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 غیبت عصر در چالشی گریزی مسئولیت و سستی
 1جعفری محمدصابر

 چکیده
 هوای واژه اسوت. گریوزی مسوئولیت و سسوتی ،غیبت دوران های چالش از یکی

 قورار موذمت موورد متعودد های گونه به روایت در .مفهومند این مبین متعددی
 ایون از حوذر ،مهودی حضورت بوه مخوتص زیوارات و ادعیوه در اسوت. گرفته
کید مورد چالش  بوه ایموان عدم و تردید و شک نظیر اموری .است گرفته قرار تا
 دور و غیبوت طول انسان، آفرینی نقش و الهی های سنت به توجه عدم غیب،
 نکووردن محاسووبه و آمووادگی عوودم ،انگیزگووی بووی هووا، انگیووزه تغییوور ظهووور، دیوودن

گاهی )نداشتن مشکالت  طلبی راحت نومیدی، و یأس آن(، مشکالت و راه به آ
 و نکوردن ادا سسوتی ایون پیامود کوه بووده سسوتی عوام  از برخی گرایی؛ لذت و

 گنواه، ،وظیفوه و کوار تضویی  بشوریت، و منتظور جامعوه ،اموام حقووق یسواز تباه
 .است یشمانیپ و ندامت و نفاق استبدال، ،ظهور خیرأت و غیبت شدن طوالنی
 و اثبووات و افزایووی معرفووت گریووزی مسووئولیت از رفووت بوورون و پیشووگیری بوورای
 ظهوور، به نسبت شوق و امام به محبت ایجاد ظهور، و حضرت به باور تعمی 
 بوا بیعت و عهد و پیمان استراتژی، و انداز چشم برنامه، نوشتن فرانسلی، نگاه
 که است یراهکارهای از برخی توبیخ و مواخذه و مراقبه ،برنامه به التزام و امام

 شود. می پیشنهاد روایات و آیات براساس
 کلیدی واژگان

 .غیبت عصر غیبت، عصر های چالش گریزی، مسئولیت سستی،

                                                        
 (.Jafarimsaber@yahoo.com) قم )پژوهشکده مهدویت( روشن آینده مؤسسه علمی هیئت عضو .1
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 مقدمه
 رضووا امووام دعووای در اسووت. گریزی مسووئولیت و سسووتی غیبووت، دوران هووای چالش از یکووی
 است: آمده عصر امام به نسبت

 به تعا و نكیلی به تنتص  م  لجعلنا و للفشل و للفت   و للکسل و بالسأم  أم ه یف تبتلنا ال و
     کزکب نزاکةل هزم و  کسزی كکزةل  نزاکغ بنزا لسزتبیللك فزإ   ناکغ بنا تستبی  ال و كکول نص 
 ؛(309 ش:1371 ،طاو  )لب 
 . مگردان... قصور و تنبلی،سستی خستگی، ماللت، گرفتار ات ولی امر در را ما خدایا

 رسویدن از را انسوان کوه اسوت آفواتی از یکوی گریزی مسوئولیت و کسلی 1تنبلی، اهمال، سستی،
 بررسوی قابو  اجتمواعی و فوردی مختلوف هوای درحوزه امور ایون و دارد موی باز موفقیت های قله به

 ،اخووووالق نظیوووور علوووووم مختلووووف های رشووووته در آن درمووووان کارهووووای راه و پیاموووودها ،علوووو  .اسووووت
 امور ایون متاسوفانه اسوت. گرفتوه قورار کنکواش و گفتگوو و بررسی مورد و...، اجتماعی ،روانشناسی

گیر جنبه گاهنود زیوادی حود توا آن ضررهای از که آن با مردم و داشته فرا  آن کنوار از توجوه بوی ولوی آ
 خصوولت ایوون کووه شووود مووی بیشووتر زمووانی مشووک  دهنوود. مووی ادامووه زشووت عووادت ایوون بووه و گذشووته
 و سووازان تصوومیم و جامعووه یووک بووالی و تبوودی  اجتموواعی اموور یووک بووه فووردی اموور حوووزه از ناپسووند
 .گردد آن آفرینان نقش

 از فوورار مفهوووم بیووانگر کووه هووایی واژه معنووایی، خوواص هووای ویژگی و هووا تفاوت بووه توجووه بوودون
 تسووویف، اهمووال، 2فشوو ، 1فتووره، ٣کسوو ، 2سووأمه، ؛عربووی در انوود: فراوان اند؛ سسووتی و مسووئولیت

                                                        
 گریزانوی عام  موارد، از برخی در زیرا گویند، نمی تنبلی کار، به رغبتی بی و میلی بی هرنو  به اخالق، علم اصطالح در .1

 شوخص کوه شوود می اطوالق تنبو  کسوی بوه تربیتوی علووم در اسوت. جسمی بیماری یک وجود و جسمانی ضعف کار، از
کوراه بوا یوا و انداختووه توأخیر بوه را خوود کارهوای توورین مهم جسومانی، ضوعف ترین کوچوک داشوتن بودون  انجووام اجبوار و ا
 (269 ،3ج ش:1371 )مدّرس، دهد. می

َم    .2
َ
ما   و َسووأ

َ
َم    و َسووأ

ْ
ما   و َسووأ

ْ
 الضووجر. موو  الماللوو  هووو شوود؛ خسووته یووا ملووول چیووز آن از منووه: و َء  الشووي ]سووأم[ َسووآَم    و َسووأ

وَن  المورض. و الموت معنی به معتاّل  السام استعمال المفهوم یؤّید و (10 ،5 ج ش:1368 )مصطفوی، حم َسوّبِ ْیوِ   َلوهم  یم  ِبالّلَ
هارِ  َو  ْم  َو  الّنَ وَن  ال هم مم

َ
 فواّن  بوه، االشوتغال مون و التسوبیح إدامو  من ضجرا و ملال أنفسهم في یجدون ال أي .38 /41 : َیْسأ

 (.10 ،5 ج ش:1368 )مصطفوی، للقلب انشراحا و بهج  و شعفا یوجب النفس یالئم بما االشتغال
َسواَلی َکْسواَلن: .3  کنوود؛ خوالی شووانه دهود انجوام بایوود کوه کوارى از و کنوود تنبلوی کوه آن َکَسوواِلي: و َکْسوَلی و ِکَسواَلی و َکَسوواَلی و کم

َو  اْلَکَس م  (؛10 ،5 ج ش:1368 )مصطفوی، التثاق . و الفتور مطل  الکس : وونم  َو  َعْنوهم  الَتثاقم م  الَیْنَبِغی ِمّما الَتثاقم م  هم  َیکم
ورِ  َمَ   ِلْلَخْیرِ  اْنِبعاث   ِلَعَدِم  نلَ   هم ونم  اإلْسِتطاَعِ   ظم ورا   َفالَیکم هم  العاِجزِ  ِبَخالِف  َمْعذم ور   َفِإَنّ ِ،  ِلَعوَدِم  َمْعذم وَوّ  اإلْسوِتطاَعِ ؛ َفْقوِد  َو  القم
 انجوام سونگینی بوا ولوی شوود آورده جوا بوه نشواط بوا بایود و نیست سنگینی شایسته که عملی کردن سنگین یعنی: کس 
 او بوه لوذا دارد خیور انگیوزه ایجواد بور قودرت کوه این بوا نشوده ایجاد او کننده عم  در خیر محرك و انگیزه چون گیرد، می

 ،5ج ش:1375 )طریحوي، نیسوت. مسوتطی  کوار انجوام بر و ندارد قدرت اصال   که عاجز برخالف گفت، توان نمی معذور
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 و البطالوو  و القلوو  و الضووعف و الرخووو و الفتووور 6إبطوواء، تهوواون، ٥توووانی، ٤ضووجر، مسووکنت، ٣هوورم،
 تعویوو  بووه سسووتی، گریزی، مسووئولیت تنبلووی، فارسووی؛ در و 8مماطلووه و 7الماللوو  و الضووی  و اللووین

 کوووردن، دسوووت آن دسوووت ایووون کوووار، در انگاری سوووه  و گووورفتن سوووبک ورزیووودن، تعلووو  انوووداختن،
 است. آن مانند کلماتی و پروری تن

 در موثال   اسوت؛ شوده داده هشودار امور ایون بوه نسوبت مختلفی های صورت به ما دینی مناب  در
 .بوه اسوت آموده «الکسو  کراهیوه» کسوالت و تنبلوی از نکووهش عنووان به بابی ،یکاف شریف کتاف
 پردازیم: می تعابیر این از برخی به نمونه عنوان
کرم پیامبر .1  فرمایند: می ا

                                                                                                                                  
462) 

 ضعیف. ش ، سست، بطي، فتره: .1
 موفقیت. عدم قصور فش : .2
( : َهِرَم  .3 َو  َتِعَب  َباِف  ِمْن  )َهَرما  ف و َکِبَر   َهِرم   َفهم : [ ]هورم إْهَراموا   _  َاْهوَرَم  (637 ق:1425 )فیومی،  َضعم  پیور را او روزگوار الودهرم

ما   َتَهاَرَم  کرد؛ ناتوان را او کرد، : [ ]هرم _ َتَهارم  کرد. وانمود سالمند پیرو را خود مرد آن الرجم م
: فهوو تعوب بواف مون َضَجرا   ء الشي من َضِجَر   یقال ضجر: .4 َر  و منوه، قلو  و اغوتم أي َضوِجر   )طریحوي، کوذل . منوه َتَضوّجَ

 توأّلم الضوجر: دلتنگوی(.و و )گرفتگوی بالفارسوّی  عنوه یعّبور و القلب تضّی  المالل : حوصلگی؛ کم (.371 ،3ج ش:1375
 و شودن ملوول و شودن دلتنوگ معنوای به ،«؛َضجر (10، 5 ج ش:1368 )مصطفوی، رنجورى(. و )آزردگی ف عنه یعّبر
 کواری از یا خودش، مزاجی وض  از یا _ مثال   ای حادثه یک از وضعّیتی، یک از وقتی یک انسان است. شدن حوصله بی
 ایون دچوار نشوی، دلتنگی این دچار باش مراقب فرماید می شود. می دلتنگ شود، می ملول _ هست او ی عهده به که

  است. َضجر این حوصلگی؛ کم نشوی، حوصلگی کم این دچار نشوی، ماللت
، األموور فووي  توواني .5  ؛415 ،15 ج ق:1414 منظووور، )ابوون بووه. یهوتّم  لووم و ضووبطه إلوی یبووادر لووم و فتور و فیووه قّصوور أي توانیوا 

 (673 ق:1425، فیومی
ندی، معنی به "بطئ" واژه .6  مورا توو کوه هنگوامی گرچوه ؛«یودعونی حین بطیئا کنت ان و» رساند. می را "اهمال" معنای کم

 ام. داده خرج به )سستی( کندی من ای، خوانده خود سوی به
 و الماللوو  و الضووی  و اللووین و البطالوو  و القلو  و الضووعف و الرخووو و الفتووور و الکسوو  موواّد  و )سووأمه( هووذه بووین الفوورق أّموا و .7

 الخشوون . مقاب  في اللین و القدر،. مقاب  في الضعف و الحّ . مقاب  في البطال  أّن  کما الشّد،. ضّد  الرخو الضجر:أّن 
 مطلو  الکسو : الحوّد،.و بعود ضوعف و لوین هوو الفتوور: الرخوو.و و الحوّ   _ ماّدتي في سب  کما الوس . قبال في الضی  و

 و )گرفتگوی بالفارسوّی  عنوه یعّبور و القلوب تضوّی  الماللو : الطمأنینو .و قبوال فوي االضطراف هو القل : التثاق .و و الفتور
 المفهووم یؤّیود و الضوجر. و الملو  من مرّکب مفهوم السأم: و رنجورى(. و )آزردگی ف عنه یعّبر تأّلم الضجر: دلتنگی(.و
وَن  المورض. و الموت بمعنی معتاّل  السام استعمال حم َسوّبِ ْیوِ   َلوهم  یم هوارِ  َو  ِبالّلَ وْم  َو  الّنَ وَن  ال هم مم

َ
 یجودون ال أي .38 /41 _  َیْسوأ

 و بهجو  و شوعفا یوجوب الونفس یالئم بما االشتغال فاّن  به، االشتغال من و التسبیح إدام  من ضجرا و ملال أنفسهم في
مم  ال قال:. کما للقلب، انشراحا

َ
ْنسانم  َیْسأ عاِء  ِمْن  اإْلِ  یالئوم موا طلوب فوي کوان إنا ینضوجر ال و یمّ   ال أي _49 /41 _ اْلَخْیرِ  دم

 (.10، 5 ج ش:1368 )مصطفوی، له خیر هو ما تحصی  طری  في و روحه
 فوریفتن وسویله بوه دنیوا ؛«مطوالی و بجنایتهوا نفسوی و بغرورهوا، الودنیا خدعتنی و» است انگاری سه  معنای به مطال .8

 است. زده گول مرا انگاریش سه  و جنایت به نفسم و خود
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ززُنخم  َنززا لمم َشززاطم  َةَلیم الَنّ َنا َو  بم ززهم ةم
َ
ززَ   أ َفَشززلم  مم

َکَسززلم  َو  للم
ززام  َو  للم َعجم

َلززلم  َو  للم عم
رم  َو  للم ززَر

ززَج م  َو  للَضّ
 َو  للَضّ

َللم  َ
 ؛(5184 ،11ج ش:1384 ،شهشی )ری لْلم

 نووواتوانی، تنبلوووی، سسوووتی، از و دار ارزانوووی موووا بوووه را کوشوووایی و سووورزندگی نعموووت خووودایا!
  .دار مان  محفو  مالل، و مردگی دل زیان، آوری، بهانه

  فرمایند: می علی امام .2 
َما م  َسَب م  مم م  ّم م

)ح لی، لام َملیم
 ؛(80 ق:1404 للَتّ

  است. کار( )در سستی محرومیت، عوام  از یکی

 از چنوین _ خوانود می را آن روز هور که _ رمضان مبارک ماه دعای از فرازی در سجاد امام .3
 کند: می درخواست متعال خداوند

 ،)کلکی وللغ ه    وللغفله وللقسمه وللفت ه للسامه و وللکسل للنعا  هکف ةی لذه  للله  
 ؛(75 ،4ج :ق1411
 مووون از را یخووووردگ بیووووفر ،غفلتیسووونگدل ،یسسوووت ،یخسوووتگ ،یتنبلووو چووورت، ا!یخووودا
 ی.بزدا

 فرمایند: می باقر امام .4
سم م  اَك یإم  َو 

ُه  َف یَوللّتَ ّنَ ّ   َفإم ُق ی َبحم َر َکی هم کفم  غم لم َ َلَ   َو  اَك یإم  َو  لَلم َغفم ز م  َقَساَوُ   َتُک ُ   اهَی َففم  للم
َقلم  َو  للم

َملیم  َو  اَك یإم  رَ  اَل  َماکفم  للّتَ لَ  هم کفم  َلَك  ُةهم  ی هم کَفإم
ُ
َجأ ُم َ   لم ادم  ؛(285 ق:1404 ،)ح لی للّنَ

 دریوایی تسوویف کوه نکنی فردا و امروز خیر کار در و نخوری را شیطان فریب باش مراقب
 غفلوت، بوه بواش مراقب رسد. می هالکت به و شود می غرق بیافتد آن در که هر که است

 انجووام هنگووام شووود. می قلووب قسوواوت موجووب کووه نشوووی مبووتال خیووالی بی و روزمرگووی
 !نکن سستی نداری آن ترک برای عذری هیچ که ای وظیفه

 فرمود: باقر امام دیگری روایت در .5
 ةز  کسزل م  و دنکاه لم  ة  ]کس    کس نا   یک   ل  لل جل لبغض لو لل جل البغض لی
کسل لم لخ ته ة  فهم دنکاه لم   ؛(85 ،5ج ق:1411، )کلکی ل
 خوویش دنیوای کوار در کوه کوس آن باشود تنبو  خوود دنیای درکار که دارم نفرت مردی از

 بود. خواهد تر تنب  آخرتش درکار باشد، تنب 

 فرمود: نیز صادق امام .6
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َک  َو  ا ّیَ م  َو  إم خ َلَتیم َّ  َخصم َج َکَسَل  َو  للّضَ َک  ١للم ّنَ َ   إم م  َفإم ّم ّم  مَلم  َضجم بم َ   إم م  َو  َحزّق   َةَ   َتصم زلم  مَلم  َکسم
ّد   َُ  ؛(636 ش:1362 صیوق، )شک  َحّقا   ُت
گوور زیوورا تنبلووی؛ و حوصوولگی کم بپرهیووز: خصوولت دو از  صووبر حوو  بوور شوووى حوصووله کم ا

گر و کنی، نمی  .کنی نمی ادا را ح  شوی تنب  ا

 است: آورده چنین خود نیایش از فرازی در صادق امام همچنین .7
ز خ  ولهلز   للکسزل مز  بک لةمذ لی للله   ولملسزکنه وللفتز ه وللقسزمه وللغفلزه وللبخزل ولاج
 ؛(86 ،2ج ق:1411 ،)کلکی

 سوونگدلی، غفلووت، بخوو ، دلووی، کووم پیووری، تنبلووی، از بوورم می پنوواه تووو بووه موون بارخوودایا!
 زبونی. و سستی

 فرماید: می نیز کاظم امام .8
ک ولیه لبعض لیب قا   للزینکا مز  حظزک مز  مینعانزک فاهنما وللضج ه وللکسل لیا

 ؛(85 ،5ج ق:1411 ،)کلکی ولالخ ه
 ایودن بهوره از را توو دو، نیا که ز،یبپره یوافسردگ یتنبل از فرمود: می صادق امام پدرم

 دارد. یبازم وآخرت

  تنبلی و گریزی مسولیت پیامدهای
 هموین پیامود اجتماعی، بعد در چه و فردی بعد در چه ها انسان های ماندگی عقب از بسیاری
 تجربوه هوم )کوه آثوار ایون از برخوی بوه جوا این در است. تنبلی و حالی بی و سستی پلید ی خصیصه
 گردد. می اشاره نمونه عنوان به است( آمده دین بیان در هم و است بشری
 در شوودن بهووره کووم شوودن، دیگووران سووربار ی،تنگدسووت و فقوور 2،حقوووق یسوواز تبوواه و نکووردن ادا
 نشودن بورآورده 3،آرزوهوا بوه نرسویدن ،(85 ،5ج ق:1411 ،)کلینوی آخرت و دنیا از بهره بی ،یزندگ

 ،یمردمو اعتمواد دادن دسوت از ،هوا نعمت از تیومحروم وانودوه، غوم به شدن مبتال ؛و... حاجات
                                                        

 دارد، کواری دارد، ای مطالعوه تنبلوی؛ خاطر بوه بینودازد توأخیر انسوان را کواری یک تنبلی؛ تنبلی، از است عبارت ،«َکَس  .1
 دچوار وقتوی کون... پرهیوز چیوز دو ایون از فرمایود موی نکنود. را کوار ایون و کنود تنبلوی دارد، ای گیری دنبوال دارد، اشتغالی

 بکنوی، ادا بایود کوه را حّقوی بودهی، انجوام بایود کوه را کاری آن کنی، نمی ادا را ح  وقت آن شدی، تنبلی یعنی «َکَس »
 .تنبلی و پروری تن خاطر به تنبلی؛ خاطر به نمیکنی ادا را آن

ووواِنَي  أطوواَ   َموون ؛ سووازد تبوواه را حقوووق بوورد، فرمووان سسووتی از کووه هوور :علووی امووام .2 َ   الّتَ قوووَق  َضووّیَ  صوودوق، )شوویخ الحم
 (.636 ش:1362

کام آرزویش به رسیدن در کند، تنبلی پیوسته که کسی علی امام .3 هم  داَم  َمون :مانود. نا وهم  خواَف  َکَسولم  شوهری، )ری أَملم
 (2704 ،3ج ش:1384
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 ....2 و نلت 1ی،شمانیپ و ندامت
 سستی و تنبلی عوامل

 موفقیوت، از یوأس شکسوت، از تورس نواراحتی، یوا و زحموت قبوول به تمای  عدم مانند عواملی
کوووافی، اطالعوووات ماننووود شوووناختی موانووو  و غووورور ماللوووت، کوووم، نفوووس عوووزت  نبوووودن مشوووخص نا
 سووردرگمی، ماننوود محیطوی شوورایط و موقو  بووه و جوا بووه اقودام درک در نوواتوانی تردیود، هووا، اولویوت
 و سستی و تنبلی بروز به و... استرس و خستگی مانند جسمانی موان  و اندازه از بیش کاری فشار

 (http://www.erfan.ir/farsi/15940) .کند می کمک گریزی مسئولیت
 بووه اشوتیاق گونه، وسوواس طلبی کموال تحمو ، سوطح بووودن پوایین خوود، از حود از بویش توقو 
 نگورش کوار، بوه منفوی نگورش کوار، بور تسولط عودم نفوس، به اعتماد عدم مدت، کوتاه جویی لذت
 دیگوووران، بوووا لجبوووازی دیگوووران، برابووور در مسوووؤولیت عووودم احسووواس دیگوووران، از بینانوووه واق  غیووور

 افووراد در سسووتی و تنبلووی بووروز سووبب کووه هسووتند عووواملی )دیگوور( از نیووز و... انفعووالی پرخاشووگری
 ش(1382 )آقاتهرانی، .شوند می مختلف

  اهمال و تنبلی درمان های راه
 خطورات درک 4الهوی پواداش و عنایوت بوه توجوه 3اراده، و عوزم کارها،هموت، انجام در مبادرت

 طبیعوووی مراحووو  بوووه توجوووه و سوووری  پیشووورفت انتظوووار عووودم غفلوووت، از پرهیوووز 5تنبلوووی، و حوووالی بی
                                                        

وواِنَي  أطواَ   گیورد.َمن میوان در را او پشویمانی بورد، فرموان سسوتی از که هر :علی امام .1 . بوِه  أحاَطوت الّتَ داَمو م  )شویخ الّنَ
 (.636 ش:1362 صدوق،

  .85شماره ،«تنبلی» مقاله از برگرفته اسالمی، المعارف دائر، بنیاد اسالم، جهان نامه دانش ر.ک: بیشتر مطالعه برای .2
 ای اراده و عوزم داروی بوا را سسوتی درد ؛«بعزیموه قلبوک فوی الفتور، داء مون توداو» اند: فرموده باره این در علی امام .3

وا» فرماینووود: می علوووی اموووام کووون؛ درموووان جوووازم وووَواِنَی  َضوووادمّ  برویووود. سسوووتی جنوووگ بوووه اراده، و عوووزم بوووا «ِبووواْلَعْزم الَتّ
 ( 5184 ،11ج ش:1384 شهری، )ری

وافم  کاَن  إن فرمود: صادق امام .4 گر ِلمانا؟ فالَکَس م ِ  اهلل ِمن الّثَ  تنبلوی دیگور خداسوت، [از کوار برابور ]در دادن پواداش ا
 (1ح ،159 ،73ج ق:1404)مجلسی، چرا؟!

م فرمود: صادق امام همچنین کم م إّنَ  الَکَسَ ، و إّیا کم رم  َرحیم   َرّبَ َ   إّن  الَقلیَ ، َیشکم ي الرجم َصّلِ کَعَتیِن  َلیم عا الّرَ ریدم  َتَطّوم  ِبِهموا یم
وجّ َ  ِ اهلل َوجَه  هم  َعّزَ دِخلم َ ، ِبِهما م اهلل َفیم قم  إّنهم  و الَجّنَ رَهِم  َیَتَصّدَ عا بالّدِ ریدم  َتَطّوم وجّ َ  ِ اهلل َوجَه  بِه  یم هم  َعّزَ دِخلم َ   بِه  م اهلل َفیم  . الَجّنَ

 عّزوجّ   خداوند رضاى براى آدمی کند. می قدردانی نیز اندك عم  از و است مهربان شما پروردگار همانا بپرهیزید. تنبلی از
 عّزوجوّ   خداونود خشونودى بوراى همچنوین بورد، می بهشوت بوه را او آن اثور بور خداونود و خوانود می مستحبی نماز رکعت دو

  (941ح 238، 2ج ش:1364 طوسی، )شیخ برد. می بهشت به را او آن سبب به خداوند و دهد می مستحّبی صدقه درهمی
 االموانی علوی باقوامتهم قبلوک کان من هلک فانما »... اند: فرموده مرقوم نامه همان دنبال به امیرالمؤمنین امام .5

 هالکووت بووه هووا، کوواری اهمووال و آرزوهووا در افتووادن خوواطر بووه کووه انوود بوده شووما از پوویش کسووانی البتووه، ،«والتسووویف...
 

http://lib.eshia.ir/10083/2/238/لَيُصَلِّي
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 و تنظیموی خوود منضوبط، دوسوت یوافتن توجیوه، از پرهیوز تنبلوی، از پرهیوز برای تالش پیشرفت،
 بوا مبوارزه هوای راه از برخوی و...؛ حوال لحظوه نودادن دسوت از بسوتن، پیموان حسابرسوی، خویش
 است. گریزی مسئولیت و تنبلی و سستی
 پذیری مسئولیت و غیبت

 و سسوووووتی مسوووووئله بررسوووووی هسوووووتیم آن تبیوووووین دنبووووال چوووووه آن مقدموووووه؛ ایووووون نکووووور از پووووس
  است. غیبت از تأثیرپذیری بعد از عصر امام غیبت دوران در گریزی مسئولیت

ا  لصم م م  َو  ه    یفم  َةّنَ ز م مم
َ
َمَ    أ

م
زأ َکَسزَل  َو  للّسَ َ   َو  للم َّ ز َفتم یم م  اَل  َو  للم زَتبم َنزا َتسم َنزا بم َّ ّ َ  َغک َیلَلَك  َفزإم بم زتم َنزا لسم  بم

َنا َّ ؛ َةَلکَك  َغک  ّ ک  یسم
 را کسوی کون. دور موا از را کردن انگاری سه  و سستی و تنبلی حضرت، آن اوامر انجام در
 برای ولی است؛ آسان تو برای دیگران با ما جای کردن عوض زیرا میاور، ما جای به نیز
 باشد. می دشوار و مشک  ما

 غیبت عصر در گریزی مسئولیت از های جلوه
 دوران در خووود وظووایف و ها مسووئولیت از افووراد فوورار و گریزی مسووئولیت از هووای جلوه روایووات در
  شود: می اشاره آن از های نمونه به که شده مطر  عصر امام غیبت

 و تراشوند می توجیوه اش دهنوده انجام برای و گیرد می صورت علنی بدی و شر که زمانی 
 بدی و فس  که زمانی1 دهند؛ می خرج سستی آن به نسبت و گردد نمی بدی مان  کسی
کتفا زنان به زنان و مردان به مردان و است علنی  کسوی اسوت سواکت موؤمن کننود. می ا
 زموانی 2کنود؛ نمی رد را او و... دروغ کسوی و گوید می دروغ فاس  و پذیرد نمی را او سخن
 زموانی ٣دهود؛ نمی اهمیتی و ندارد کاری کسی و و... کند می تحقیر را تر بزر  کوچک که

                                                                                                                                  
 (75 ،73ج ق:1404)مجلسی، اند. افتاده

یَت  .1
َ
ّرَ  َوَرأ نَهی اَل  َظاِهرا   الّشَ عَذرم  َعنهم  یم ؛ َویم هم صَحابم

َ
 (.254 ،52ج ق:1404)مجلسی، عنه ،36 ،8ج الکافي: أ

یوَت  .2
َ
کَتَفووی َظَهوَر  َقوود الِفسوَ   َوَرأ َجوالم  َوا َجوواِل  الّرِ َسواءم  ِبالّرِ َسواِء، َوالّنِ یووَت  ِبالّنِ

َ
وؤِمَن  َوَرأ قَبو م  اَل  َصوواِمتا   المم ، یم ووهم یوَت  َقولم

َ
 الَفاِسووَ   َوَرأ

َرّدم  َواَل  َیکِذفم  هم  َعَلیِه  یم . َکِذبم هم  )همو( َوِفرَیتم
یَت  .3

َ
ِغیَر  َوَرأ یَت  ِبالَکِبیِر، َیسَتحِقرم  الّصَ

َ
رَحاَم  َوَرأ

َ
َعت، َقد األ یَت  َتَقّطَ

َ
وَرّدم  َواَل  ِمنوهم  َیضَح م  ِبالِفسِ   َیمَتِدحم  َمن َوَرأ ، َعَلیوِه  یم وهم  َقولم

یَت 
َ
اَلَم  َوَرأ عِطي الغم عِطي َما یم ، تم ،م

َ
یَت  الَمرأ

َ
َساَء  َوَرأ جَن  الّنِ َساَء، َیَتَزّوَ یَت  الّنِ

َ
َناَء  َوَرأ وَر، َقود الّثَ یوَت  َکثم

َ
وَ   َوَرأ جم نِفو م  الّرَ  ِفوي الَمواَل  یم

نَهی َفاَل  اهلِل  َطاَعِ   َغیرِ  ؤَخذم  َواَل  یم یَت  َیَدیِه، َعَلی یم
َ
اِظَر  َوَرأ نم  الّنَ ا ِباهلِل  َیَتَعّوَ وؤِمَن  َیَرى ِمّمَ یوَت  ااِلجِتَهواِد، ِموَن  ِفیوِه  المم

َ
 الَجواَر  َوَرأ

ؤِني ، َلهم  َوَلیَس  َجاَرهم  یم یَت  َماِن  
َ
ؤِمِن  ِفي َیَرى ِلَما َفِرحا   الَکاِفَر  َوَرأ رِض  ِفي َیَرى ِلَما َمِرحا   المم

َ
یَت  الَفَساِد، ِمَن  األ

َ
ووَر  َوَرأ مم  الخم

شَرفم  ، اهلَل  َیَخوافم  اَل  َمون َعَلیَهوا َیجَتِم م َو  َعاَلِنَی    تم َوَجوّ َ یوَت  َعّزَ
َ
وِف  اآلِموَر  َوَرأ یوَت  َنِلویال   ِبوالَمعرم

َ
ِحوّبم  اَل  ِفیَموا الَفاِسوَ   َوَرأ  اهللم  یم

، َقِوّیا   ودا  یَت  َمحمم
َ
صَحاَف  َوَرأ

َ
وَن  اآلَیاِت  أ حَتَقرم حَتَقرم  یم م، َمن َویم هم ِحّبم یَت  یم

َ
نَقِطعا   الَخیرِ  َسِبیَ   َوَرأ ّرِ  َوَسِبیَ   مم ف الّشَ وکا   َمسلم

 ( )همو
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 لهوو و معاصوی کوه زموانی 1، شود... نمی مان  کسی و رود می فروش به علنی مسکرات که
 کووه زمووانی 2نوودارد، آن منووه بوور جوورات احوودی و نشووده مووان  کسووی و گرفتووه صووورت ولعووب
 مووان  کسووی و شووود می اقوودام خوودا رضووایت غیوور براسوواس مدینووه و مکووه هووای حرم دربوواره
 بوه اقودام کسوی کوه زموانی ٣، گوردد... نمی بدشوان عمو  انجام مان  احدی و گردد. نمی
 کورده نصویحت را او افورادی گویود می حو  از چیوزی و کورده منکور از نهی و معروف به امر
 ٤نداری. ای وظیفه و تکلیف هیچ تو گویند می

 بووه نسووبت جامعووه گریزی مسووئولیت و سسووتی نشووانگر کووه روایووات از دیگووری مختلووف موووارد و
 .است آخرالزمان دوره در ها بدی

 غیبت دوران در گریزی مسئولیت و سستی عوامل
 کوه چنان اموا اسوت سواری و جواری هوا دوران همه در گریزی مسئولیت و سستی عوام  هرچند

 و غیبوت از متأثر که هستیم گریزی مسئولیت و تنبلی سستی، از عواملی تببین دنبال به شد گفته
  است؛ امام از دوری

 غیب به ایمان عدم و تردید و شک
ووذ اسووت مومنووان هووای ویژگی از آن بووه ایمووان و بوواور کووه غیووب مصووادی  از یکووی وووَن ی َن یاّلَ  ْؤِمنم

 باعوو  خوودا ولووی یووا و خوودا در تردیوود و شووک اوسووت. ظهووور و زمووان امووام ،(3: )بقووره بیووِباْلَغ 
 باعو  اموام از خبوری بی غیبوت، طوول کوه این ویژه به نماید. تنبلی و تسامح کاهلی، فرد شود می
 طبیعوی شک و تردید نتیجه و شوند می تردید دچار ظهور درباره خدا ای وعده به ای عده شود می
 است. مسئولیت از فرار و سستی است
 و شو  رادر دشووار و سوخت تکوالیف و اعموال و جهواد چوون امووری در تنبلوی ریشه نیز قرآن در

  شود می موجب کام  ایمان فقدان کند. می مطر  را دارند دین و خدا به نسبت افراد که تردیدی
کنش دشوار و سخت تکالیف به نسبت شخص تا  آن خوود سورد برخورد با و ندهد نشان مثبتی وا
 دسوتوری هوای آموزه بوه تا کوشند می دارند ایمان آخرت و خدا به که کسانی زیرا نهد؛ کناری به را

                                                        
یَت  .1

َ
َراَف  َوَرأ َبا م  الّشَ ، َلهم  َلیَس  َظاِهرا   یم یَت  َماِن  

َ
َساَء  َوَرأ لَن  الّنِ ّنَ  َیبذم َسهم نفم

َ
هِ   أ

َ
فرِ  أِل  )همو( الکم

یَت  .2
َ
َمّرم  َظَهَرت َقد الَماَلِهَي  َوَرأ َها اَل  ِبَها یم َحد   َیمَنعم

َ
َحدا   أ

َ
َحد   َیجَتِرئم  َواَل  أ

َ
 )همو( َمنِعَها َعَلی أ

یووَت  و .3
َ
عَموو م  الَحووَرَمیِن  َوَرأ ِحووّبم  اَل  ِبَمووا ِفیِهَمووا یم م اَل  اهللم  یم هم ووولم  َواَل  َموواِن    َیمووَنعم م َیحم ، الَقِبوویِح  الَعَمووِ   َوَبوویَن  َبیووَنهم َحوود 

َ
یووَت  أ

َ
 َوَرأ

 )همو( الَحَرَمیِن  ِفي َظاِهَر،   الَمَعاِزَف 

یَت  .4
َ
َ   َوَرأ جم مم  الّرَ رم  الَحّ ِ  ِمَن  ء   ِبَشي َیَتَکّلَ وِف  َوَیأمم نَکرِ  َعِن  َوَینَهی ِبالَمعرم ومم  المم هم  َمن ِإَلیِه  َفَیقم وولم  َنفِسوِه  ِفوي َینَصحم  َهوَذا َفَیقم

و    َعنَ    . (52،254ج ق:1404مجلسی، عنه ،8،36ج ق:1411 )کلینی، َموضم
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  کنند. عم  پیامبران و قرآن و خدا

 خوود پیشوه را تنبلی و تسامح و کاهلی شخص، شود می موجب آخرت یا و خدا در تردید و ش 
 نوووووووورزد. اقووووووودام آن هوووووووای آمووووووووزه و خووووووودا دیووووووون از دفوووووووا  بوووووووه موووووووال و جوووووووان بوووووووا و کنووووووود

(http://www.erfan.ir/farsi/15940) 
زززا َ
ّ
َّن نك إم ذم

م
زززَتأ یَ   یسم زززهم

ّ
ُنززز َ   اَل  لَل م  ُم زززَاهلَلّم  ی کزززمم  بم ززز  َوللم خم َتاَبززز م  لآلم یززز  م  یفم  َفُهززز م  ُقُلززز ِب م  َولرم  َر

ُدوَ   َدّ َّ  ؛یَت
 روز و خودا بوه کوه طلبنود موی انن جهواد( از تخّلوف )بوراى توو از کسوانی کوه نیسوت ایون جز

 خوود تردیود و شو  در همواره آنها و افتاده تردید در شان های دل و ندارند ایمان واپسین
 ( 45)توبه: سرگردانند.

 انکووار بووه را ایمووان سسووت افووراد دوران ایوون شوودن طوووالنی ویووژه بووه و غیبووت آمووده؛ روایووت در
 کشاند: می الهی وعده و حضرت

ززُ   ززَ   ایزز َلززُه  َفُقلم ززَ   لهللم  َرُسزز  م  لبم زز لم َ  یمُسّم َقززامئم ززُه  َقززاَ   للم ّنَ َ ززَی  ُقززمُ  ی ألم ه   َمززمم م  َبعم زز م
کم ززَیلدم  َو  ذم ت  َثزز م  لرم

کم
َ
 أ

لم  َقا م هم  یخَ للم َماَمتم إم ُ   بم َ   َو  َلُه  َفُقلم َّ  یمُسّم  لم َتَظ نم ُ َّ َ  َقاَ   لْلم ُّ ی َبز   کَغ  َلُه  ألم ُثز   کم
َ
َمزُیَها ُطز ُ  ی َو  اُمَهزایأ

َ
 أ

ُّ کفَ  َتظم وَجُه  نم ُصز َ   ُخُر لم خم ُ ُه ی َو  لْلم ُّ ز کم َتزاُب َ    نم ّم ُ ُ  ی َو   لْلم زم زَِتم ه   سم  م
کم زهم زُیوَ   بم احم َ ج ُب ی َو  لام زهم  اهَیزفم  کم

زززاُت َ   َمّقَ زززُك یم  َو  للم ُل َ   اهَیزززفم  لم جم زززَتعم سم ُ
ُجزززمی َو  لْلم ُم َ   اهَیزززفم  نم زززلم سم ُ  ،2 ج ق:1395 )صزززیوق، لْلم

 ؛(378
 نامش که آن از بعد رایز فرمود: ند؟یگو یم  قائم را او چرا گفتم ،خدا رسول فرزند ای گفتم

کثر و شود فراموش ها خاطره از  کنود یم امیق برگردند، خدا نید از امامتش هب نیمعتقد ا
 بووتیغ طوووالنی موودتی بووراى وى رایووز فرمووود: نوود؟یگو یموو منتظوور را او چوورا کووردم: عوورض

 انکووار دارنوود دیووترد کووه آنهووا و بووود، خواهنوود ظهووورش منتظوور منوودان هعالقوو و دیوونما یموو
 نیوویتع را ظهووور وقووت کووه کسووانی رنوود!یگ یموو مسووخره بوواد هبوو را آن ن،یمخووالف و کننوود یمو
 در کوه آنهوا و رسوند یمو الکوته بوه نودینما یمو شوتاف باره نیا در که آنان و اریبس کنند یم

 شوند. یم رستگار هستند میتسل مقام

 آمده: زمان امام اول نائب _ یعمرو دیسع بن عثمان جناف از منقول دعای در 
ُهّ َ  َنا اَل  َو  للّلَ ُلبم یخَ  َتسم کقم ُط  م  للم َمزیم  لم

َ زهم  یفم  لألم َطزاعم  َو  َغکَبتم قم
ه   لنم زا َخَبز م  ق:1395 )صزیوق،     َةّنَ

 ؛(513 ،2 ج
  . مستان... را ما یقین ،او از بودن خبر بی و غیبت دوران شدن طوالنی خاطر به خدایا
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  ظهور دیدن دور و غیبت طول
گوور اسوووت شووخص یووک یوووا حادثووه یوووک بووودن نزدیوووک نتیجووه آمووادگی  زموووانش حادثووه یوووک ا
 شواید یابود. نمی معنا آمادگی است طبیعی نباشد نزدیک شخصی آمدن یا باشد دور یا نامشخص

 نجوی یافتوه. نجوات و انود آمواده بیننود موی 1نزدیوک را ظهوور که منتظرانی که است دلی  همین به
 (.131 ،3ج ق:1411 )کلینی، المقربون
 فرماید: می کاشانی فی  جناف

 یوک از پوس را دیگوری ورود و فوردا در را یکوی ورود کوه دارد غایوب برادر دو که کسی بدان
 وارد دیگور سوال یک یا ماه یک از پس که برادری دیدار برای دارد انتظار سال یک یا ماه
 شد. خواهد وارد فردا که شود می برادری دیدار آماده بلکه کند نمی آماده را خود شود می
 یوک گذشوت از پوس مور  رسیدن منتظر که کسی است. انتظار قرف نتیجه آمادگی پس
 آن از پس را چه آن و شود می مشغول است مدت این در چه آن به دلش است دیگر سال
 و اسوت تمام سال یک منتظر شود می بامداد که روز هر در سپس کند. می فراموش است
 عمو  بوه کوه شوود می او موان  امور هموین و کنود نمی کوم مهلوت ایون از گذشته که را روزی

 در و کنود می تصوور خوود بورای سوال یوک ایون در وسویعی مجال همواره وی چه بشتابد،
 (300 ،8ج ش:1372 کاشانی، فی ) اندازد. می تأخیر به را عم  نتیجه

  انسان آفرینی نقش و الهی های سنت به توجه عدم
 را ظهوور مسوئله برخوی اموا اسوت فرد به منحصر خصوصیاتی و ها ویژگی با ظهور مسئله هرچند

کم الهووی های سوونت آن در کووه معنووا ایوون بووه داننوود می عووالم اموور در اسووتثنا یووک  نیست.شوورایط حووا
 بشوری و موادی عوامو  و اسوباف سلسله است. یداهلل به صرفا   امر و طلبد نمی مقدمات و ها زمینه
 و تمنا نهایتا   و نداشته مسئولیتی ظهور مسئله به نسبت بشر دیگر نگاه این با ندارد. نقشی آن در
 گردد. می تلقی مسئولیت عنوان به ظهور برای دعا و آرزو

 مشووکالت و ها سووختی مقابوو  در دارنوود، را بشوور و انسووان آفرینووی نقش عوودم دیوودگاه کووه کسووانی
 است: مسببات و اسبافبراساس  عالم که این بر توجه بدون و...،

ی أ  ُ لهلل أیَب  شم ؛ إالّ  لألشکاَ   یج أسباب   بم
 (.26 ق:1404 )صفار، اسباف وسیله به جز به کند جاری را اشیاء که دارد ابا خداوند

 خودا فقوط را هوا گرفتاری راف  و معضالت حاّلل نیست؛ مستثنی قاعده این کلیت از نیز ظهور و
                                                        

 نیست مناسب شتابزدگی هرچند .1
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 مشوک ، رفو  عودم و هاسوت محرومیوت و مشوکالت ناظر و شاهد که خدایی دانند. می خدا ولی و
 کووه دهوود می ر  ازآنجووا .کفوور بکشوواند کفوور بووه اسووت ممکوون حتووی را اینووان کووه اسووت پارادوکسووی

 انسوان ) اوسوت بدسوت هوم امر تمام و بگشاید کار از گره تواند می که توانا و قادر خدای پندارد می
 خودا ولوی گویوا کنود؟ نمی ظهوور خودا ولوی چورا کنود؟ نمی کاری چرا ( ندارد مسئولیتی و وظیفه هم

 است. دروغین و موهوم امری ظهور مسئله شاید اصال   یا و نیست جامعه دلسوز
 ترس)جبن( و شهامت عدم

 حالی در کند می گریزی مسئولیت دچار را ،انسان آن احتمالی نتایج و امر یک به ورود از ترس
 و مشوکالت از تورس خطرپوذیری، از تورس اسوت: مختلوف تورس عوام  ایم. وظیفه به مأمور ما که

 خطووا دچووار مبووادا کووه اسووت ایوون از توورس گوواه کووه این توضوویح دشوومنان. و ها دشوومنی از توورس فقوور،
گوور شووویم.  بوووودن. محور وظیفووه جووای بووه بووودن محووور نتیجوووه شووود می چووه بخوووریم شکسووت ا

 و کرد هزینوه از شوهامت عودم دقوت. و احتیواط نوام بوه را وسواسویت پنداشوتن و فراوان وسواسیت
 در را خوود ،حسین امام شهیدان ساالر که حالی در شدن دشمنی و توهین آماج یا شدن هزینه
 هوا تهمت انووا  حتی و خانواده اسارت و یاران و فرزندان شهادت و جسمی هجمه نو  همه آماج
 . شود می متحم  را کفر و دین از خروج حد تا های دشمنام و

گووور کوووه این اسوووت. فقووور و مشوووکالت از تووورس گووواه  بوووه تووون و شووووی دیووون راه وقوووف بخوووواهی ا
 شد. خواهی فقر مشکالت گرفتار بدهی ها مسئولیت

 ظهوور انتظوار در شویعیان، موا قربانوت کوردم: عورض بواقر امام به گفت: واسطی عبدالحمید
 اموام کننود. گودایی ما از برخی که بسا و شستیم خود بازار از دست که جایی تا هستیم حّقه دولت
 دهود. نمی قورار گشوایش برایش خدا کرد خدا وقف را جانش که کسی پنداشتی آیا فرمود: پاسخ در

 را موا اماموت کوار کوه را اى بنده هر کند رحمت خدا دهد، گشایش او براى پروردگار که خدا به آرى،
 1کند. زنده

 کووه حووالی در دارد میبواز مسووئولیت و وظیفووه انجوام از را فوورد ها دشوومنی و دشومنان از توورس گواه
 اولیوای و پیوامبران مقابو  کوه طوور هموان داشوت. خواهود مخوالف دشمنانی طبعا   وظیفه به عم 

                                                        
ِبوي َعْن  َاْلَواِسِطّيِ  َاْلَحِمیِد  َعْبِد  .1

َ
ْلوتم  َقواَل: َجْعَفور   أ ْصوَلَحَ   َلوهم  قم

َ
ْسوَواَقَنا َتَرْکَنوا َلَقوْد  َاهللم  أ

َ
ْمورِ  ِلَهوَذا ِاْنِتَظوارا   أ

َ
وی َاأْل وِشو م  َحّتَ  َلیم

جم م  ا َالّرَ ْن  ِمّنَ
َ
َل  أ

َ
َبا[ َیا َفَقاَل  َیِدِه  ِفي َیْسأ

َ
  َاْلَحِمیِد  َعْبِد  ]أ

َ
 َاهلِل  َو  َبَلوی َمْخَرجوا   َلهم  َاهللم  َیْجَع م  الَ  َاهلِل  َعَلی َنْفَسهم  َحَبَس  َمْن  َتَرى أ

ْحَیا َعْبدا   َاهللم  َرِحَم  َمْخَرجا   َلهم  َاهللم  َلَیْجَعَلّنَ 
َ
ْمَرَنا. أ

َ
 (148 ،1ج ق:1382 )کافی، أ
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 :دارند باور خدا نصرت به منانؤم ولی 1اند کرده آرایی صف انس و جن دشمنان خدا
  ای
َ
هم  اَی أ

ّ
ول إم م  آَمُنمل َ  یلَل ُصُر ُک م ی لهلَلَّ  َتنم ّم ُص یلَمُک م  َثبمّ م ی َو  نم قم

َ
 ؛أ

گر د!یا آورده مانیا که کسانی اى  توان یهوا گام و کنود می ارىی را شما د،یکن ارىی را خدا ا
 (.7)محمد: گرداند می استوار را

 گونه( وسواس گرایی )کمال مسئولیت انجام توانایی ندیدن
 دقوت و اسوت شوده نهفتوه ها انسوان هموه نهواد در جویی کمال گرچه گونه: وسواس گرایی کمال
 بووردن بوواال بورای مناسووبی راه گونووه وسوواس ییگرا کمووال اموا اسووت، الزم گوورفتن انجوام خوووف بورای

 چیووز کووار انجووام در نشووینی عقووب و اضووطراف جووز وسووواس برآینوود همیشووه کووه چوورا نیسووت؛ کیفیووت
 یواری یوا ظهور امر در توانیم نمی ما که این تصور (.40 ش:1382 آقاتهرانی،) بود نخواهد دیگری
 چوون پندارنود موی برخوی اسوت. گریزی مسوئولیت باعو  خوود کنویم. ایفا نقشی و فعالیت حضرت
 مسووئولیتی هوویچ پووس دارد را آن توانووایی خوودا ولووی فقووط و کنوویم اصووالح را عووالم کوو  توووانیم نمووی

 گیورد صوورت معصوم توسط باید یا کار باشد نقص بی نقص بی کار باید حتما که این تفکر نداریم.
ووفم ی ال کووه این بوور توجووه عوودم نپووذیرد. صووورت اصووال یووا و ْسووَعها ِإالّ  َنْفسووا   اهلل َکِلّ  ؛(286)بقووره: وم

 و هووا توانایی انوودازه بووه هوورکس ؛او توانووایی قوودر بووه مگوور کنوود، نمووی تکلیووف را کووس هوویچ خداونوود
گر و دارد وظیفه خود استعداد  . است الزم و میسر توان قدر هب نیست مقدور عالم اصالح ا

   انگیزگی بی و ها انگیزه تغییر ضعف،
 سازی زمینه ،عصر امام یاری های انگیزه بازند. می رنگ زمان گذر در ناخالص های انگیزه
 از سور اسوت ممکن و بازد می رنگ نگردد؛ مراقبت یا نباشد خالص وقتی و... دین امر احیا ظهور،
 و تنبلی و مسئولیتی بی غیبت دوران در تکلیف و امام به نسبت گاه آن آورد. در دیگر های انگیزه
 نواتوانی تحلیو  در مجتبوی اموام کوشوش. و تحورک دیگور اموور بوه نسوبت و دهد می ر  سستی
 معنوا، تتوجهوون کنوتم )و اید شده دنیازده یافته تغییر ها انگیزه فرماید: می دشمن رویایی از لشکر

کم، امووام دیوونکم و کم و االن اصووبحتم قوود و دنیووا  )قتوویال ایوود انتقام دنبووال بووه دیوونکم(؛ امووام دنیووا
 2بثارهم(. تطلبون بالنهروان

                                                        
ا َنبی   ِلکِ ّ  َجَعْلَنا َکَذِلک َو  .1 و ّ وِحی اْلِجِنّ  َو  االنِس  شَیِطیَن  َعدم ْم  یم ف َبْعو    ِإلی َبْعضهم ْخورم ورا   اْلَقوْوِل  زم ورم وک شواَء  َلوْو  َو  غم  َموا َربمّ

وهم  ْم  َفَعلم وَن  َما َو  َفَذْرهم  (112 )انعام: .َیْفترم

 و بالعوداو،، السوالم  فشویبت الصوبر، و بالسوالم  نقواتلهم کنوا لکون و القلو ، و نلو  الشوام اه  قتال عن ثنانا ما واهلل اما» .2
ع، الصبر کم، اموام دیونکم و معنوا، تتوجهوون کنوتم و بالجز کم و الن اصوبحتم قود و دنیوا  و لکوم کنوا و دیونکم، اموام دنیوا
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گاهی عدم او، اهداف و امام به عالقه و عش  عدم و شناخت عدم نتیجه  مطلووف نتوایج به آ
 در امووام جایگواه فهوم عودم عالمیوان، بورای ظهوور شوویرین و بخوش فور  نتوایج و اموام بوا همراهوی
 نادرسوت تبلیغات تاثیر حتی و امام حضور و نقش فهم بدون زندگی روزمرگی به اشتغال و هستی

 بوی و سسوتی عامو  انگیزگوی بوی و اسوت انگیزگوی بی مهدویت؛ دادن نشان جلوه بد در دشمنان
  است. غیبت دوران و امام به نسبت ها مسئولیت در تام  عدم و تحرکی

گاهی )نداشتن مشکالت نکردن محاسبه و آمادگی عدم  آن( مشکالت و راه به آ
 است راه و مسیر واقعی غیر رصد شود می گریزی مسئولیت و سستی باع  که مشکالت از یکی
 پندارنود؛ می مشوکالت بدون را راه و ندارند آمادگی غیبت دوران حوادث و آینده برای که .کسانی

 مومنوان کوه حوالی .در گردنود می سسوتی و تردیود و شوک تزلوزل، دچوار مشوکالت کمتورین دیودن با
 هموراه مسیر طی سعادتمندی های قله به رسیدن دانند می اند. مختلف حوادث مترّصد و متوّق 

 . است فراوان مشکالت گذران و سختی با
 نماید: می مطر  را موضو  این صراحت به قرآن
ْم »
َ
ْم  أ ن َحِسْبتم

َ
وا أ لم َ   َتْدخم ا اْلَجّنَ می َوَلّمَ ِتکم

ْ
َث م  أ ِذ  ّمَ م ِمون َخَلْوا َن یاّلَ مم  َقوْبِلکم وْتهم ّسَ َسواءم  ّمَ

ْ
اءم  اْلَبأ وّرَ  َوالّضَ

وا ْلِزلم ی َوزم وَل ی َحّتَ ولم  قم سم وِذ  الّرَ ووا َن یَواّلَ اَل  اهلِل  َنْصورم  َمَتوی َمَعوهم  آَمنم
َ
 ایوآ ؛(214)بقوره: ب  یوَقرِ  اهلِل  َنْصوَر  ِإّنَ  أ

 بوه گذشوت شوما انینیپپشو بور چوه آن ماننود هنووز آنکوه وحوال دیشو می بهشت داخ  دیکرد گمان
 و امبریوپ کوه شودند زبور و ریوز چنوان و شوده ناخوشوی و تنگدسوتی گرفتوار آنوان است؟! دهینرس شما

گواه بوود؟ خواهود وقت چه خدا ارىی گفتند: بودند، او همراه و آورده مانیا که افرادى  کوه دیباشو آ
 «است.  ینزد خداوند ارىی

ا» فرماید: می دیگر جای در ى َوَلَمّ
َ
وَن  َرأ ْؤِمنم ْحَزاَف  اْلمم

َ
وا اأْل هم  اهلَلّم  َوَعوَدَنا َموا َهَذا َقالم وولم  َوَصوَدَق  َوَرسم

هم  اهلَلّم  ولم ْم  َوَما َوَرسم ایإِ  ِإاَلّ  َزاَدهم ایَوَتْسلِ  َمان   احوزاف و دشومنان انبووه که زمانی مومنان ؛(22 )احزاف: م 
 بیشوتر خودا بوه تسلیمشان و ایمان بلکه شوند نمی سستی دچار و بازند نمی را خود شوند می روبرو
 .« شود می

 و سسووووتی عواموووو  از همووووه و...، اخالقووووی جسوووومی، روحووووی، امووووادگی عوووودم کووووه؛ این نتیجووووه 

                                                                                                                                  
 تطلبوون بوالنهروان قتویال و علویهم، تبکوون بصوفین قتیال قتیلین: تعدون اصبحتم ثم علینا الیوم صرتم قد و لنا، کنتم

کی فاما بثارهم،  الحیوا، اردتوم فوان نصف ، ال و عز فیه لیس امر الی دعا قد معاوی  ان و .فثائر الطالب اما و فخانل، البا
کمنواه و اهلل، نات فی بذلناه الموت اردتم ان و القذی، علی اغضضنا و منه قبلناه  بواجمعهم: القووم فنوادی اهلل الوی حا
 ( 21 ،44 ج ق:1404 )مجلسی، «الحیا،. و البقی  ب 
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 است. گریزی مسئولیت
 گرایی لذت و طلبی راحت

 کامال   صورت به کنند فکر خود رفتارهای و ها تصمیم مدت بلند اثرات جای به ها انسان اینکه
 کننوود دوری آور رنووج رفتارهووای از و داده انجووام را آفرین لووذت رفتارهووای دهنوود می توورجیح غریووزی
 مطور  لوذت اصوالت یوا(Pleasure Principle) نوام بوا فرویود زیگمونود کوه است اصلی همان .این
 نماید. می

 بنوابراین باشود. او نفوس هووای و طبو  مطواب  کوه اسوت چیوزی دنبوال غریوزی طوور بوه انسان
 کسووانی از قوورآن کنوود. می مقوودم پذیری مسووئولیت بوور را گریزی مسووئولیت و تنبلووی و طلبی راحووت
گور کوه گوید می سخن گور ولوی کورده همراهوی باشود انودک و کوم مسویر و راه ا  بوا هموراه و دور مسویر ا
 زنند: می سرباز باشد سختی

ا َکاَ   َلمم  ض  َّ ایَقشم  َة ل ب   ّ ل َوَسَف ی  َبُعمَك  َقاصم َتّ ُ   ُ  هیم َةلَ  َبُعَی م  َوَلکم م  اَل َقّ
ّ
ُف َ  کَوَس  للُش لم اهلَلّم  حم  َلزمم  بم

َنا َتَطعم َنا لسم جم َّ ُک َ  یم  َمَعُک م  َاخَ ُفَسُه م  لم نم
َ
َلُ  ی َولهلَلُّ  أ ُ م  عم هَنّ ُب َ   إم  ؛(42 )ت به: َلَکاذم

گر  تو پی در جهاد( از )متخلفان قطعا   بود، جهاد( )براى کوتاه سفرى و  ینزد متییغن ا
 سووگند خدا به و ند(یآ نمی بهانه نیا به )و آمد دشوار و دور آنان بر راه آن ولی آمدند، می

گر که خورد خواهند  نیوا )بوا آنوان م!یشود می رونیوب جنوگ( )بوه شوما بوا م،یتوانسوت می ا
 انند.یدروغگو آنان که داند می خداوند و کنند می هالك را خود روش،(

 زدگی رفاه
 امکانووات و ثووروت از برخووورداری اسووت. زدگووی رفوواه گریزی مسووئولیت و تنبلووی عواموو  از یکووی
 ارتبواط کوار آن کوه آن ویوژه بوه بگریوزد دشوار و سخت کارهای از شخص که شود می موجب مادی

 دهد. قرار جانکاهی سختی در را او و باشد داشته او مال و جان با تنگاتنگی
 بجووووووووووایی راه نبوووووووووورد توووووووووونعم نووووووووووازپروده

 
 باشوووووود کووووووش بووووووال رنوووووودان شوووووویوه عاشووووووقی 

 سووختی خوود بوا چوه آن پووذیرش بوه ورود از را انسوان بوودن هووا تنعم انووا  در غرقوه و نوازپرودگی 
 و قودرت صواحبان قورآن است. زدگی رفاه های ویژگی از یکی گریزی مسئولیت لذا دارد می باز دارد
 نماید: می مطر  مسئولیت از فرار برای آورندگان بهانه و وظیفه از بازماندگان را ثروت

َذل إ  َل م  َو نام
ُ
 م  ُس َر    أ

َ
ُنمل أ اهللم  آمم ُیول بم هم  َمَع  َوَجاهم َذَنَك  َرُسمل 

م
َتأ وُلم لسم

ُ
ز م م  أ ُ م  للّطَ زهنم َنزا َوَقزاُلمل مم  َذرم

َع  َنُک  یم  ّمَ َقاةم  ؛(86)ت به: َ  یللم
 جهواد اش فرسوتاده هموراه و آوریود ایموان خودا بوه کوه شوود فرسوتاده فرو اى سوره چون و

 موا بگذار گویند: می و خواهند می انن تو از )منافقان( آنها ثروت و قدرت صاحبان کنید،
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 باشیم. نشینان خانه با
ا َ ّّنَ کُل  إم بم یَ   َةَ   للّسَ هم

َ
ُنمَنَك  لّل ذم

م
َتأ کاُ   َوُه م  یسم نم غم

َ
  َرُضمل أ

َ
أ زفم  َمزَع  یُکمُنزمل بم َمللم خَ  لهلُل  َوَطَبزَع  لام

م م  َةَ   َلُم َ   اَل  َفُه م  ُقُل ِبم  ؛(93)ت به: یعم
 از جهواد( تورك )براى هم باز ازندین بی که ن آ با که است )باز( کسانی بر تنها )مؤاخذه( راه
 و کودکووان و زنووان )از مانوودگان جوواى بووه بووا کووه انوود شووده راضووی آنهووا طلبنوود مووی انن تووو

 چیهووو رو نیوووا از نهووواده، )شوووقاوت( مهووور آنهوووا هووواى دل بووور خداونووود و باشوووند، معلووووالن(
  دانند. نمی

   ها دلبستگی و ها تعلق
 و یعمووی الشووی حووب» کنوود می منحصوور وابسووته و متعلوو  در را انسووان هووا، دلبسووتگی هووا، تعلوو 
 نمایود. اقودامی و حرکوت توا بینود نمی را آن از بواالتر «کنود می کور و کوور را انسوان اشویا محبت یصم؛

 بوار و دهود می نشوان سسوتی آن غیور بوه نسوبت نگوردد جودا خوود محبوف از که این برای بنابراین
  دارد. برنمی خود متعل  غیر از مسئولیتی

  ایزز
َ
ززهم  اَیززأ

ّ
َذل َلُکزز م  َمززا آَمُنززمل َ  یلَل ول َلُکززُ   َل کززقم  إم ززُر فم م  لم کَسززبم  یفم  لنم

مُتم  لهلَلّ ززاَقلم یَل  لَثّ ضم  إم َرم زز لألم َرضم
َ
 مُتم کأ

 َ اام نم  ا م کبم
ّ
َ   اکللُی َّ    مم خم ا لآلم َ  َمَتاُع  ََفَ نم  ا م کلام

ّ
َّ    یفم  اکللُی خم   لآلم

ّ
اَل  کَقلم  إم

 ؛(38)ت به: ل 
 خودا راه در شوود: موی گفته شما به چون که ستیچ را شما د،یا آورده مانیا که کسانی اى
 آخورت جاى به ایآ د؟!یچسب می نیزم به نموده نییسنگ د،یکن حرکت جنگ( سوى )به
 جوز آخورت برابور در ایودن منواف  و دیوفوا کوه( دی)بدان پس د؟یا شده خشنود ایدن زندگی به

 ست.ین اندکی

  فرماید: می باره این در علی امیرالمؤمنین حضرت
َق  َم م  َو  َش  ئا  کَش  َةشم ةم

َ
ُه  أ َّ َض  َو  َبَصز َّ ز مم

َ
َبزُه  أ ُّ ی َفُهزَم  َقلم ُظز َعز نم زَمُع ی َو  َح   کَصزحم   م کزَغ  یخ  بم ُذ    سم

ُ
زأ  بم

َق م  َقیم  َع   کمَسم   م کَغ  َّ َهَملُ   َخ َلُه  للّشَ َماَت م  َو  َةقم
َ
نم  أ َبزُه  اکللزّیُ ز م  َو  َقلم َ ُسزُه  اهَیزَةلَ  َوَل  زی   َفُهزَم  َنفم  َةبم

ا َ م  َو  ََلَ زا     َش  هم یَی ی یفم  ْلم َ هنم لَ  َزلَ   َزلَلز م  ُثَمزاکَح  مم َبَلز م  ُثَمزاکَح  َو  اهَیزإم قم
َ
َبزَل  أ قم

َ
ُّ ی اَل  اهَیزَةلَ  أ ز َزجم  نم

  َ َزلجم    لهللم  مم ُظ ی اَل  َو  بم عم ُه  ّتَ نم ظ   مم َملةم  ؛(109للب غه:خطبه )هنج بم
 ریوغ چشومی با گاه آن کند، می ماریب را دلش و کور، را چشمش شود زىیچ عاش  که هر و

 ده،یدر را عقلش نفسانی هاى خواهش شنود، می شنوا ریغ گوشی با و کند، می نظر سالم
 بووورده او رو نیوووا از نمووووده، دایشووو و والوووه موووادى اموووور بووور را او و رانوووده،یم را دلوووش ایووودن و
 هوم او بگوردد طورف هور بوه ایودن دارد. اریواخت در ایودن از انودکی کوه کسوی بنوده و استیدن
 از کووه اى دارنوده بواز پنودهاى بوا آورد. موی روى هوم او کنود روى سووى هور بوه و گوردد، موی

 رد.یپذ نمی پند الهی واع  چیه از و ستد،یا نمی باز گناه از خداست جانب

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura9-aya93.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura9-aya93.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura9-aya93.html
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 کار به تسلط عدم
گواه و وظیفوه و تکلیوف ندانسوتن گریزی مسئولیت عوام  از یکی  انجوام چگوونگی بوه نبوودن آ

 اهمووال دچووار را جامعووه و افووراد عمووال   بووودن حضوورت یوواد و دعووا حوود در وظیفووه انحصووار اسووت. آن
 نماید. می

 را ایمووان هووای مهارت بدانوود را انتظووار هووای مهارت بایوود منتظوور و دارد آدابووی و ،روش انتظووار
 و سوطحی نگواه و کنود می بیوان را ها مسوئولیت رفتوار و کوار راه انسوان بوه روایوات در تعمی  بداند.
 کشاند. می اهمال و سستی به را فرد کند نمی تبیین را وظیفه چون روایات، به مداقه بدون
 نومیدی و یأس

 شودن طووالنی خواطر بوه گواه و دهد می ر  ها شکست و ها ناتوانی خاطر به گاه نومیدی و یأس
 تنبلی و سستی پیامدآن و مسئله اولین داد ر  امام قیام و ظهور از نومیدی و یأس وقتی غیبت،
 او توالش و نودارد غیبوت شودن کوم و ظهوور در نقشوی هویچ او فعالیت اندیشد می که انسانی است.
 است: آمده غیبت دوران دعای در لذا یابد نمی تالش برای ای انگیزه دیگر است. فایده بی

ُهّ َ  َنا اَل  َو  للّلَ ُلبم یخَ  َتسم کقم ُط  م  للم َمیم  لم
َ زهم  یفم  لألم َطزاعم  َو  َغکَبتم قم

ه   لنم زا َخَبز م َطَنزا اَل  َحزّ َ      َةّنَ  ُطز ُ   یَقّنم
هم  ه   مم م  َغکَبتم هم   ؛ َو  ُظُه رم کامم  قم
 توا مسوتان... را موا یقین او، از بودن خبر بی و غیبت دوران شدن طوالنی خاطر به خدایا
 نکند. ناامید قیامش و ظهور از را ما غیبتش طول که این

 نیسوت تفواوتی شووند می متونعم خودا ولوی سفره از همه ظهور هنگام وقتی کند می فکر فرد گاه
گور ظهوور هنگوام کوه حوالی .در ندهود یوا دهد انجام تالشی که  باشود زنوده تالشوگر و منتظور انسوان ا

 دهود می قرار زمین فرماندهان و سروران از روایت طب  و داده قرار امام مقرف را او امروزش تالش
گر و  در کوه اسوت کسی همچون باشد داشته را حضرت یاری آرزوی و برود دنیا از هم قیام از قب  ا

 گردد. محسوف او براى شهادت دو برسد شهادت به او با که هر و زده، شمشیر ایشان رکاف
 گفت: واسطی عبدالحمید

 تا ندارد زیانی ما براى عقیده این که گویند می مرجئه قربانت ... کردم: عرض باقر امام به
 برابر و شویم عقیده هم شما با کند[و ظهور حّقه دولت بیاید]یعنی گویید می شما چه آن که زمانی

 کوس هور و بپوذیرد را او توبوۀ خودا کنود توبه که هر گویند، می الحمید!راست عبد گردیم.فرمود:اى
 کودام هور و نمالود خواك بوه را خوودش بینوی جوز خداونود باشود نداشوته ایمانی دل در و گردد مناف 
 کوه چنوان بورد می را آنهوا سور شوان اسالم بور خداونود و بریوزد. را خوونش خودا گردانود فواش را امامت
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 دیگران و کند ظهور امام که هنگام آن در پس کردم: عرض گوید: می او را. گوسفندش قّصاف
 و سوروران روز آن در شوما فرمود:نه، بود؟حضرت خواهیم برابر دیگران با ما بگروند، او به هم

گور کوردم: عورض نباشود. روا ایون جوز موا دیون در باشید، زمین فرماندهان  اموام درك از پویش مون ا
گور بگویود شوما از هورکس فرموود: حضورت ؟ بمیرم قائم  کنویم درك را محّمود آل قوائم ا

 شوهادت بوه او بوا کوه هور و زده، شمشویر ایشان رکاف در که است کسی همچون رسانم، می یاریش
 1گردد؛ محسوف او براى شهادت دو برسد

 شکسوت کوه حوالی .در اسوت ونومیودی یوأس بورای دیگوری عامو  ها شکست افراد برخی برای
 پیروزی نتیجه است.هرشکستی برداشتن جدید قدم و مسیر اصالح و راه تحلی  و پیروزی عام 
 . یابد تغییر انسان نگاه که این بر مشروط باشد تواند می

  ها فرصت رفتن دست از به توجهی بی
 فرصووت و انوودک زمووان ایوون در عووالم در خووود نقووش و خووود ارزش و زمووان عموور، ارزش کووه کسووی
گور .ولوی نمایود می سوپری خوود عمور اهموال و تعل  به نفهمد را موجود  و گووهر او نفوس هور بدانود ا
 در را آن و اندیشووود می خوووود زمووان و فرصوووت موودیریت بوووه رود مووی دسوووت از کووه اسوووت ای سوورمایه
 و خودا ولوی اهوداف تحقو  و خودا رضوایت در را خوود .عمور کنود می خرج و مصرف جایگاه بهترین
 داند. می قدر را آن لحظه لحظه و دارد می مصروف او والیت سازی بستر

  اندازه از بیش کاری فشار سردرگمی، مانند محی ی شرایط
 است ممکن مسئله این است. سردرگمی گردد، می گریزی مسئولیت باع  که عواملی از یکی 
 در توانوود می بوواالتر و گووردد پدیوودار امووور بنوودی اولویووت و ریووزی برنامووه عوودم بوودلی  فووردی لحووا  از

گور بیوان ایون با گردد مطر  جامعه  جامعوه رهبوران و عالموان توسوط جامعوه وظوایف و هوا اولویت ا
 سور ایون نتیجوه اسوت طبیعوی باشود گموی در سور دچوار مومنوان جامعوه و نگوردد مشوخص و تبیین
 . است تعل  و مسئولیت از فرار درگمی

                                                        
ِبي َعْن  َاْلَواِسِطّيِ  َعْبِدَاْلَحِمیِد  َعْن  .1

َ
ْلتم  َقاَل: َجْعَفر   أ ْصوَلَحَ   ....قم

َ
اَلِء  ِإّنَ  َاهللم  أ ْرِجَئوَ   َهوؤم ووَن  َاْلمم ولم ْن  َعَلْیَنوا َموا َیقم

َ
ووَن  أ  َنکم

ِذي َعَلی ی َعَلْیِه  َنْحنم  َاّلَ وَن  َما َجاَء  ِإَنا َحّتَ ولم ا َتقم ّنَ ْم  َو  َنْحنم  کم ْنتم
َ
وا َعْبَدَاْلَحِمیِد  َیا َفَقاَل  َسَواء   أ  َو  َعَلْیِه  َاهللم  َتاَف  َتاَف  َمْن  َصَدقم

َسّرَ  َمْن 
َ
ْرِغمم  َفالَ  ِنَفاقا   أ ْنِفِه  ِإالَّ  َاهللم  یم

َ
ْظَهَر  َمْن  َو  ِبأ

َ
ْمَرَنا أ

َ
ْهوَرَق  أ

َ
مم  َدَموهم  َاهللم  أ هم ْسواَلِم  َعَلوی َاهللم  َیوْذَبحم وافم  َیوْذَبحم  َکَموا َاإْلِ  َشواَتهم  َاْلَقّصَ

ْلتم  َقاَل  اسم  َو  َیْوَمِئذ   َفَنْحنم  قم ْم  الَ  َقاَل  َسَواء   ِفیِه  َالّنَ ْنتم
َ
ْرِض  َسَنامم  َیْوَمِئذ   أ

َ
َها َو  َاأْل امم ّکَ َنا الَ  حم ْلوتم  َنِلوَ   ِإالَّ  ِدیِنَنا ِفي َیَسعم  َفوِإْن  قم

ْن  َقْبَ   ِمّتم 
َ
ْدِرَك  أ

م
ْم  َاْلَقاِئَ   ِإّنَ  اَل َق  َاْلَقاِئَم  أ ْدَرْکتم  ِإْن  َقاَل  ِإَنا ِمْنکم

َ
د   آِل  َقاِئَم  أ َحّمَ هم  مم ِع  َنَصْرتم َقاِر  ِبَسوْیِفِه  َمَعهم  َکاْلمم

َهاَد،م  َو    (148 ،1ج ش:1382 )کلینی، َشَهاَدَتان. َمَعهم  َالّشَ
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 ممکون و داده قرار کاری فشار و سختی در ای عده وظایف مناسب تقسیم عدم دیگر سویی از
 آورند. روی اهمال به نیز آنان است

 دیگران از توهمی و بینانه واقع غیر نگرش
 نتیجووه در فرقووی موون نبووودن و بووودن و کننوود می عموو  وظیفووه بووه دیگووران کووه این پنداشووتن

 نوداریم تکلیفوی پوس دهنود می انجوام کوارا دیگوران کوه موضووعند ایون دنبوال که .کسانی کند نمی
 و ولوی خودا یوا بردارنود را بوار کوه هسوتند دیگوران کوه کننود می فکر خود توهم و پندار در که .کسانی
  نداریم. ای وظیفه ما بنابراین کند می کمک را دینش

  غیبت دوران در گریزی مسئولیت و سستی پیامدهای
 توواثیر جامعوه و فورد آخوورت و دنیوا بور و دارد مختلفووی پیامودهای و نتوایج گووری اهموال و سسوتی

 شود: می نکر مواردی نمونه عنوان به گذارد. می
  بشریت و منتظر جامعه امام، حقوق سازی تباه و نکردن ادا

 دار دوسوت گرچوه هوا انسان از بعضی است. آن راه در پایداری و ایستادگی نیازمند حّ   پذیرش
 از موان  سسوتی و پوروری تون اموا دارند، ح  اجرای راه در خویش ی وظیفه ادای به می  و اند ح 

 و خووود برابوور در را خووویش وظووایف نتواننوود تووا گووردد مووی سووبب اموور همووین و شووود مووی وظیفووه انجووام
 دهند. انجام دیگران
 د:یفرما یم صادق امام

م َخصَلتَ  و اَك یإ ُّ  :یخ َج ّم  مل َضجم َ   إ  فإّنَك  ؛للَکَسُل  و للَضّ زلَ   إ  و ،َحق ّ  ة  َتصبم ّ  مل َکسم د  َُ  ُتز
لس، حّقا  ؛(159 ،70ج ق:1404)حمج
گر تنبلی؛ و ماللت بپرهیز؛ صفت دو از گر و نکنی تحم  را ح  باشی ملول ا  باشوی تنب  ا
 مانی. باز ح  اداى از

 هوم کنود می تبواه را خوود ظوایف و و حقوق عمال آورد، می رو گریزی مسئولیت و تنبلی به که آن
 سازد. می محروم مندی، سعادت از هم و دنیا نعم مندی بهره از را خود

 :فرمود علی امام
ملیم  أطاَع  َم   ؛(636 ش:1362 صیوق، )شک  لُاق َق  َع کَض  للّتَ
 سازد. تباه را حقوق برد، فرمان سستی از که هر

 هوم را موردم و اموام حقووق خوویش، حقووق سوازی تباه بور عوالوه گریز مسئولیت و گر اهمال فرد
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 است. امام ح  ح ، ترین واجب کند. می تباه
 نماید: می معرفی حقوق ترین واجب از را امام ح  حقوق، رساله اول در سجاد امام
 و محبوت مواموم بوه نسوبت امام حقوق از (255  :ق1404 ،)حرانی ائمت  حّ   علی  اوجبها و

 نسوبت داشوتن دغدغوه و خیرخوواهی جوای هبو گریز مسئولیت .است خیرخواهی و نصح و اطاعت
 آمده: روایت در ؛است خویش پروری تن گرفتار ،امام اهداف و امام به

ُه  م م  َحّقُ َمُعمل ل م  َةَلهیم ُعمُه؛ َو  َلُه  َیسم  ُیطیم
 1.کنند اطاعت را فرمانش و فرادهند گوش سخنانش به که است این مردم بر امام حّ  

 بور مون حو  اموا داریوم، حقوقی یکدیگر بر شما و من از ی  هر فرمود: مردم به علی حضرت
 شما: که است این شما
 «بالبیع  الوفاء» باشید. وفادار خود بیعت و پیمان به .1
 خیرخووواه و کننده نصوویحت نباشووید( یووا باشووید حاضوور موون نووزد )در موون غیوواف و حضووور در .2

 «والمغیب المشهد فی والنصیح » باشید.
 (34البالغه:خطبه )نهج «ادعوکم حین واالجاب » کنید. اجابت فراخواندم را شما وقت هر .3

 توانود نمی عموال   هوم اموام گواه آن و کند می تباه را امام حقوق و وظایف تنبلی با گریز مسئولیت
 رساند: ظهور منصه به را امت حقوق از بسیاری
 من: که است آن من بر شما ح  اما و
 «لکم فالنصیح » باشم. شما دلسوز و خیرخواه .1
 «علیکم فیئکم توفیر» کنم. تقسیم عادالنه شما میان را المال بیت .2
 «تجهلوا کیال تعلیمکم» نباشید. سواد بی تا دهم آموزش را شما .3

 بوه خدا ولی توسط که است الهی الطاف و عدالت و تعلیم از بشریت محرومیت سستی نتیجه
 رسد. می ظهور منصه

                                                        
 نقوو  ابوووحمزه از بوواف آن حوودی  نخسووتین در و دارد زمینووه همووین در بووابی کووافی، اصووول اّول جلوود در کلینووی مرحوووم .1

وهم » فرمود: چیست؟( مردم بر امام )حّ   «.الّناِس  َعَلی ااْلَماِم  َحّ م  َما» پرسیدم باقر امام از که وا اْن  َعَلوْیِهْم  َحّقم  َیْسوَمعم
وووهم  َو  َلووهم  طْیعم  سووپس کننوود( اطاعووت را فرمووانش و فرادهنوود گوووش سووخنانش بووه کووه اسووت ایوون مووردم بوور امووام )حووّ   «.یم
ْم  َما» پرسیدم: گوید: می هم مم » فرمود: چیست؟( امام بر مردم )ح  «.َعَلْیِه  َحّقم َقّسِ ْم  یم ِه  َبْیَنهم وّیَ وِه  ِفی َیْعِدلم  َو  ِبالّسَ عّیَ  «.الّرَ

 رعایوت آنهوا میوان در را عودالت و نشوود( قائو  موردم میوان در تبعوی  )و کند تقسیم مساوى آنها میان در را چیز )همه
  (405 ،1 ج ق:1411 )کلینی، کند.
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 گناه وظیفه، و کار تضییع
 عمال   امور، افکندن فردا به را امروز و سستی این و است گری اهمال و سستی تنب ، فرد ویژگی

 فرصوت و وقوت از قودر آن و دهود می دسوت از را خوود زموان کوار کنود. می ضوای  و نوابود و تبواه را کار
 شود. می نابود که گذرد می خود

 فرمود: _ فرزندش به خطاف _ لقمان
لَکسزز  م  َط ی حززّ   تززملیی :ة مززا    َثزز ُ   لم م ّّ ُط ی و ،فزز م ّّ ززی حززّ   فزز  أَثَ یزز حززّ   ُع کَضززی و ،َع کضم
لس،  ؛(3ح ،159 ،73ج ق:1404)حمج
 کنود می کوتاهی رود، رونیب دستش از کار تا کند می سستی دارد: عالمت سه کس  انسان

 مرتکوب کورد خوراف را کوار  کوه گواه آن شوود، خوراف کوتواهی نیا واسطه به کار که گاه آن تا
 شود. می گناه

 عووارض کسووالت وقتووی چووون آن، توورك بووا اسووت مسوواوى عبووادت، خصوصووا   کارهووا در کسووالت
 عوادى برایوت زموان مورور بوه بعود و شووى موی نشواط بوی عبوادت آن بوه نسوبت کوم کم شد عبادتی
 شد. خواهد ترك به منجر سپس
 فرمود: خدا امبریپ

َبع    للَکس  م  ة مُ   أّما َط ی حّ   َتملیی :فأر م ّّ ُط ی و ،ف م ّّ  و ،أَثَ یز حزّ   ُع کَضزی و ،َع کضزی حزّ   َف
ُّ ی لس، ضَج  ؛(11،ح122 ،1ج ق:1404)حمج

نودى و طیتفور بوه کوه کنود موی سسوتی چنودان اسوت: زیوچ چهوار تنب  نشانه  و دیوگرا موی کم
نودى چنودان  کووه کنود موی گوذارى فورو چنودان و گوذارد موی فوورو را[ کوار ]اصو  کوه کنود موی کم
 .است حوصله بی مرده دل و شود، می گنهکار

 کنوود. می تنظوویم دارد، اختیوار در کووه زمووانی مودْت  در را کووار یووافتن انجوام مراحوو  نهوون، معمووال  
گر معموال    نهایت، در که یابد می طول قدر آن کار، آن باشد، نشده تعیین مهلتی کاری پایان برای ا

 بورای زموانی اصوال   کوه کواری توصویف، ایون بوا شوود. می انجوام اجبوار حکم به یا شود نمی انجام یا
 قودر آن معموال   نباشد، آن یافتن انجام در هم اجباری و باشد نشده گرفته نظر در آن دادن انجام
 شود. نمی انجام دیگر که افتد می تعوی  به

  معنوی و مادی محرومیت و وتنگدستی فقر
 در منوووانؤامیرم اسووت. شوودن فقوور دچووار دارد، دنبوووال بووه تنبلووی کووه آثوواری توورین مخّرف از
 فرماید: می چنین باره این
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کاَ   إّ َ  ا لأَلشم َدَوَج م  َْلّ َدَوَج  لزم کَسُل  إزم زُ  َو  للم َعجم ما َفَنَتجا للم َّ  َبیهَنَ َفقم لس، للم  ،78ج ق:1404)حمج
 ؛(158 ق: 1404 ح لی، و 59
 محصول "فقر" و شدند، جفت هم با درماندگی و تنبلی گشت، جفت چیز همه که گاه آن
 گردید. دو آن ی ثمره و

ووو آیووود می دسوووت بوووه کوشوووش و سوووعی پرتوووو در دسوووتاوردها، تموووام نَسووواِن  َس یْ ّلَ  َسوووَعی َموووا ِإاّلَ  ِلاْلِ
 سسوتی، تنبلی، دستاورد مقاب  در ست.ین او کوشش و تالش جز زییچ انسان برای ؛(39)نجم:
 داشت. نخواهد معنوی( و اخالقی و اقتصادی فقر جهات، همه در فقر ) فقر جز ناتوانی؛
 هوم و سوازد می محوروم ها پیشرفت و مادی مناف  از را خود هم سستی با غیبت دوران جامعه

 نیووز الهووی( نعموت بوواالترین عنووان )بووه اموام ظهووور از نتیجوه در و منتظوور جامعوه معنوووی فضوای از
 گرداند. می محروم
  1دارد؛ می محروم امام الطاف و ظهور و دیدار از را امت که هاست کوتاهی و کردن عم  بد این

 عدموه و آخور، لطوف تصوّرفه و لطوف، وجووده» :گویود می االعتقااد تجریاد موتن در طوسوی محق 
 و اسووت بزرگووی رحمووت و نعمووت مووردم میووان در امووام وجووود یعنووی (362 ش:1372 )طوسووی،«مّنووا

 اموام ظهوور یوا و تصورف عدم یعنی «مّنا وعدمه» و است دیگر نعمتی مردم امورات در امام تصرف
 برکوات و آثوار از تواننود نموی موردم کوه این باشود. موی موردم ناحیوه و طورف از هوم آن بوودن پورده در

 در تصورف عودم باعو  کوه باشود موی خودشوان اعمال بعضی خاطر به بکنند استفاده امام وجودی
 است. شده نظرها از امام غیبت یا و آنها امورات
 و ظهوور آرزوی مانود. می محوروم خود امال و آرزوها به رسیدن از آورد می روی سستی به که آن
 و اسووت واقعووی غیوور و دروغووین ای آرزوی تنبلووی، و سسووتی بووا و عموو  بوودون زمووان امووام یوواری

 فورد خداسوت. ولوی یواری بوه نرسویدن رفتوار ایون نتیجه است. آرزوگرایی چنین قاعده محرومیت
گور و کنود نمی هوم رجعوت و نودارد اموام و ظهور برای ای ثمره بمیرد غیبت دوران در چه  را ظهوور ا
 است. حضرت برای فایده کم یا فایده بی عنصر یا دارد قرار مقاب  یا کند درک هم

                                                        
َنّ  َلْو  َو  .1

َ
ْشیاَعَنا أ

َ
وْم  أ َقهم ووِف  ِموَن  اْجِتَموا    َعَلوی ِلَطاَعِتوِه  اهلَلّم  َوَفّ لم َر  َلَموا َعَلویِهْم  ِباْلَعْهوِد  اْلَوَفواِء  ِفوی اْلقم َخّ

َ
مم  َتوأ  َو  ِبِلَقاِئَنوا اْلویْمنم  َعوْنهم

َلْت  مم  َلَتَعَجّ َعاَد،م  َلهم َشاَهَدِتَنا الَسّ ْم  ِصْدِقَها َو  اْلَمْعِرَفِ   َحّ ِ  َلی ِبمم َنا َفَما ِبَنا ِمْنهم ْم  یْحِبسم ِص م  َما ِإاّلَ  َعْنهم وا ِبَنوا یّتَ وهم  ِمّمَ  اَل  َو  َنکَرهم
هم  ووْؤِثرم ْم؛ نم گوور ِمووْنهم  هموودل دارنوود، دوش بوور کووه پیمووانی ایفووای راه در دهوود، شووان طاعووت توفیوو  خداونوود کووه مووا شوویعیان ا
 بور دیوداری گشوت، می آنوان نصیب زودتر ما دیدار سعادت و افتاد، نمی تأخیر به ایشان از ما مالقات میمنت شدند، می

 کوردار از چوه آن جوز نیسوت چیوزی آنوان از موا شدن مخفی عّلت ما؛ به نسبت آنان از صداقتی و راستین شناختی مبنای
 ق:1404 مجلسووی، ؛499 ،2ج ق:1403 )طبرسووی، نووداریم. آنوان از را کارهووا ایوون انجوام توقوو  مووا و رسود می مووا بووه آنوان
  (177 ،53ج
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 فرمود: علی امام
 ؛(586ش:1366)آمیی، أَمُلُه  خاَب  َکَسُلُه  دلَ   َم 
کام آرزویش به رسیدن در کند، تنبلی پیوسته که کسی  ماند. نا

 قرار تکذیب مورد اند شده نهاده نام پردازان خیال و ارزوگرایان و متمنون که گروهی روایاتی در
 اند: گرفته

 (؛11باب ق:1397 ،)نعمای لملتمن   کهب 
 گویند. می دروغ پرداز خیال آرزومندان

 گوید: صادق امام فرزند اسماعی 
لمزای و بامزانکک  لزک      :قزا  غک نزا  مز  و مّنزا لملزهن  یف تقز   مزا لبتزاه، یا  لهزل ال

ا سم ا   یعمل م  للکتاب  یاللز   فز  ن جزم، یقملز   و باملعزاص یعمل   قم  له: قل  به یج
حز   قم  همال  فقا : لملم   یأتهی  ح  کهلك ، لکسزمل کزهبمل، لالمزای، یف یت ّجَ  لّ   بز لجیخ
 ؛(68 ،2ج ق:1411 ،)کلکی منه ه ب ش  م  خا  م  و طلبه شکئا   رجا م 
 فرمووود: حضوورت گوییوود؟ می چووه مووا غیوور و مووا گناهکوواران مووورد در ... پرسوویدم: پوودرم از

 بودی عمو  هورکس نیسوت؛ کتواف اهو  آرزوهوای و شوما آرزوهوای بوه برتوری[ و ]فضیلت
 معصیت گروهی کردم: عرض صادق حضرت به [؛ شود... می داده کیفر دهد، انجام
 را آنوان مور  کوه ایون توا باشوند چنوین پیوسوته داریوم. رجوا و امیود موا گویند می و کنند می

 آرزوهایشان و ورند غوطه خویش آرزوهای در که اند گروهی اینان فرمود: امام دریابد.
 قطعوا   نیسوتند. امیود و رجا اه  گویند. می دروغ است. ه کرد منحرف استوار راه از را آنان
 و برآیود آن طلوب در و اسوت آن تحقو  دنبوال بوه باشود، داشوته امیود چیوزی بوه کوه کسی
 چیوز واقعوی رجوای و امیود گریوزد. موی و کنود می پرهیز آن از باشد، بیمناك چیزی از که آن

  است. دیگری

 فرمود: صادق امام گوید: مفض 
القزه وةمزل جهزاده ولشزتی وف جزه بطنزه ةزف مز  ةز  شزکع  فامنا للسفل ، و لیاك  ورجزا اخ
 ؛(86 ،20 باب ،1ج ،ةام  )ح  جعف  شکع  فاولئك لولئك رأی  فاذل ةقابه، وخا  ثملبه
 شووهوت و شووکم بوواف در کووه باشووند یموو یعلوو عهیشوو  یکسووان تنهووا ز!یووبپره گووانیفروما از
 ثوواف و پردازنود عمو  بوه خودا یبورا و باشند کوشش و تالش اه  و ورزند عّفت ش،یخو
 ]بوون جعفوور یواقعوو عهیشوو افووراد، نیووا باشووند. منوواكیب او عووذاف از و برنوود دیووام را یالهوو

  هستند. [محمد
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 فرمود: کاظم امام
یبم  َقززاَ   َقززاَ  

َ
ضم  أ ززَبعم هم  لم ززیم َکَسززَل  َو  اَك یززإم   ُولم َّ  َو  للم ززَج َمززا للّضَ ُ هّنَ ززَك میم  َفإم زز م  َنَعانم ززَك  مم ززَ   َحّظم  مم

نم  َّ    َو  اکللّیُ خم  ؛(85 ،5ج ق:1411، )کلکی لآلم
 محوووروم و داشوووته بووواز  آخووورت و ایووودن  بهوووره از را توووو دو آن رایوووز کسوووالت، و ماللوووت از زنهووار
 سازد. می

 و دنیووی رفیو  هوای چایگاه بوه رسویدن .دارد فراوانوی بوالقوه هوای قابلیت و استعدادها انسان
 هووا بهره ایوون از را انسووان تنبلووی و سسووتی .گووردد مووی حاصوو  و بالفعوو  کوشووش و تووالش بووا اخووروی
 حلقوه بوه توانود موی دنیوا در واقعوی انتظوار و کوشوش و توالش بوا توانود موی انسوان سوازد. می محروم
 نیوز آخورت در و گیورد قورار اموام یواری دیگور های حلقوه در یوا درآیود نفور 313 یعنوی اموام اصلی یاران

 محوروم هوا بهره ایون تموام از سسوتی بوا و بیابود را خودا دیون و حضورت یاری پاداش و اجر باالترین
 گردد.
 کفار و بیگانگان تسلط و شدن دیگران سربار

 است. دیگران سربار و وابسته ای جامعه تحرکی، بی و منفی انتظار نتیجه
 نوشت: نیچن _ اصحابش از یمرد به یسخن ضمن در _ صادق امام

 ق:1411 )کلکزی، لهلزک ةز  قزا  لو  ککزغ ةز  ک  فتک   شتککمع ة  تکسل وال    
  ؛(85 ،5ج

 _ کسووانت یووا _ دیگووری دوش بووار صووورت، ایوون در کووه مکوون تنبلووی خووود معیشووت دربوواره
 شد. خواهی

 آن خوودا کووه اسووت مومنووان بوور کووافرین اسووتیالی و تسوولط تحقوو  دینووی، جامعووه سسووتی پیاموود
 است: نداده رااجازه

َعَل یَ  َل  شم  لهلُل  حجم َکافم
لم نم  َةَ   َ  یلم م  ُم ُ  کَسبم  یخَ لْلم

 ؛(141)نسا :   
 است. نداده قرار مسلمین، بر کافرین برای تسلطی خداوند

 فرمود: می خمینی امام
 هوم و تکووین لحا  به هم است؛ سب  همه نفی مطل ، صورت به سبی  نفی الزمه ...
 از برخوی کوالم از کوه چنان سوبی  معوانی از یکوی بوین دایور امور بنابراین، تشری . لحا  به

 (.722 :ش1392 خمینی، امام) باشد نمی شود، می روشن مفسرین غیر و مفسرین

 و دنیا در سلطه و سبی  عدم این که شود می استفاده ظریفی نکته طباطبایی عالمه کالم از

http://wikifeqh.ir/علامه_طباطبایی
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 )طباطبووایی، باشووند ملتووزم خووود ایمووان لوووازم بووه مؤمنووان کووه اسووت مووادامی کفووار، سوووی از آخوورت
 :فرموده و داده صریحا   را وعده این دیگر، جای در که چنان هم .(116، 5ج ق:1421

ُنمل َو  َزُنمل َو  الََتم مُتُ  َو  الَُتم نم
َ
َ   أ َل م َةم مُتم  إم م  لألم یخَ  ُکنم نم م  ُم  ؛(139 ةم ل : )آ  ُم

گر برترید شما که نباشید غمگین و نکنید سستی  .باشید مؤمن)واقعی( ا

 یوا نظوامی، جنوگ در کفوار و خورنود می شکسوت کفوار برابر در مسلمانان که مواردی رد واق ، در
 عودم و تنبلوی کواری، کم اتحواد، عودم در بایود را علوت نماینود، می غلبه و... اقتصادی یا فرهنگی
 و اسوت ثابوت خودا، سونت چوون دانسوت؛ اسوالمی هوای دولت و مسولمانان سوی از وظایف انجام
گر  کفوار مغلووف گواه هیچ نماینود، عم  دهند می فرمان دین اولیای و قرآن که چنان آن مسلمین ا

 .(27 ش:1392 زنجانی، عمید) شد نخواهند
 ظهور تاخیر و غیبت شدن طوالنی

 بوورای تالشووی شوود.وقتی خواهوود غیبووت دوران شوودن توور طوووالنی باعوو  و ظهووور مووان  ها سسووتی
 فوراهم ظهوور بسترسوازی در حرکتوی هویچ سسوتی و تعلو  بوا بلکه نگیرد صورت ظهور سازی زمینه
 . گردد نمی افزایی معرفت آورد نمی

کوتاهی اولیوای محبوت بور قلووف اجتما  از پیروان و شیعیان وقتی  تواخیر بوه دیودار ورزنود خودا
 فرمود: خود زمان امام افتاد: می

َ ّ  َلمم  َو 
َ
کاَةَنا أ شم

َ
َقُه م  أ هم  لهلَلُّ  َوَفّ َطاَةتم َمزاع   َةَ   لم تم زَ   لجم ُقُلزمبم  مم

َمَفزا م  یفم  للم زیم  للم َعهم الم زا َةَلزهیم م  بم  َْلَ
 َّ َخّ
َ
ُ   َتزأ ُ ُ   َةززهنم زکمم َنززا للم َقا م لم َلزز م  َو  بم زُ   َلَتَعَجّ ززَعاَدُ   ََلُ َنا للَسّ َشززاَهَیتم ُ َفزز م  َحزّقم  یَل  ِبم عم م َ

َها َو  لْلم قم ززیم  صم
ُ م  هنم َنا مم ا بم ُسَنا ََفَ بم ُ م  یم اّلَ  َةهنم زُل  َمزا إم صم َنزا یّتَ زا بم َّ ُهزُه  مم َّ ُه  اَل  َو  َنک ُّ ث  ُم ُ م  ُنز زهنم  ق:1403 )طبز یس، مم
لس، ؛499 ،2ج  ؛(8ح ،177 ،53ج ق:1404 حمج
گر  دوش بور کوه پیموانی ایفوای راه در دهود، شوان طاعوت توفیو  خداونود کوه موا شیعیان ا

 دیدار سعادت و افتاد، نمی تأخیر به ایشان از ما مالقات میمنت شدند، می همدل دارند،
 آنوان از صوداقتی و راسوتین شوناختی مبنوای بور دیوداری گشوت، موی آنان نصیب زودتر ما

 موا بوه آنوان کوردار از چوه آن جوز نیسوت چیوزی آنوان از موا شدن مخفی عّلت ما؛ به نسبت
 نداریم. آنان از را کارها این انجام توق  ما و رسد می

 پیشمانی و ندامت
 است: فرموده درسخنی علی امام

 ؛(1447: ش1366)آمیی، للنیلمه به لحاط  للتملی لطاع م 

http://wikifeqh.ir/مسلمانان
http://wikifeqh.ir/قرآن
http://wikifeqh.ir/دین
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 رد.یگ فرا ندامت و یمانیپش را او ورزد، یسست و یکاهل هرکه

 سسوتی خواطر بوه آخورت در کوه حسورتی و نودامت .پشویمانی اسوت گونوه دو نودامت و پشویمانی
 درجوات بوه رسویدن از محرومیوت خواطر بوه دنیوا در کوه نودامتی و دهود موی ر  خودا ولوی بوه نسبت
  گردد. می حاص  مهدوی حکومت در منزلت و جایگاه نداشتن و امام به قرف
 نفاق

 و عمر نکرده عم  ادعا آن مطاب  و دارد را امام یاری و انتظار ادعای ظاهر و زبان در که کسی
 و واقو  در چوون گوردد. می نفواق دچار عمال   گذراند. می گریزی مسئولیت و تعل  به را خود فرصت
  رود. می دیگری راه ظاهر و ادعا برخالف باطن

 احکام و آیات تعطیلی و جامعه بر ظلم

 1.داند می یزید تسلط علت را وظیفه به عم  در جامعه تعل  حسین امام
 بیوان گونوه این تعلو  و سسوتی اثور در را احکوام تعطیلوی و جامعوه بور جوور تسلط خمینی امام

 دارد: می

 طوور بوه فاسود و خوائن حکوام تسلط انداختن بر و حکومت تشکی  براى گذشته در چون
 و بحو  از حتوی و دادند، خرج به سستی بعضی و نکردیم، قیام باالتفاق و جمعی دسته
گویی بوه بعکووس، بلکوه نمودنود، مضوایقه اسووالمی نظاموات و نظریوات تبلیو   حکووام دعوا

کمیوت و نفوون آمد؛ وجود به اوضا  این پرداختند! ستمکار  شود؛ کوم جامعوه در اسوالم حا
 و تغییوور آن در و مانوود، اجوورا بووی اسووالم احکووام گشووت؛ نوواتوانی و تجزیووه دچووار اسووالم ملووت
 خووود سیاسووی عموال دسووت بوه خووود شووم اغووراض بوراى اسووتعمارگران شود؛ واقوو  تبودی 
 زده غوورف را مووردم و دادنوود رواج مسوولمانان بووین در را اجنبووی فرهنووگ و خووارجی قوووانین
 موا نداشوتیم. رهبورى تشوکیالت و رئویس و قویم موا کوه بوود ایون بوراى هموه اینهوا کردند.

 خمینووی، )امووام اسوت واضووحات از مطلووب ایون خووواهیم. مووی صوالح حکووومتی تشوکیالت
  (.42 تا: بی

 غیبت دوران در گریزی مسئولیت و سستی با مواجهه و درمان
 دارد وجووود مختلفووی راهکارهووایی امووام بووه نسووبت و درغیبووت سسووتی درمووان و مواجهووه بوورای

                                                        
 رأیووتم فووإنا الطلقوواء، أبنوواء و الطلقوواء سووفیان أبووي آل علووی محّرموو  الخالفوو  یقووول: اهلل رسووول جووّدي سوومعت قوود و .1

 بوه أمورهم موا یفعلوا فلم اهلل رسول جّدي منبر علی المدین  أه  رآه لقد اهلل فو ، بطنه فابقروا منبري علی معاوی 
 (230 ق:1416 طاووس، )ابن یزید. بابنه اهلل فابتالهم
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 ؛نظیر

 ظهور و حضرت به باور تعمیق و اثبات و افزایی معرفت
 غیبوت دوران در و است فس  و کفر مر  و جاهلی مر  آن نداشتن نتیجه که امام به معرفت

کید  را اطاعوت و توالش حرکوت، خود با که است امری متعال خداوند از معرفت خواستن بر شده تا
 باعو  امام اهداف ایشان، ناپذیر خستگی تالش به توجه و امام به باور داشت. خواهد همراه به

 بود. خواهد سستی مقاب  در کوشش و تالش
 بوه امیود اثور بور نشواط روحیه است. پویایی و حرکت و تالش مهدویت، و امام به معرفت آثار از
 ایون منتظور کوه بواور این 1گردد. می مضاعف حرکت و تالش باع  خداوندی الوقو  محق  وعده
گور که باور این و داراست را 2شهید هزار بلکه شهید، اجر امر  کنود، رعایوت را امووری چنوین منتظور ا
 منتظور بورای کوه ویژگوی ایون و گوردد می بواز دوبواره و ٣نمووده رجعوت مهودی حضورت دوران در

 و تووالش زمینووه همووه و همووه ٤اسووت؛ امووام محضوور در بووودن و مشوواهده ماننوود امووام غیبووت واقعووی
 آورد. می پدید را مضاعف حرکت
 نوزد در غیبوت کوه داننود می امر این را حقیقی شیعیان و واقعی منتظران ویژگی سجاد امام
 فووورا ٥ خوودا دیووون بووه را دیگوووران آشووکارا و پنهووان آنهوووا همچنووین اسوووت. مشوواهده منزلوووه بووه آنهووا،
 بوورای تووالش اسووت؛ فووراوان کوشووش و تووالش آن عظمووت و مهوودویت بووه بوواور نتیجووه خواننوود. می

                                                        
 یوا رکوود و خموودی دچوار توا بینود نمی الهوی های سونت و طبیعوی روال از جودا را خداونود وعوده مهودویت به معتقد البته .1

 گردد. منفی انتظار
 هوزار اجور عّزوجو  خوداي باشود، ثابوت موا اماموت عقیوده و دوسوتي بر ما قائم غیبت در هرکس» فرمود: سجاد امام .2

َوااَلِتَنا َعَلي َماَت  َمْن  کند؛ عطا او  به احد و بدر شهداي از شهید ْعَطاهم  َقاِئِمَنا َغْیَبِ   ِفي مم
َ
ْجَر  اهللم  أ

َ
ْلِف  أ

َ
وَهَداِء  ِمْثوَ   َشوِهید   أ  شم

د   َو  َبْدر   حم
م
 (323 ،31باف ،1ج ش:1395 )صدوق، «أ

 باموداد چهو  هورکس» فرمود: که کرده روایت صادق جعفر امام حضرت از طاوس سیدبن «الزائر مصباح» کتاف در .3
گر و بود خواهد قائم یاوران از بخواند، را عهد _ دعای _ این  ظهوور( )هنگوام خداوند بمیرد، حضرت آن ظهور از پیش ا
 رّف  الّلهوم کنود: محو او عم  نامه از گناه هزار و فرماید عطا او به ثواف هزار دعا این کلمه هر با و آورد؛ بیرون قبر از را او

ود   ْبوِن  َجْعَفورِ  َعوْن  الزائور[ ]مصوباح صوبا، المسوجور...؛ البحور رّف  و الّرفیو ، الکرسي و العظیم، الّنور َحّمَ واِدِق  مم وهم  الّصَ ّنَ
َ
 أ

ْرَبِعیَن  اهلِل  ِإَلي َدَعا َمْن  َقاَل 
َ
ْنَصارِ  ِمْن  َکاَن  اْلَعْهِد  ِبَهَذا َصَباحا   أ

َ
ْخَرَجهم  َقْبَلهم  َماَت  َفِإْن  َقاِئِمَنا أ

َ
ْعَطواهم  َو  َقْبوِرِه  ِموْن  َتَعواَلي اهللم  أ

َ
 أ

 ِ ّ
ْلَف  َکِلَم    ِبکم

َ
ْلَف  َعْنهم  َمَحا َو  َحَسَن    أ

َ
َئ    أ َو  َو  َسّیِ ّمَ  َهَذا هم هم وورِ  َرّفَ  الّلَ ْرِسوّيِ  َرّفَ  َو  اْلَعِظویِم  الّنم

ِفیوِ   اْلکم  ق:1404)مجلسوی، الّرَ
 (95 ،53ج

ْم  اْلَغْیَب م  ِبِه  َصاَرْت  »... فرمود: چنین منتظران وصف در سجاد امام .4 َشاَهَدِ،  ِبَمْنِزَلِ   ِعْنَدهم  ش:1395 )صدوق، «اْلمم
 (319 ،31باف ،1ج

ْم  اْلَغْیَب م  ِبِه  َصاَرْت » .5 َشواَهَدِ،  ِبَمْنِزَلوِ   َعوْنهم وْم  َو  اْلمم َمواِن  َنِلوَ   ِفوي َجَعَلهم َجاِهوِدیَن  ِبَمْنِزَلوِ   الّزَ ووِل  َیوَدْي  َبوْیَن  اْلمم  اهلِل  َرسم
ْیِف  وَلِئَ   ِبالّسَ
م
وَن  أ ْخَلصم َنا َو  َحّقا   اْلمم َعا،م  َو  ِصْدقا   ِشیَعتم  )همو(. «َجْهرا   َو  ِسّرا   اهلِل  ِدیِن  ِإَلی الّدم
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گون های عرصه در بودن سرآمد  توا مراقبوت بورای مضواعف توالش الزم؛ هوای آمادگی کسوب و گونوا
 منتظوران سونگر تقویوت بورای تالش شود؛ منحرف مسیر از مختلف امتحانات و ها غربال در مبادا
 یوود قطو  و 1دشومنان بوه وابسوتگی عوودم بورای توالش و توحیود دیون بووه آشوکارا و پنهوان دعووت بوا

 آنان.
 چنوین اسوت. حرکوت و توالش بوا و پویوا مهدویت، از شناسانه دین و واقعی باور و مثبت انتظار
 اهتمووام سوازی زمینووه بوه و نووداده راه خوود بوه سسووتی گوذارد، نمی امووام عهوده بووه را اموور منتظوری

  2ورزد. می
  کوشش و تالش انتظار وظیفه، انجام ضرورت
 حضورت خیموه در مبوارزه همسونگ و 4ّموتا جهاد و 3اعمال برترین و مهم بسیار مسئله انتظار
 و منتظراننود کوه هوا امت برتورین سوت.ا 6حضورت همراه شهید و5پیامبر حضرت و مهدی
 مطواب  7نماینود. می دعووت خودا دین به را افراد آشکارا و پنهان که اند کسانی اند، واقعی شیعیان
 اهو  بوه ظهور الهی وعده 8بود نخواهد هزینه بدون و اعجاز با صرفا   ظهور امر تحق  الهی، سنت
 و تووالش گوورو در هووا این همووه و اسووت. شووده داده خوودا1 شایسووته بنوودگان و 9صووالح عموو  و ایمووان

                                                        
ْؤِمنیَن  َعَلی ِلْلکاِفریَن  اهللم  َیْجَعَ   َلْن  َو  .1  (141 )نساء: .َسبیال اْلمم
 فیوطئوون المشورق مون انواس یخورج آورنود؛ می فوراهم را حضورت سولطه زمینوه و خیزنود برمی مشرق از گروهی» روایت .2

 (477 ،2ج ق:1381 اربلی، )محدث «سلطانه للمهدی
ِبّيَ  قال .3 ْفَض م  الّنَ

َ
ْعَماِل   أ

َ
ِتي  أ ّمَ

م
ج اْنِتَظارم   أ  (420 ،4 ج ق:1379 )مازندرانی، اْلَفَر

ْفَض م   اهلل رسول َقاَل  .4
َ
ِتي ِجَهاِد   أ ّمَ

م
ج اْنِتَظارم   أ  (38 ق:1404 )حرانی،  اْلَفَر

ْنِدّيم  َرَوى َو  .5 ِه، َعْن  الّسِ هم  َجّدِ ْلتم  َقاَل: أّنَ ِبي قم
َ
ولم  َما :َعْبِداهلِل  أِل ْموِر، َهوَذا َعَلوی َمواَت  ِفویَمْن  َتقم

َ
ْنَتِظورا   اأْل ؟ مم وَو  َقواَل: َلوهم  "هم

ْسوووَطاِطِه". ِفوووي اْلَقووواِئِم  َموووَ   َکووواَن  َموووْن  ِبَمْنِزَلوووِ   وووّمَ  فم ، َسوووَکَت  ثم َنْیَئووو   وووّمَ  هم وووَو  َقووواَل: ثم ووووِل  َموووَ   َکووواَن  َکَموووْن  "هم  "اهلِل  َرسم
 (173 ،1 ج ق:1371)برقی،

ْخَتووار   ْبووِن  اْلَفووْیِ   .6 َباَعْبووِداهلل َسووِمْعتم  َقوواَل  مم
َ
ووولم  أ ْم  َموواَت  َمووْن   َیقم ووَو  َو  ِمووْنکم ْنَتِظوور   هم ْموورِ  ِلَهووَذا مم

َ
ووَو  َکَمووْن  اأْل   ِفووي اْلَقوواِئِم  َمووَ   هم

ْسَطاِطِه  ّمَ  َقاَل   فم َنْیَئ    َمَکَ   ثم ّمَ  هم َع  َکَمْن  َبْ   اَل  َقاَل  ثم ّمَ  ِبَسْیِفِه  َمَعهم  َقاَر ْشِهَد  َکَمِن  ِإاّلَ  اهلِل  َو  اَل  َقاَل  ثم ووِل  َمَ   اْستم  اهلِل  َرسم
 (174 ،1 ج ق:1371)برقی،

َبا َیا .7
َ
ْهَ   ِإّنَ  َخاِلد   أ

َ
ْنَتِظِریَن  َو  ِبِإَماَمِتِه  اْلَقاِئِلیَن  َغْیَبِتِه  َزَماِن  أ وِرِه  اْلمم هم ْفَض م  ِلظم

َ
ْهِ   أ

َ
ّ ِ  أ

ّنَ  َزَمان   کم
َ
هم  َتَعاَلی اهلَل  أِل ْم  ِنْکرم ْعَطاهم

َ
 أ

وووِل  ِمووَن  قم ْفَهوواِم  َو  اْلعم
َ
ْم  اْلَغْیَبوو م  ِبووِه  َصوواَرْت  َمووا اْلَمْعِرَفووِ   َو  اأْل َشوواَهَدِ،  ِبَمْنِزَلووِ   ِعْنووَدهم ووْم  َو  اْلمم َموواِن  َنِلووَ   ِفووي َجَعَلهم  ِبَمْنِزَلووِ   الّزَ

َجاِهِدیَن  وِل  َیَدْي  َبْیَن  اْلمم ْیِف  اهلِل  َرسم وَلِئَ   ِبالّسَ
م
وَن  أ ْخَلصم َناِش  َو  َحّقا   اْلمم َعا،م  َو  ِصْدقا   یَعتم  َجْهرا. َو  ِسّرا    اهلِل   ِدیِن   ِإَلی الّدم

رِ  َعْن  .8 َعّمَ د   ْبِن  مم
ِکَر  َقاَل: َخاّلَ ِبي ِعْنَد  اْلَقاِئمم  نم

َ
َضا اْلَحَسِن  أ مم  َفَقاَل  الّرِ ْنتم

َ
ْرَخی اْلَیْوَم  أ

َ
ْم  َباال   أ وا َیْوَمِئذ   ِمْنکم  َقواَل  َکْیوَف  َو  َقوالم

َج  َقووْد  َلوْو  َنووا َخوَر ووْن  َلوْم  َقاِئمم ووْومم  َو  اْلَعوَرقم  َو   اْلَعَلوو م  ِإاّلَ  َیکم وِج  َعَلوی الّنَ وورم ووهم  َمووا َو  اْلَغِلوی م  ِإاّلَ  اْلَقوواِئِم  ِلَبواسم  َمووا َو  الّسم  ِإاّلَ  َطَعامم
.  (285 ق:1397)نعمانی، اْلَجِشبم

ذیَن  َوَعَداهللم  .9 وا اّلَ ْم  آَمنم وا َو  ِمْنکم اِلحاِت  َعِملم ْم  الّصَ هم ْرِض  ِفي َلَیْسَتْخِلَفّنَ
َ
ذیَن  اْسَتْخَلَف  َکَما اأْل وَنّنَ  َو  َقْبِلِهْم  ِمْن  اّلَ َمّکِ وْم  َلیم  َلهم
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 یاری آن استمرار در و منتظر ارزشمند جایگاه به رسیدن است. سبقت و سرعت و وحرکت کوشش
 2.طلبد می مجاهدت و جهد و تالش و سعی خدا، ولی

 بورای معنووی، و موادی اخالقوی، و فکری کام  باش آماده است. باش آماده معنای به انتظار
 کوه اسوت 3انسانی ارزش با و آماده عناصر نیازمند چیز هر از قب  تحولی جهان.چنین همه اصالح
 آموادگی، ایون اول درجوه کشوند.در بدوش جهان در را وسیعی اصالحات چنان سنگین بار بتوانند
گاهی و اندیشه سطح باالبردن  برناموه آن کردن پیاده در همکاری برای فکری روحی، آمادگی و آ
 حتوی 5اسوت. فورج منتظر لحظه هر 4بیند. می نزدیک را ظهور که است کسی منتظر است. عظیم

 آموادگی فقوط آموادگی ایون اسوت طبیعوی دارد. می نگه آماده را خود 6تیر یک تهیؤ و کردن آماده با
                                                                                                                                  

مم  ِذي دیَنهم ْم   اْرَتضی اّلَ ْم  َو  َلهم هم َلّنَ َبّدِ ْمنا   َخْوِفِهْم  َبْعِد  ِمْن  َلیم
َ
وَنني أ دم وَن  ال  َیْعبم ْشِرکم ولِئوَ   نِلوَ   َبْعَد  َکَفَر  َمْن  َو  َشْیئا    بي یم

م
ومم  َفأ  هم

وَن   (55)نور: .اْلفاِسقم
ورِ  ِفي َکَتْبنا َلَقْد  َو  .1 بم ْکرِ  َبْعِد  ِمْن  الّزَ ّنَ  الّذِ

َ
ْرَض  أ

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

ْن  َو  .2
َ
ْنساِن  َلْیَس  أ  (39)نجم:  َسعی ما ِإالَّ  ِلْْلِ

گر فرمود: صادق امام .3  انجوام شوما خواسوته شوود تکمی  اندى و ده و سیصد است: شده توصیف که اى شماره آن ا
َما گرفت؛... خواهد

َ
َلِت  َلْو  أ ،م  َکمم ووَف م  اْلِعوّدَ وِذي َکواَن  َعَشوَر  ِبْضوَعَ   َو  َثاَلَثِماَئو    اْلَمْوصم وَن. اّلَ ِریودم  12بواف ق:1397)نعموانی، تم

،203) 
وَعْبِداهلِل  َقاَل  .4 بم

َ
ون َنَجا :...أ بم َقّرِ  جعفر ابي (138 ،22 باف ،52 ج ق:1404مجلسی، ؛ 131 ،3ج ق:1411 )کلینی، اْلمم
 هواي پایوه بور پناهگواه و یافتنود نجوات مقّربان و شدند هالك محاضیراند همچون که کساني فرمود: که (باقر )امام
 شد. خواهد عجیبي گشایش اندوه از پس که همانا است استوار خود محکم

 حجو  افتقدوا إنا عنهم یکون ما أرضي و اهلل من العباد یکون ما أقرف أبوعبداهلل قال قال الجعفي عمر بن مفض  .5
 الفورج توقعووا فعنودها میثاقوه ال و اهلل حجو  تبطو  لوم أنوه یعلمون نل  في هم و بمکانه یعلموا لم و لهم یظهر فلم اهلل

 ال أولیوواءه أن علووم قوود و لهووم یظهوور فلووم حجتووه افتقوودوا إنا أعدائووه علووي اهلل غضووب یکووون مووا أشوود فووإن مسوواء و صووباحا
 )طوسوی، النواس. أشورار رأس علوي إال نلو  یکوون ال و عوین طرفو  حجته عنهم غیب ما یرتابون أنهم علم لو و یرتابون
 (457 ق:1411

 تعوالي خوداي چوون کوه تیور یو  لوو و کنود آماده قائم خروج براي شما از ی  هر فرمود: (صادق )امام ابوعبداهلل .6
 گوردد[؛ انصوارش و اعووان از ]و کنود درك را او کوه آن توا انودازد بتوأخیر را عمورش که امیدوارم دارد نّیتي چنین او که بداند

وَعْبِداهلل بم
َ
ّنَ  أ ِعّدَ ْم  ِلیم کم َحدم

َ
وِج  أ رم ِتِه  ِمْن  َنِلَ   َعِلَم  ِإَنا اهلَل  َفِإّنَ  َسْهما   َلْو  َو  اْلَقاِئِم  ِلخم ْن  َرَجْوتم  ِنّیَ

َ
ْنِسوَئ  أِل وِرِه  ِفوي یم مم وي عم  َحّتَ

ْدِرَکهم  وَن  َو  یم ْعَواِنِه  ِمْن  َیکم
َ
ْنَصاِرِه. َو  أ

َ
 (320 ،21 باف ق:1397)نعمانی، أ

 ولوي فرموود: روز. چهو  کوردم: عورض اسوت؟ روز چنود شوما میوان در [ بواش آماده یا نظامي ]آمادگي رباط فرمود: باقر امام
 وزن و آن وزن انودازه به اوست نزد مرکب آن تا دارد نگاه آماده ما یاري براي را مرکبي کس هر است. روزگار پایان تا ما رباط
 دارد؛ پاداش آن وزن هم اوست پیش اسلحه آن تا دارد نگاه ما یاري براي را سالحي که هر و دارد، پاداش خدا نزد آن، وزن
ِد  َعْن  َو  َحّمَ َسْیِن  َو  َیْحَیي ْبِن  مم د   ْبِن  اْلحم َحّمَ د   ْبِن  َجْعَفرِ  َعْن  َجِمیعا   مم َحّمَ اِد  َعْن  مم وَف  ْبِن  َعّبَ ْحَمَد  َعْن  َیْعقم

َ
 َعوْن  ِإْسوَماِعیَ   ْبوِن  أ

َمَر  ِبي َعْن  َکْیَساَن  ْبِن  عم
َ
ْعِفّيِ  َعْبِداهلِل  أ

وَجْعَفر   ِلي َقاَل  َقاَل  اْلجم بم
َ
دم  أ َحّمَ َبواطم  َکوِم  َعِلوّي   ْبنم  مم ْم  الّرِ ْلوتم  ِعْنوَدکم ووَن  قم ْرَبعم

َ
 َلِکوْن  َقواَل  أ

َنا ْهرِ  ِرَباطم  ِرَباطم َها َلهم  َکاَن  َداّبَ    ِفیَنا اْرَتَبَط  َمِن  َو  الّدَ هم َوْز  َلهم  َکاَن  ِساَلحا   ِفیَنا اْرَتَبَط  َمِن  َو  ِعْنَدهم  َکاَنْت  َما َوْزِنَها َوْزنم  َو  َوْزنم  َکواَن  َما نم
 (382، 8 ج ق:1411 )کلینی، اْلَحِدی . ِعْنَدهم 
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 ای عرصوه هور و... اجتمواعی سیاسوی، عبوادی، فرهنگوی، های عرصه در آمادگی 1نیست. نظامی
 کوه یوارانی خواهود. می آمواده یوارانی حضورت، جهوانی حکوموت اسوت. سازگار مهدویت با که است
 بوه باشوند. ها مسوئولیت پذیرش و قیام تحوالت آماده و آمده برون مختلف های غربال از سربلند

 بووا حضوورت سویره و عوودالت تحمو  یووا و یواری بوورای منتظور شووود می باعو  مهوودویت بواور حووال هور
 است. تنبلی و سستی عدم و پذیری مسئولیت گرو در آمادگی این باشد. آماده جان و جسم

 ظهور به نسبت شوق و امام به ایجادمحبت
 هرچووه و .نیسووت عاشوو  ورزد مووی سسووتی کووه آن .آورد موی ناپووذیر خسووتگی تووالش خووود بووا عشو 
 اموام رضوایت ای گونوه بوه کوشود می فورد نگرش، این با .باشد تر داشتنی دوست و دلرباتر معشوق
 گوردد روایواتی مصوداق کوشود می دیگر، سوی از آورد. دست به را است الهی رضایت تبلور که خود
ع و تقوی چون وظایفی که  .اند نموده بیان منتظر عنوان به او برای را ور

 منتظز  هم و لالخ ق حماس  و بال رع ولکعمل فلکنتظ  للقامئ لصحاب م  یک   ل  س ه م 
 ؛(200 ،11باب ق:1397)نعمای،
 باشود، منتظور پوس باشود، قوائم اصوحاف از کوه شوود می خوشحال و دارد دوست هرکس
ع  خوود جوان زینوت انتظار حال در را اخالق محاسن و داده قرار خود اعمال سرلوحه را ور

 سازد.

 و ها امتحان در پیروزی و باالتر درجات کسب و آمادگی برای مهدویت به معتقدان و منتظران
 توووالش ها زشوووتی و رنایووو  از جووودایی و اخوووالق بوووه شووودن آراسوووته بووورای ظهوووور، دوران هووای غربال
 کنند. می

 گریز مسئولیت افراد از دوری و منضبط دوستان و ،الگوها دوستان به توجه
 حسووورت ای عوووده قیاموووت در .دارد بووودیلی بوووی نقوووش آدموووی رفتوووار در دوسوووتان و الگوهوووا تووواثیر 
 :گرفتم نمی دوست را فالنی کاش ای که خورند می

َ  ی َو  ُ   َعّضُ ی مم الم ُ   َتیم کلَ  ای ُق ُ  ی هم یَی ی  َة  للّظَ هم خَ
َ
ُس  م  َمَع  لُّت َّّ  مَلم   َتزیکلَ   َلز یَو  ای *    کَسب لل

هم  خم
َ
ُّت
َ
 ؛(28-27)ف قا :    کَخل ُف نا   أ

 را انسووان تنبلوی بوه و دارنود می بواز کوشوش و فعالیوت از را انسوان سسوت و تنبو  دوسوتان
 انجوووام بوووه را انسوووان کوشووا و برناموووه بوووا منضوووبط دوسووتان مقابووو  در و دهنووود می جهووت

 کنند. می یاری تنبلی از گریز و ها مسئولیت
                                                        

وا َو  .1 ِعّدم
َ
ْم  أ ْم  َما َلهم ،.... ِمْن  اْسَتَطْعتم ّوَ   (60انفال: )سوره قم
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 فرمودند: صادق امام
َتعم م  اَل  َ َ   َتسم َکسم ّ َ  اَل  َو  بم کَر َتشم اا   َتسم  ؛(85 ،5 ج ش:1382 ،)کلکی َةاجم
 .نکن مشورت عاجز با و نگیر کمک تنب  از

 الوی )الودعاه ناپذیرند خسوتگی تالشگر و دارند دغدغه امام برای که واقعی منتظران با دوستی
 دارد. می وا کوشش و تالش به را انسان طبعا   جهرا(، و سرا اهلل دین

 امام با بیعت و عهد و پیمان
 و پیمووان و عهوود بسووتن اهووداف، بووه رسوویدن بوورای دهنووده توفی  و برنووده پیش عواموو  از یکووی
 عهود، ایون بور مراقبوه و بسوتن، خودا ولوی با پیمان و عهد بنابراین است. آن به خود ساختن ملزم
 ولوی بوا بیعت و عقد و عهد روز هر عهد دعای در دارد. می وا مسئولیت انجام و تالش به را انسان
کید خدا  . گردد می تا

ُهَ   ّیم   للّلَ ُد   إم َجّیم
ُ
م  ی َح م کَصبم  یفم   َلُه  أ ُ   َما َو  َهَهل یمم شم   مم م  ةم

َ
یا   یامم یأ زیا   َو  َةهم  یفم  َلزُه  َعز   یبَ  َو  َةقم

ُح ُ   اَل  ُةُنیم 
َ
ا أ َ وُ   اَل  َو  َةهنم ُز

َ
َبیل  أ

َ
نا  مفاتکح) أ  (لاج

 فرانسلی نگاه

 گوام به گام و تدریجی ضرورت زندگی، و هستی با رابطه در خداوند قوانین و ها سنت براساس
 نمایود ر  زموان و عصور یوک در لزوموا   اموری هور کوه نیسوت گونه این شود می مشخص امور، بودن
 شرایطی و امور تحق  مستلزم و مند زمان آن به یابی دست باشد تر مهم هرچه هدف یک .تحق 
 کنود. تکمیو  را پوازل این از بخشی فعالیت و کار هر اما بگذرد نس  چند است ممکن گاه که است
 و بخشیده معنا را او تالش و کرده انگیزه ایجاد انسان در فرانسلی نگاه داشتن و امر این به توجه

 تالش و قدم هر داند می دارد فرانسلی نگاه که انسانی کند. می حف  گریزی مسئولیت و سستی از
گر و دارد تأثیر ظهور پازل تحق  در او  است. کرده تأخیر ایجاد ظهور در کند کوتاهی خود کار در ا

  تعلل عدم و تعلل پیامدهای و آثار به توجه
 کردنود. کوتواهی شوان امام یواری در و گذاشوتند تنهوا را اموام کوه کسانی تاریخی تجربه به توجه 
 1شوودند. بیوودار دشومن لگوود بوا کووه هووایی همان نبودنود. یوواریگر رهبرشوان نوودای وقووت بوه کووه آنوانی
 گره اما رسیدند شهادت به هرچند و نهادند توابین را خود نام که افرادی اندوه و حسرت به توجه

                                                        
 در رهبورش یواری وقوت بوه هورکس ؛ عودّوه بوطوأ، انتبوه ولّیوه نصر، عن نام من»فرمود: علی حضرت امیرالمؤمنین .1

 (1018 ش:1366)آمدی، «.شود می بیدار دشمنش لگد زیر باشد خواف
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 درموان در مهموی عامو  کنود. جبوران نتوانسوت را شوان تعل  و نگشودند دین ولی و دین کار از ای
 است. سستی

 توجیه از پرهیز
 خوود رفتوار فورد تراشی، بهانه و عذر با کنند. می تراشی بهانه مسئولیت، از فرار برای افراد گاهی

 کورد توجیه نبابد کند. می تقویت خود در را سستی رفتار این با نتیجه در دهد، می جلوه منطقی را
 از ثقلین فردا ایم. شده خود تنبلی و نفسانیت گرفتار کرده فراموش را او ما و است مظلوم خدا ولی

 ظهوور شورایط تحقو  و مظلووم اموام به نسبت ما بزنیم گول را خود نباید 1کند. می شکایت انسان
گر ایم. کرده کوتاهی  رفت. خواهد بین از گریزی مسئولیت و سستی طبیعتا   کنیم پرهیز توجیه از ا
 آن به التزام و استراتژی انداز، چشم برنامه، داشتن
 حرکوت انداز چشوم داشوته برناموه ارائه باید تهدیدها و ها فرصت نواقص، امکانات، به توجه با
 و تودوین ظهوور سووی بوه حرکوت و منتظور جامعوه تحق  استراتژی آن پایه بر و شده ترسیم دقی 
 نوشوتن اسوت؛ تنبلوی سسوتی عوامو  تورین مهم از سوردرگمی و برنوامگی بی که چنان گردد. ترسیم
  است. حرکت و تالش عوام  ترین مهم از منظم برنامه

 هوا فعالیت ارزیوابی و بررسوی بوه روزانوه، اموور تودوین بر افزون که است ای برنامه جام ، برنامه
 بوا سوازد. همووار پیشورفت بورای را راه و سوازد برطرف را ها کاستی و معایب راه، این از و بپردازد نیز

 متوّسو  ها بودان کارهوا انداختن تأخیر به برای که هایی بهانه از بسیاری ای، برنامه چنین داشتن
 بوودن، سوردرگم کوردن، فرامووش قبی : از هایی بهانه دهند؛ می دست از را خود توجیه شویم، می

 ها، برناموووه اجتموواعی، حوووزه در هوووم و فووردی رفتووار و اخووالق حووووزه در هووم و...؛ نکووردن فرصووت
 مقابو  در و گرفتوه قرار بررسی و حسابرسی مراقبه، مورد دقی  باید ها پیمان و عهدها و استراتژی
 بهتووورین پوووذیرد. صوووورت مناسوووب تووووبیخ و مواخوووذه هوووا کوتاهی مقابووو  در و تشووووی  هوووا موفقیت
گر ها عهد و ها برنامه  نگردد آن اعمال عدم صورت در جبران و مواخذه آن از پس و مراقبت مورد ا
 ریزی برنامووه بوور عووالوه بایوود نیووز مهوودویت و مهوودی حضوورت دربوواره نشسووت. نخواهوود ثموور بووه

 بوه نسبت و نموده مراقبت برآن و بوده ملتزم دقت با آن به اجتماعی، و فردی حوه در ها فعالیت
کر یافته توفی  چه آن به نسبت و دهد قرار مواخذه و توبیخ ها سستی و ها کوتاهی  و بووده خودا شا

                                                        
سولم  َوقاَل  .1 َخذوا َقوِمي ِإّنَ  َرّفِ  یا الّرَ رآَن  ٰهَذا اّتَ ا القم  رهوا را قورآن مون قووم پروردگوارا!» داشوت: عرضوه پیوامبر و ؛َمهجور 

 (30)فرقان: کردند.
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 کند. ریزی برنامه را بعدی های گام

 گیری نتیجه
 نظیووور نفسووانی عواموو  برخوووی و سووویی از عصوور امووام از خبوووری بی و غیبووت شوودن طوووالنی

 امووام و مهوودویت بووه نسووبت گریزی مسووئولیت و سسووتی بوورای عوواملی و زمینووه و...؛ طلبی راحووت
 با غیبت عصر در آفرینی نقش لزوم انتظار واقعی مفهوم به توجه مقاب  در و گردند می مهدی
 و پیشوووگیری راهکوووار برناموووه، بوووه عملوووی التوووزام و اسوووتراتژی و انداز چشوووم داشوووتن و ریزی برناموووه
 است. سستی از رفت برون
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  کریم قرآن
  البالغه نهج

 اإلصووفهانی، ای الجووزه قیووومی جووواد تحقیوو : ،األساابوع جمااال موسووی، بوون علووی طوواووس، ابوون _
 ش.1371 اآلفاق، مؤسس  جا، بی

 ق.1416 نشاط، اصفهان، ،الفتن التعریف فی بالمنن التشریف ، وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو _
 .1375 ،البیت آل مؤسسه قم، ،الزائر مصبا  ، وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو _

 بیوروت، میردامادى، الدین جمال مصحح: و محق  ، العرب لسان ، مکرم محمدبن منظور، ابن _
  ق.1414 ، دارصادر التوزی / و النشر و للطباع  دارالفکر

 مجلااه درمووان، و راهکارهووا علوو ، بررسووی ورزیوودن(، )تعلوو  کوواری اهمال مرتضووی، تهرانووی، آقووا _
 ش.1382 فروردین ،64شماره ،معرف 

 ق.1371 اإلسالمی ، دارالکتب قم، ،المحاسن خالد، محمدبن احمدبن برقی، _
 ، اسوووالمی تبلیغووات دفتووور قووم، ،الکلاام درر و الحکااام غاارر محموود، عبدالواحووودبن آموودى، تمیمووی _

 ش.1366
 ق.1404 مدرسین، جامعه قم، ،العقول تحف شعبه، بن حسن حرانی، _
 .85شماره ،«تنبلی» مقاله از برگرفته اسالمی، المعارف دائر، بنیاد ،اسالم جهان دانشنامه _
 ش.1384، دارالحدی  فرهنگی علمی موسسه قم، ،الحکمه میزان محمد، شهری، ری _

 ش.1362 اسالمیه، کتابخانه جا، بی ،األمالی بابویه، محمدبن صدوق، _
 ق.1395 االسالمیه، دارالکتب ،قم، الدین کمال ، ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو _
 ق.1404 اعلمی، تهران، ،الدرجات بصائر الحسن، محمدبن صفار، _
 ق.1421 االسالمی، النشر  مؤسس  قم، ،تفسیرالقرآن فی المیزان محمدحسین، طباطبایی، _
 ق.1403 اول، مرتضی، مشهد، ،اللجاج أه  علی اإلحتجاج علی، احمدبن طبرسی، _
 تهوووران، اشووکورى، حسووینی احموود محقوو  ، البحااارین مجمااع محموود، بوون فخرالوودین طریحووی، _

 ش.1375 مرتضوی،
 قوم، ناصوح، احمود علی و تهرانوی عبواداهلل تحقی : ،الغیبه الحسن، محمدبن جعفر ابی طوسی، _

 ق.1411 االسالمی ، المعارف موسس 
 .1364 ،االسالمیه دارالکتب تهران: ،االحکام تهذیب ، ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو _
 ش.1٣72اسالمیه، چاپخانه جا، بی ،المراد کشف االعتقاد تجرید شر  نصیر، خواجه طوسی، _
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 ش.1392 سمت، تهران، ،فقه قواعد عباسعلی، زنجانی، عمید _
 عوارف، محمدصوادق سوید ترجموه ،البیضااء( المحجا  )ترجماه روشن راه محسن، کاشانی، فی  _

 .1372 رضوی، قدس آستان انتشارات مشهد،
 دارالهجوور،، مؤسسووه جووا، بی ،الکبیاار الشاار  غریااب فاای المنیاار المصاابا  محموود، احموودبن فیووومی، _

 ق.1425

 ق.1411 للمطبوعات، دارالتعارف بیروت، الکافی، اصول یعقوف، محمدبن کلینی، _
 ، اى کمووره محموودباقر ترجمووه ،محّمااد آل گلسااتان یااا الکااافی ماان الروضاا  ، وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو _

 . ق1382 ، اسالمیه کتابفروشی تهران،
 ق.1379 ، عالمه انتشارات مؤسسه قم، ،طالب أب  آل مناقب شهرآشوف، ابن مازندرانی، _
 ق.1404 الوفاء، مؤسس  بیروت، ،بحاراألنوار محمدباقر، مجلسی، _
 ق.1381 هاشمی، بنی تبریز، ،األئم  معرف  فی الغم  کشف عیسی، بن علی اربلی، محدث _
 ش.1371 کلینی، انتشارات تهران، ،او سپاه و خرد محمدباقر، مدّرس، _
 اسوالمی، ارشواد و فرهنوگ وزارت تهوران، ، الکاریم القارآن کلماات فای التحقیاق ، حسون مصطفوى، _

 ش.1368
 تا. بی ،خمینی امام آثار نشر تهران، ،فقیه والی  اهلل، روح سید خمینی، موسوی _
 ،خمینووی امووام آثووار نشوور و تنظوویم مؤسسووه تهووران، ،البیااع کتاااب ، وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو _

 ش.1392

 ق.1397 الصدوق، مکتب  تهران، ،الغیب  ابراهیم، محمدبن نعمانی، _
_ http://www.erfan.ir/farsi/l  
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