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 مهدویت های آرمان از غفلت چالش
  1آیتی اهلل نصرت

 چکیده
 جهوانی، عودل حکوموت تحقو  بوه بواور معنوای بوه مهدویت اندیشه به اعتقاد
 است و... ها بدعت شدن کنریشه عبودیت، توسعه ادیان، همه بر اسالم غلبه
 چنوین تحقو  برای انتظار بایستی مهدی امام ظهور برای منانؤم انتظار و
 کوه ایون جوای به و شده غاف  ها رمانآ این از منتظران گاه اما باشد هایی رمانآ

 دسووت ایون از هووایی آرمان تحقو  بوورای موعوود مهوودی ظهوور انتظووار چشوم
 هرچووه شوودن رنگووین و مووادی زنوودگی در گشووایش بوورای او راه هبوو چشووم باشووند
 کووه اسووت مهوودویت هووای آرمان از غفلووت همووان ایوون و هسووتند ها سووفره بیشووتر
 باشود. فرینآ چوالش مهودویت اندیشه فرینیآ حرکت و مسیرپویایی در تواند می
 غفلوت چوون هم عواملی باشد شده یاد غفلت ریشه و خاستگاه تواند می چه نآ
 برخوی رو پیش مقاله در است. دنیاطلبی و امام جایگاه از غفلت و استعدادها از
 شد. خواهد کاویده شده یاد مسئله ابعاد از

 کلیدی واژگان
 .مهدویت های آرمان از غفلت مهدویت، های چالش انتظار، ،مهدی امام

                                                        
 قووووووووم مهوووووووودویت( )پژوهشووووووووکده روشوووووووون آینووووووووده مؤسسووووووووه علمووووووووی هیئووووووووت عضووووووووو و حوووووووووزه چهووووووووار سووووووووطح .1
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 مقدمه
 حووزه در کوه کارکردهوایی و هوا نقش تموام بوا و هوایش ظرفیت هموه بوا مهودویت ستر  اندیشه

 و هوا چالش ناحیوه از پیوسوته دارد و داشته و... تربیت و اخالق سیاست، و فرهنگ جامعه، و فرد
 تضوومین زموانی همتوا بی بوواور ایون کوارایی و پویووایی و اسوت شوده می تهدیوود متعوددی های آسویب
 داشووت خواهنوود وجووود آینووده در کووه محتملووی هووای چالش نیووز و موجووود هووای چالش کووه شووود می

 هووای چالش توورین مهم از یکووی شووود اندیشووی چاره آن بووا درسووت مواجهووه بوورای و شووده شناسووایی
 شود خواهود کوشویده رو پویش نوشوتار در اسوت مهدویت های آرمان از غفلت عرصه این در موجود
کاوی شده یاد مطلب ابعاد از برخی  شود. وا

 چالش
 کشوووتی و توووالش جووودال، خوووورد، و زد چوووون هم متعوووددی معوووانی چوووالش واژه بووورای لغوووت در

 متعوددی تعریوف آن بورای نیوز اصوطالح در اسوت شده برشمرده چالش( واژه ش:1377 )دهخدا،
 است: شده گفته چنین آن تعریف در نمونه عنوان به است شده بیان

 حفو  داده قرار هجوم مورد بیرون از را جامعه آینده مسیر که جدیدی وضعیت و شرایط
 )نوعلووم، سووازد. می سوواز سرنوشت و سووخت تالشووی مسووتلزم و مشووک  دچووار را آن تعووادل
 (6 ش:1384

 یوا جامعوه امکانوات و نیروهوا ها، اندیشوه کوه اسوت چیوزی هور جا این در چالش از ما مقصود اما
 دشووووار را آن بوووه رسوویدن و کووورده ایجووواد مووان  هوووا آرمان بوووه رسوویدن راه در و کنووود می درگیووور را فوورد
 بووه امووا دارنوود وجووود هوودف بووه رسوویدن راه در کووه هووایی افت و ها آسوویب اوال   بنووابراین نمایوود، می

 بووه یابی دسووت از را فوورد و جامعووه و دهنوود بووروز را خووود آثووار کووه نیسووتند تأثیرگووذار و حوواد ای انوودازه
گیوور کووه هایی آسوویب جامعووه حوووزه در ثانیووا   و شوووند نمی محسوووف چووالش دارنوود بوواز اهوودافش  فرا
 گیرند. نمی قرار ها چالش زمره در نیز کنند نمی درگیر را جامعه کلیت و نیستند

  غفلت
 توذکر مقابو  و 1نآ به توجه عدم و انسان خاطر از چیزی شدن غایب معنای به لغت در غفلت
 2است.

                                                        
1. «:  (449 ،2ج ق:1425 )فیومی، «.له تذّکره عدم و اإلنسان بال عن ء الشي غیب  الَغْفَل م
 (246 ،7 ج ش:1365 )مصطفوی، «.التذّکر یقاب  ما هو الماّد،: في الواحد األص  أّن   التحقی  و» .2
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 اسوووت برداشوووت قابووو  نیوووز قرآنوووی اسوووتعماالت از اسوووت نکووور مقابووو  در غفلوووت کوووه مطلوووب ایووون
 کرد: اشاره آیه این به توان می نمونه عنوان به (339 ،1ج تا: بی )طباطبائی،

عم  َواَل  َنا َم م  ُتطم َفلم غم
َ
َبُه  أ َنا    َة  َقلم  م

کم  ( 28 )کهف: ذم

 بوه و درآموده جهو  از ها هدایت با که این از پس آدمی دارد علم از پس ای رتبه غفلت بنابراین
 شوده غفلوت وادی وارد شود توجوه بی آن بوه نسبت و کرد پشت داند می چه آن به وقتی رسید علم
 عینوی آثوار گواه و ماند می باقی نهن فضای در تنها گاه است نهنی امری که توجه عدم این است
گور گوذارد می جای به خود از نیز  اثور ایون کوه اسوت آن دلیو  بوه شوود می گفتوه غفلوت اثور ایون بوه وا

  است. آن نتیجه و نهن و قلب در غفلت به مسبوق
 حیوات سوالمت اسوت خطراتوی تورین مهلوک از یکوی غفلوت کوه کوه یودآ برمی چنین نآقر یاتآ از

 تنوزل آن از پسوت بلکوه حیووان رتبوه بوه انسانیت شریف مقام از را دمیآ و کند می تهدید را انسانی
 :دهد می

َنا َولَقیم 
م
َ  َذَرأ َجَهّنَ لکَکثم  لم  ّ   َ جم مّ  ممّ

ن م  لام م
َقُه َ  ی اّلَ  ُقُلمب   ََلُ م  َولإلم ا فم َ ز م  ِبم ز َوََلُ ةم

َ
وَ  ی اّلَ  یخ  أ زُر صم  بم

ا َ َمُع َ  ی اّلَ  آَذل    َوََلُ م  ِبم ا سم َ ولَ  ِبم
ُ
َك أ َعا م  ٰزئم

نم َ َضزّلُ  ُه م  َبلم  َکاألم
َ
َك  أ وَلزٰزئم

ُ
ُل   ُهزُ   أ َغزافم  )لةز ل : للم

 ؛(179
 چیووزی آن بوا کووه دارنود هووایی دل آنهوا آفریودیم، دوز  بوورای را انوس و جوون از بسویاری موا

 آن بووا کووه دارنوود هووایی گوش و بیننوود نمی آنهووا بووا کووه دارنوود چشوومانی و کننوود نمی درک
 غافالنند. همان آنها بدترند. بلکه چهارپایانند، چون هم آنها شوند. نمی

 مهدویت های آرمان
 عوودل حکومووت تحقوو  چووون هم بزرگووی هووایی آرمان و اهووداف مهوودویت هووای آرمان از مقصووود
 در هووا آن تحقو  بورای را مهودی امووام متعوال خداونود کوه اسووت و... عبودیوت توسوعه جهوانی،
 است. نموده نخیره تاریخ فرجام
 آن های گونه و زمان امام از غفلت
 از غفلت کند می تهدید را مؤمنان غیبت عصر در که هایی آسیب ترین شای  و ترین مهم از یکی
 دلیوو  بووه کووه دارد بیشووتری نمووود دوران ایوون در جهووت ایوون از آسوویب ایوون اسووت زمووان امووام
 مقتضوای بوه دلیو  هموین به و محرومند حضرت آن دیدار از مؤمنان زمان امام زیستی پنهان
گیرتور عزیوز آن از غفلوت جریوان برفوت دیووده از چوه آن هور بورود دل از معوروف مثو   تر شووتابنده و فرا
کید آن از پرهیز بر غیبت عصر ادعیه در رو همین از و شود می  است: شده تا
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ُهّ َ  َنا اَل  َو  للّلَ ُلبم یخَ  َتسم کقم ُط  م  للم َمیم  لم
َ هم  یفم  لألم َطاعم  َو  َغکَبتم قم

ه   لنم ا َخَب م
زَنا اَل  َو  َةّنَ سم ُه  ُتنم َّ ز کم َظزاَرُه  َو   ذم تم  لنم

مَیاَ   َو  م
َ   َو  لإلم م  ُقّمَ یخ کقم ه   یفم  للم َةاَ   َو  ُظُه رم َ   َو  َلُه  للّیُ  َ َطَنزا اَل  َحّ َ  َةَلکهم  للّصَ زهم  ُطز ُ   یَقّنم ز م  َغکَبتم  مم

ه   هم  َو  ُظُه رم کامم کُنَنا یُک َ   َو  قم َك  یفم  یقم نَ  َذلم کنم کا م  یفم  اَککقم َك  قم هم  َجاَ   َما َو  َرُسمل  ز م  بم کزَك  مم  َوحم
َك    َو  یلم زم  ( 413 ق:1411 )طمیس، َتنم

 قوائم لقوب روایوات از ای پوارهبراسواس  کوه شوود می شوای  چنوان غیبوت عصر در شده یاد غفلت
 دارد. غیبت دوره آسیب همین به اشاره زمان امام برای
 است: شده روایت چنین باره این در جواد امام از

 لبنززه بعززیه ولالمززا  ،طززاة  وطاةتززه قززمیل وقملززه أمززشی أمزز ه ،ةزز  لبززی بعززیی لإلمززا  إ 
 لبزز  یززا :لزه فقلزز   سزک  ث ،أبیززه طاةزز  وطاةتزه أبیززه قز   وقملززه أبیززه أمز  أمزز ه ،لاسز 
 لاسز  بعزی مز  إ  :قا  ث ،شیییل بکا  فبکی لاس   بعی لالما  مف  لهلل رس  
نزه :قزا    للقزامئ مسزی مل لهلل رسز   لبز  یزا :لزه فقلز   لملنتظز  بزااق للقامئ لبنه  أل
کث  ولرتیلد ذک ه مم  بعی یقم   ( 378 ق:1405 )صیوق، بإمامته    للقا لیخ  أ

 اسوت زموان اموام بوا ارتبواط در کوه هایی غفلت تر دقی  تعبیر به یا و زمان امام از غفلت
 قرارند: بدین آنها از برخی که باشد داشته مختلفی های شک  تواند می

 زمان امام مبارک وجود از غفلت .1
 حضرت آن مقدس وجود از غفلت است متصور زمان امام با ارتباط در که غفلتی نخستین

 و کننود نمی زیوارت را حضورت آن کوه این دلیو  بوه غیبوت عصور در مؤمنوان کوه معنی این به است
 غوورق چنووان زنوودگی های مشووغولیت در ارام آرام ندارنوود را حضوورت آن بووا حضوووری مواجهووه توفیوو 
 و انهوووان از عزیوووز آن خووواطر و یووواد بلکوووه ندارنووود را حضووورت آن وصوووال تمنوووای تنهوووا نوووه کوووه شووووند
 اند. نداشته امامی گاه هیچ اساسا   گویی که کنند زندگی چنان گاه و شود پاک شان قلوف

 زمان امام حقوق از غفلت .2
 و حضوورت آن حقوووق از غفلووت اسووت تصووویر قابوو  حضوورت آن بووا ارتبوواط در کووه غفلتووی دومووین
 غفلوت از نوو  این در دارند. عهده بر خود امام برابر در مؤمنان که است هایی مسئولیت و وظائف

 خوود اموام برابور در کوه واقعیوت ایون بوه نسوبت اموا باشود داشوته خوود اموام بوه توجوه آدموی بسا چه
  شود. می غاف  بکوشد آن انجام در باید که دارد عهده بر هایی مسئولیت

 دشمنان از غفلت .3
 اسوووت.این بحووو  موووورد هوووای غفلت انووووا  از دیگووور یکوووی مهووودی اموووام دشووومنان از غفلووت
 آن بوا کوه داشته حضور باطلی جریان ح  جریان کنار در پیوسته که کرد انکار توان نمی را واقعیت
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 بوه آن تاثیرگوذاری و گسوترش از کاسوتن حوداق  یوا شکست برای را خود توان همه و بوده ستیز در
 رهبوری حضورت آن و اسوت مهودی اموام والیوت عصور کوه آخرالزموان برهه در و است گرفته کار

 و حضورت آن سومت بوه ها جویی سوتیزه و ها دشومنی ایون پیکوان نوک دارند برعهده را ح  جبهه
 متصور حضرت آن با ارتباط در که دیگری غفلت بنابراین است عزیز امام آن های آرمان و اهداف
 و اموام شوخص بوا مقابلوه بورای آنان های برنامه و طر  و مهدی امام دشمنان از غفلت است

 است. ایشان های آرمان و اهداف
 مبانی از غفلت .4

 موحود و موومن ای جامعوه تشوکی  بوه اعتقواد اسوت متعددی مبانی بر مبتنی مهدویت اندیشه
 تلقوی در ریشوه خداونود ناحیوه از منصووف و معصوم امامی توسط تاریخ نهایت در جهان گستره در

 و شناسوووووانه جامعه شناسوووووانه، هستی مبوووووانی ایووووون و دارد انسوووووان و جامعوووووه هسوووووتی، از خاصوووووی
 بنووابراین دهنوود. می توضوویح را ای جامعووه چنووین وجووود ضوورورت کووه هسووتند ویووژه شناسووانه انسان
 از مهودویت اندیشوه بریودن است متصور مهدی امام خصوص در که هایی غفلت از دیگر یکی
 است. مبانی این از غفلت و ها ریشه این

 مهدی امام های آرمان از غفلت .5
 اسوت. حضورت آن اهوداف و هوا آرمان از غفلوت مهودی اموام بوه مربوط غفلت انوا  دیگر از
 آن و اسووت کوورده نخیووره آن تحقوو  بوورای را موعووود مهوودی حکوویم خداونوود کووه هووایی آرمان

 دارد برعهده را ستر  رسالت این امامت و والیت سلسه حلقات از حلقه آخرین عنوان به حضرت
 را نظوور مووورد هووای آرمان و اهووداف خووود راسووتین پیووروان و منتظووران مجاهوودت و همراهووی بووا کووه

 تهدیوود را منتظوران مؤمنانووه حیوات سووالمت کوه هایی آسویب از دیگوور یکوی رو ایوون نمایود.از محقو 
 هاست. آرمان همین از غفلت کند می

 و پوذیرفت خواهود انجوام هوا آرمان از غفلوت بوودن چالش چرایی از تبیینی ابتدا رو پیش مقاله
  شد. خواهد پرداخته آن های ریشه از برخی به ادامه در

 ها آرمان از غفلت چالش
 جمعووی و فووردی حیوات پویووایی و حرکوت در و هسووتند ها انسوان زنوودگی محرکوه موتووور هوا آرمان
 خووود بوورای را بلنوودی هوودف جامعووه یووا و انسووان وقتووی دارنوود عهووده بوور بوودیلی بی نقووش ها انسووان
 بووه و کنوود می تحریووک اقوودام و حرکووت بورای را او هووای انگیزه آن بووه یابی دسووت شوووق گزینود برمی

 تر پابرجووا آن بووه یابی دسووت بوورای او عووزم و اسووتوارتر او های قوودم باشوود بلنوود آرمووان آن کووه میزانووی
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 آن بوه رسویدن بورای شووقی و عشو  باشد نداشته وجود زندگی در آرمانی وقتی سو آن از و شود می
 جامعوه و فورد اسواس هموین بور داشوت نخواهود وجوود حرکوت بورای ای انگیزه و نشیند نمی دل در

 بوه آن یابی دسوت مسویر در و باشود برخووردار بلنودی آرموان از کوه است ای جامعه و فرد پویا و زنده
گر آورد رو تکاپو و تالش  بلنودش هوای آرمان از فقوط یوا و باشود تهوی درخوور آرمان از جامعه یا فرد ا
 و پویوایی حیوات، از ندهود نشوان خوود از کوششوی آن تحقو  بورای عمو  مقام در اما بگوید سخن
 جووای بووه و داشوت نخواهوود تکاموو  و تغییور حرکووت، بورای ای انگیووزه و بووود خواهود بهووره بی نشواط
 و رفوت خواهود هودر بوه تووانش و قودرت و انورژی و شود خواهود دچار رکود و سکون به رشد و ترقی

 و فوورد بوورای نووامیمون سوورانجام ایوون و بووود نخواهوود انتظووارش در زوال و انحطوواط جووز سوورانجامی
 بر داشت. خواهد وجود نیز ندارد اهدافش مسیر در حرکت برای راسخ عزمی که هدفداری جامعه
 یوا دو هور و گوردد هودف مسویر در او تالش یا و هدفداری در اختالل باع  که چیزی هر اساس این
 تعووالی مسوویر در چالشووی و انحطوواط و رکووود عاموو  نمایوود تضووعیف را اساسووی رکوون دو ایوون از یکووی
 بود. خواهد
 توالش و جامعوه و فورد هدفوداری در اختالل موجبات که عواملی ترین شای  و ترین مهم از یکی

 هوای آرمان از جامعوه افوراد وقتوی هاسوت آرمان و اهوداف از غفلوت کند می فراهم را هدف مسیر در
 و ارزش بوی های مشوغولی دل و شووند می غافو  بودنود گرفتوه نظور در خوود بورای آغواز در که بلندی
 تووان نیورو کوه آن جوای بوه نتیجوه در و کنود می تسوخیر را آنهوا روان و نهون مقودار بی اموور دغدغه
 کننود می مصرف دون اهداف برای را آن بیاندازند جریان به بلندشان های آرمان مسیر در را خود

 گرفتووار خطرنوواک چالشووی چنبووره در و داشووت برخواهوود گووام انحطوواط مسوویر در ای جامعووه چنووین
 تووالش ها مودت از پووس کوه کوورد تشوبیه ورزشوی تیمووی بوه توووان می را ای جامعوه چنووین بوود. خواهود
 جان به را طوالنی سفری رنج مهم ای مسابقه انجام برای دشوار های تمرین انجام و فرسا طاقت
 جووز غموی و هوم کوه آن جوای بوه تویم اعضوای امووا اسوت کورده سوفر دسوت دور کشووری بوه و خریوده
 در شکسوت پوذیرش بوا نهایوت در و پردازند می تفریح و تفرج به باشند نداشته حریفان بر پیروزی
 دهند. می فنا باد به را شان ملت و خود ارزوهای حریفان برابر

 ها آرمان از غفلت چالش و مهدویت
 و لغووزش بسووتر توانوود می کووه غیبووت عصوور مهووم هووای چالش از یکووی گذشووت چووه آن براسوواس

 مهودویت اندیشوه در نهفتوه های آرمان از غفلت نماید فراهم را مهدی امام منتظران انحراف
 عوودل حکومووت برپوایی بووه بواور معنووای بوه مهوودی امووام بوه اعتقوواد و مهودویت اندیشووه اسوت.
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 شوک  ترین گسوترده در هوا ارزش و ها فضویلت تمام آن در که حکومتی است تاریخ پایان در جهانی
 اموام ظهوور بوه باور بنابراین شد خواهد گسترده گیتی پهنه در ممکن صورت ترین عمی  با و خود

 اسوت تواریخ نهایوت در الهوی هوای آرمان از وسویعی مجموعوه تحقو  بوه باور معنای به مهدی
 قرارند. بدین شده یاد های آرمان از ای پاره

 مهدی امام رهبری به جهانی حکومت تشکیل .1
ِریودم  یوهآ تفسیر در صادق امام و باقر امام از ن َونم

َ
وّنَ  أ مم وِذیَن  َعَلوی ّنَ وا اّلَ ْضوِعفم ْرِض  ِفوی اْستم

َ
 اأْل

ْم  ِئّمَ    َوَنْجَعَلهم
َ
مم  أ  است: شده روایت چنین اْلَواِرِثیَن  َوَنْجَعَلهم

صمصزز  هززهه إ  بززاب   یکززبیو ،آخ للامززا  یف ظهزز ی یللززه لالمزز  بصززاح  حمخ  ،وللف لةنزز  لاج
  (324 ،5ج ق:1411 )ک رلی، وغشبا  ش قا لألرض لكمیو

 ادیان همه بر اسالم غلبه .2

یِن  َعَلی ِلیْظِهَرهم  یهآ درباره جعفر بن موسی امام از گوید می ، یالفض محمدبن ِه... الّدِ ّلِ  کم
 فرمودند: پرسیدم

   (432 ،1ج :1363 )کلکی، للقامئ ا کق ةنی ا یلألد عکمج ة  ظه هی
 عبودیت توسعه .3

یَ   لهلُل  َوَةززَی  ززهم
َ
ززنُک م  آَمُنززمل لّل ُلززمل مم ا م  َوَةمم َ ززاام ُ م  للّصَ َفهّنَ لم ززَتخم ضم  یفم  َلکسم َرم َلَف  َکَمززا لألم ززَتخم  لسم

یَ   هم
َ
هم م  مم  لّل لم َنخَّ  َقبم ُ   ََلُ م  َوَلکَمّکم یهَنُ ی دم زهم

َ
َتَضز لّل ز م   لرم ُ  ََلُ َلهّنَ ز  َوَلکَبزّیم زیم  ّمم هم م  َبعم ف  نزا   َخزمم مم

َ
 أ

ُبُیوَنیم  ُک َ   اَل  یعم َّ  َوَم  َشکئا   یبم  یشم م َی  َکَف َك  َبعم َك  ذلم ولئم
ُ
ُق َ   ُهُ   َفأ َفاسم  (55 )ن ر:  للم

  ها ارزش احیاء و ها بدعت کردن کن ریشه .4
 فرمودند: باقر امام

  (385 ،2ج ق:1414 )مفکی، أقامها  إال سن  وال أزلهلا، إال بیة  یت ك وال
 فرمودند: علی امام و

 (138خطبه للب غه: )هنج  للسنه و للکتاب مک  ییی
گیر عدالت گسترش .5  فرا

کرم پیامبر  فرمودند: ا
 لملنتظز  للقزامئ ولزیه ومز  ،یبعزی مز  اهیزةل فز کوخل أمز  إمزا  طالز  أیب ب  ة  إ 
-287 ق:1405 )صزیوق، وظلمزا    جز رل ملئز  کما وقسطا ةیال لألرض به لهلل ألمی یلله
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288)  
گیر اصالحات .6  فرا

 است: شده روایت چنین علی امام از
 م  رجل شجیخ  ث _ للهه  معی  فهک  _ کهل فتن  و للض ل ، وفتن  للس ل ، فتن  أربع: للفتخ 
 (69 ق:1416 طاو ، )سکیب  أم ه   هییی ة  لهلل صلحی للنیب ةت  

 منازعات و اختالفات رفع .7
 فرمودند: که شنیدم علی بن حسین از گوید می نفی  بنت عمیر،

ونه یلله لألم  ک  ی ال  بعض، وجمه یف بعضک  تفلیو بعض، م  بعضک  ب أی ح  تنتظش
 للامزا  ذلزك یف مزا لزه: فقلز  بعضزا  بعضزک  لع یو بالکف ، بعض ة  بعضک  شهییو
 )نعمای، کله ذلك یفعیو قامئنا قم ی للاما ، ذلك یف کله  کلاخ  :یخ لاس فقا    کخ م 
 ( 213 ق:1422

 ظهوور بوه بواور و بوود مهودویت اندیشوه در نهفتوه های آرمان و ها ارزش از ای پاره گذشت چه آن
 است. تاریخ پایان در هایی آرمان چنین تحق  به اعتقاد معنای به مهدی امام
 در و اسوت شوده گفتوه سوخن شوده یاد های آرمان از معصوم پیشوایان احادی  و کریم قرآن در
کید ها آن بر متعدد بیانات با موارد از ای پاره  شوده داده توجوه و تعلویم منتظران به و است شده تا
 مؤمنوان و است بلندی اهداف چنین تحق  به اعتقاد معنای به مهدی امام به باور که است

 کوه نماینود فوراهم را آن تحقو  مقودمات و باشوند ها آرمان این به متذکر و متوجه پیوسته بایستی
 بسویاری و شوند می سپرده فراموشی به ها آرمان این بیشتر یا همه غیبت عصر در االسف م  البته
 و الهوی هوای آرمان چنوین تحقو  بورای مهودی اموام ظهوور منتظور کوه آن جوای بوه منتظران از

 و هووا رنج شودن برطورف و دنیووی معیشووت یوافتن رونو  جوز ای دغدغووه باشوند انسوانی هوای ارزش
گور حتوی و ندارنود زندگی امور به مربوط های اندوه  باشوند داشوته توجوه عودالت آرموان بوه نسوبت ا
 کاهند. می فرو سطحی امور و اقتصادی عدالت به را عدالت
 اوال   که است غیبت عصر در مؤمنان زندگی فراروی چالشی دلی  این به ها آرمان این از غفلت 
گیر غفلت این  و مهودی اموام مقودس وجوود از کوه مؤمنوانی از بسیاری حتی و است شای  و فرا

 تحقو  دغدغوه کوه آن از بویش و غافلنود مهودویت هوای آرمان از نیسوتند غافو  حضرت آن حقوق
 تشوکی  انتظوار مهودی اموام ظهوور از انتظارشان و باشند داشته را مهدی امام های آرمان

 باشود و... ها بودعت شوده کن ریشوه و هوا ارزش احیواء و عبودیت گسترش و جهانی عدل حکومت
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 چنووین بوا مهوودویت کوه وقتوی ثانیووا   و هسوتند. خوود شخصووی زنودگی اموور در گشووایش راه بوه چشوم
 کووردن فووراهم نخسوت گووام اسووت: گوام سووه نیازمنوود هوا آرمان ایوون تحقوو  اسوت همووراه هوایی آرمان
 اسووت هووایی تالش بووه آوردن رو دوم گووام اسووت؛ نظوور مووورد هووای آرمان بووا متناسووب هووایی آمادگی
 در که هایی آسیب و ها فرو و فراز ازشناخت است عبارت سوم گام بلند؛ های آرمان این با متناسب
 کوه حوالی در آن. از عبوور برای جویی چاره و دارد وجود است ستر  اهداف این گیری شک  مسیر
گر  بوه نوه و شود خواهنود مهیوا هوا آن بوه یابی دسوت بورای نوه شوند غاف  ها آرمان این از منتظران ا

 رسوید خواهند مسیر های آسیب از درست شناختی به نه و آورد خواهند رو متناسب عملی و اقدام
 دشمنان که چرا یافت نخواهند دست نیز اندیشه این دشمنان از درستی شناخت به حتی بلکه و

 و هوا آرمان این از درستی فهم وقتی و کنند می دشمنی مهدویت های آرمان و اهداف با مهدویت
 بور بورد. پوی تووان نمی آنوان های برناموه و طور  و ها دشومنی عمو  بوه باشود نداشته وجود اهداف
 راه در و کنود می درگیور را امکانوات و ها منودی توان کوه اسوت چیوزی چوالش که جا آن از اساس این

  شد. خواهد محسوف چالش ها آرمان از غفلت کند می ایجاد مان  ها آرمان به رسیدن
 اسوت انسوان جمعوی و فوردی حیوات محرکوه موتوور چوه آن گذشوت کوه چنوان هم دیگور تعبیر به
 آن بوه یابی دسوت زمینوه و مقدموه کوه چیوزی هور آدموی شوود می باعو  که است زندگی های آرمان
 و ها آسویب و نمایود توالش دارد نیواز آرموان آن حصوول کوه هرانودازه بوه و کنود فوراهم را است آرمان

 از غفلووت کوه جوا آن از و نمایود فوراهم را آن بوا درسوت مواجهوه اسوباف و شوناخته را مسویر مشوکالت
 در و توالش و آموادگی جریوان تعطیلوی نتیجه در و محرکه موتور آن شدن خاموش موجب ها آرمان
 یوواد چووالش عنوووان بووه غفلتووی چنووین از اسووت اهووداف بووه یابی دسووت مسوویر شوودن مسوودود نتیجووه
 از غفلوت از اسوت متصوور مهودی اموام درباره که غفلتی انوا  میان از دلی  همین به و شود می

گور حضورت آن حقووق و مهودی اموام بوه توجوه کوه چورا شود یواد چوالش عنووان بوه هوا آرمان  بووا ا
 بایسووته هووای تالش و الزم هووای آمادگی بووه نباشوود همووراه حضوورت آن اهووداف و هووا آرمان بووه توجووه
 زنودگی هیاهوی در که دارند وجود مهدی امام منتظران از بسیاری رو همین از نخواهد منجر
 لوب بور را حضورت آن نکور مدام و دارند توجه عزیز آن به و کنند نمی فراموش را ایشان خاطر و یاد

 و عزیووز آن سووالمتی نیووت بووه صوودقه دادن و حضوورت آن ظهووور بوورای دعووای بووا و کننوود می جوواری
 شووود می برگوزار حضورت آن یوواد بوه کوه هایی مراسووم در شورکت و آن ماننود و ندبووه دعوای در حضوور
 کسوب بورای وجوود ایون بوا اموا دهنود می انجوام را حضورت آن قبوال در خوود تکوالیف ظواهر به و...

 نیواز اموام بوار برداشوتن بورای کوه هوایی ظرفیت و دارد نیواز بدان معصوم حکومت که هایی آمادگی
 و ها آسویب پیوسوته و دارنود برنمی گوامی اموام هوای آرمان تحقو  مسیر در و کنند نمی تالشی است
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گور کوه صوورتی در آزارد موی را آنوان دارد وجوود مسویر این در که مشکالتی  مهودویت هوای آرمان بوه ا
 نقوش میوان ایون در چوه آن کوه دارد آن از نشان این بود دیگر ای گونه به وضعیت کردند می توجه

 نیووز و هاسووت آرمان بووه نسووبت توجووه شووود می جامعووه پویووایی موجبووات و دارد عهووده بوور را اساسووی
 هاست. آرمان همین از غفلت است غیبت عصر در مؤمنان فراروی چالشی چه آن

 از غفلوت اسوت متصوور صوورت دو به مهدویت های آرمان از غفلت که است افزودنی نکته این
 امووور بووه انوودازه از بوویش توجووه دلیوو  بووه نخسووت شووک  در ها. نسووبت از غفلووت و هووا آرمان نفووس
 شوک  در و برنود می یواد از را هوا آن و شوده غافو  مهودویت های آرمان از منتظران دنیوی ارزش بی
 گیورد می قورار غفلت مورد چه آن اما باشد داشته وجود ها آرمان اص  به نسبت توجه بسا چه دوم
 منتظور موؤمن گواهی دیگور تعبیور بوه دارنود انسوان زنودگی بوا هوا آرمان ایون که است نسبتی و رابطه
 کوه است شمولی جهان عدل حکومت تشکی  به باور متضمن مهدویت اندیشه که این به نسبت

 از ها بودعت و شوود می گسوترده آن در الهوی هوای ارزش و یابود می غلبوه ادیوان هموه بر اسالم آن در
 نوه و دارد توجوه و معرفوت و... کننود می پرسوتش حقیقوت بوه را خداوند ها انسان و روند می میان
 او زنوودگی بووا هووا آرمان ایوون رابطووه کووه این از امووا اسووت غافوو  آن از نووه و سووپرده فراموشووی بووه را آن

 چوووووه و چیسوووووت آنهوووووا تحقووووو  در او نقوووووش و دارد هوووووا آرمان ایووووون بوووووا نسوووووبتی چوووووه او و چیسووووت
 است. غاف  دارد عهده بر باره این در هایی مسئولیت

 ها عرصه سایر هم و مهدویت عرصه در هم که غفلتی ترین شای  که کرد ادعا چنین توان می و
 از یکوی واپسین روز و مر  مسئله نمونه عنوان به است غفلت نو  همین است مؤمنان گیر دامن

 متووذکر و متوجووه آن بووه نسووبت متعووددی هووای موقعیت و ها مناسووبت در آدمووی کووه اسووت مسووائلی
 از گوذر و آشونایان و دوسوتان مور  و وعو  مجوالس چوون هم هایی مناسبت و ها موقعیت شود می

 مر  یاد انسان در مدام هایی موقعیت چنین و... برزن و کوی در جنازه تشیی  دیدن و قبرستان
 تأثیرگوذار تذکرها و ها توجه این شود می موجب که هایی خالء ترین مهم از یکی اما کند می زنده را

 توأثیری بوه نسوبت و اسوت غافو  خوود زنودگی و مور  یاد میان نسبت از آدمی که است آن نباشند
 از غفلوت اسوت توجوه بی بگوذارد جوای بور بایسوتی اخالقش و رفتار و نگرش نحوه در توجه این که

 هوای آرمان از یکوی عدالت نمونه عنوان به است صورت همین به عمدتا   نیز مهدویت های آرمان
گور بسووا چوه و اسووت مهودوی  همووین باشووند داشوته توجووه و معرفوت آرمووان یوک بووه تنهوا منتظووران ا
 زنودگی در کوه آینوده بوه مربووط اسوت آرموانی عدالت آنان نظر در غالبا   وجود این با اما است آرمان
 ندارد وجود زندگی مختلف شئون در آن بخشیدن جریان برای ضرورتی و ندارد نقشی آنان امروز

گوور حتووی و نیسووت برقوورار نسووبتی آنووان امووروزی عملکوورد و مهوودوی عوودالت تحقوو  میووان و  چنووین ا
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 عودالتی بی بوا مبوارزه و عودالت احیاء مسیر در تالش با بایستی کسانی و باشد داشته وجود نسبتی
گیور عدالت تحق  های زمینه  ایون بکشوند دوش بور را مانوده زموین بور بوار ایون و کننود فوراهم را فرا

 است. دیگران متوجه مسئولیت

 غفلت های ریشه
 هوای آرمان از ای مجموعوه تحقو  بوه اعتقواد معنوای بوه مهودویت به باور گذشت که چنان هم
 اما هستند ارزشی و اخالقی معنوی، هایی آرمان عمدتا   ها آرمان این است تاریخ پایان در ارزشمند

 موادی زنودگی مهودوی عودل حکوموت در اسوت شوده تبیوین روایوات در کوه چنوان آن حال عین در
 شودن عیوان و زموین و آسمان برکات نزول یافت خواهد سامان خود وجه بهترین به نیز ها انسان
 تا شود می ها انسان توانگری موجبات همه و... کار و کسب یافتن رون  و برکت و زمین های گنج
 بسویاری گذشوت این از پیش که چنان هم و شود نمی یافت زکات پرداخت برای فقیری که جا آن
 ایون تحقو  انتظوار چشوم و بیننود می موادی های گشوایش هموین منظور از را مهودویت منتظران از

 حتوی و ورزنود می غفلوت مهودویت هوای آرمان سوایر بوه نسوبت و انود مهدویت های آرمان از بخش
گر  آن از و اسوت حوداقلی تصوور عودالت از تصورشوان دارنود توذکر و توجوه عودالت آرموان بوه نسبت ا

 قابو  بواره این در کوه تووجهی قابو  پرسوش کنند می فهم اقتصادی و زندگی جزئی امور در عدالت
 باعوو  هایی زمینووه و عواموو  چووه و کدامنوود شووده یوواد غفلووت های ریشووه کووه اسووت ایوون اسووت طوور 
 توووان می شووده یوواد غفلووت های ریشووه بررسووی در شوووند. می هووا آرمان از بخووش ایوون بووه توووجهی بی

 برشمرد. عواملی
 وجودی های ظرفیت و استعدادها از غفلت .1

 انودازه بوه خوود حیوات در ادموی دارنود هوا آرمان و اهوداف بوا وثیقوی پیوند ها ظرفیت و امکانات
 حوداقلی تلقوی خوود های داشوته از انسوان کوه وقتوی کنود می گزینی آرمان و گذاری هدف امکاناتش
 و هووا ظرفیت کووه باشوود بوواور ایوون بوور وقتووی و کنوود مووی بسوونده کوتوواه هووای آرمان بووه باشوود داشووته

 قوورار انوودازه و حوود همووان در هایی قلووه بووه رسوویدن را خووود آرمووان اسووت العوواده فوووق اسووتعدادهایش
 اسووتعدادها از دموویآ کوه اسووت ایوون بلنود هووای آرمان از غفلوت های ریشووه از یکووی بنوابراین دهوود موی
 از غفلووت از کووریم نآقوور دلیوو  همووین بووه و شووود غافوو  اش وجووودی هووای ظرفیت و ها منوودی توووان

 کرده یاد آن مطل  صورت به غفلت های ریشه از یکی عنوان به ها نآ نگرفتن کار هب و استعدادها
 است.

َنا َولَقیم 
م
َ  َذَرأ َجَهّنَ لکَکثم  لم  ّ   َ جم مّ  ممّ

ن م  لام م
َقُه َ  ی اّلَ  ُقُلمب   ََلُ م  َولإلم ا فم َ ز م  ِبم ز َوََلُ ةم

َ
وَ  ی اّلَ  یخ  أ زُر صم  بم
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ا َ َمُع َ  ی اّلَ  آَذل    َوََلُ م  ِبم ا سم َ َك  ِبم وَلٰزئم
ُ
َعا م  أ

نم َ َضزّلُ  ُه م  َبلم  َکاألم
َ
َك  أ وَلزٰزئم

ُ
ُل   ُهزُ   أ َغزافم  )لةز ل : للم

 ؛(179
 درک چیوزی آن بوا کوه دارنود هوا دل آنهوا آفریدیم، دوز  برای را انس و جن از بسیاری ما

 شووند. نمی آن بوا کوه دارنود هوایی گوش و بینند نمی آنها با که دارند چشمانی و کنند نمی
 غافالنند. همان آنها بدترند. بلکه چهارپایانند، چون هم آنها

 کاسوتن فرو و مهدویت بلند های آرمان از غفلت های ریشه از یکی گفت توان می اساس این بر
 است. آدمی استعدادهای از غفلت اقتصادی عدالت و مادی امور در گشایش به آن

 مسوجود بلکه و مالئک همنشین که برسد تکام  از ای اندازه به تواند می فردی حوزه در آدمی
 چشوم خداونود کوه یابود بوار الهوی قورف از حدی به و رسیده اللهی خلیفه مقام به و بگیرد قرار آنان
 نظووور از و (235 ،2ج ق:1363 )کلینووی، گوووردد توانووایش دسووت و گویوووا زبووان و شووونوا گوووش و بینووا

 هوای آموزه و 1داده تشوکی  صوالحان را آن اعضوای کوه دهد تشکی  ای جامعه تواند می اجتماعی
 شورک ای نره و شوود پرسوتیده حقیقوت به خداوند آن در و باشد حکمفرما آن روابط تمام در دینی
 بوه نموود غفلوت اسوت اوجوی چنوین بوه باریوافتن مسوتعد کوه این از ادمی وقتی 2نشود. ورزیده بدو
 یوافتن سوامان حود در اش دغدغوه دهود قورار خوود آرموان را هایی قله چنین به رسیدن که آن جای
 بود. خواهد آن امثال و معیشت امر

 امام جایگاه از غفلت .2
 اسوت. اموام واقعوی جایگواه از غفلت مهدویت بلند های آرمان از غفلت های ریشه از دیگر یکی
 سوو یوک از اموام و (103 توا: بی )طوسوی، دنیاسوت و دین امر در عامه ریاست شیعه منظر از امامت
 یابود سوامان آن وجه بهترین به آنان مادی حیات تا هاست انسان مادی زندگی مدیریت مسئول

 زنودگی از و گردیوده منود بهره الهوی هوای نعمت از خوود تالش سایه در بتواند هرکسی که صورتی به
 روا سوتم و تعودی دیگوران بور و نکنود ضوای  را دیگری ح  کسی و شود برخوردار ای مندانه شرافت
 سوو یوک از که جا آن از اساسا   و هست نیز بشر اخروی سعادت ضامن امام دیگر سوی از و... ندارد
 از و اسووت نهایووت بی برابور در ای نره چووون هم اش ابوودی حیوات بووا قیوواس در انسوان مووادی حیوات
 را آن هاست انسان مادی حیات دادن سامان مسئول که امام است آخرت مزرعه دنیا دیگر سوی

                                                        
ورِ  ِفي َکَتْبَنا َوَلَقْد  .1 بم ْکرِ  َبْعِد  ِمن الّزَ ّنَ  الّذِ

َ
ْرَض  أ

َ
َها اأْل وَن  ِعَباِدَي  َیِرثم اِلحم  (105 )انبیاء: .الّصَ

ِذیَن  َوَعَداهللم  .2 وا اّلَ ْم  آَمنم وا ِمنکم اِلَحاِت  َوَعِملم ْم  الّصَ هم ْرِض  ِفي َلَیْسَتْخِلَفّنَ
َ
وِذیَن  اْسَتْخَلَف  َکَما اأْل وَنّنَ  َقوْبِلِهْم  ِمون اّلَ َمّکِ وْم  َوَلیم  َلهم

مم  ِذي ِدیَنهم ْم   اْرَتَضی اّلَ م َلهم هم َلّنَ َبّدِ ن َوَلیم ْمنا   َخْوِفِهْم  َبْعِد  ّمِ
َ
وَنِني أ دم وَن  اَل  َیْعبم ْشِرکم ... ِبي یم  (55 )نور: .َشْیئا 
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 تموووامی بنوووابراین شوووود تحصوووی  ابووودی سوووعادت آن طریووو  از کوووه دهووود می سوووامان ای گونوووه بوووه
 و فووالح تووأمین بووه معطوووف ها انسووان مووادی زنوودگی بهتوور هرچووه موودیریت بوورای امووام هووای تالش

 است. جاودانه حیات در انسان رستگاری
 آمودن راه بوه چشوم کوه منتظرانوی از دسته آن که گرفت نتیجه چنین توان می گذشت چه آن از

 و او جایگووواه و اموووام از برسوووند گشوووایش بوووه موووادی زنووودگی در آمووودنش بوووا توووا هسوووتند مهووودی
 مسووئول و ها انسووان مووادی زنوودگی دادن سووامان بوورای امووام اینووان نگوواه در غافلنوود. کارکردهووایش

 ظلووم بووه را او حوو  و نکنوود سووتم دیگووری بووه کسووی تووا اسووت اقتصووادی و مووادی عوودالت برقووراری
گر نستاند.اما  به آن رساندن برای بشریت قافله جلودار امام و باشد مطر  هستی گستره در امام ا

 وسوعتی چنوین در آفرینوی نقش رفوت خواهود توقو  او از چوه آن باشود اخروی و دنیوی طیبه حیات
 بود. خواهد آرمانی چنین تحق  برای راهی به چشم او انتظاری چشم و بود خواهد

 دنیاخواهی .3
 را نهون کوه اسوت هایی اهمیت به توجه خاطر به تمرکز، عدم و است تمرکز عدم نتیجه  غفلت

 کند. می توجه آن به و گیرد می را ها اهمیت سراغ انسان نهن برند. می خود در و کشند می خود به
گور (134 ش:1384 حووائری، )صوفائی  مهووم بورایش چووه آن بوه نسووبت انسوان طبیعووی صوورت بووه ا
 دل در دنیوا بوه عشو  وقتی است غاف  است اهمیت بی برایش چه آن از و دارد تذکر و توجه است
 1شود تبودی  او بوزر  هوم بوه ادعیه تعبیر به و کرد جلوه مهم و زیبا او نظر در و گرفت جای انسان
 و اهمیوت بی نظورش در کوه آن غیور از و شود خواهود متمایو  سوو آن بوه او توجوه تموام خود به خود
 آرموانی و هودف خوود آینوده بورای کوه جا آن حتی انسانی چنین ورزید خواهد غفلت است مقدار بی

 دنیووی هوای آرمان چواجوف از آرموانش آورد موی رو توالش بوه آن بوه یابی دست برای و گزیند برمی
گر حتی و رفت نخواهد فراتر  اعتقواد باعو  دینوی هوای انگیزه و باشود داده خبر آینده این از دین ا
 را آن و کرد خواهد دنیایی تفسیری آینده این از دنیاطلب انسان باز باشد شده ای آینده چنین به
 ظهوور از او انتظواری چشوم رو ایون از و ریخوت خواهود خوود دنیوی های دلمشغولی تنگ غالب در

 بود. خواهد سفره شدن رنگین و دنیا شدن آباد برای انتظاری چشم موعود مهدی
 بووه آن تنووزل و مهوودویت بلنوود هووای آرمان از غفلووت موجووب کووه عووواملی از دیگوور یووک بنووابراین

 است. دنیاطلبی است دنیوی حیات امورات در گشایش
 گرفت. پی مستق  ای نوشته در باید را آن درمان های راه و غفلت این پیامدهای از بح 

                                                        
کبر الدنیا تجع  ال و» .1  (567 ق:1411 )طوسی، «.همنا ا
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