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 غیبت عصر در استعجال چالش
سهرابیصادق

1
 چکیده
 با افراد آن در که است غیبت عصر طوالنی دوران های چالش از یکی تعجالاس

 بوه تووجهی هویچ و هسوتند معصوم حکومت و امر تحقق دنبال به ورزی شتاف
 بووه را خووود سووان بوودین و ندارنوود آن شوورایط و مقوودمات و ها زمینووه سووازی فراهم
 سازند. می روانه هالکت

 آن های ریشووه بووه روایووات براسوواس چووالش ایوون تحلیوو  بوورای پووژوهش ایوون
 زبووان از معصوووم حکومووت و اموور تحقووق راه تحلیوو  در آن مقابوو  در و پرداختووه
 بووه توجووه طریووق از معصوووم حکومووت تحقووق راه اسووت. برداشووته گووامی روایوات
 فوراهم هایی زمینوه آن رسویدن بوا توا اسوت ایموانی جامعه کمالی مرحله و غایت
 طوی بوا انتظار پرتو در و استبطاء و استعجال و توقیت های چالش بدون و شود

 یابیم. دست معصوم حکومت هدف به امر احیای گانه پن  مراح 
 کلیدی واژگان

 توّلی. امر، تحم  چالش، امر، احیاء انتظار، استبطاء، استعجال،

                                                        
 .عضو هیئت علمی مؤسسه آینده روشن )پژوهشکده مهدویت( قم .1
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 مقدمه

 که است غیبت عصر دوران فرهنگی و اعتقادی های چالش از یکی استعجال و خواهی شتاف
 بوه هودایت اماموان از فراوانوی روایوات کوه اسوت منظور همین به است. رو روبه نآ با شیعی جامعه
 جامعووه سووازی مصون بوورای رو ایوون از انوود. داده هشوودار را مسووتعجالن هالکووت و انوود. پرداخته آن

 هستیم. آن خطرات و ها ریشه و استعجال چالش به نسبت درستی تحلی  به نیازمند باورمندان
 گیری شووک  فراینوود از روایووات محتوووایی تحلیوو  براسوواس کووه تاسوو آن بوور رو پوویش پووژوهش
 راه از درسوووت تصووویری و بگشووواید. ورزان اندیشووه فووراروی را ای دریچوووه آن خطوورات و اسووتعجال

 از استبطاء و استعجال و توقیت های چالش از داشتن حذر بر با و بگذارد نمایش به آن رفت برون
 دعوووت انتظووار خیمووۀ و فسووطاط بووه را همگووان ر،انتظووا مفهووومی حوووز  در صووحیح تبیینووی طریووق
 نماید.

 شناسی مفهوم
 حکومت و معصوم امر تحقق برای استعجال است. استعجال غیبت عصر های چالش از یکی
 و العجلوه طلوب هوو واالسوتعجال» دیگوری یوا خوود از اسوت رغبت و عجله طلب استعجال و الهی.
 و عجلوه الکوریم( القورآن کلموات فوی )التحقیوق «غیوره عون او نفسوه عون الطلب کان سواء الرغبة،
 در اسووت نشووده فوراهم آن شوورایط و مقوودمات و اسوت نرسوویده آن وقووت هنووز کووه اموووری در شوتاف
 فرمایند: می البالغه نه  53 نامه در حضرت است. شده نهی و مّذمت دینی های آموزه

َ   َو  را ی َ َعَجَلرَة  َو  إر ورر  َالأ م 
رراألأ  رَل  بر ررا َقبأ َ َواهنر

َ
ور  أ

َ
َ   أ َسرق   هَیررا َالت َ رَد  فر نأ ررا عر َ َكاهنر مأ ور  إر

َ
َجاَجرَة  أ هَیررا َالل َ َذا فر  إر

َ  أ  ور  َتَنك َ
َ
َن  أ َوهأ ا َالأ َ َذا َعمأ َضَحتأ  إر َتوأ سأ ل َ  َفَضعأ  ار ر   ك  مأ

َ
َعه   أ ضر عأ  َو  َموأ ق  وأ

َ
ل َ  أ ر   ك  مأ

َ
َعه   أ ق   ؛َموأ

 رسویده آن وقوت کوه اریکو در یوا کنوی  شوتاف فرانرسویده آن وقت که کاری در هرگز مبادا
 ورزی اصورار نیسوت روشن آن( )حقیقت که چیزی در یا و شوی، سست و شوی درمانده

 توا کون توالش کنوی. کوتواهی و سستی آشکار و واضح کارهای در یا و نمایی جویی ستیزه و
 ناموه البالغوه، )نهو  دهی. انجام خود به منصوص زمان در و خود جای در را کاری هر
53) 

 یوا اموور بوا برخورد در انسان اند. داده پرهیز تفریط و افراط بعد دو از کاری هر نجاما در حضرت
 و سسووتی و تسووّقط حالووت یووا و اسووت. افووراط حالووت همووان ایوون کووه دارد شووتاف و عجلووه حالووت

 و لجاجت حالت یا فرمایند: می ادامه در حضرت است. تفریط همان که انگاری سه  و درماندگی
 افوراط حالوت لجاجوت هوم جوا ایون در و دارد. کوتواهی و وهون حالت یا و دارد جویی ستیزه و اصرار
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 تفریط. حالت وهن و است
 هنگوام اموور در تهواون و سسوتی از و آن وقوت رسویدن از قبو  اموور در شتاف و عجله از حضرت
 رد )عجلوه افوراط حالوت دو بوه نواظر دوگانوه ایون و اند. داده پرهیز آن انجام از توانمندی و امکان
 باشد. می کارها در آن( بودن ممکن هنگام امور در )تهاون تفریط و آن( وقت از قب  امور
  درهووم چهووره و اسووت ناشووناخته کووه اموووری در )لجاجووت افووراط حالووت دو دیگوور ی دوگانووه در

 باشد. می آشکارند( و روشن که است اموری در سستی و )وهن تفریط حالت و کشیده(
 روشون بوه ناظر دوم ی دوگانه و است. امور دادن انجام وقت بی و وقت به ناظر اول ی دوگانه

 است. امور بودن مبهم و
 امور انجام وقت رسیدن از قب  عجله افراط دو اند. داده پرهیز تفریط دو و افراط دو از حضرت

 و وهوون و اموور بوودن ممکوون هنگوام در تهواون و تسوّقط تفووریط دو و ناشوناخته. اموور در لجاجوت و
 آن. بودن واضح و روشن هنگام رد سستی
 ایجوابی بیوان در را دیگوری ی دوگانه ها؛ دوگانه آن به نسبت سلبی بیان و دادن پرهیز از پس
 «موقوع» و «موضوع» در را کواری هور ؛«موقعوه عم  کّ   اوقع» و «موضعه امر   کّ   فضع» فرمایند: می
 بده. انجام آن

 فرمایند: می نهایت در حضرت
 موقعه؛ عمل   كل   اوقع و موضعه امر   كل َ  َفَضع
 بده. انجام خود وقت در را کاری هر و بگذار خود جای در را چیزی هر پس،

 جایگاه و مکان و است ضروری و الزم بسیار آن «موقع» و «موضع» به توجه کاری هر انجام در
 است. آفرین نقش آن رسیدن سرمنزل به در آن انجام زمان و وقت و کار هر

 ها ریشه و استعجال یلتحل و تبیین
 فرمایند: می امیرمؤمنان

وا َخرهب 
َ
راال   َو  نرا  یَیر  َوأ َ نررا   ِشر كر  یفر  َمعأ ِر َغر َمَسرا كررا   َو  ،ی ر الأ بر  َت أ رهَباهر َ . لر ردر شأ وا َفررالَ  ال    ل  جر رَتعأ ررَو  َمرا َتسأ  ه 

، َكائرنی  َصدی وا الَ  َو  م  أ ئ  طر َتبأ هر  ء   یح ر یَ  َما َتسأ . بر َغرد  رنأ  َفَكرمأ  الأ ر مر سأ ل  م  جر را َتعأ َ نأ  ِبر َرَكره   إر دأ
َ
ره   َود َ  أ ن َ

َ
 مَلأ  أ

.ی   ه  كأ رر َ َب  َما َو  دأ قأ
َ
َ  یَ الأ  أ نأ  وأ  ؛َغد   رر یَتَباشر  مر

 را هودایت هوای راه و بودنود ضاللت هایی راه به تا اند شده منحرف چپ و راست به ها آن
 فوردا که یچیز و است. انتظار مورد و حتمی که امری برای نکنید عجله پس، کنند. رها
 که کنند می عجله چیزی برای که کسانی بسیارند چون نشمارید، دیر آورد، خواهد را آن
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گر  بوه اموروز اسوت نزدیوک چوه و بودنود نرسویده کواش( )ای کننود می آرزو برسوند، آن به ا
 فردا. اوای 

 ضواللت هوای راه در خواهنود می افوراد کوه گیورد می شوک  جهوت آن از چوپ و راسوت به انحراف
 و یمووین )اخووذ گردنوود هوودایت و رشوود هووای راه از فووار  و باشووند خوووش آن در و کننوود حرکووت و رسووی

 هوای راه و کننود حرکوت گمراهوی و غوّی  هوای راه و مسوالک در خواهنود می کوه این جهت به شمال(
 زنند می یسار و یمین به پیوسته و شوند می عجله و شتاف دچار کنند، رها و ترک را هدایت و رشد
 را گمراهووی هووای راه زیوورا داشووت؛ ننواهنوود ثبوواتی هوویچ و شوووند می منحوورف راسووت و پچوو بووه و

 جودا را خوود هودایت و رشود هوای راه از و نیسوتند برخووردار ثبواتی هویچ از و انود باط  که اند برگزیده
 است. ثبات با و حق که اند شده آن تارک و کرده

 تنظویم را خوود مناسوبات رشود و یتهودا اصوول براسواس و گریزنود هودایت که افرادی بنابراین
 اسوت رو هموین از شووند. می منحورف راسوت و چوپ به و شوند می عجله و شتاف گرفتار کنند نمی
 فرمایند: می ادامه در حضرت که

وا َفالَ  ل  جر َتعأ َو  َما َتسأ ، َكائرنی  ه  َصدی وا الَ  َو  م  أ ئ  طر َتبأ هر  ء  یح ر یَ  َما َتسأ َغد   بر  ؛الأ
 را آن فووردا کووه چیووزی و اسووت انتظووار مووورد و حتمووی کووه امووری بوورای نکنیوود عجلووه پووس،
 نشمارید. دیر آورد، خواهد

 رشوود هووای راه  توورک و گمراهووی هووای راه در حرکووت و سوویر در ریشووه اسووتعجال و عجلووه بنووابراین
 و موا بورای را حرکوت نحووه و حرکوت کوه اسوت هودایت و رشد های راه و «الرشد مذاهب» این دارد.
 انحوراف و زدگی شوتاف دچوار توا سوازد. می آشوکار و تبیوین ما برای را آن زمان و ماقدا عدم و اقدام
 و آینده که را چه آن هر و نشویم هم «استبطاء» آسیب دچار سازد می روشن دیگر طرف از و نشویم
 نیاوریم. حساف به کند و دیر آورد خواهد فردا

 :شد استعجال چالش گرفتار نباید چرا که دهد می توضیح حضرت
نأ  َفَكمأ  ل   مر جر َتعأ سأ ا م  َ نأ  ِبر َرَكه   إر دأ

َ
ه   َود َ  أ ن َ

َ
ه  ی   مَلأ  أ كأ رر  ؛دأ

گر که کنند می عجله چیزی برای که کسانی بسیارند چون   کننود می آرزو برسوند، آن بوه ا
 بودند. نرسیده کاش( )ای که

 شد: اسیر «استبطاء» چالش دام در نباید چرا و
َ َب  َما َو  قأ

َ
َ  یَ الأ  أ نأ  وأ  ؛َغد   رر یَتَباشر  مر
 فردا. اوای  به امروز است نزدیک چه زیرا،
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 و زدن راسوت و چوپ بوه حاصو  اسوتبطاء و اسوتعجال چوالش کوه آمد دست به حضرت بیان از
 است. هدایت های راه ترک و گمراهی های راه در حرکت

  دیگران زمین در کشت مثابه به استعجال
  فرماید: می گونه این الاستعج آسیب خصوص در حضرت زیبایی بیان در

، َمراءی  َهرهَبا رنی رةی  َو  آجر ََ قأ را َغرص   یَ  ل  َ َهررا. مر ل  كر َتریر  َو  آ أ  
رَ ة   حم  ََ َغ  الث َ رِر رتر  رر یأ َهرایإر  َوقأ عر  َناعر ارر

َغ  َكرال  َ رربر  رر یأ
هر  ضر  ؛َارأ
 بنواهود کوه کسوی و شوود. می گلووگیر آن ی خورنوده کوه اسوت ای لقموه و گندیوده آف این
 کشووت خوود زمووین غیور در کووه مانود می کشوواورزی بوه بچیننوود، آن دنرسوی از قبوو  را میووه
 (5خطبه البالغه، )نه  کند. می

 کوار بوه دسوت شوتاف بوا اموور شورایط و ها زمینوه بوودن فوراهم بودون مسوتعج  انسوان بنابراین
 و خوووود و چرخانووود می را دیگوووران آسووویاف و سوووازد می آبووواد را دشووومنان و دیگوووران زموووین و شوووود می

 افکند.  می خطر و زحمت به را دیگران
 و قلوب قسواوت دچوار کوه شوده گفتوه موا هوای آموزه در هوم «اسوتبطاء» چوالش و آسویب مورد در
 شود. پرداخته آن به باید خود جای در که گردد می وظیفه انجام در کوتاهی

 مردم بلوغ پرتو در حکومت تحقق
 به سنن عباس( )بنی النف آل سالطین از صادق امام خدمت گوید: می ابراهیم پدر مهزم
 فرمود: حضرت آوردیم میان

ا ا  هل  امن   غایرة االمرر هلهبا إن   العباد، لعجلة یعجل ال اهلل إن   االمر، هلهبا استعجاهلم من الن 
وا مل و یستقدموا مل بلغوها قد فلو الهیا، ینهتی  (؛7ح ،245 ،2ج ش:1365 )كلیی، یستأخر
  بندگان، شتاف برای خدا همانا گشتند. هالک امر این برای شان شتاف واسطه به مردم
گور و برسد، آن به باید که است پایانی امر این برای کند، نمی شتاف  پایوان آن بوه موردم ا
 نیافتند. پس و پیش ساعتی رسیدند

 آن در ورز شوتاف و اسوتعجال اموام حکوموت و امور های زمینه ساختن فراهم بدون مردم وقتی
 معصووم حکوموت و امور باشود. نمی موردم شوتاف و عجلوه توابع خدا رازی شد. خواهند هالک باشند

 و شورایط ایون و برسود. مقودماتش و شرایط کمالی   مرحله به باید که دارد مقدماتی و دارد شرایطی
 فرماید: می بالفاصله که است جهت همین از است. مردم ناحیه از هم مقدمات
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وا؛ مل و یستقدموا مل بلغوها قد فلو  یستأخر
گر  نیافتند. پیش و پس ساعتی برسند کمالی مرحله و غایت این به مردم ا

 قلبی آزمون پرتو در والیت تحّمل
 باشد؟ می معنا چه به دارد غایت معصوم حکومت و امر که این
 چوه بوا و شورایطی چه در گیرد. می شک  وقت چه معصوم امام حکومت و امر که این یعنی
 های زمینوه آیود وجوود بوه موردم در انقالبوی و تحوول چوه ود.ش می فراهم آن تحقق زمان مقدماتی

 توا بیابنود. بلوغ و برسند غایت و مرحله آن به باید که هستند مردم خود این و گردد. می آماده آن
 و مهوم نکتوه ایون نمانود. اسوتعجال بورای جایی و باشند نداشته آن از تأخیر و تقدیم هیچ به نیاز

 است: شده پرداخته آن به ما وایاتر در که است چیزی همان اساسی
 قلبه اهلل امتحن منمن او مرسل نیب او مقرب مل  اال   یتمله ال مستصعب صعب امرنا ان  

لىس، باالیان  (؛30ح ،71 ،2ج ش:1365 )حم 
 یوا و مرسو  نبوی یوا مقورف ملوک فقوط کوه اسوت آفرین سونتی و سونت موا حکومت و امر

 کند. تحم  را آن تواند می است آزموده را قلبش متعال خداوند که مؤمنی

گور خوود قلبی آزمون و امتحان فرآیند پرتو در ایمانی جامعه  و امور تحمو  ی مرحلوه و مقوام بوه ا
 ایون و اسوت. یافتوه دسوت معصووم حکوموت و امور غایوت به برسد؛ معصوم امام والیت و حکومت
 زیوورا باشوود. نمی پووذیر امکووان ایمووانی جامعووه غربوال و تمحووی  تمییووز، مراحوو  از گووذار بوودون مهوم
 آن توووراز در مسوووتحکم های پایوووه بوووه نیازمنووود آفرین  سووونتی و سووونت حکوموووت مسوووتحکم سوووقف
 باشد. می

 غالب اهلل حزب جامعه اساس پذیری  والیت
 آمده: مائده سوره در

ا َ
 
ََن  َول   إر

م  ی   ه   اهلَل    ك  ول  هبر  َوَرس 
 
وا َن یَواَل هبر  آَمن 

 
وَن یقر ی   َن یاَل َة  َ  اَل وَن ی  َو  الَص  ت  َكراَة  نأ رمأ  الَ   روَن  َوه  ع  كر  َو  * َرا

وَله   َو  اهلَل  َتَول َ یَ  َمنأ  هب َو  َرس 
وا َن یال َ ن َ  آَمن  َب  َفإر م   اهللر  حر أ وَن  ه  ب  ِر غا  (؛56-55 )مائده: الأ

 آیوه در کنود؛ می اعوالم و دانود می اماموان و رسوول و خودا در منحصر را والیت که آن از پس
گوور فرمایوود می بعود  پووذیر والیت و پذیرفتنوود را هوودایت اماموان و رسووول و خوودا توووّلی موردم ا

 پیوروز و غالوب و یابند می دست غلبه به سپس و گیرد. می شک  اهلل حزف جامعه شدند؛
 خواهند.

 طوور بوه توا سه این در را والیت انحصار باید معهجا است. جامعه پذیری والیت در بح  کانون

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=5&AID=56
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=5&AID=56
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 غالوب اهلل حوزف جامعوه آن توا باشود پذیر والیت و بپذیرد را آن سپس و بشناسد و بفهمد مشن 
گور کوه اسوت. معصووم حکوموت و امر غایت والیت، تحّم  و پذیری والیت بنابراین بگیرد. شک   ا
 بود. خواهد معصوم حکومت گیری شک   آستانه یابند دست غایت و مرحله این به مردم

 راهکارها و امر احیای
 بور اسوت کورده متوقف عام  پن  این بر را بیت اه  امر احیای روایات، مجموعه از بعضی

کره، و ذکر و تعلیم، و تعّلم  و نفوس حوبس و اجتمواع، و الفوت و تالقی، و لقاء و تزاور و زیارت و مذا
 معصوم. امر و خدا برای وقف
 که: آید می دست به روایات زا طرفی از
 است؛ آفرین سنتی و سنت امر ،بیت اه  امر .1
 است؛ رهبری و حکومت یا و دستور و حکم معنای به امر .2
 دهد. می معنا سازندگی و سازی زمینه در احیا معنای .3
 بیوت اه  رهبوری و حکوموت و شوده یواد گانوه پن  عوامو  ایون میوان ارتباطی چه دید باید حاال

 بوزر  بسویار هودف چنوین بوه انودک و کوم ظاهر به گانه پن  عوام  این با توضیحی چه با و تاس
 قلوب احیواء و دیون احیواء و ذکور احیاء و امر احیای روایات مجموعه این در یافت؟ دست توان می
 و دیوودار و آموود و رفووت و تووأّلف ایوون روایووات، از بعضووی در دیگوور طوورف از اسووت. خووورده گووره هووم بووه

کره  دیگور روایواتی در همچنوان و شوریفه(، )آیوه گردیوده، مسوتند فوتح سوره آخر آیه به مؤمنین مذا
 است. خورده گره خدا والیت و معصوم والیت به همه این
 همووین قبیوو  از روایووات آن مفوواد میووان عمیووق ارتبوواط توووان می شوود، گفتووه چووه آن بووه توجووه بووا
 «کشووف» و «خلووق» و کارآموود هووای رهمه تربیووت بووا را کوچووک های دوسووتی و سوواده وآموودهای رفووت
 و حکووم و اموور احیووای در چووه آن بووه توووان می مجموعووه ایوون از چنووین هم دانسووت. موورتبط نیروهووا
 توجووه نکتوه ایوون بوه و شوود فعوال معصوووم امور احیووای بورای و بوورد، راه دارد توأثیر معصوووم حکوموت
 خواهوود، می را همراهووان اتنوواذ و انتنوواف و بصوویرت کووه دینووی حکومووت و سوونگین اموور کووه داشووت
 عاشوورا، )وارثوان دارد. نیواز زمینوه و ریشوه و عموق ایون بوه و خواهد می را سازندگی گونه این ناچار

 (1380 ،156_155 علی، حائری، صفایی
 بایوود اسووت مستعصووب و صووعب و آفرین سوونتی و سوونت کووه حکووومتی و اموور چنووین بنووابراین

 و الفوت و زیوارت بوا و نگهوداری و حفوظ بوا و رییوادآو و ذکر با و معرفت و علم فرایند با هایش پایه
 چنوین بودون و شوود مسوتحکم معصووم امور بور وقوف و نفوس حوبس بوا و اجتمواع بوا و تالقی و لقاء
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 یافت. دست توان نمی جهانی ستر  حکومت به درونی استحکام
 نظور در را امور احیوای گانوه پن  عوامو  این طریق از اند خواسته شیعیان از که است رو همین از
 و تربیوت های زمینوه منود هودف ای گونه به شان آمدهای و رفت و روابط تمامی در و باشند داشته

 سازند. فراهم را حکومت آن تراز در نیروهای کادرسازی

یزش ویش و مستعجالن ر  منتظران ر
 فرماید: می که شنیدم جواد امام از گوید می راوی

 اطاعوت و من سنن او، سنن من، فرمان او فرمان است. علی فرزندم من، از پس امام
 پودرش، فرموان او، فرمان و است حسن فرزندش او، از پس امام و است، من اطاعت او،

 بووه شوود. سوواکت سووپس و اسووت. پوودرش اطاعووت او، اطاعووت و پوودرش سوونن او، سوونن
  فرمود: کیست؟ حسن از پس امام خدا پیامبر فرزند ای گفتم: ایشان
ری مل اهلل رسول یابن له: فقلت املنتظر. باحلق مئالقا ابنه احلسن بعد من إن  قرال: القرامئ؟ ْس 
ه ن  كثر ارتداد و ذكره مو  بعد یقو  ال ی مل و له: فقلت بإمامته. القائلی   أ  املنتظر؟ ْس 

 از امووامتش، باورمنوودان توور بیش و شووود نمی او از یووادی دیگوور کووه آن از پووس زیوورا فرمووود:
 «منتظور» چورا و گفوتم: ایشوان بوه گوید می راوی کنند. می قیام گردند، برمی او به عقیده
 فرمود: است؟ شده نامیده
صرون، خروجره فینتظرر امردها، یطرول و ایامهرا، یكثرر غیبرة له ألن  و املرترابون، وینكرره املجلر

ی   اهدون، بهبكره َیسهَتزر اتون، فهیا یكهبب و احل   فهیرا ینجو و املستعجلون   فهیا هیل  و الوق 
وَن  مر  ق:1417 طبرررررى، ؛279 ق:1401 رازی، خررر از ؛3ح ،378 ق:1405 وق،صرررد) املسرررل 

لىسررر، مشرررابه(؛ عبرررار  )برررا 66ح ،1171 ،3ج ق:1409 راونررردی، ؛243 ،2ج  ق:1365 حم 
 ؛(4ح ،30 ،51ج

 مودتش و کشود می درازا بوه روزگوارش کوه دارد غیبتوی او زیورا فرمودنود: جواف در حضرت
 انکووار را آن داران، شووک و کشووند می انتظووار را خووروجش منلصووان، و گووردد می طوووالنی
 او )ظهور( درباره گذاران وقت و کنند می مسنره را او کردن یاد و ذکر منکران، و کنند می
 نجووووات شووودگان، تسلیم و شووووند. می هوووالک آن در کننووودگان عجله و گوینووود. می دروغ
 یابند. می

 آن افوراد هوای تیپ و هوا طیف بوه گیری موضوع نووع بوه اشواره طووالنی غیبت دوران در حضرت
 کنند: می زمان
 باشد؛ می آنان گیری موضع نوع انتظار، که منلصان طیف .1
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 است؛ انکار آنان گیری موضع نوع که مرتابون، طیف .2
 باشد؛ می یادش و ذکر استهزاء آنان گیری موضع نوع که جاحدون، طیف .3
 است؛ ردنک وقت تعیین دروغ به آنان گیری موضع نوع که وّقاتون، طیف .4
 است؛ خواهی شتاف و عجله آنان گیری موضوع نوع که مستعجلون، طیف .5
 است. معصوم و الهی اوامر به تسلیم آنان گیری موضوع نوع که مسلّمون، طیف .6
کثور» هموان مسووتعجلون و وّقواتون طیوف دو رسود می نظور بوه  باورمنوودانی تور بیش و «القوائلین ا
 پرتوووو در وّقووواتون زیووورا شووووند می ریوووزش آسووویب گرفتوووار غیبوووت شووودن طووووالنی اثووور در کوووه هسوووتند
 پرتوووو در هوووم مسوووتعجلون و شووووند می ریوووزش دچوووار کوووم کم ظهوووور وقوووت تعیوووین و پوووردازی دروغ
 گذشوت، البالغوه نه  در علوی حضورت بیوان در کوه همچنوان افتند. می هالکت به ورزی شتاف
 کوووه زیوورا دارد؛ زدن اسووتر و چووپ بووه انحووراف در ریشووه اسووتبطاء و اسووتعجال فرهنووگ و روحیووه
 رهووا و توورک را هوودایت و رشوود هووای راه و کننوود سوویر گمراهووی هووای راه و غووّی  مسووالک در خواهنوود می

 اسوت شوان هوای حرکت موالک یابنود می و خواهنود می خوویش هوس و هوا براساس چه آن سازند.
 شده. گفته هدایت امامان و خدا هدایت و رشد براساس که چه آن نه

 هوودایت هووای راه و «رشوود مووذاهب» خووال  و محوو  تسوولیم کووه هسووتند مونمسوول ّ  طیووف تنهووا
 آنوان از کوه اسوت عیوار تموام تسولیم ایون و کاهنود. نمی و افزایند نمی چیزی آن بر خود از و هستند
 غیبووت دوران پرتوو در انوود دریافته خووبی بووه کوه سووازد می منلصوانی و سووازد می منلو  منتظوران
 عالموت و نشوان خوود «تسولیم» این و استبطاء نه و استعجال نه تاس انتظار آنان وظیفه طوالنی
 اند: فرموده خدا رسول که چنان هم است منل  و اخالص

ا : املجلص عالمة   أم  ، َتسرَلم   و َقلبره، یسَلم   فأربعةی ره  ه   كرف َ  َو  خیرره   وبرهبل جوارح   )حرراین، َشر  َ
 (؛21 ق:1382
 تسولیمند، جووارحش و اعضواء دارد، یمتسل و سلیم قلبی است: چیز چهار منل  نشانه
 است. خوددار کردن بدی از و رسد می دیگران به خیرش

 فرماید: می سجاد امام
ا َو  ... ها فیطول اال خری ام  كثر االمر ههبا عن یرجع حی   أمد   اال   علیره یثبت   فال به َیقول َمن ا
َی  من ه قور ت و یقین  ه صح  رد مل و َمعرفت  را حرجرا   ن سره یف ی  م و قضرینا مم   البیرت اهرل لنرا سرل 

 (؛7ح ،31 باب ،1ج ق:1405 )صدوق،
 ایون از اموام آن به معتقدین تر بیش که غایتی به تا شود می طوالنی دیگر غیبت اما و ...
 و باشود درسوت معورفتش و قووی یقیونش کوه کسی مگر نمانند ثابت آن بر و گردند باز امر
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 باشد. بیت اه  ما تسلیم و نبوده کنیم می حکم چه آن از حرجی دلش در

 حقیقووی منتظوور و هسووتند حضوورت خووروج انتظووار در کووه هسووتند منلصووان طیووف تنهووا بنووابراین
 آنوان جووار  و جووانح تسولیم هموان کوه دارد وجوود نشوان و عالموت هم منلصان برای و هستند
 از نشوانی خوود رفتوار تموامی در و جووارحی تسولیم و قلبوی تسولیم شواخ  بودون منلصوان اسوت.
 عصور طووالنی دوران در مسولمون طیوف تنهوا کوه اسوت جهوت هموین از داشوت. ننواهنود اخوالص
 و برنود. می سور بوه بواش آمواده حوال در انتظار فرهنگ با منلصانه و یابند می راه نجات به غیبت
 و توانمندسووووازی و سووووازندگی بووووه و پردازنوووود می تهیووووه و تمهیوووود بووووه الزم های عرصووووه تمووووامی در

 و دارنوود توجووه حضوورت جهووانی حکومووت و ظهووور تووراز در منتظوور   جامعووه نیووازمورد های کارآموودی
 و دارنووود توووالش آن مقووودمات وقوووع بووورای ،«متوّقعانوووه» و دارنوود انداز چشوووم «منتظرانوووه» پیوسووته

 کشند می رقبه و گردن و کنند می رصد را مطلوف و موجود بین فاصله پیوسته طور به «مترقبانه»
 نموایش بوه را خوود منلصوانه و واقعی انتظار که است گونه این کنند. می دیدبانی خود سنگر در و
 گذراند. می

 انتظار پرتو در مشاهده منزله به غیبت
 فرمایند: می کابلی ابوخالد به روایتی در سجاد امام

، اهلل بروىل   الغیبرة متَتد    مث   . االمئرة و اهلل رسرول اوصریاء مرن عشرر الثراین عزوجرل   یرا بعرده 
یَن  و بإماماتهر  القائلی   غیبته زمان أهل ن  إ اباخالد ر  اهل من افضل لظهوره املنتظر

 زمان   كل 
 عنردهم الغیبرة   بره صرار  مرا املعرفرةر  و األفها  و العقولر  من اعطاهم تعاىل و تبار  اهلل ألن  

 اهلل رسررول یرردی برری   املجاهرردین مبن لررة ال مرران ذلرر  یف جعلهررم و املشرراهدة مبن لررة
ا   املجلصون اولئ  بالسیف، عاة   و صدقا   وشیعتنا   حق  ا   عزوجرل   اهلل دین إىل الد  . سر    وجردا 

 ؛(2ح ،31 باب ،1ج مهو:) ال رج أعظم من ال رج انتظار :قال و
 او شووود خواهووود طووووالنی خووودا ولوووی غیبوووت گووواه آن فرمودنووود: کوووابلی ابوخالووود بوووه حضوورت

 زموان موردم اباخالود ای اوسوت. از پوس ی ائّموه و خدا رسول اوصیای از دوازدهمین
 برترنود. زموانی هور موردم از هسوتند او ظهوور منتظور و اماموت بوه معتقد که امام آن غیبت
 به آنان نزد غیبت که است فرموده عطا ها آن به معرفتی و فهم و عق  تعالی خدای زیرا
 خودا رسوول روی پویش مجاهودین ماننود بوه زموان آن در را آنوان و است، مشاهده منزله
 فور  انتظار فرمودند: نهایت در و است داده قرار اند برخاسته جهاد به شمشیر با که 
 و هسووتند. مووا راسووتین شوویعیان و حقیقووی منلصووان آنووان اسووت. فوور  توورین بزر  خووود
 فور  انتظار فرمودند: نهایت در و آشکارند. و نهان در متعال خدای دین به گران دعوت
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 است. فر  ترین بزر  خود

 القوائلین» ویژگوی دو بوا را غیبوت طووالنی عصور در راسوتین شیعیان و یقیحق منلصان حضرت
 انتظوار و حضورت اماموت باورمنودی ویژگی دو این کنند. می یاد «لظهوره المنتظرین» و «بإمامته

 زمووانی هوور از مووردم برتوورین بووه را آنووان کووه اسووت برخوووردار بلنوودی معنووایی افووق چنووان از ظهووورش،
 ویووژه و ممتوواز بشور توواریخ طوول در را آنووان کوه اسووت خصوصویت دو همووین و اسوت بنشوویده ارتقواء
 نوه و بزننود دامون پوردازی دروغ بوه توا شوند می وقاتون چالش گرداف گرفتار نه آنان است. ساخته
 چوالش گورداف گرفتوار نوه و دراندازند هالکت به را خود تا شوند می استعجال چالش گرداف گرفتار

 آنووان بلکوه پندارنوود؛ کنود و دیوور را ظهوور و بیافکننوود قلوب قسوواوت بوه را خووود توا شوووند می اسوتبطاء
 و «عقووول» از ای مرتبوه بوه انتظوار فرهنووگ و اماموت معوارف بوه اعتقوواد و معرفوت پرتوو در چنوان آن
 مشواهده دوران منزله به نزدشان در طوالنی غیبت دوران که اند یافته دست «معرفت» و «افهام»
 و گشواید می رویشوان بوه را زیوادی هوای فهم های دریچه آنان سنجش و عقالنی قدرت باشد. می
 و بیننوود می مشوواهده منزلووه بووه را غیبووت کووه رسوواند می مسووتحکمی معرفتووی نظووام یووک بووه را آنووان
 پنهوان و آشوکار دعووت   و جهواد وظوایف انجام به امام امر تحت مشاهده دوران در که گونه همان
 و اسووتعجال هویچ بودون و پردازنود می وظوایف هموان هبوو غیبوت دوران در بپردازنود، بایود دیون بوه

 اموام حکوموت و امور تحقوق های زمینوه ایجواد و امور احیوای دنبوال بوه ظرفیوت تموام بوا استبطایی
 هستند. خود

 کوه اسوت رسوانیده معرفوت و افهوام و عقوول از اوجوی بوه را آنوان انتظار، و امامت به اعتقاد این
 و صوووادق شووویعیان و حقیقوووی منلصوووان بوووه را آنوووان و گشوووته مشووواهده منزلوووه بوووه غیبوووت دوران

 است. رسانیده خدا دین به پنهان   و آشکار دعوتگران  
 کورد. سوازی زمینه را اموام مستعصوب و صوعب حکوموت و امور تووان می کوه اسوت صورت این در
 ذکور بوا و معرفوت و علم با همراه که هستند گران دعوت و صادق شیعیان و حقیقی منلصان این
 و نفووس حوبس و اجتمواع بوا و تالقوی و لقواء و الفووت و زیوارت بوا و نگهوداری و حفوظ بوا و ییوادآور و

 و سووازند مسووتحکم را معصوووم امووام حکومووت محکووم های پایووه تواننوود می معصوووم، اموور بوور وقووف
 کنند. فراهم را هایش زمینه
 داری،بوار فراینود کوه چنوان هوم گوردد. می «الفور  اعظوم مون الفور  انتظوار» کوه اسوت گونه این
 و انتظار بدون هم فر  و ظهور انجامد، نمی توّلد به آن بدون و است تولد بنش ترین بزر  خود

 گیرد. نمی شک  منتظر جامعه پذیری والیت و والیت تحّم  و ها آمادگی
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ج تحقق علت مثابه به انتظار  فر
 بوه را مهّموی بسویار نکتوه و اسوت آموده زیوادی روایوات است فر  خود فر  انتظار در که این در
 بواف در کوه جوا آن از واژه ایون اسوت. انتظوار مفهوومی حووزه بوه توجوه هموان نکته آن و دارد همراه
 بورای زحموت و توالش بوا هموراه داشتن انداز چشم و داشت چشم معنای به شده استعمال افتعال
 و «قوعتو» و «انتظوار» واژه کلیود سوه کوردیم اشواره قبو  در کوه همچنوان باشد. می مقصود تحصی 

 بوا هموراه نگری  انداز چشوم معنوای بوه انتظوار واژه اسوت. رفتوه کوار بوه مهودوی ادبیات در «ترّقب»
 اسوت. مقصوود مقودمات وقووع در توالش بوا هموراه اندازنگری  چشوم توقوع واژه اسوت. آن در توالش
 .باشد می مطلوف و موجود فاصله کردن رصد و کشیدن رقبه با همراه اندازنگری چشم ترّقب واژة
 نماید: می مناسب حوزه این در روایت چند به توجه رو این از

 گوید: می جهم بن حسن
 ال قلرت: ال ررج؟ من ال رج أن   تعلم أولست فقال: ال رج، من شءر  عن أبااحلسن سألت
مرری. أن اال   أدری  ،471ح ،459 ق:1411 طرروى،) ال رررج مررن ال رررج انتظررار نعررم، فقررال: تعل 

لىس،  (؛29ح ،130 ،52ج ش:1365 حم 
 خوود فر ، انتظار که دانی نمی مگر فرمود: پرسیدم. فر  درباره چیزی :کاظم امام از

 فور ، انتظوار آری، فرمود: بیاموزی. من به شما که آن مگر دانم، نمی گفتم: است؟ فر 
 است. فر  خود،

 جوووواف در حضووورت و پرسووود می آن زموووان و آن تحقوووق فراینووود و چگوووونگی و فووور  از راوی گویووا
 اسوت هوا آمادگی و ها زمینوه ایجواد و آن تحقوق برای تالش و انتظار پس در فر  آن که فرمایند می
 گیرد. نمی شک  فر  آن بدون چون است فر  خودش شرایط همین و یابد می شک  که

 آمده: چنین این ابوبصیر از دیگری روایت در
رن انرت و بصریر،ابا یرا فقرال: ال رج؟ می فدا ، جعلت عبداهلل الیب قلت قال: یرد مم   یر

ج فقد االمر ههبا عر  من الدنیا؟ نتظاره؛ عنه فر   ال
 دنیاخواهووان از هووم تووو آیووا ابوبصوویر ای فرمووود: اسووت؟ زمووانی چووه فوور ، شوووم  فوودایت
 گشووایش او از کشوویدنش، انتظوار خوواطر بووه بشناسود، را )قیووام( اموور ایون کووس هوور هسوتی؟

 شود. می

 در حضرت ظهور و کلی گشایش و شن  هر شکالتم رفع و جزئی گشایش که شود می روشن
 و کشووویدن انتظوووار .2 معصووووم؛ والیوووت و حکوموووت و امووور جایگووواه شوووناخت .1 اسوووت: امووور دو گووورو
 ق:1397 نعموانی، ؛371 ،1ج ش:1365 )کلینوی، آن. تحّقوق در توالش با همراه نگری انداز چشم
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 ثمور بوه معلوول علوت دونبو کوه چنوان هوم یابود نمی تحقوق فر  انتظار این بدون پس (3ح ،330
 نشیند. نمی
 : رضا امام از فضی  محمدبن از نق  به دیگر روایت در

ه قال:  یقرول اهلل إن ال رج؟ من ال رج انتظار أن   تعلم لیس أو فقال: ال رج، یف شء عن سألت 
وا» ین مررن معكررم إین   فررانتظر  ؛50ح ،138 ،2ج ق:1380 عیرراش، ؛102 )یررونس: «املنتظررر

 (؛4ح ،645 ق:1405 صدوق،
 فور ، انتظوار کوه دانی نمی مگر فرمود: پرسیدم. فر  انتظار دربار  چیزی رضا امام از

 منتظووران از شووما بووا نیووز موون کووه بکشووید، انتظووار فرمایوود: می خداونوود اسووت؟ فوور  خووود،
 هستم.

 کند: می نق  گونه این حضرت آن از دیگر روایت در فضی  محمدبن چنان هم
ه   قال  اهلل إن   قرال: مث   ال رج؟ من ال رج انتظار أن   تعلم لیس أو فقال: ال رج، رانتظا عن سألت 

 ،159 ،2ج ق:1380 عیراش، ؛93 )هرود: «رقیرب معكرم إین   ارتقبروا و» یقول: تعاىل و تبار 
 (؛62ح
 کشویدن، فور  انتظوار دانوی نمی مگور فرموود: پرسویدم. فور  انتظار درباره رضا امام از

 کوه باشوید، انتظوار چشوم و» فرمایود: می متعوال خداونود ود:فرمو سپس است؟ فر  خود،
 «.انتظارم چشم شما با نیز من

یخ پیوسته جریان انتظار  تار
 انتظار است. انتظار پیوسته جریان تاریخ، واقع در که رسد می نظر به آیات از بعضی در تأم  با
 گوروه دو هر و یابند ستد نهایی غلبه به خود تارینی درگیری مصاف در تا باط  و حق جبهه دو
 فرماید: می که جا آن کنند؛ می آرایی   صف هم مقاب  در قد تمام و مقدورات و امکانات تمامی با

لأ  رهبر  َوق 
ل َ روَن ی   اَل  َن یِر ن  م  روا نأ ل  ََ مأ  َعرىَل  اعأ ك  را َمَكراَنتر ن َ وَن  إر ل  وا * َعرامر رر  َتظر را َوانأ ن َ وَن  إر رر  َتظر نأ  هرود:) م 
 ؛(121-122
 عمو  هوم موا کوه کنیود عمو  داریود کوه امکانی هر با بگو: آورند نمی ایمان که کسانی به و

 منتظریم. نیز ما که باشید منتظر و کرد. خواهیم

 فرماید: می که جا آن چنین هم
وا َقوأ ر  ایَ َو  ل  ََ مأ  َعىَل  اعأ ك  ینر   َمَكاَنتر لی  إر َ   َعامر وَن  َسوأ  َ َل تر یَ  َمنأ  َتعأ

أ
زر ی   َعرهَبابی  هر یأ رَو  نأ َوَمر هر یرح أ  ه 

بی  وا َكاذر ب  َتقر ینر   َوارأ مأ  إر  ؛(93 هود:) بی یَرق   َمَعك 
 زودی بوه کنم. موی عمو  )نیوز( مون کنیود، عم  دارید توان در چه هر شما من قوم ای و
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 منتظور کیست؟ دروغگو و کند؟ رسوایش که رسد عذابی کسی چه به که دانست خواهید
 منتظرم. شما با نیز من که باشید

 درگیور سنت مصافی در و آیند می صحنه به شان امکانات تمام و مکانت براساس گروه دو هر
کمیووت بووه رسوویدن و شووان اهووداف تحقووق انتظووار در گووروه دو هوور و شوووند. می  هسووتند. زمووین بوور حا

 بودون و نیسوت شودنی امکانوات و مکانت کشاندن صحنه به بدون انتظار این که شود می معلوم
 رو همین از ها. ظرفیت و امکانات تمامی هم آن شود؛ نمی فراهم شرایط ایجاد و اقدامات و عم 
 الفور  انتظوار امتوی اعموال افض » است؛ امت عم  برترین و است عم  جنس از انتظار که است
 «اهلل فووور » منبوووع، ایووون ]در 87ح ،36 ،2ج ق:1378 ؛3ح ،644 ق:1405 )صووودوق، «اهلل مووون
 امتوی جهاد افض » امت: جهاد برترین نیز و (21ح ،128 ،52ج ش:1365 مجلسی، است[؛ آمده
 (26ح ،141 ،77ج ش:1365 مجلسی، ؛37 ق:1382 )حرانی، «الفر  انتظار
 و راهنود بوه چشوم موؤمنین و اولیواء و انبیواء تموامی و خودا خوود انتظوار، توارینی پهنای این در
 الهوی اپوذیرتغییرن سوّنت ایون و اند داشوته هودف تحقوق بورای توالش همراه به اندازی چشم چنین
 و صوبر پرتوو در فقط و برد نمی جایی به ره استبطاء، و استعجال با مهم امر چنین بنابراین است.
 انتظووار و بالصووبر علیووک و» انوود: فرموده کووه اسووت رو همووین از رسوود؛ می فرجووام بووه انتظووار و تووالش
 ونوهگ ایون (14ح ،317 ،50ج ش:1365 مجلسوی، ؛425 ،4ج ق:1379 شهرآشوف، )ابن «.الفر 
 فور  تحقوق علوت مثابوه بوه زیورا اسوت؛ فور  از برتور و بواالتر بلکوه اسوت فور  خود انتظار، که است
 است.

 گیری نتیجه
 عصور جودی های چالش از یکی معصوم حکومت و امر تحقق در خواهی شتاف و استعجال

 آن شورایط و مقودمات و نرسیده آن وقت هنوز که امری در خواهی شتاف باشد. می غیبت طوالنی
 کلوووی سوووفارش یوووک در و اسوووت. شوووده موووذمت و نهوووی دینوووی هوووای آموزه در اسوووت، نشوووده فوووراهم
 خوودش زموان و مکوان در کواری هور کوه ؛«موقعه عم  ک  اوقع و موضعه امر ک  فضع» اند  فرموده
 گمراهی های راه در حرکت و افراد انحراف را استبطاء و استعجال های ریشه و بگیرد. صورت باید
 زدن گوام در را معصووم حکوموت تحقوق صحیح راه و اند. کرده بیان هدایت و رشد ایه راه ترک و

 حکومووت آن بووه رسوویدن راه روایووت پرتووو در رو ایوون از دانوود. می هوودایت و رشوود مسوویرهای همووین
 شرایط و مقدمات همان امر غایت و باشد. می معصوم امر کمالی مرحله و غایت تحقق بر متوقف
 چووالش در شوودن گرفتووار آن سووازی فراهم بوودون کووه باشوود می عصووومم حکومووت و اموور آن تحقووق
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 ننواهود عجلوه موردم، شتاف براساس متعال خداوند گاه هیچ و است. استعجال و خواهی شتاف
 و امور کوه برسوند کموالی مرحلوه و غایوت آن بوه باید خودشان مردم که است الهی سنت این و کرد.

 حکومووت زیوورا سووازند. فووراهم را آن های زمینووه و «بلغوهووا قوود فلووو» بنواهنوود: را معصوووم حکومووت
 فقوط گیورد. نمی شوک  مردموی مسوتحکم های پایوه بودون و اسوت آفرین سنتی و سنت معصوم
 بوه نیازمنود رو ایون از کننود. تحمو  را آن تواننود می باشود شوده آزمووده شان قلب که ایمانی جامعه

 یوواد اموور احیووای عنوووان بووه آن از کووه هسووتیم. ایمووانی جامعووه والیووت تحموو  تحقووق راهکارهووای
کره، و ذکر و تعلیم، و تعلم فرایند: از است عبارت که کنیم. می  تالقی، و لقاء و تزاور و زیارت و مذا
 تربیووت گانووه پن  عواموو  ایوون معصوووم. اموور و خوودا بوورای وقووف و نفووس حووبس و اجتموواع و الفووت و

 سووایه در فقوط هووا این تموامی و ازد.سوو می فوراهم و تربیووت را سواز زمینه جامعووه آن کارآمود کادرهوای
 ها. آسیب دیگر و استبطاء و استعجال در نه گیرد می شک  انتظار فرهنگ
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 منابع
 کریم قرآن
 البالغه نه 

 ق.1378 جهان، نشر تهران، ،الرضا اخبار عیون علی، محمدبن )صدوق(، بابویه ابن _

 االسووووالمی، نشوووور مؤسسووووه قووووم، ،النعمةةةة  تمةةةةام و الةةةةدین کمال ، وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو _
 ق.1405

 ق.1382 ،علی آل قم، ،العقول تحف علی، بن حسن )حرانی(، شعبه ابن _

 ق.1379 عالمه، قم، ،طالب ابی آل مناقب علی، محمدبن آشوف، شهر ابن _
 ق.1401 بیدار، قم، ،عشر االثنی االئم  علی النص فی ثراال کفای  محمد، بن علی رازی، خزاز _
 ،المهودی االموام مؤسسوه قوم، ،الجرائح و الخرائج اهلل، هبة سعیدبن الدین(، )قطب راوندی _

 ق.1409
 ش.1380 نا، بی قم، ،عاشورا وارثان علی، حائری، صفائی _
 التوراث، الحیواء البیوت آل مؤسسوه قوم، ،الهةدی باعالم الوری اعالم حسن، بن فض  طبرسی، _

 ق.1417
 ق.1411 اسالمی، معارف مؤسسه قم، ،الغیب  حسن، محمدبن طوسی، _
 ق.1380 علمیه، تهران، ،تفسیر مسعود، محمدبن عیاشی، _
 ش.1365 االسالمیه، دارالکتب تهران، ،الكافی یعقوف، محمدبن کلینی، _
 ش.1365 ارشاد، وزارت تهران، ،بحاراالنوار محمدباقر، مجلسی، _
 ق.1397 الصدوق، مکتبة تهران، ،الغیبه ابراهیم، محمدبن نعمانی، _

 


