، عدالت جویی، زیبایی خواهی ... است.
دسته  و  طفیلی  خود  به  ناظر  گرایش ها  اول  دسته 
دوم گرایش ها ناظر به خود واقعی و راستین است. 
واقعیت تلخ آن  است که در طول تاریخ بسیاری از 
انسان ها همه یا عمده توجهشان به سوی گرایش 
بسیار  تعداد  و  شده  معطوف  طفیلی(  )خود  نخست 
گرایش  سوی  به  توجهشان  انسان ها  از  کمتری 
ثانوی معطوف است. به زبان دیگر اکثر انسان ها از 
خود حقیقی  غافل هستند، و خود طفیلی را به جای 
خود حقیقی  نشانده اند. به تعبیر موالنا اکثر انسان ها 
به جای رسیدگی کار خود و ساختن خانه در زمین 
می  بنا  دیگران  زمین  در  خانه  واقعی (،  )خود  خود 
بیگانه )خود دروغین( کار می  کنند، در واقع برای 

کنند نه برای خود )خود واقعی (.
 در زمین دیگران خانه مکن
کار خود کن کار بیگانه مکن
 کیست بیگانه تن خاکی تو
کز برای اوست غمناکی تو

 تا تو تن را چرب و شیرین میدهی
 گوهر جان را نیابی فربهی

 گر  میان مشک، تن  را جا شود
وقت مردن گند او پیدا شود

بررسی  رسالت زن مسلمان در برابر پدیده غرب)2(
دکتر عین اهلل خادمی استاد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران  
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صدارا،عدلخداوندیصالبتمىبخشيدومهرربانىگرما
مىداد.وماهرچهاس�تقامت،ازاینصداگرفتيموهرچه

تحمل،ازایننوادریافتيم.
درزیرس�همگينترینپنجههایشكنجهتابمىآوردیم
کهش�كنجزلفت�ورامىدیدیم.درکش�اکشتازیانههاو

چكاچ�كشمش�يرها،برقنگاهت�وتابمانم�ىدادوصدای
گامهایآمدنتتوانمانمىبخشيد.

رایح�هاتک�همژدهحض�ورتوراب�ردوشمىکش�يدمرهمىبر
زخمهاینوبهنومانبودوجبرجانهایشكستهمان.دردهاهمهاز

آنروتابآوردنىبودکهتوآمدنىبودی.
تحملش�دائدازآنروش�دنىبودکهظهورتش�دنىبودوبهتحقق

پيوستنى.
انگارتخمصبربودیمکهدرخاکانتظارتابمىآوردیمتادرهرم

خورشيدتوبهبالوپربنشينيم.
سنگينىبارانتظاربرپشتما،سنگينىیكسالودوسالنيست
سنگينىیكقرنودوقرننيست.حتىاززمانتودیعیازدهمين

خورشيدنيست.
تاریخانتظاروش�كيبایىمابهآنظلمکهدرعاش�ورابرمارفتهاس�تبر
مىگردد،بهآنتيرهاکهازکمانقس�اوتبرخاس�توبرگلویمظلوميت
نشست،بهآنسماسبهایکفرکهآبدانمطهرتوحيدرامشبكکرد.به

آنجنایتىکهدستوپایمردانگىرابرید.
ازآنزمانتاکن�ونم�اب�هآبحي�اتانتظارزن�دهایم،انتظارظهورمنتقم

خونحسين.
تاریخاس�تقامتماازآنزمانهمدورترمىرود،ازعاش�ورامىگذردوبه
بعثتپيامبراکرممىرسد.هماودرمقابلهمهجهلوظلموکفروشرکو
عنادوفسادیکهجهانآنزمانراپوشاندهبودوعدهمىفرمودکهکسى
خواهدآمد.نامشناممن،کنيهاشکنيهمن،لقبشلقبمن،دوازدهيمن
وص�ىم�نخ�واه�دب�ودوجه�انراازت�وحي�دوع�دلوعش�قوداد

پرخواهدفرمود.
ام�اتاری�خصبروانتظارمابهدورترهاب�رمىگردد،بهمظلوميتوتنهایى
عيسى،بهغربتموسى،بهاستقامتنوحوازهمهاینهاگذرمىکندتابه

مظلوميتهابيلمىرسد.
انتظاروبردباریماراوس�عتىاس�تازهابيلتاکنونوتابرخاستنفریاد

جبرئيلدرزمينوآسمانوآوردنمژدهظهورامامزمان)عج(.
آریودرآنزمانهستىحياتخواهدیافت،عشقپروبالخواهدگشود
ودررگهایخش�كيدهعلم،خونتازهخواهددوید.پش�تهيوالیظلمو
جهلباخاک،انسجاودانخواهدگرفت،شيطانخلعسالحخواهدشد،

انسانبرمرکبرشدخواهدنشستوعروجرازمزمهخواهدکرد.
سيدمهدیشجاعى

طلوع مى كند آن آفتاب پنهانى
ز سمت مشرق جغرافياى عرفانى

دوباره پلك دلم مى پرد، نشانه چيست؟
شنيده ام كه مى آيد كسى به مهمانى

كسى كه سبزتر از هزار بهار
كسى، شگفت كسى آن چنان كه ميدانى

كسى كه نقطه آغاز هرچه پرواز است
تويى كه در سفر عشق، خط پايانى

تويى بهانه آن ابرها كه مى گريند
بيا كه صاف شود اين هواى بارانى

تو از حوالى اقليم هر كجا آباد
بيا كه مى رود اين شهر، رو به ويرانى
كنار نام تو لنگر گرفت كشتى عشق
بيا كه ياد تو آرامشى است طوفانى

خ�دا كن�د ت�و بياي�ئ

طل�وع م�ئ كن�د
 آن آفت�اب پنهان�ئ 
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آیۀ اهلل بهجت می فرمودند: ابتالئات شیعه امروز بسیار زیاد است. از 
ظلم و ستم و بال و فشاری که بر سر اسالم و مسلمانان به خصوص 
بیماری های  است.  رسیده  استخوان  به  کارد  می آید،  ایمان  اهل 
مختلف و حوادث زیاد شده است. باید در مشاهد مشّرفه و مواقف 
مهّمه برای رفع ابتالئات شیعه دعا کرد و تضّرع نمود. ما باید از همه 
بخواهیم که متوسل شوند و دعا کنند و تضّرع نمایند تا بلکه فرجی 
دعا  برای  نشود  عمومی  فرج  موجب  اگر  فرج  دعای  شود.  حاصل 
از روایات  انشاهلل چنانچه در بعضی  کننده موجب فرج خواهد بود. 

آمده: »دعا کنید که در آن فرج شماست«.
برخی از مردم به مرحوم آقای شیخ حسنعلی تهرانی متوسل می شدند 
به  باید  ما  نیستند.   fامام عصر متوّجه  ولی  می گرفتند؛  نتیجه  و 
از این ها به امام عصرf متوسل باشیم؛ تا نتیجه بگیریم.  بیش 
اگر اهل ایمان، پناهگاه حقیقی خود حضرت صاحب الزمان f  را 
بشناسند و به آن پناه برند؛ امکان ندارد که از آن ناحیه مورد عنایت 

واقع نشوند. مقّدم دانستن تعجیل در فرج بر سایر حاجات خود
آیۀ اهلل بهجت پیرامون مقّدم دانستن تعجیل در فرج بر سایر حاجات 
حاجت  شدن  برآورده  برای  همه  که  افسوس  فرمودند:  می  خود 

را  فرج  دعای  باید  همه   ،11 ساعت  نیمه،  شب  شعبان،  نیمه  امسال 
که  قدری  به  روز  هر  نکنید.  راترک  برنامه  این  هم  سال  دوره  بخوانید. 
وقتتان اجازه می دهد قرآن بخوانید، به خود ولی عصر هدیه کنید. اگر این 
کار را عمل کنید، تو، دوره سال هر روز باالترین گوهر را که کالم اهلل است 
قرائت کنی، به او هدیه کنی، شب بیست و سوم رمضان که شب قدر است 

دفتر عملت به امضای او می رسد، آیا با تو چه معامله خواهد کرد؟
افسوس که عمر گذشت و ما از این زندگی بهره ای که باید نبردیم. شما 
جوان اید! از دوران جوانی کار کنید، قرآن را هر روز ترک نکنید، به امام 
زمان هدیه کنید، اگر یک ِگلی را کنار دسته ُگل بگذاری، روز اول اثری نمی 
بینی اما اگر یکماه این ِگل کنار آن ُگل بود بعد که برداشتی می بینی بوی 
ُگل می دهد. دل من و تو هم این جور است، یک روز قرآن بخوانی مثل 
ِگلی است که یک روز کنار ُگل است، اما اگر یکسال هرروز قرآن بخوانی، 
آن هم قرآن را به او هدیه کنی، به این هدیه برمی گردد به او، دیگر کار، 
کارتو نیست؛ می شود از من و تو هدیه ای به سلیمان زمان. آن وقت او به 
کرمش با ما چه معامله خواهد کرد؟! این است مقام، منصب، این است راه 

ارتباط با ولی عصر.
شما تصور می کنید که او از نظرها پنهان است ولی خبر ندارید که چشم ها 
از دیدن او محروم است اما اشعه انوار او برهمه این دلها می تابد. خودش 
فرمود: ما شما را فراموش نمی کنیم، ما مراعات شما را از دست نمی دهیم. 
همه شما تحت نظر او اید، سعی کنید از این نظر بیگانه نشوید. نماز را اول 

وقت بخوانید، رابطه را با خدا حفظ کنید، قرآن را هر روز بخوانید، به او هدیه 
کنید. با این دو عمل، هم به مبدأ عالم مرتبط اید، هم به حجت او، سعادت 

دنیا وآخرت نصیب همه شماست.
آبائه، فی هذه  الحسن صلواتک عليه وعلی  بن  الحجة  لوليک  اللهم کن 
الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليال وعينا حتی تسکنه 

أرضک طوعا وتمتعه فيها طويال.
اللهم صل وسلم علی وليک  المسلمين،  أمور  اللهم أصلح کل فاسد من 
وآله  محمد  بحق  علمک،  فی  ما  عدد  والزمان  العصر  صاحب  وحجتک 

الطاهرين، والحمد هلل رب العالمين.

بیانات آیت اهلل العظمی وحید خراسانی
در دیدار جمعی از جوانان و دانشجویان مشهد مقدس

آن حضرت چه  که خود  دانند  نمی  و  روند،  به مسجد جمکران می  شخصی خود 
التماس دعایی از آنها دارد که برای تعجیل َفَرج او دعا کنند!

 f هر کدام در فکر حوایج شخصی خود هستیم، و به فکر آن حضرت امام زمان
که نفعش به همه برمی گردد و از اهّم ضرورّیات است - نیستیم! و در نهایت در نظر 
آیه اهلل بهجت »مهم تر از دعا برای تعجیل فرج حضرت مهدی f  دعا برای بقای 

ایمان و ثبات قدم در عقیده و انکار نکردن حضرت تا ظهور او می باشد.«
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“ Belief in the appearance of the Mahdi and 
Savior from the Ahl al-Bait is a widespread 

and collective belief of the Muslims and is not exclusive 
to the Shia. 

Though, the Shia also specify his identity in terms of 
lineage and characteristics, the belief itself is universal. 
According to the principles of the Twelver Shia School, 
without belief in it, one’s faith is incomplete, and the 
acceptance of one’s actions is dependent on accepting it. 
One who dies without believing in this issue or who does 
not recognize the twelfth Imam as the Imam, has died 
the death of ignorance according to the judgement of the 
prophetic tradition: 

“Whoever dies without recognizing the 
Imam of his time dies the death of the Age of 

Ignorance”

According to Islamic Principles, the world is a place of tests 
and trials and people are in a state of being tried during 
everything that happens to them. During youth and old 
age, whether wealthy or in need, in health and illness, when 
in power, when in leadership, they are always in a state of 
trial; it makes no difference whether the Imam is present 
or in occultation (Ghaybat). The Quran (Surat Ankabut, 
verse 2) says in this regard:ۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤ

“Have the people presumed they would be released upon 
saying, ‘We believe,’ without being tested?”  

These trials have wisdom and many benefits, among which 
is that the people of the world and society become ready 
for that dignified reappearance in which the resolute and 
steadfast believers will be separated from the remaining 
people. 

Preserving one’s faith during the period of Imam’s 
occultation is possible by enduring very severe difficulties. 
Without doubt, millions of people have passed these trials 
with pride and heads held high, that is through patience 
and forbearance and perseverance in difficulties, they 
succeed in preserving their religion, faith, and honor.

According to the content of some traditions, during 
this period protecting one’s religion will become more 
difficult than holding fire in the palm of one’s hand, and 
oppression, injustice, corruption, and perversion will 
become prevalent. Values will be regarded as being against 
values, and things opposed to values will be regarded 
as values. Sins will be considered a matter of pride and 
accomplishment. One’s friends will encourage and induce 
him to sin and reproach him for not cooperating with 
oppressors, sinners, and corrupt people. Women will 
enter into work exclusive to men. Many wars and natural 
afflictions will come about. 

The Holy Prophet and his successor Imams had already 
forewarned the Ummat that in the last age there will be 
doubt cast in the minds of the people about the awaited 
Imam. It will be at this time that the faith of the true 
believers will be evident from that of those just claiming 
to be believers. The believers must show perseverance in 
abiding by the commandments of religion, struggle to 
elevate the word of Islam and honor of the Muslims, and 
repel the influence of cultural and political domination of 
foreigners. They must not lose hold of themselves in cade 
of the power and strength of the disbelievers or become 
inclined towards their improper behavior. 

During the age of the reappearance of Imam Mahdi and 
His establishment of a united just world government, 
the world will be filled with equity, justice, goodness, and 
blessings. The Prophet has given news of this blessed 
event and requested his Ummat to be in wait of that 
consequential day. May Allah hasten the return of Imam 
Mahdi and establish justice throughout the earth.

Excerpts from the book: Discussions concerning Al-Mahdi By 
Ayatollah Ozma Safi Gulpayegani

of the Twelve Imam
Reappearance
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Real awareness and recognition of Imam Mahdi (a.s) will 
teach us to do serious efforts to reflect the qualities and 
characteristics of Imam Mahdi (a.s) in our individual and 
social life as awaiting is an inner condition  which requires 
practical steps for welcoming the awaited person. The 
more we feel deep and strong attachment with someone 
the more we will desperately look at the door  and take 

practical steps to pave the grounds  for the return of this 
person. The real awaiting of Imam Mahdi (a.s) will also 
cause his continuous remembrance and actions that may 
draw the Imam's attention and affection.       

We cannot wait for the revolution of Imam Mahdi 
(a.s) by staying away from our religious and spiritual 
responsibilities and disassociating ourselves from the 
actual participation in accomplishing the objectives of the 
Prophets of God and thus we cannot wait for the absolute 
justice by showing injustice in our individual and social 
life. 

Has Re-appearance Occurred or Will Occur?  
Abu Basir a close companion of Imam Sadiq (a.s) asked, 
when Imam Mahdi will re-appear? Imam replied, if you 
know the meaning of his re-appearance, as if he has 
re-appeared for you because of the (real nature) of your 
awaiting. This narration teaches us to always realize 
that we are living under the governance of Imam Mahdi 
(a.s) and Imam Mehdi (a.s) is well aware of what we are 
doing. Similarly, one of the companion of Imam Raza 
(a.s) asked, when will Imam Mahdi re-appear? Imam 

Raza (a.s) replied, do you not know that awaiting for 
the re-appearance of Imam Mahdi (a.s) is a part of his 
re-appearance? This saying of Imam (a.s) also shows that 
the nature of our awaiting determines our relation with 
the re-appearance of Imam Mahdi (a.s). 

In another hadith,  Imam Sadiq (a.s) says that God will 

establish our governance whenever He desires, and then 
he added, the one who likes to be among the companion of 
Imam Mahdi (a.s), he must act righteously and  cultivate 
moral beauties while he is awaiting. If such person dies 
before the re-appearance of Imam Mahdi (a.s), and Imam 
Mahdi (a.s) reappears after that, he will get the same 
reward of those who will be practically in the tent of Imam 
Mahdi (a.s).    

Occultation of Imam Al-Mahdi (a.s)  and 
Trial of God  

One of the traditions of God in the universe is to put human 
beings on trial and test them. The Quran states: Do the 
people suppose that they will be let off because they say," 
We have faith," and they will not be tested?( Qur'an, 29:2). 
Similarly the Qur'an also says, We will surely test you with 
a measure of fear and hunger and a loss of wealth, lives, 
and fruits; and give good news to the patient. (Qur'an: 
2:155). 

One of the philosophies of the trial of God is to separate 
pure from impure and real believer from the one whose 
faith is superficial and apparent. According to some ahadith  
, one of the reasons of occultation of Imam mahdi (a.s) is 
to test the believers  whether they are firm and steadfast in 
their beliefs or not. In the time of major occultation, the 
purpose of trial is to separate real anticipators  from  the 
ritualistic anticipators, and as a result everyone will get 
the reward according to his or her own level of awareness 
of the importance of re-appearance of Imam Mahdi (a.s) 
and participation in the mission of Imam (a.s) during his 
occultation.  

  

we practically need to become the part 
of the movement of  Mahdaviat which is 
the movement of justice and equality. 
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Awareness of Imam Mahdi(a.s)

 

“ One of the important duties of awaiting for the 
reappearance of Imam Mehdi (a.s) is to increase 

our awareness (Marifat) about the characteristics and 
qualities of Imam Mehdi (a.s). 

We need to know why Imam Mehdi has to come? What  
will he basically do? How can we be the part of his clique if 
we get the opportunity to see his reappearance, and if we do 
not get the chance to see him, how can we get the reward of 
those who will him in his mission after reappearance? So 
our awareness and understanding of the mission of Imam 
Mehdi is necessary for the following reasons:  

Ritualistic Recognition and Real 
Recognition 

Without recognizing the Mahdi (a.s) we will not be able to 
follow our religion in true sense because once we decide 
to recognize Imam Mahdi (a.s), we have to recognize the 
objectives of the Prophets of God, their teachings, their 
mission, their qualities, their efforts and their demands 
from their followers. The objective  of knowing the 
Prophets of God is not achievable unless our awareness 
of God , His Existence, His oneness and purpose of His 
creation and as a result His purpose to send  the Prophets 
is reached to the appropriate level. Zurarah a companion 
of Imam Sadiq (a.s) asked, " What is the best action 
during occultation?" Imam (a.s) replied, always recite the 
following supplication:

O Allah introduce yourself to me, for if you do not 
introduce yourself to me, I will not recognize your Prophet 
(saws), and if I do not recognize your Prophet (saws), I 
will not recognize your authority (Imamat) and if i do not 
recognize your authority I will deviate from my religion.  

This hadith shows that intellectual, moral and practical 
aspect of our religiosity is deeply interconnected with the 
awareness of Imam Mahdi (a.s), however this  awareness 
does not mean to simply know him in a ritualistic and 

ceremonial manner but it demands serious efforts to get 
deep theoretical and practical knowledge of the existence 
of God and the teachings of the Prophets of God,  and 
reflect the Divine objectives and Principles in our personal 
life. 

Inner Realization for the Re-appearance of 
Imam Mahdi (a.s)

It is important to differentiate  real and constructive 
awaiting for Imam Mahdi (a.s) from the false awaiting. 
Only recognition of Imam Mahdi (a.s) can teach us to 
understand our needs and requirements. As we do not go 
after the water and food without  the real thrust and hunger, 
similarly we should also feel real need for the reappearance 
of Imam Mahdi (a.s) while only in-depth understanding of 
current political and social environment and recognizing 
the real essences of oppression and tyranny, and feeling of 
helplessness for the positive contribution  in changing the 
circumstances can connect us with the re-appearance of 
Imam Mahdi (/a.s)

According to the Qur'an the suppressed people will be 
bestowed the governance of this earth: But We have decided 
to grant a favor to the suppressed ones by appointing them 
leaders and heirs of the land (Qur'an, 28:5). There are 
two types of suppressed people in the view of the Qur'an, 
those who were suppressed but were able to take action 
against the suppressors of their time or at least they were 
able to migrate but they did not do so, and those who were 
suppressed and wanted to change their circumstances and 
take action against the oppressors of their time but they 
were helpless. The second category will be considered as 
the real follower of Imam Mahdi (a.s).

The Marifat of Imam Mahdi (a.s) will teach us that 
in order to be a part of Imam Mahdi's supporters, we 
practically need to become the part of the movement of 
Mahdaviat which is the movement of justice and equality. 

  Dr. Syed Nasir Zaidi

in Occultation
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I leave for you two precious things, the Book of God, and my Family

He Will Come...

Imam Ali 8
With Our Mahdi('s appearance), 
all proofs would be broken; 
for he is the last Imam, the 
savior of the 'Ummah, and the 
highest point of light, and has a 
recondite secret.

Bihar Al-Anwar, Issue 77, P300
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