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 غیبت عصر در یأس مقوله تحلیل
 آن درمان و یشگیریپ عوامل بر کیدأت با

نجارزادگانفاطمه
1

رادمهدویمحمدعلی
2

 چکیده
 بووه چووون کووه اسووت آن ابتالئووات و شوورایط دشووواری غیبووت عصوور هوای چالش از

 ظهووور بووه نسووبت مووردم یووأس و غووم ،گووردد ضوومیمه دوره ایوون شوودن طوووالنی
 جامعه در ویژه هب که امری آورد. می فراهم را الهی های وعده تحقق و حضرت
 عصور در چوالش ایون بینوی پویش بوا ؟مهع؟اطهوار ائموه اسوت. شوده رنگ پر امروز
 اند. داشته برحذر آن از را ؤمنانم ،غیبت
 ،یوواس متعلووق فشوورده بررسووی بووه ابتوودا تحلیلووی توصوویفی روش بووا مقالووه ایوون

 به سپس و پرداخته احادی  و قرآن در مسئله این پیامدهای و بدان مبتالیان
 کند. می تبیین را آن درمان و یریپیشگ راهکارهای مبسوط طور
 کلیدی واژگان
 .درمان و پیشگیری عوام  ،پیامدها ،متعلق ،یاس ،غیبت عصر

                                                        
 )نویسووونده مسوووئول( (تهوووران دانشوووگاه) فوووارابی پوووردیس حووودی  و قووورآن لوووومع رشوووته ارشووود کارشناسوووی دانشوووجوی .1

(najjarzadehgan@gmail.com.) 

 .(تهران دانشگاه) فارابی پردیس حدی  و قرآن علوم گروه دانشیار .2
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 مقدمه

 کووه _غیبووت عصوور خوواص های نشووانه و هووا چالش ،شوورایط دربوواره ؟مهع؟ائمووه بیانووات بررسووی بووا
 بورای گردد. می کارآش دوران این سنتی _ است کیفر و بال دیگر برخی و الهی آزمون و ابتال ای پاره
   :نمونه

و   یَ  اَل  َقامئر   ق  ال َ  الأ َل  َو  د  یَشدر  َخوأ    َعىَل  إر زر َنة   َو  َ اَل تأ اَ   ب  یصر ی   َباَلء   َو  فر ون   َو  الن َ رَل  َطاع  رَك  َقبأ ِر  َذ
اَل    َو  تر ا ر  یأ َ بَ  د  یَشدر  اخأ

ت   َو  الن َ مأ یدر  یفر  َتَشت   ر نأ  ر  ی   َتَغ  َو  مر مأ  مر ر ی َ یَ  َحی َ  َحاهلر ََ ی ر  َت ََ َت َ   الأ  وأ َ  الأ
 ؛َمَساء   َو  َصَباحا  
 ابتالیوی و فتنوه ،شودید ترس وی ظهور از پیش که آن مگر کرد ننواهد قیام ؟جع؟قائم
گیرد؛ را مردم طاعون بیماری و بزر   در آیود؛ وجوود هبو شوان میوان در شودید اختالفی فرا
 هور شرایط سنتی شدت از که ای هگون به یابد. تغییر شان حال و شوند متفرق شان دین
 (235 تا: بی ،)نعمانی .کنند مر  آرزوی شامگاه و بامداد

گر ویژه هب  از بویش آن دشوواری ،شوود ضومیمه هوا چالش ایون بوه غیبوت دوران شودن طوالنی ا
 :«غموا اشود و یکوون موا آیوس» عبوارت با را عصر این ،؟مهع؟ائمه رو این از شد. خواهد روشن پیش

 ،)نعموانی ([انودوه شودیدترین و شورایط تورین ]ناامیدکننوده انودوه و یوأس شودیدترین )دربردارنده
 :اند دانسته ظهور نویدبنش را مردم یأس و غم اوج حال عین در و کرده توصیف (281 تا: بی

یء امنا انه  :ق1414 ،طروى شریخ ؛645 ،2ج ترا: یب ،صردوق )شریخ ؛ أالیر عرىل ال ررج ی 
 (90 ،2ج

 .رسد می راف یأس هنگام در فر 
 (197 تا: یب ،)نعماین ؛عجیبا فتحا الغم   بعد ن  إ

 .بود خواهد شگرف گشایشی اندوه از بعد
 (234 تا: یب ،)نعماین ؛القنوط و  أالی عند یكون خرج اذا فجروجه
 .بود خواهد نومیدی و یأس زمان در خروجش پس
 هرلأ و السرماء هرلأ هبر یستبشر ،الشمس قرن مثل تهیاأفی ،املهدی من یام   ستأاستی اذا

 (90 :ق1421 ،حىل سلیمان بن )حسن ؛االر 
 را زموین و آسومان اهو  کوه خورشویدی چوون شووند یوسأمو مهودی از من امت که زمانی

 .آمد خواهد ،کند می شادمان
 (373 ،1ج تا: یب ،)كلیی ؛یا إ بعد اال اعینكم الیه متدون ما یكون ال واهلل
 .رسد نمی فرا یأس از بعد جز اید بسته امید بدان چه آن ،سوگند خدا به
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 ؛فهیم القامئ یظهر ذل  عند و ال رج من یا اإل و العباد تضعف و البالد تغیر حی   ذل  و
 (351 :ق1414 ،طوى )شیخ
 زمووان ایوون در اسووت؛ فوور  از نومیوودی و بنودگان ضووعف ،شووهرها تغییوور هنگووام در ظهوور و

 .آمد خواهد قائم

 مسئله بیان
 از برخوی کوه آیود موی دسوت هبو انود پرداختوه غیبوت عصور در یوأس تبیین به که یروایات بررسی از
 ،)نجاشوی بطوائنی حموزة ابوی بون علوی چوون هم اند الحال مجهول یا ضعیف احادی  این راویان
 ،7ج :ق1422 ،اسوترآبادی ؛232 :ق1402 ،حلی عالمه ؛283 :ق1420 ،طوسی ؛250 :ش1365
 ،خووووویی ؛124 ،6ج :ق1422 ،اسووووترآبادی ؛185 :ش1365 ،)نجاشووووی زیوووواد بوووون سووووه  ،(293
 ،نموازی از نقو  به ؛اند نپرداخته وی به رجالی )کتب النزاز موسی بن علی ،(486 ،9ج :ق1413
 ،نمووازی از نقوو  بووه ؛انوود نپرداختووه وی بووه رجووالی )کتووب کلیووب بوون یوسووف ،(486 ،5ج :ق1414
گون اسووناد بووا حوودی  تبیسوو بووه قریووب )کووه روایووات ایوون تعووداد امووا و... (291 ،8ج :ق1414  گونووا
 این تحریف یا صدور عدم درباره تردیدی هرگونه که شود می سبب مشابهشان محتوای و است(
 ،احادیو  ایون از ای پواره در شود( خواهود پرداختوه روایوات ایون بوه اداموه )در رود میوان از احادیو 
 استفاده و... انقطاع ،غم ،قنوط از دیگر برخی در و رفته کار هب ایاس( )چون آن مشتقات و یأس
 است. شده

گوور امووا اسووت. قطعووی ای مسووئله غیبووت عصوور در یووأس بنووابراین  ،نشووود موودیریت درسووتی بووه ا
 راهکارهوای دیود باید رو این از برد. قهقرا به را ها آن و کرده دگرگون را جامعه و فرد مسیر تواند می

 چیست؟ آن درمان و پیشگیری
 و شوده بررسوی یوأس پیامودهای و مبتالیان ،متعلق ننست ،مهم امر این به یابی دست برای 

 شد. خواهد پرداخته آن درمان و پیشگیری راهکارهای به تفصی  به سپس

 یاس تعلقم
کثر  مسوکوت یوأس متعلوق درباره ،پردازد می غیبت عصر در مردم شدن نومید به که احادیثی ا
 ،)حلوی «المهودی مون امتوی تاستیاسو اذا» همچوون عبواراتی بوا کوه اسوت روایوت چند تنها است.
 «الفوور  موون االیوواس» (؛82 ،51ج :ق 1403 ،)مجلسووی «الزمووان موون انقطوواع عنوود» (؛90 :ق1421

 کند. می مشن  را یأس متعلق (351 :ق1414 ،)طوسی
 نشوان و داده بدسوت بواره ایون در بیشوتری اطالعوات ،غیبوت عصر وقایع باف در دیگر   روایات 
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 شوووند. مووی دچووار و... اخووتالف ،ارتووداد ،شووک ،حیوورت آفووات بووه دوره ایوون در مووردم کووه دهوود مووی
 :چون هم

كثر مراأل ههبا عن یرجع حی  (384 تا: یب ،)صدوق ؛متعدد( تعابیر )با به القائلی   ا
 .کشند دست خویش اعتقاد از ،امر این به باورمندان از بسیاری که این تا

كثر ارتداد  (378 تا: یب ،)صدوق ؛مامتهإب القائلی   ا
 .بازگردند آن از حضرت امامت به معتقدان از اریبسی
 (141 تا: یب ،)نعماین ؛ باطلة... اإلمامة و ذاهبة احلجة ان عىل اجتمعوا و
 .شوند متفق امامت ابطال و حجت رفتن دست از بر
 (371 :تا یب صدوق، )شیخ ؛والدته یف النا  یش  الهبی هو و
 .شوند می مبتال تردید به والدتش در مردم که است کسی او

 (157 تا: یب ،)نعماین ؛سل  واد أی   یف هل  او ما  ةالشیع اختلف حی
 رسویده قتو  بوه یوا رفته دنیا از حضرت گویند برخی کنند. اختالف شیعیان که جا بدان تا

 .است
 قالرت و مرا  ة:طائ ر قالرت و ولرد مرا :مرمم ةطائ ر قالت حی فیه اختلف من فاختال 

 (327 ،1ج تا: یب ،ق)صدو ؛صلب و قتل ة:طائ 
 ای دسووته اسوت. نیاموده دنیوا بوه هنووز :گوینوود گروهوی شووند. اخوتالف دچوار وی در پوس
 .است شده کشته :گویند
اهل یقول حی عمم لیغیب    (340 :ق1417 ،)طوى ة؛حاج من حممد لآ یف هلل ما :احل 

 .نیست نیازی محمد آل به را ما ،سوگند خدا به :گوید نادان که جا بدان تا شود غایب او
لق )یضل مماأل فیه تضل ةحیر و ةغیب له تكون  (286 تا: یب ،)صدوق ؛دیاهنم(أ عن احل 
 .گردند منحرف شان دین از افراد که شود حاص  حیرتی آن پی در و غیبت

 پیودایش در مهوم بسوتری ،ظهوور از یوأس که آید می نظر هب فوق روایات قسم دو هر در م أت با
 کشف برای ها آسیب این از توان می پس است؛ _ و... ضاللت ،شک ،الفاخت چون _ مذکور آفات
 غیبوت زموان موردم در ناامیودی و یوأس :گفوت تووان موی رو ایون از بورد. بهوره یوأس متعلوق تبیین و

کمیووووت و عوووودالت برقووووراری از یووووأس :جملووووه از دارد. متعووووددی ابعوووواد  حیووووات از یووووأس ؛الهووووی حا
 مور  بوه یوا رسویده قتو  بوه کوه ایون یوا نشوده متولود ،دوازدهوم اموام که وصف )بدین ؟ع؟حضرت
 فور  وعوده _ مورده خوواه باشند زنده خواه ایشان _ )یعنی فر  از یأس ؛است( رفته دنیا از طبیعی
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 دوازدهوم اموام و رسویده پایوان بوه اماموت کوه معنوا )بودین امامت امر از یأس ؛است( باط  و دروغ
گر حتی داشت. ننواهد وجود هرگز  ادیوان از یوأس ؛نیسوت( نیوازی بودان را ما باشد هداشت وجود ا
 شوند(. می ناامید نیز خود دین از _ منجی از فراتر _ افراد ،امور دشواری دلی  هب )یعنی
 ابعواد این همه لزوما و شده مبتال یأس ابعاد از مورد چند یا یک به گروهی هر است ذکر به الزم

 یوأس موثال   یابود. تغییور زموان طول در یأس متعلق تاس ممکن نیز آید. نمی وجود به افراد همه در
 گردد. مبدل امامت امر از یأس به ؟ع؟حضرت حیات از

 سأی به بتالیانم
 ال حتی» ؛(208 تا: بی ،نعمانی«)االق  اال منکم یبقی ال حتی» :چون هم یاحادیث از استفاده با
 توا: بی ،)نعموانی «شویعتنا و نحون اال یبقوی ال حتوی» ؛(208 توا: بی ،)نعموانی «االندر اال منکم یبقی
 تووا: بی ،)نعمووانی «مشووابه( )روایووات شوویئا الفتنووه التضوورها العصووابه اال موونکم الیبقووی حتووی» ؛(202
 غیبوت عصور آفوات کلوی طوور بوه و یوأس :گفوت توان می و... (116 ،52ج :ق1403 ،مجلسی ؛209
کثر گیر دامن  تشوکی  را انودکی گوروه )کوه حقیقوی منوانؤم و بوود خواهود _ هوا آن تموام نوه و _ افراد ا
 ،صودوق )شویخ «جو  و عوز اهلل عصومه مون اال» :شود ننواهنود دچوار آفوات ایون بوه هرگوز دهود( می
 پرداخت. خواهیم آن به که شده آورده گروه این اوصاف ،روایات در نیز (409 تا: بی
 انود حقیقوی منوانؤم اول گوروه :کورد تقسویم عمده گروه دو در توان می را افراد ،نگارنده نظر هب 
 نوا دیون نصرت در الهی های وعده تحقق از هرگز افراد این است. اندک بسیار تعدادشان البته که
 و انود کرده آماده دین یاری برای که عواملی نبودن موثر از است ممکن تنها بلکه شوند. نمی امید
 ظاهرشوان در رافاضوط ایون و موایوس( )نه شده نگران ،دشمن برابر در شان ظاهری شکست نیز

 نصر متی» :بگویند خداوند به خطاف استدعا مقام در مطمئن قلبی با حال عین در گردد. نمودار
 «اهلل

 چوه نشوده( روشن ایمان نور به شان قلب اما اند آورده اسالم ظاهر در که افرادی )از ،دیگر گروه
 _ گووروه ایوون در اامیوودین مراتووب مسوولما   امووا شوود. خواهنوود یووأس دچووار شووان قلووب در چووه و ظوواهر در

 را بیشوتری یوأس باشود؛ تور ضوعیف فورد ایمان میزان هر به و بوده متفاوت _ایمان مراتب برحسب
 از یووأس بووا مقایسوه در شوود( داده توضوویح )کوه امامووت اموور و دیون از یووأس مووثال   کورد. خواهوود تجربوه
 آید. می پدید ایمان تر ضعیف مراتب در ،؟ع؟امام حیات

 یأس ویرانگر پیامدهای
 و خطوورات از نبایوود امووا اسووت ظهووور نویوودبنش ؟جع؟،عصوور ولووی ظهووور از مووردم یووأس گرچووه
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 و شویطان های گاه کمین ترین مهم از ،بال ترین بزر  ،آفرین بحران که _ آن ساز بحران پیامدهای
 شد. غاف  _ یاس( باف ،7155 ،14ج :ش1382 ،شهری ری )محمدی است مایوس فرد کشنده

 دارد. پوووی در را شوودیدی و خوواص عواقوووب ؟جع؟مهوودی حضوورت فوور  از یوووأس کووه آن ویووژه هبوو
   :چون هم
کبر بلکه _ کبائر جمله از الهی رحمت از ناامیدی ،کلی طور هب .1  کوه اسوت _ شرک از پس کبائر ا
 :شود منتهی کفر به تواند می

 :ترا یب ،لیری)ك ؛اهلل مكرر مرن األمرن و ،اهلل روح مرن أ یرال و نیالوالرد عقوق ،الكبائر من إن  
 (217 ،2ج
كبر و نرة هیرعل اهلل حرر  فقرد براهلل شرركی مرن و :اهلل قرولی ،براهلل الشررك الكبرائر أ  بعرده احل 
ه   :قولی عزوجل اهلل ألن ،اهلل روح من أ یال ن َ    یأ یَ  ال إر

َ
نأ  أ حر  مر وأ   اهللر  َر

ال َ َقروأ    إر وَن  الأ ر  كرافر  .الأ
 1415 ،حرویزی عرروى ؛500 ،12 ج :ش1368 ،مشرهدى مقی ؛202 ،5 ج :ق1416 ،)حبراین

 (478 ،2ج :ق

وُه ا   آیوه تفسویر در طباطبوایی عالمه ُس ْیوَی  ال ّنَ
َ
وْن  أ   اهلل   َرْوح   م 

اّلَ ُروَن  اْلَقوْوُم  إ   (87 :)یوسوف اْلکواف 
  :نویسد می

 جوا هور ،اسوت خووش نفوس ایو و نفوس معنواى بوه _واو سکون و راء فتح به _ «روح» کلمه
 نیوا هیکنا نیا وجه و ،است خستگی و تعب ضد که ،راحتی از است هیکنا شود استعمال
 خفگی و اختناق نوعی انسان نظر در نجات راه شدن بسته و چارگییب و شدت که است
 ،تیوعاف و روزىیوپ و فور  بوه افتنیو نجات عنیی آن مقاب  که چنان هم ،شود می تصور
 نفسیوو و الهووم فوور ی» خداونوود نوودیگو مووی لووذا و ،رسوود مووی نظوور بووه راحتووی و توونفس نوووعی
 کوه روحوی پوس ،«سوازد موی مبودل راحوت نفوس به را گرفتارى و ،فر  به را اندوه _الکرف
 صوورت او تیمشو و خودا اذن بوه کوه اسوت شودتی از بعود فر  همان خداست به منسوف

 خودا کوه شوود معتقود معنوا نیوا بوه است الزم دارد خدا به مانیا که کس هر بر و .ردیگ می
 قوواهرى چیهوو و ،دیوونما یموو حکووم کنوود اراده هرچووه هبوو و دهوود مووی انجووام دبنواهوو هرچووه

  موانییا صواحب چیهو و ،انودازد عقوب هبو را او حکوم ایو و دیوآ فوائق او تیمشو بر که ستین
 و خوودا روح از اسیوو رایووز شووود دیووناام رحمووتش از و وسیمووا خوودا روح از دیوونبا و توانوود نمووی
 سعه و احاطه به کفر یمعنا در و او قدرت نکرد محدود قتیحق در رحمتش از دىینوم

 .اوست رحمت

 کبیوره گنواه ،ظهور از امید قطع اثر در آن انکار که است رحمتی نیز امامت نعمت قطعا   بنابراین
 بود. خواهد
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گر ویژه طور هب .2  کفور ،شوود منجر حضرت انکار به که کند نفوذ حدی تا شن  در ناامیدی ا
 انبیوا جمیوع و ؟ص؟خودا رسوول تکوذیب و انکار ،ایشان تکذیب و انکار زیرا داشت. خواهد پی در را

کرم پیامبر که چنان هم بود. خواهد   :فرمایند می ؟ص؟ا
 ةغیبر یف انكرره مرن و عصراین عصراه مرن و اهلل( )رسرول اطراعی (ةاحلجر )االمرا  اطاعره من
ین فقد  ،2ج ترا: یب ،صردوق )شریخ ؛صردقی فقرد قهصرد   مرن و بیكرهب   فقرد كهببه من و انكر
411) 

 موورا کنوود سوورپیچی او از کووس هوور و اسووت کوورده پیووروی موورا ،کنوود تبعیووت وی از هوورکس
 را او هورکس و اسوت کورده تکوذیب مورا نمایود تکوذیب را او کوس هور و است کرده نافرمانی
 .است نموده تصدیق مرا نماید تصدیق

  :فرمایند می ؟ع؟عسکری حسن امام نیز
میرع قر   أ كمرن لولردی املنكرر اهلل رسرول بعد ةباالمئ املقر ان  انكرر مث رسرله و اهلل انبیراء حب 

 خرنرراآ ةطاعرر نأل نبیرراءاأل مجیررع نكرررأ كمررن اهلل لرسررول املنكررر و اهلل رسررول نبررو 
 (و)مه ؛لناو  أل كاملنكر خرناآل املنكر و ولناأ ةكطاع
 سویک ماننود باشود )مهدی( فرزندم منکر ،؟مهع؟ائمه امامت به باورمندی درعین هرکس
کرم رسول نبوت اما بوده معتقد انبیا همه نبوت به که است  کوس هر و کند انکار را ا
 موا آخورین اطاعوت زیرا است. کرده چنین انبیا همه به نسبت گویی نماید انکار را ایشان
 است. ما ننستین کاران چون هم ما آخرین انکار و است ما اولین از پیروی مانند

 فووت.ر خواهود دنیووا از جواهلی موور  بوه ،ایشووان منکور کووه شوده یووانب دیگور روایتووی در چوه چنوان
کرم رسول منکر است مسلم چون   :ندارد ای بهره دین از ،انبیا جمیع و ا

 )مهو( ة؛جاهلی ةمیت ما  ةغیب زمان یف ولدی من القامئ انكر من
 خواهود دنیوا از جواهلی مور  بوه نمایود انکوار وی غیبت زمان در را )قائم( فرزندم هرکس
 .رفت

 یأس درمان و پیشگیری راهکارهای
 ضوووورورت _گذشوووت نظووور از آن توضووویح کوووه _ ناامیوووودی و یوووأس شووودید پیامووودهای و ماهیوووت
  :شود می پیشنهاد ذی  راهکارهای منظور بدین کند. می ایجاف را آن درمان و پیشگیری
 گردد تبیین دممر برای ،غیبت عصر شرایط درباره ؟مهع؟ائمه روایات است الزم امر بدو در البته

 فور  ،؟جع؟حضورت حیوات از )و نبازنود را خوود ،یواس پیودایش عوامو  با رویارویی مح  به تا
کمیت و عدالت برقراری از یا و ایشان  هوای چالش از را مذکور شرایط بلکه نشوند(؛ نومید الهی حا
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 گیرند. قرار حقیقی مؤمنان زمره رد خویش صالح اعمال با و دانسته ظهور مقدمات و عصر آن
 ابتال و آزمون سنت به توجه
  :است ها امت همه و ها انسان همه به مبتال و ناپذیر اجتناف «الهی امتحان و آزمون سنت»

ل    س   ك 
َقة   َن أ وأ ر  ذائر َ مأ  َو  الأ وك  ل  ر  َنبأ   

الش َ َنة   رر یأ احلأ َ  َو  بر تأ لَ  َو  فر وَن  نایأ إر َجع   .(35 :ایانب) ت  أ
 أ 
َ
أ  أ مت  رربأ ن َحسر

َ
وا أ ل  خ  ررَة  َترردأ ن َ َ ررا احلأ  َلررمر یَ  َوَل َ ررهبر  اهلل   عأ

وا َن یال َ مأ  َجاَهررد  ك  ررنأ َلررَم یَ َو  مر رر  عأ ررابر  َن یالص َ
 .(142 :عمران )آل

 هووای چالش و شوورایط از ای پواره گردنوود. متمووایز افوراد سووایر از حقیقووی منوانؤم آن وسوویله هبوو توا
 آن دربواره متعوددی روایوات کوه چنان مه هستند. الهی های آزمون و ابتالئات از نیز غیبت دوران
  :گفته سنن

وا و یحصوا نأ من للنا  البد بلوا و ییز  (370 ،1ج تا: یب ،)كلیی ؛یغر
 و شووند داده تمییوز و شووند آزمووده غیبوت( عصور )در کوه آن از نیسوت گریزی مردم برای
 .گردند غربال

  :است دشوارتر هم سامری و عج  آزمون از که فتنی اند. کرده یاد «فتنه» تعبیر با آن از و
 (253 ،1ج ،صدوق شیخ) ؛السامری و العجل ةفتن من شدأ مما یومئهب النا  ةفل تن
 .است تر سنت نیز سامری و عج  فتنه از دوران آن در مردم آزمون

 آن واسوطه هبو کوه دانسوت غیبت عصر در الهی های آزمون از را فر  در تاخیر توان می بنابراین
 ،فور  از یوأس پوس یابنود. موی دسوت اخوروی عظویم اجور بوه و شووند می مشن  قیحقی مؤمنان
 داشت. ننواهد انسان برای شقاوت زج عاقبتی که است امتحان این در شکست اقسام از یکی

 الهی نصرت سنت به توجه
  :دارد تعلق مؤمنان و رسوالن به که است قطعی ای وعده ،الهی نصرت

ا ن َ ص     إر َلنا َلَننأ س  هبر  َو  ر 
وا َن یال َ َ  یفر  آَمن 

نأ  اةر یاحلأ َ  یَ  َو  ایالد   و   یَ  وأ هاد   ق  َشأ  .(51 :غافر) األأ
 ،لوط ،ابراهیم ،نوح امت )چون گذشته های امت میان در سنت این ،آیات بنابر که چنان هم
 در موو أت اسووت. داشووته جریووان نیووز (عیسووی و موسووی ،یووونس ،هووود ،صووالح ،شووعیب ،یوسووف
 یوأس و مشوکالت اوج از پوس هموواره بلکوه ابتودا در نوه الهوی نصورت کوه دهد می نشان کریم قرآن
  :است رسیده می فرا آن از حاص 
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 أ 
َ
أ  أ مت  بأ نأ  َحسر

َ
وا أ ل  خ  رَة  َتدأ ن َ َ را َو  احلأ  مأ َیر َل َ ترك 

أ
رهبر  َمَثرل   أ

ا َن یال َ رنأ  َخَلروأ مأ  مر ك  لر م   َقربأ رهتأ  سراء   َمس َ
أ
َبأ  َو  الأ

اء   وا َو  الض َ  َ ل   ر
لأ وَل یَ  َحی َ     رول   ق  س  رهبر  َو  ال  َ

روا َن یال َ ر     َمری َمَعره   آَمن  ال اهللر  َنصأ
َ
ن َ  أ ر َ  إر  بی یرَقرر  اهللر  َنصأ

 (.214 :بقره)
َذا  َحرری َ   ررتَ  إر َ  یأ اسأ

َ
ررل   أ س  رروا ال    ررمأ  َوَمن   هن َ 

َ
وا َقرردأ  أ ب  ررهبر مأ  ك  َنا َجرراَءه  رر   رر َنصأ ج ر َشرراء   َمررن َی َفن  رر َواَل  ن َ  َ د   ی 

 
أ
َناَبأ َقوأ ر  َعنر  س 

م   الأ رر جأ  
 .(110 :)یوسف ی َ الأ

 چهوار فوریقین تفاسویر مالحظوه بوا اسوت. یوسوف سووره 110 آیه ،زمینه این در آیات ترین مهم از
  :آید می دست هب آیه این درباره نظر
 کننود موی تکذیب را ایشان نیز هاآن حتی که بردند گمان و شدند وسیما مؤمنان از امبرانیپ .1
 ،شود دهیوبر جوا هموه از آنهوا دیوام که هنگام نیا در .هستند تنها شیخو دعوت ریمس در واقع رد و

 .دیرس فرا ما هیناح از روزىیپ و نصرت
 گمراهوان ایون و گفتوه دروغ هوا آن بوه مؤمنوان_ از غیور _ شوان اموت کوه کردنود یقین پیامبران .2
 آورد. فرو ظالم امت آن بر را لاستیصا عذاف خداوند هنگام این در آورند. نمی ایمان هرگز
 چیهو کوه ای گونوه هبو گرفتنود موی قورار حووادث و حاالت نیتر دشوار در که هنگامی امبرانیپ .3
 کوه کورد موی خطوور شوان ذهون بوه اریواخت بوی بشرى طبع مقتضاى به ،آمد نمی نظر به شییگشا راه
 اموا ،اسوت نشوده حاصو  هکو بوده شرائطی به مشروط که نیا ای و خالف الهی روزىیپ وعده نکند
 طالئووع ،آن دنبووال بووه و دیدرخشوو مووی شووان لد در دیووام بوورق و شووده روزیووپ فکوور نیووا بوور زودى هبوو
 .شد می آشکار روزىیپ

 هبوو هووا بحران و مشووکالت حووال عووین در شوودند. ناامیوود خووود قوووم آوردن ایمووان از پیووامبران .4
 خوالف انود داده امبرانیوپ کوه ینصرت وعده است ممکن که کردند گمان ،ایشان قوم که بود حدى
 .باشد

 نیفنرالوود ؛40 ،4ج :ق1404 ،وطییسوو ؛179 ،3ج :ق1418 ،ضوواوىیب :بیشووتر بررسووی )بوورای
 ؛412 ،5ج :ش1374 ،طبرسوووووووی ؛363 ،4ج :ق1419 ،کثیووووووور ابووووووون ؛521 ،18ج :ق1420 ،رازى

 ،طباطبووووووایی ؛400 ،6ج :ش1368 ،مشووووووهدى قمووووووی ؛478 ،2ج :ق1415 ،حووووووویزی عروسووووووی
 :ش1374 ،شوویرازی مکووارم ؛510 ،41ج :ش1395 ،آملووی جوووادی اهلل ةآیوو ؛381 ،11 ج :ش1374
 (99 ،10ج

 اموا باشد. خداوند مراد تواند می _ نیست انبیا نشأ در که سوم احتمال جز هب _ احتماالت همه
 اوج بووودن نویوودبنش یوودؤم چهووارم احتمووال ،آخرالزمووان وقووایع و مووذکور آیووه بووین ارتبوواط مقووام در

 امووام روایووت ،احتمووال ایوون تقویووت در اسووت. آن از پووس فوور  بوورای غیبووت عصوور در مووردم یووأس
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 ابهوام بوه پاسوخ در کوه اسوت مالحظوه قابو  _ القودر جلیو  تابعی _ جبیر بن سعید سنن و ؟ع؟رضا
  :اند کرده تفسیر چنین آیه این

 شوانیسو هبو رسووالن آن که مردمی و شدند وسیما خود قوم قیتصد از رسوالن که آن تا
 ،صودوق )شویخ .انود داده دروغ خبور رسووالن بوه کوه پنداشوتند نیچنو بودنود شوده  یگسو

 (41 ،4ج :ق1404 ،سیوطی ؛201 ،1ج :ق1413

  :است اهمیت حائز زمینه این در نیز طباطبایی عالمه بیان عالوه به
 ،انود گفتوه دروغ شوانءایانب به که پنداشتند نیچن شانیا هاى امت :فرمود که نیا اما ...
ُکْم  َبوْ   :بودنود گفتوه قوومش کوه آورده نووح داستان در قرآن که است مطلبی رینظ  َنُظوّنُ
ب    و موسوی داسوتان در و ،آورده صوالح و هوود داسوتان در نیچنو هوم و (27 :هود) َن یکاذ 

ْرَعوووْوُن  َلوووُه  َفقووواَل  فرمووووده فرعوووون ووو ف  ّن  وووَك  یإ  ُظّنُ
َ
 (101 :اسوووراء) َمْسوووُحورا    ُموسوووی ایووو أَل

 .(382 ،11 ج :ش 1374 ،)طباطبایی

کید بنابراین  خوویش های وعوده از تعالی حق تنلف عدم و مؤمنان نصرت در الهی وعده بر تا
 بورد؛ موی بوین از را مؤمنان در ناامیدی و یأس هرگونه زمینه (20 :زمر ؛6 :روم ؛31 :رعد ؛80 :)بقره
 بوه ها دشواری که آمد خواهد یزمان خداوند یاری که داد توجه نیز مسئله این به را آنان باید البته

 کوه آورد پدیود افوراد در را تفکور ایون زمینوه اموور سونتی نبایود پوس باشود. رسویده خود حد باالترین
 است. ورزیده استنکاف خویش وعده تحقق از خداوند

 استخالف سنت به توجه
 و زده کنوووار را باطووو  حووق نهایتوووا   ،باطووو  و حووق میوووان همیشوووگی مبووارزه در الهوووی وعوووده طبووق
  :شد خواهد آن جانشین

ررهبر  اهلل   َوَعررَد 
رروا َن یال َ مأ  آَمن  ك  ررنأ رروا َو  مر ل  ا ر  َعمر رراحلر مأ یَ لَ  الص َ َ م َ  لر ررَتجأ َرأ ر  یفر  سأ ررا األأ ََ َلَف  َك ررَتجأ  اسأ

هبر 
نأ  َن یال َ مأ  مر هر لر َ   َ ی  لَ  َو  َقبأ ك ر مأ  ََ م  یدر  ََل  هبر  َم 

َتىض یال َ مأ   ارأ مأ ی  لَ  َو  ََل  َلم َ  ر رنأ  َبد  ردر  مر مأ  َبعأ هر ف  نرا   َخروأ مأ
َ
 أ

وَنیر یَ  د  ب  وَن ی   ال عأ ك  رر  یأ َش  یبر  شأ
َد  َكَ  َ  َمنأ  َو  ئا  َك  َبعأ ِر َك  ذ ولئر

 
م   َفأ وَن  ه  ق   .(55 :نور) الأ اسر

  :کرد خواهد آن وارث بنواهد را کس هر که اوست و خداست زمین مالک که چرا
رروى قرراَل  ررهر   م  م  َقوأ ررَتعر  ِر وایاسأ رراهللر  ن  وا َو  بر ر  رربر ن َ  اصأ َ   إر َرأ ررای   هللر َر  األأ ُث  ررنأ  شرراء  یَ  َمررنأ  ورر هر  مر بررادر  َو  عر
َبة   عاقر قر  الأ ت َ  َ لأ  .(128 :اعرا ) ی َ ِر

گور کوه دهود می هشدار مردم به خویش انبیای لسان از تعالی حق سبب بدین  و گرداننود روی ا
  :کرد خواهند ها آن جانشین را دیگر گروهی ورزند؛ تنلف
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نأ  اتَ  َفإر روأ
مأ  َفَقردأ  َول َ ك  رت  َلغأ بأ

َ
ت   مرا أ رلأ سر رأ

 
رهر  أ َلر بر مأ یأ إر ف  یَ  َو  ك  لر رَتجأ ر  سأ

یب  مرا   َر رَغ  َقوأ مأ یأ وَنه   ال َو  َ ك  رر    َتض 
ن َ  ئا  یأ َش  ر  إر

یب  ر   َعىل َر
ل   .(57 :هود) ظی یَح ر  ء   َشأ  ك 

َك  َو  ب   َغیر    َر
و الأ ةر  ذ  َ محأ نأ  ال  َ  یَ  إر

أ
مأ ی   َشأ ك  بأ هر فأ تَ سأ یَ  َو  هبأ لر نأ  جأ مأ  مر ك  در مأ  َكما شاء  یَ  ما َبعأ ك 

َ
َشأ نأ
َ
نأ  أ  مر

ر  ر 
 .(133 :انعا ) نیآَخرر  َقوأ    ةر ی َ ذ 

 :نمود استفاده ،یاس درمان و پیشگیری در سنت این از توان می نحو دو به پس
گر که معنا بدین :تبشیر .1  َکَتوَب  حوق نهوایی پیوروزی در الهی وعده به امیدواری با مؤمنان ا
َبّنَ  اهلُل  ْغل 
َ
َنا أَل

َ
ّنَ  یُرُسل   َو  أ  خویش وظایف به و برانند خود از را یأس (21 :)مجادله ز  یَعز   ّی  َقو   اهلَل  إ 

 برند. می ارث به را زمین نهایت در و گیرد دربرمی را آنان الهی بشارت ،کنند عم 
گر اما :تنذیر .2  شووند؛ منحورف عمو  و داعتقوا در کوه کنود نفووذ ایشوان در حودی هبو ناامیدی ا
 بوودان ابووتالی از بایوود پووس گرفووت. خواهوود را آنووان جووای دیگووری گووروه و شووده برچیووده شووان بسوواط
 نمایند. پرهیز

 ها بشارت در أملت
  :ادیان سایر بر الهی دین تفوق اوصاف با را ؟جع؟مهدی حضرت ظهور دوران ؟مهع؟ائمه

 (387 تا: یب ،)نعماین ؛املشركون كره لو و كله الدین عىل دینه به تعاىل اهلل یظهر و
 را آن مشرکان هرچند گرداند می چیره ادیان تمامی بر را دینش او واسطه به تعالی حق و

  .دانند ناپسند

  :قسط و عدل از زمین امتالء
 ،1ج ترا: یب ،)كلیری ؛جرورا و ملمرا ملئرت كما قسطا و عدال ر األ به جل و ع  اهلل یال الهبی
341) 

 .باشد شده ظلم از مملو که چنان هم کرد پرخواهد عدل از را زمین او توسط خداوند
 ترا: یب ،)نعمراین ؛القرر و احلرر یردخل كمرا بیروهتم جرو  عدلره علرهیم )القرامئ( لیردخلن اهلل و

297) 
 حضوور منازلشوان عموق توا وی عودل کوه حوالی در شوود وارد هوا آن بور قائم سوگند خدا به
 .کند نفوذ آن در برودت و حرارت که طور همان یابد

  :آخرت در نجات و دشمنان نابودی
 ،1ج تررا: یب ،)كلیری ؛اآلخررره یف ةبالنجرا و اعرردامم وقترل بظهرروره و القرامئ بقیررا  اهلل یبشررهم
429) 
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 نویود آخرت در نجات و دشمنان نابودی و ظهورش و قائم قیام به را مؤمنان تعالی حق
 .دهد می

  :شیعیان مشکالت گشایش
 (90 تا: یب ،)نعماین ؛جور و طویل بالء و شدید ضن  بعد ةالشیع عن كربلل م رج هو
 .است ستم و طوالنی بالی و دشوار تنگنای از بعد شیعیان مشکالت گر گشایش او

  :آن صاحبان به حق بازگشتن ،زمین برکات خروج ،امنیت برقراری
رور یامرهأ یف ارت ع و بالعدل حكم القامئ؟ع؟ قا  اذا  االر  خرجرتأ و السربل بره منرتآ و احل 

 ،)كلیری ؛ و... بركاهترا تبردی و كنوزهرا ر األ تظهر فحینئهب ... هلهأ ىلإ حق كل رد و بركاهتا
 (287 ،8ج :ق1407
 او واسوطه هبو سواخت. خواهود نوابود را جوور و کورده حکوم عودل به ،کند ظهور قائم چون
 ایون در بوازگردد... انشصواحب به حق و نماید خار  را برکاتش زمین و یابد امنیت ها راه

  .نماید می آشکار را برکاتش و سازد می ظاهر را هایش گن  زمین هنگام

 امووام ظهووور دربوواره ؟مهع؟اطهووار ائمووه های بشووارت مالحظووه بووا رو ایوون از انوود. کوورده معرفووی و...
 تردیوودها ،دارد همووراه بووه را آخوورت و دنیووا در نجووات کووه ایشووان عادالنووه حکومووت و ؟جع؟مهوودی
 هرگونووه احتمووال ،ائمووه عصوومت و علووم زیوورا بنوودد. مووی بوور رخووت ناامیوودی و یووأس و شووده زدوده

 سازد. می باط  شان فع  و قول در را اشتباهی
 صبر به اهتمام
 _ حقیقی مؤمنان تا آزماید می را جوامع خداوند ،گذشت «ابتال و آزمون سنت» در که طور همان

 )اطاعووت خوویش دیون بوه بلکوه نشوده ناامیود دیوون نصورت در الهوی های وعوده تحقوق از هرگوز کوه
 از یکوی ،شورایطی چنوین در گردند. متمایز سایرین از _ مانند می پایبند معاصی( ترک و الهی اوامر

کرم رسول ،تعالی حق که چنان هم است. صبر به اهتمام افراد وظایف  فراخوانوده صبر به را ؟ص؟ا
 کورده تعبیور اموور در عوزم بوه آن از و (17 :ص ؛35 :احقواف ؛130 :طه ؛39 :ق ؛48 :طور ؛7 :مدثر)

 (90 :)یوسوف شود. ننواهود ضایع صابران اجر که داده وعده نیز (17 :لقمان ؛43 :یشور) است.
 :شده متنعم بهشتی مواهب از ،قیامت در زیرا

مأ  َو  ا َج اه  وا مبر ة   َصَبر   .(12 :انسان) رایَحرر  َو  َجن َ
َك  لئر وأ

 
َن ی   أ وأ َز َفَة  ح أ غ  أ ا الأ وا مبر  .(75 :فرقان) َصَبر 
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  :بود خواهند رستگار و
ین ر  م  یأ َجزَ  إر َ  یَ الأ  هت   ا وأ وا مبر مأ  َصَبر  هن َ 

َ
م   أ وَن  ه  ز   .(111 :منوننم) الأ ائر

  :محفوظ دشمنان کید گزند از نیز دنیا در و
نأ  َو  وا إر ر  بر وا َو  َتصأ ق  مأ یَ  ال َتت َ ك  مأ یأ َك  ض     ه   .(120 :نراعم آل) ئا  یأ َش  د 

 بوور صووبر واسووطه بووه را اسوورائی  بنووی قوووم کووه چنووان هووم شوود. خواهنوود پیووروز آنووان بوور عاقبووت و
  :داد قرار زمین وارث را آنان و گرداند چیره فرعونیان

َنا َو  َرثأ وأ
َ
َ   أ َقوأ هبر  الأ

وا َن یال َ وَن ی   كان  َع   َتضأ َق  سأ َرأ ر  َمشارر را َو  األأ َمَ ریر  َمغارر
نرا ال َ رتأ  َو  اهیرفر  باَركأ  مَت َ

ت   ََ َك  َكلر ر ب  ی َر سأ رائر  َبیر   َعىل  احلأ  سأ ا َل یإر وا مبر نا َو  َصَبر  رَنع  یَ  كراَن  مرا َدم َ أ ن   صأ َعروأ ره   َو  فر أ م   مرا َو  َقوأ
وا ونیَ  كان  ش  رر  .(137 :اعرا ) عأ

 زیورا یابود. موی ای ویوژه نموود غیبوت عصور در صوبر مونش کوه دهود موی دست هب روایات در م تأ
 بیوان بوا و فراخوانوده ؟جع؟حجوت حضورت ظهور تا صبر به را مؤمنان ،متعدد موارد در ؟مهع؟ائمه

 در را دیگووری گوروه هویچ و اسووت غیبوت عصور در صووابران منصووص تنهوا کووه _ آن اخوروی ثمورات
  :نمونه برای اند. کرده ایجاد آنان در را قدرتمند محرکی _ گیرد برنمی

 :قیامت روز در ائمه با معیت
و  و االذی من یری ما عىل صبر و امرنا انتظر من ان متعل اال  ،)كلیری ؛زمرتنرا یف غدا هو احل 

 (37 ،8ج :ق1407
گاه  پیشوه صوبر غیبوت زموان تورس و آزارهوا بور و کشود را موا امور انتظوار هورکس کوه باشید آ
 .بود خواهد ما همراه قیامت در سازد

  :الهی حزف و غیب به آورندگان ایمان میان در حضور
ین یبطو  كتابره یف اهلل وصر هم اولئر  حمجرهتم. عرىل للمقیمری   طرویب غیبته. یف للصابر

 ،صرردوق )شرریخ ؛امل لحررون هرم اهلل حرر ب ن  إ الأ اهلل. حرر ب اولئر  بالغیررب منرروننی الرهبین
 (23 ،2ج :ق1403
 بوور برجایووان پووای حووال بووه خوشووا ،؟جع؟مهوودی غیبووت در شووکیبایان حووال بووه خوشووا

 تغیبوو بووه آورنوودگان ایمووان عنوووان بووا کتووابش در خداونوود هکوو انوود کسووانی هوواآن راهشووان؛
 .رستگارند الهی حزف که بدانید اند. الهی حزف آنان نموده، شان توصیف

 :مجاهدان زمره در گرفتن قرار
ررأ  رسررول یرردی برری   بالسرریف املجاهررد ةمبن لرر التكررهبیب و ذیاأل عررىل غیبترره یف الصررابر ن  إ ام 
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 (317 تا: یب ،صدوق )شیخ ؛اهلل
 در شمشویر ابو جهوادگر منزلوه بوه ،ورزد صوبر تکوذیب و آزار بر امام غیبت زمان در که کسی
  است. خدا رسول خدمت

 :احد( و بدر شهدای مانند شهید هزار )اجر فراوان ثواف از برخورداری
تنرا عرىل ثبرت مرن  ؛احررد و بردر شرهداء مثرل شرهید لرفأ جررأ اهلل اعطراه قامئنرا ةغیبر یف مواال
 (323 ا:ت یب ،صدوق شیخ)

 شووهید هووزار اجوور تعووالی حووق بمانوود پایوودار ؟جع؟مهوودی غیبووت در مووا دوسووتی بوور هورکس
 .دارد ارزانی وی به را احد و بدر جنگ شهدای مانند

 افووراد نهوواد از را ناامیوودی ،غیبووت دوره در صووابران ویووژه اجوور و صووبر عنصوور بوور کیوودتأ رو ایوون از
گور حتوی کوه دهود موی موژده آنوان بوه و سازد می کن ریشه  فوراوان پواداش از نرسوند ظهوور فوی  بوه ا

گر ،ضمن در شد. خواهند برخوردار  ناامیودی ،فراخوانند صبر به را یکدیگر که شوند ترغیب افراد ا
 صووبر بوه تواصوی بووه را مؤمنوان ،کوریم قوورآن کوه چنوان هووم بسوت. خواهود رخووت نیوز جامعوه نهواد از

  :داند می فالح به سیدنر و خسران از نجات برای الزم شرط را آن و فراخوانده
ررَن  كرراَن  مث  َ  ررهبر  مر

رروا َن یال َ ا َو  آَمن  رر  َتواَصرروأ رربأ الص َ ا َو  بر ررةر  َتواَصرروأ مَحَ َ أ الأ ررَك  بر ولئر
 
ررحاب   أ صأ

َ
َ  أ َنررةر یأ الأ ََ 

 .(17 :بلد)
ن َ  ساَن  إر نأ ر
ر   َلیفر  اإلأ سأ ال َ  خ  هبر  إر

وا َن یال َ وا َو  آَمن  ل  ا ر  َعمر احلر ا َو  الص َ َ  َتواَصوأ احلأ ر بر ا َو  ق  رر  َتواَصوأ ربأ الص َ  بر
 .(3-2 :)عصر
  ای
َ
َ أ هبر  اهی  

وا َن یال َ وا آَمن  ر  بر وا َو  اصأ ر  وا َو  صابر ط  وا َو  رابر ق  مأ  اهلَل  ات َ ك  وَن  َلَعل َ ح  لر  (.200 عمران: )آل ت  أ

 بوور صووبر ،طاعووت بوور )صووبر صووبر قسووم سووه ،مجموووع در «صووبر بووه تواصووی» تفسوویر در مفسووران
 ،یراز فنووور ؛293 ،20ج :ق1390 ،ییطباطبوووا) انووود. برشووومرده را مصووویبت( بووور صوووبر و معصووویت
 بنووووووابراین (355 ،10 ج :تووووووا بی ،یطوسوووووو ؛757 ،4 ج :ق1407 ،یزمنشوووووور ؛171 ،31ج :ق1420

 ایون کوه ای گونوه هبو کنود توالش نیوز صوبر بوه دیگران سفارش راستای در ،منیؤم هر است ضروری
 شود. سازی فرهنگ جامعه در مسئله
 یقین و اخالص تقویت
 بوا روایوات در یابنود می نجوات سوالمت بوه غیبوت عصور هوای آزمون و ها فتنوه از کوه انودکی گروه
 لووروح المباشوورون المنلصووون» (؛409 ،26ج :ق1403 ،)مجلسووی «المنلصووین» چووون: اوصووافی
 میثوواقهم اهلل اخووذ الووذین الیقووین لووروح المباشوورون المنلصووون» (؛304 تووا: بی ،)صوودوق «الیقووین
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 توا: بی ،)صودوق «مشوابه( متعودد )روایوات منوه بوروح ایودهم و االیموان قلوبهم فی کتب و یتنابوال
 لنوووا سوولم و قضووینا ممووا حرجووا نفسووه فووی یجوود لووم و معرفتووه صووحت و یقینووه قوووی موون» (؛304
 و اخوالص شوان مشوترک قودر کوه انود شوده توصویف ... و (323 توا: بی ،صودوق )شویخ «البیت اه 
 در خداسوت. بورای تنهوا و تنهوا عمو  و نیوت گردانودن خوال  معنوای بوه ،«اخوالص» است. یقین
 ننواهود. پواداش او از جز و نبندد امید خویش پرورگار به جز شده؛ بریده خلق همه از عبد که این
 بواف ،251 ،1ج :ق1371 ،برقوی ؛االخوالص بواف ،15 ،2ج :ق1407 ،کلینوی :بیشتر توضیح )برای

 االخالص(
گوذاردن و او قضوای بوه بوودن راضوی ،او برابور در تسولیم ،خودا بر توک  معنای به نیز «یقین»  وا
 دوز  و بهشوت ،حسواف ،رسوتاخیز ،مور  ،خودا حقانیوت کوه اسوت کسی موقن و است او به کارها
 الیقین( باف ،248 ،1ج :ق1371 ،برقی :بیشتر توضیح )برای نماید. تصدیق را و...
 و برخاسوته یقین از که است حالتی اخالص گفت توان می ،صفت دو این میان ارتباط بیان در
 زیوورا انوود. دانسوته یقووین ثمورات از را اخووالص ؟مهع؟ائمووه کوه چنووان هوم شووود. مووی حاصو  آن تبووع بوه

 از و گردانیوده خال  او برای را خود فرد که شود می سبب ،او یکتایی و خداوند به اقرار و تصدیق
 شود. منقطع او جز چیزی هر

 ویژه طور به و _ غیبت عصر ابتالئات از نجات راه ،صفت دو این به یابی دست ،اساس این بر
 بوه اقورار ،الهوی های وعوده تصودیق هموان اخوالص و یقوین زیورا است. _ سیأ درمان و پیشگیری
 در تواخیر بنوابراین اسوت؛ او بوه توجوه تموام کوردن منعطف و خداوند برابر در تسلیم ،آنها حقانیت
 کرد. ننواهد مبتال یأس به را ل من و موقن فرد هرگز ،فر 

 در کوه _ اسوت رفتواری تکام  و تصحیح در منتظران وظایف مجموعه زیر صفت دو این گرچه
 گرفت. قرار بح  مورد مجزا صورت هب ،ائمه ویژه کیدتأ علت به اما _ آمد خواهد ادامه
 منتظران( وظایف و انتظار جایگاه )درک محور تکلیف انتظار
 نوام با ،ظهور حقیقی منتظران از و عبادات و اعمال بهترین عنوان به فر  تظاران از روایات در
  :است شده یاد زمان اه  افض 

و  )شریخ ؛ال ررج انتظار عزوجل اهلل اىل االعمال احب فان اهلل روح من تیاسوا ال و ال رج انتظر
 (616 ،2ج :ق1416 ،صدوق
 خداونود نزد اعمال ترین محبوف زیرا مشوید؛ نومید الهی رحمت از و کشید را فر  انتظار
 .است فر  انتظار
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 (357 ،2ج تا: یب ،صدوق )شیخ ؛اهلل من ال رج نتظارإ میا   عمالأ فضلأ
 .است فر  انتظار من امت عم  برترین
 (287 ،1ج تا: یب ،صدوق )شیخ ؛ال رج انتظار ةالعباد افضل
 .است فر  انتظار عبادت واالترین

ل   هلأ من فضلأ لظهوره املنتظرون بامامته ائلونالق غیبته زمان هلأ ن  أ لىسر ؛زمان ك   ،)حم 
 االحتجاج( از نقل به ،122 ،52ج :ق1403
 ،کشند می را ظهورش انتظار و بوده معتقد ؟جع؟مهدی امامت به که غیبت عصر مردم
 .برترند ها زمان تمامی مردم از

گر حتی _ را منتظران اجر ،؟مهع؟ائمه که آن ویژه هب  شوهادت اجور چون _ نرسند ظهور ی ف به ا
کرم نبی لوای در شهادت بلکه ؟جع؟حجت حضرت معیت در   :اند دانسته ؟ص؟ا

 ةرای حتت اهلل و بل ،القامئ ةرای حتت قتل كمن كان امرنا انتظر و حدیثنا صدق و بنا آمن من
 (640 :ق1409 ،)استرآبادی ؛اهلل رسول
 ماننوود کشود؛ را امرموان انتظوار و نمایوود یقتصود را گفتارموان ،آورده ایموان مووا بوه کوس هور
 کوه اسوت کسوی چوون هم سوگند خدا به بلکه شود کشته قائم لوای زیر در که است کسی
 .رسد شهادت به ؟ص؟اهلل رسول لوای در
 رسرول مرع استشهد كمن واهلل بل بسی ه... حممد آل قامئ مع اهلل و جاهد كمن له املنتظر ...
 (358 ،9ج :ش1374 ،)طبرى ؛فسطاطه یف اهلل

 بلکوه نمایود... جهواد وی هموراه شمشیرش با که است کسی مانند ؟جع؟مهدی منتظر
 .شود شهید ؟ص؟اهلل رسول معیت در که است کسی مانند سوگند خدا به
 مث ةهنیئر سركت مث فسطاطه یف القامئ مع كان من ةمبن ل له منتظرا االمر ههبا عىل ما  من
 (156 ،1ج :ق137 ،)بر  ؛اهلل رسول مع كان كمن هو :قال

 معیت در که است کسی چون رود دنیا از وی انتظار درحال و امر این به اعتقاد با هرکس
 ؟ص؟خدا رسول همراه که است کسی مانند بلکه :فرمود و نمود درنگ سپس باشد. قائم
 .است

 نهواد در را پویوایی زمینوه و رهانود موی ناامیودی از را انسوان ،بنشوی حیات انتظار چنین مسلما  
 جووان اصووالح راسووتای در ،راسوتین منتظوور وظووایف شوناخت بووا کووه ای گونووه هبو ،کنوود مووی ایجواد وی

  :باشد الهی بشارت این شایسته تا کرده حرکت جامعه و خویش
هبر  اهلل   َوَعَد 

وا َن یال َ مأ  آَمن  نك  وا مر ل  ا ر  َوَعمر َ راحلر مأ یَ لَ  الص َ َ م َ  لر رَتجأ  ،آمرىل جروادی اهللة)آیر . ...سأ
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 (178 :ش1387

 را ذیو  موارد توان می _ باشند بدان تنلق تکاپوی در باید منتظران که _ وظایف این جمله از
  :برشمرد

 امام به نسبت معرفت تعمیق
 اوصواف ،؟جع؟عصور ولی ،امام جایگاه و نقش ،امامت مقام دقیق شناخت راستای در تالش
 چنوین نبوود از ،احادیو  در زیورا اسوت. ثموربنش و معقوول حیات ساز زمینه تردید بی ... و ایشان
 حضووور شورف بوه )هرچنود مقوام ایون بوه عووارف ،مقابو  در و شوده تعبیور جواهلی مور  بوه ،معرفتوی
کوورم رسووول از حمایووت راه در مستشووهد _ بلکووه و _ حضوورت یوواران زمووره در نگووردد( نایوو   قوورار ؟ص؟ا
  :است گرفته

 (378 ،1ج تا: یب ،)كلیی ة؛لیجاه ةمیت ما  زمانه ما إ یعر  مل و ما  من
 .است رفته ادنی از جاهلی مر  به ،بمیرد زمانش امام شناخت بدون کس هر
 هرو كمرن كران مامرهإل عرار ی  هرو و مرا  مرن و ةجاهلی ةمیت فیتته اما  له لیس و ما  من
 (371 ،1ج تا: یب ،)كلیی ؛فسطاطه یف القامئ مع

 اموامش بوه معرفوت بوا هرکس و است اهلیج مر  مرگش رود؛ دنیا از امام بدون هرکس
 .باشد ایشان درلوای و قائم معیت در که است کسی مانند ،یابد وفات
 یف قاعرردا كرران مررن ةمبن لرر كرران االمررر هررهبا صرراحب یقررو  ان قبررل مررا  مث امامرره عررر  مررن

 (329 تا: یب ،نعماین ؛371 ،1ج تا: یب ،)كلیی ؛لوائه حتت قعد من ةمبن ل بل ال ،عسكره
 لشکر در که است کسی مانند رود دنیا از وی ظهور از پیش و امامش به معرفت با هرکس
 .است ایشان لوای در که است کسی منزله به بلکه یافته حضور ایشان
یرر فیه املحتسب له املنتظر مراأل ههبا من  العار   حممرد آل قرامئ مرع اهلل و جاهرد كمرن ،احل 
 ،)طبررى .فسرطاطه یف اهلل؟ص؟ رسرول مرع تشرهداس كمرن اهلل و برل ة:الثالث قال مث بسی ه.
 (238 ،9ج :ش1374
 مانند نماید محسوف خیر را آن و باشد آن منتظر و بشناسد را ؟ع؟مهدی امامت هرکس
 به بلکه :فرمود سوم بار برای پس کند. جهاد قائم معیت در شمشیرش با که است کسی
 .شود یدشه ؟ص؟خدا رسول لوای در که است کسی چون هم سوگند خدا

 رفتاری تکامل و تصحیح
 و واجبوات انجوام دارد. موی وا خوویش عملکرد بهبود جهت در تالش به را فرد ،عمیق شناخت

 پرهیوز و واجبات به التزام البته است. منتظرین عملی های مسئولیت ترین مهم از محرمات ترک
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 بووه تووا شووود لووقمتن نیووز اخووالق محاسوون و ور  بووه بایوود منتظوور و اسووت نصوواف حوود ،محرمووات از
گر حتی صورت این در یابد. دست حدکمال  همراهوی اجر ،رود دنیا از ؟ع؟حضرت ظهور از پیش ا

  :فرمایند می ؟ع؟صادق امام که گونه همان برد. خواهد را ایشان با
 هررو و خررالقاأل حماسررن و بررالورع لیعمررل و فلینتظررر القررامئ صررحابأ مررن یكررون نأ هسرر    مررن
 (200 تا: یب ،)نعماین ؛دركهأ من جرأ مثل جراأل من له كان بعده مئالقا قا  و ما  نإف منتظر
 حووال بووا و باشود انتظووار بوه دیووبا سوازد شووادمانش قوائم ارانیوو شومار در بووودن کوه کووس هور

گر پس منتظر. اوست و کند رفتار کوین خلق و زگارىیپره به انتظار  قوائم و برسد اجلش ا
 را حضورت آن کوه اسوت کسوی چوون هوم داشپوا از او بهوره ،کنود امیوق او درگذشوت از پوس
 باشد. افتهیدر

 جامعه به بخشی تعالی
 جامعه مدیریتی و نظامی ،فرهنگی ،اخالقی ،علمی رشد جهت در تالش ،فردی رشد بر افزون

 هووای توانایی و اسووتعدادها تناسووب بووه فوورد هوور اسووت الزم گیوورد. قوورار منتظووران موودنظر بایوود نیووز
 .کند اقدام حیطه آن در جامعه پیشرفت برای و برگزیده را ای حوزه ،خویش
گانوه فرصت که دیگر مواردی و  وظوایف دربواره بیشوتر مطالعوه )بورای کنود. موی طلوب را ای جدا

 موجةود مهةدی امةام و سروسوتانی شوفیعی از منتظةران تكلیف و زمان امام معرفت های کتاف :منتظران
 بوا ،زمینوه ایون در موردم اطالعوات فزایشا راستای در است ضروری آملی( جوادی اهللةآی از موعود
 گیرد. صورت الزم سازی فرهنگ اجتماعی و سیاسی ،فرهنگی امکانات تجهیز

 گیری نتیجه
 امووروز جامعووه در ابووتال مووورد مسووئله و غیبووت عصوور هووای چالش توورین مهووم از ،ناامیوودی و یوواس
 ائموه اسوت. شوده اشواره آن بوه کریم قرآن در و بوده نیز گذشته جوامع بهمبتال که چنان هم است.
 آن در دینوداری بوودن دشووار از ،غیبوت زمان در مردم یأس گرفتن شدت بینی پیش با ؟مهع؟اطهار
 در کوه عوواملی ماهیوت زیورا انود. داشوته حذر بر یأس از را شیعیان حال عین در و گفته سنن زمان
 کوه _ حقیقوی نمؤمنوا آن واسوطه بوه توا اسوت الهوی آزموایش ،شوود موی یوأس بوه منجور غیبت عصر
 میوزان هور بوه )کوه افوراد سوایر از _ شووند نموی ناامیود دین نصرت در الهی های وعده تحقق از هرگز
 عظویم اجور بوه و شوده مشون  کورد( خواهند تجربه را بیشتری یأس باشد؛ تر ضعیف شان ایمان
 یابند. دست اخروی
 و الهوی نصورت نتسو ،آزموون سونت )چوون هوا سونت گورفتن نظور در بوا اسوت الزم اسواس براین
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 تحموووو  نیووووز و عصوووور ایوووون ابتالئووووات و مصووووائب برابوووور )در صووووبر بووووه اهتمووووام اسووووتنالف(؛ سوووونت
 حضوورت دربوواره ائمووه های بشووارت در موو أت معصوویت(؛ توورک و الهووی اطاعووت های دشووواری
 تعمیوق واسطه ه)ب محور تکلیف انتظار راستای در تالش و یقین و اخالص تقویت ؛؟جع؟مهدی
 یوا پیشوگیری بوه و...( جامعوه بوه بنشوی تعوالی رفتوار؛ تکامو  و تصوحیح موام؛ا بوه نسبت معرفت
 شود. پرداخته جامعه و فرد یأس درمان
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 منابع
 ق.1419 ،ةیالعلم دارالکتب ،بیروت ،میالعظ القرآن ریتفس ،عمرو بن  یاسماع ،دمشقی ریکث ابن _
 التابعوووه النشوور و طبوووعال ةسسووؤم ،مشوووهد ،السةةنه و القةةةرآن فةةی المهةةةدی االمةةام ،سوووعید ،ابومعوواش _

 ق.125 ،المقدسه الرضویه لالستانه
 ؟مهع؟تیوالب آل سسوةؤم قوم، ،الرجةال أحةوال قیةتحق یفة المقةال مةنهج ،علی محمدبن ،استرآبادی _

 ق.1422 اول، التراث، اءیحإل
 ق.1409 ،اول نا، بی ،قم ،الطاهر  العتر  فضائ  یف الظاهر  اتیاآل  یتأو ،علی ،استرآبادى _
 ق.1416 ،بعثت ادیبن ،تهران ،القرآن ریتفس فی البرهان ،دهاشمیس ،بحرانی _
 ق.1371 ،االسالمیه دارالکتب ،قم ،المحاسن ،خالد محمدبن احمدبن ،برقی _
 ،اول ،العربوی التوراث اءیواح دار ،بیوروت ، یةالتأو أسةرار و  یةالتنز أنةوار ،عمور بون عبوداهلل ،ضواوىیب _

 .ق1418
 ،منبور محمدحسون سوید :تنظویم و تحقیوق ،موعةود جةودمو مهةدی امةام ،عبوداهلل ،آملی جوادی _

  . ش1395 /ش1387 ،اسراء نشر مرکز ،قم
 ش.1387 ،اسرا نشر مرکز ،قم ،تسنیم تفسیر ، وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو _
 .ق1400 ،محمودی سسهؤم ،بیروت ،السمطین فرائد ،محمد بن علی ،النراسانی جوینی _
 ش.1368 ،اسالمی فرهنگ نشر دفتر ،تهران ،مغرب خورشید ،محمدرضا ،میحکی _
 ق.1421 نا، بی ،قم ،البصائر مختصر ،محمد بن سلیمان بن حسن ،حلی _
 ق.1413 پنجم، ،نا بی ،جا بی ،الروا  طبقات  یتفص و ثیالحد رجال معجم ،ابوالقاسم ،خویی _

 ،نجفووی مرعشووی ةاهللیووآ کتابنانووه ،قووم ،المةةأثور ریتفسةة فةةی المنثةةور الةةدر ،نیالوود جووالل ،وطییسوو _
 ق.1404

 مجمووع ،قووم ،السةةنه و القةةرآن فةةی المهةةدی لالمةةام العالیةةه الحكومةةه ،محمووود ،خراسووانی زاده شووریعه _
 .ش1382 ،االسالمیه الثقات احیاء

 ،؟جع؟عصور موعوود ،تهوران ،منتظةران تكلیةف و زمةان امةام معرفةت ،ابوراهیم ،سروستانی شفیعی _
 . ش1388

 ،؟ع؟الرضووا لالمووام العووالمی تمرؤالموو ،مشووهد ،الرضةةا؟ اخبةةار عیةةون ،علووی نمحموودب ،صوودوق _
 ق.1413

کبوور علووی : تصووحیح و تحقیووق ،الخصةةال کتةةاب ، ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو _  ةسسووؤم ،قووم ،غفوواری ا
 ق.1416 ،االسالمی النشر
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  .تا بی ،االسالمی النشر ةسسؤم ،قم ،النعمه تمام و الدین کمال ، ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو _
 ق.1403 ،االسالمی النشر ةسسؤم ،قم ،االخبار معانی ، ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو _
 ،خسووورو صووورنا انتشوووارات ،تهوووران ،القةةةرآن ریتفسةةة فةةةی انیةةةالب مجمةةةع ،حسووون بووون فضووو  ،طبرسوووی _

 ش.1374
 ق.1413 ،البعثه ةسسؤم ،تهران ،االمامه دالئ  ،جریر محمدبن ،طبری _
 ق.1414 ،دارالثقافه ،قم ،االمالی ،حسن محمدبن ،طوسی _
 تا. بی ،العربی التراث داراحیاء ،بیروت ،القرآن فسیرت فی التبیان ، ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو _
 ق.1417 ،االسالمی المعارف ةسسؤم ،قم ،الغیبه کتاب ، ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو _
 ق.1415 ،انیلیاسماع انتشارات ،قم ،نیالثقل نور ریتفس ،جمعه بن عبدعلی ،زىیحو عروسی _
 ،العربووی التوراث اءیوواح دار ،بیوروت ،بیةالغ حیمفةةات ،عمور محموودبن ابوعبوداهلل ،رازى نیفنرالود _

 ق.1420 ،سوم
 چووا  سووازمان ،تهووران ،الغرائةةب بحةةر و الةةدقائق کنةةز ریتفسةة ،محمدرضووا محموودبن ،مشووهدى قمووی _

 .1368 ،اسالمی ارشاد وزارت وانتشارات
 .تا بی ،بیت اه  فرهنگ نشر دفتر ،تهران ،کافی اصول ،یعقوف محمدبن ،کلینی _
 .ق1407 ،االسالمیه دارالکتب ،تهران ،الكافی ، وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو _
 توووراث احیووواء دار ،بیوووروت ،االطهةةةار االئمةةةه اخبةةةار لةةةدرر الجامعةةةه بحةةةاراالنوار ،محمووودباقر ،مجلسوووی _

 ق.1403 ،العربی
 ش.1381 ،دارالحدی  ،قم ، الحكم میزان ،محمد ،شهری ری محمدی _
 .ش1374 ،اول ،ةیاإلسالم دارالکتب تهران، ،نمونه ریتفس ،ناصر رازىیش مکارم _
 /بقووم ةیووالعلم الحوووزة یفوو نیالمدرسوو جماعووة قووم، ،یالنجاشةة رجةةال ،علووی احموودبن ،نجاشووی _

 ش.1365 ششم، ،یاإلسالم شرالن مؤسسة
کبور علوی :تحقیوق ،الغیبةه کتةاب ،جعفور بون ابوراهیم محمودبن زینوب ابوی ابن ،نعمانی _  ،غفواری ا

 .تا بی ،الصدوق ةبتمک ،تهران
 تا. بی اول، نا، بی ،تهران ،ثیالحد رجال علم مستدرکات ،علی ،شاهرودى نمازى _

 




