
  
  
  
  
  
  
  

  نامه علمي ـ پژوهشي مشرق موعود فصل  14/10/1388: تاريخ دريافت
  1388، زمستان 12   سال سوم، شماره   29/1/1389: تاريخ پذيرش

  

  4سازي براي ظهور موعود ضرورت زمينهمباني بررسي 

  *دكتر محمدرسول آهنگران

  هچكيد

ي بـراي ظهـور     سـاز   مقاله حاضر با طرح ادله گوناگون در مورد ضرورت زمينـه          

دارند آمادگي    مي كه اظهار را   ادعاي كساني    كوشد   مي  و كند   مي  بحث 4موعود

عبارتنـد   ادلـه    اين. سازد ابطال   ،ي براي ظهور منجي ضرورت ندارد     ساز  و زمينه 

زم وجـوب عمـل بـه        تال ،فلسفه غيبت ة  ي از دريچ  ساز   اثبات ضرورت زمينه   :از

 ،يساز  نتيجه بودن ظهور بدون زمينه     بي ،يساز  تكاليف شرعي با ضرورت زمينه    

 داللت ادلـه وجـوب انتظـار بـر          ،ي در قالب معرفي امام به مردم      ساز  لزوم زمينه 

هايي از وظيفة شيعيان نـسبت بـه          آخرين دليل نيز ذكر نمونه    . يساز  لزوم زمينه 

د كه وظيفـه شـيعيان      شو   مي  اين ادله ثابت   با. سازي در عصر غيبت است      زمينه

 ايـن بـار تنهـا بـر دوش شـيعيان            البتـه .  اسـت  براي ظهور منجي بس سنگين    

ستيزان كه به آرامـش بـشر        طلبان و ظلم   عدالتة   بلكه بر هم   ،كند  نمي سنگيني

آمـاده  گـستر     عـدالت  فرض است تا جهان را براي طلوع خورشيد          ،كنند  مي فكر

  .كنند

   كليديگانواژ

  .، قاعده لطف نداشتنظهور منجي، فلسفه غيبت، آمادگي ي، انتظار،ساز ينهزم

                                                            
  )dr.ahangharan@ yahoo.com ( پرديس قم،استاديار دانشگاه تهران *
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  مقدمه

 روزي امـام    شـود    مي داليل و مستندات عقلي و نقلي فراواني وجود دارد كه بر اساس آن ثابت             
 ظهور خواهد كرد و اسالم تنها در آن روزگار است كه بـه طـور كامـل شـناخته و اجـرا                       4عصر

 كـه ايـن مقالـه درصـدد        شـود   مـي ، سؤاالتي مطرح    مسئلهسلّم بودن اين    با توجه به م    .خواهد شد 
  :هاستبررسي آن

   انتظار و ايجاد زمينه الزم است؟، آيا براي ظهور موعود.1
  ند؟ا مكلف براي فرج منجيكشيدن  افراد به انتظار ،به چه دليل. 2
  چه داليلي براي اثبات اين ادعا وجود دارد؟. 3
 قبـل   كه   اين  مبني بر  6ي براي ظهور، كالم پيامبر اعظم     ساز  وم زمينه با توجه به داليل لز    . 4

   چگونه قابل توجيه است؟شود،  مياز ظهور منجي، جهان از ستم پر
  ي منتظران چگونه در تحقق ظهور تأثيرگذار است؟ساز زمينه. 5

  درآمدي براي بيان فلسفه غيبت ؛ پيشتعيين امام، مقتضاي حكمت الهي

 ، ايـن مطلـب    اي اثبـات   بـر  . انسان را بدون غرض و هـدف نيافريـد         ،ال خداي متع  ،بدون شك 
كند، مستندات نقلي فراواني ماننـد بـسياري از آيـات قـرآن               مي  عقل به طور بديهي حكم     كه  چنان

 از سـوره    2 از سوره مباركه آل عمـران،        191 از سوره مباركه مؤمنون،      115آيات  . كريم وجود دارد  
 و تمـام آيـاتي كـه از معـاد و     قيامـة  از سوره مباركه   36كه ذاريات،    از سوره مبار   56مباركه ملك،   

د كه آدمي   ن جملگي بر اين مطلب داللت دار      ،دنگوي  مي ارسال رسل و انزال كتب و مانند آن سخن        
را تـشخيص    هـدف    توانـد آن    تنهايي نمـي     به انسان چون خود . استبر اساس هدفي آفريده شده      

توان بـه آن      مي  است تا به وسيله آن پي ببرد چگونه و از چه راهي             به وحي نيازمند   رو،  ، از اين  دهد
  .دست يافتاهداف واال 

 رسيدن بـه آن هـدف واال يعنـي هـدايت           براي   6اگر كسي بگويد قرآن كريم و سنت نبوي       
م قرآن كريم مطالب را بـه صـورت اجمـال بيـان كـرده و بـه طـور           ييگو  مي كافي است، در پاسخ   

  در .پردازد   نمي  به اهداف خلقت خود به آن نيازمند است،        رسيدني براي    كه آدم  ، به چيزي  تفصيلي
 بـه   .كنـد   بسياري ، قرآن كريم يا گويا نيست يا مطلب را به صورت متشابه بيان مـي                هاي  موضوع

 از ابتـدا، اصـحاب پيـامبر       .متفـاوت كنـد   همين جهت، هر كسي ممكن اسـت از قـرآن برداشـتي             
داشتند ي متفاوت   ها  ر مورد بسياري از آيات مباركه، برداشت      دمسلمان  ن  ا مفسر ها، و بعد  6اكرم

در ميـان انـواع      . وجـود نداشـته باشـد      نظـر    اي است كه در مورد آن، اخـتالف        و دارند و كمتر آيه    
توان پذيرفت كه حقيقت هم متفاوت است، بلكه قطعاً برخي درسـت و برخـي                 ها قطعاً مي    برداشت

توان پذيرفت كه قـرآن       ها مي    با وجود امكان اين سوء برداشت      بنابراين،. ديگر نادرست خواهند بود   
  . كريم براي پي بردن ما به مسير هدايت، كافي نيست
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 از ابتـداي    6 اكـرم   ممنوعيـت نقـل حـديث از پيـامبر         بايد گفت به دليـل     سنت نبوي    درباره
 حاشـيه از    :تا بي ،حنبل؛ ابن   7 و   6،  2: 1ج: تا بي ،ذهبي(بعد  حاكميت خليفه اول تا حدود يك قرن        

 مـشكالت   1)146 و   137 :1ج: 1407 ،دارمـي ؛  64 :منتخب كنز العمال في سنن االقوال و االفعـال        

 شـد   سـبب  مسائل ديگري    اين موضوع و  .  به وجود آمد   6سندي فراواني در مورد احاديث نبوي     
ه وجود  ي مختلف ب  ها   كه در دوره   ودي فراواني نام برده ش    ها  در منابع مختلف شيعه و سني از فرقه       

 و  داننـد   مـي  صـحيح    ، برداشت خود را از سيره نبوي      كدامو هر    )331 :2ج: تا بي ،مقريزي (اند  هآمد
   .دنادعاي برحق بودن دار

بـراي پـي بـردن بـه         نيـز    6اين اختالفات گوياي اين حقيقت است كه سنت پيامبر اعظـم          
ي هـا   برنامـه ة  ت همـ   معقول نيـس   ؛ چون كننده هدف خلقت باشد، كافي نيست      اي كه تأمين   برنامه

 مـا را بـه مقـصود        ،برگرفته از مذاهب مختلف، با همه اختالفات فراواني كه ميان آنها وجـود دارد             
 خـداي  ي بـود رساند، چه نياز  مي هر راهي انسان را به آن مقصد    پيمودن اگر   .شارع مقدس برساند  

  د؟متعال پيامبري را با برنامه مشخص و كتاب معيني براي هدايت انسان بفرست
  به تنهايي براي تأمين غرض از خلقـت انـسان، كـافي         ،6 قرآن كريم و سنت نبوي     ،بنابراين

 است كه به طور كامـل       6 اكرم پيامبرادامه دادن راه     بلكه جامعه نيازمند جانشيني براي       نيستند،
  و اداره  كنـد كم و كاست بـراي مـردم بيـان           بي و بتواند آنها را      اشد الهي آشنا ب   هايبا تمام دستور  

 خداي متعال با وجود داشتن      ،در غير اين صورت   . به دست گيرد  بر اساس موازين شرعي     را  جامعه  
 چنين  كه غرضش را تأمين كند و عقالً      است  غرض و هدف در خلقت انسان، كاري را انجام نداده           

توان باور كرد كه خداوند حكيم براي         مي چگونه. دانند  مي عملكردي را نابخردانه و درخور سرزنش     
 بـه اجتهـاد خليفـه اول و دوم و سـوم و              ، جانشين تعيين نكرده و در بيان احكـام ديـن           خود پيامبر

  اكتفا كرده باشد؟ ) همان(ديگران 
تـوان بـاور كـرد خـداي          مـي  كند چگونه   مي هشام بن حكم در مناظره با عمرو بن عبيد اظهار         

 صيانت از   ،د تا با دقت و فكر      عقل را قرار داده باش     ،متعال براي جلوگيري از خطاهاي اعضاي بدن      
 ولي براي خطاهاي جامعه كه در درجـه اعـال از اهميـت              ،خطا و اشتباه تا حد زيادي صورت گيرد       

 - 238: 1ج: تـا  بـي  ،كليني( امامي قرار نداده باشد تا آنها را از خطا و اشتباه حفظ كند؟               ،دنقرار دار 
اسـت،  در منابع اهل سنت هم آمده        طبق حديثي كه     6اين در حالي است كه پيامبر اكرم      ) 241

  :داشترا بيشترين هراس منحرف از حاكمان 

� �� � ��� 	
 ��� ����� �	���� ����  )82: 1ج: 1407دارمي، (�� 

                                                            
 از تعرض در منع حديث نسبت به ابـاذر مطلبـي            ،سنن دارمي  146 در صفحه    .دالعزيز آغاز ش  نقل حديث از زمان عمر بن عبد      . 1

   .شده استنقل 
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   از تعيين جانشين براي خود غفلت كرده باشد؟،آيا معقول است كه پيامبر با وجود اين هراس

  ي از دريچه فلسفه غيبت ساز اثبات ضرورت زمينه

 را دارد،   6 اكـرم  وقتي ثابت شد حكمت الهي اقتضاي تعيين امـام و جانـشين بـراي پيـامبر               
البتـه در   . انساني است تدبيري و اهمال     نتيجه منطقي آن قهراً اين است كه فقدان امام، معلول بي          

و اسـت    روي صحبت ما با تمام كساني است كه خداي متعال براي آنهـا ثابـت شـده                   ،اين سخن 
 تـرين  كـم  كـه از  يي نه خدا،دهد  ميور دارند كه كارهايش را با تدبير و استحكام انجام       را با  ييخدا

 ،بنـابراين . باشـد  خردمنـدان  ايـه ريـشخند و نكـوهش       و كردارش م    بود بهره نيز بي تدبير و درايت    
.  او را ندارنـد ديدارگريزند و لياقت  مردمي است كه دين  در نهاد    قابليت   به دليل نبود   7غيبت امام 

   جامعـه بـدون حـضور معـصوم را پذيرفتـه و از قبـول حجـت خـدا                    ،به اختيار و انتخاب خود     پس
  .ندا هسر باز زد

 و غيبـت    نبـود ند كه   كن   مي متكلمان اماميه بعد از اثبات نصب امام از طريق قاعده لطف، اظهار           
: هاسـت  نم اين محروميت نتيجه رفتار ما انـسا      يي بگو كه   اين  جز رد، هيچ توجيه عقالني ندا    7امام

  )362 :1407 ،حلي (.»اعدمه منّ و«
 ،وجـود دارد و در ذيـل آن       » 4علت غيبـت امـام عـصر      « عنوان   باهاي حديثي بابي     در كتاب 

 بـه واسـطه     غيبت امـام  د كه   نگذار  مي  كه جملگي بر اين مطلب صحه      خورند  به چشم مي  رواياتي  
 بلكه نـسبت    ،دندكرمام سرپيچي    ا هاي  مانتنها از قبول فر    عدم قابليت و لياقت مردمي است كه نه       

؛ 246 -243 :1385 ،صـدوق . ( و درصـدد كـشتن او برآمدنـد        كردنـد به جان حضرت، سوء قـصد       
 )250 :13ج: 1427 ،مجلـــسي؛ 343  و329 :1425 ،طوســـي؛ 438  و435: 2ج: 1425 ،صـــدوق

صـدد  گيري از نور هدايت امـام، در       نتيجه منطقي اين مسئله آن است كه وقتي مردم به جاي بهره           
  . نتيجه است و قهراً غيبت او موجه خواهد بود آيند، حضورش بي كشتن او برمي

 رفتـار ناشايـست     ،4وقتي بـه حكـم عقـل و نقـل مـشخص شـد مـانع ظهـور امـام عـصر                     
در بايـد    هر كس    پس.  اين موانع را از ميان برداشت      دباي   است كه  آنهاست، الزمه اين ادله      انسان

معقول نيست با وجود زمينه، خـداي       چون   ؛دشو براي ظهور فراهم     حد توان خود تالش كند زمينه     
  . دورز شرط حكيمانه بودن خلقت انسان است، دريغ ،متعال از اظهار ولي خود كه وجودش

 لـي  و ،ها قابليت استفاده از حجت و راهنماي الهي را دارند          كه انسان   اين  با وجود  فرض، اين   در
 اگـر راهنمـا و حجـت بـراي ايـشان             هـم  ند و از طرف ديگر    زن  مي باز  وي سر  هاي  ماناز قبول فر  

 رسيدن بـه كمـاالت معنـوي را         يعني توان رسيدن به هدف خلقت       ، خود يفرستاده نشود، به خود   
م بـا   يي يعنـي بگـو    هيم؛به خدوند متعال نسبت د    بايد  صدور نقض غرض را     ،   در اين صورت   .ندارند
 خداوند از انجام كاري كـه غـرض او را تـأمين              اما ، هدف وجود دارد   ، در خلقت انسان   كه   اين وجود

 گويند كه جملـه عقـال آن را كـاري زشـت و              »نقض غرض « چنين عملي را     .ورزد ميكند، امتناع   
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 لي و ، فراهم باشد  7 معقول نيست كه زمينه براي حضور امام معصوم        ،از اين رو   .شمرند  مي ناپسند
  .كندخداوند از اظهار او دريغ 

كنـد كـه      مـي   ثابت ، مردم ه نبودن  كه تنها توجيه آن عبارت است از آماد         فلسفه غيبت  ،بنابراين
هـايش    كه مردم به فرمان     آن وجود امام بدون     آماده كنند؛ چون   شرايط را براي ظهور      بايدمنتظران  

   : فرمود7 علي اميرالمومنين،رو از همين .دارد، فايده نگردن بنهند

� ���	�� )27خطبه : نهج البالغه( ;! �� � 
  .شود، گويي نظري ندارد كسي كه امرش اطاعت نمي

شود، مثل آن است كه       منظور اين سخن آن است كه اگر نظر و امر كسي اعمال و اطاعت نمي              
 7 علـي  منينؤ اميرالمـ  ، همين جهت  باز به . او نظري را اظهار نكرده و امري را صادر نكرده است          

  :فرمود

�" ���# �  �$% &	�' ( )	%�": همـان (; "/3�4# 5�6	 ��1 2/	�0/	���� 	.-�  ,�+�* 

 )3خطبه 
كننده، حجت تمام است، حكومت را به حال         كه با وجود كمك     اگر نبود حضور حاضران و اين     

  .كردم خود رها مي

 و حاكم در ميان مردمي كه بـه         كننده   آيا بهترين هدايت   . داللت دارد  عقل نيز بر اين امر كامالً     
  تواند كاري از پيش ببرد و به هدف برسد؟  ميدهند،  نميحكم و راهنمايي او تن در

 ، تنها توجيه مقبول و معقول غيبت عبارت است از عـصيان مـردم              نظر كه   اين هحال با مالحظ  
  پيش گيرد؟در  بايد براي رفع مانع تالش كرد، راه انكار را  زمينه كه اينتواند در   ميچه كسي

 ، ايجاد آمادگي از طـرف منتظـران الزم نيـست           كه د كن  نظر  ممكن است كسي اظهار    جا   اين در
 ،آسـا   خـداي متعـال بـه طـور معجـزه          ،آورد يا به تعبير ديگـر        شرايط را به وجود    بايد آن بلكه امام   

 آشـكار و از پـشت پـرده         ،شرايطي را به وجود خواهد آورد تا آخرين حجت و امام در ميـان مـردم               
  . منتظران الزم نيستيا ايجاد آمادگي بر،نتيجهدر  .غيبت خارج شود

استناد داشته باشـد و بـه طـور غيـر             فقط به معجزه   مسئله اين   باشددر پاسخ بايد گفت اگر بنا       
 ،شويم كه چـرا تـا بـه حـال           مي  مردم تحقق يابد، با اين اشكال مواجه       آفريني  عادي و بدون نقش   

 تمـام   ايـن ترتيـب،    بـه    ؟ه اسـت   انجام معجزه، از انجام چنين كاري امتنـاع ورزيـد          هخداي قادر ب  
 و ايـن بـار      شـوند   پديـدار مـي    دوباره   ه است، پاسخ داده شد  به آنها    ،اشكاالتي كه در فلسفه غيبت    

 ثابت شد كه نصب امام مقضاي حكمت الهي است و غيبـت امـام               جا   آن در. د ماند نجواب خواه  بي
جزه برطرف شـود،    حال اگر بنا باشد اين مانع به وسيله مع        . پذيري مردم است  نا  اطاعت دليلهم به   

اگر بـه راسـتي نـصب         محقق نشده است؟   كنونخصم خواهد گفت پس چرا اين شرط و زمينه تا           
 آن شـرط     ايجـاد   شرطي كـه   البته با در نظر گرفتن     ،امام الزم است و مقتضاي حكمت الهي است       
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 انجـام    كـاري  ، پس چرا خداوند پس از گذشت اين همه سال         ،هم در اختيار و قدرت خود خداست      
  ؟فراهم آورد ، مقتضاي حكمت اوستچه  آن كه زمينه را برايده استندا

  سازي  تالزم وجوب عمل به تكاليف شرعي با ضرورت زمينه

ي هـا   شود زمينـه    مي دارد، موجب   جنبه فردي يا اجتماعي    چه   آن عمل به تكاليف شرعي اعم از     
 ديـن بـه     نهادينه شدن  امكان   ، شود تر اجرا   كامل دين   هاي هر قدر دستور   چون ؛دشوظهور فراهم   
  .گردد  مي بيشتر فراهم،صورت كامل

هـا     انسان وظيفه«شد كه     مي  سؤال : در روايات چندي، وقتي از ائمه طاهرين       ،بر اين اساس  
 عمـل   ، نزد ايشان از دين به عنوان حجت ثابت شد         هرچهفرمودند به    مي »در عصر غيبت چيست؟   

  :آوريم را مي چند روايت ،ونه نماكنون براي.  زمان ظهور برسدكه  اينكنند تا
  .يك

784� 2, ��79	'  : <�=� �>?� �
 @AB* �>�6, CA��� �=  ��DAEF�G/" H/�' ?��
	
 :
DJ"C �	= CK D9	' ?L-M? <�� :�	, ��NO� A
 �(�4>N�: تـا   حر عاملي، بـي    ( "��;2># 9 

 )1425صدوق، : ، به نقل از474: 3ج
و [ خواهيد بود در زماني كه نسبت به امـام خـود، آشـنايي               چگونه: فرمايد   مي 7امام صادق 

بـه  : در آن زمان وظيفة ما چيست؟ حـضرت فرمـود         : نداريد؟ به حضرت گفته شد    ] دسترسي
] همان چيزي از احكام دين كه براي شـما حجـت اسـت   [همان چيزي كه امر اول شماست       

  . عمل كنيد تا حقيقت براي شما آشكار شود

  .دو

 9	'�784��,7 : �-" 2�� 2FP� �3-� Q�R� �	
S T	��3
	
 �G" 5�6D :	
  �-" L-M� 2D T	
"CK9	' ?�	
U"  :�	, ���N�>� �># G��� �B !V" A
 ��4>� 2�W ;) همان( 

از . زماني خواهد آمد كه امـام از چـشمان مـردم پنهـان خواهـد شـد                :  فرمود 7امام صادق 
چه بر آن حجت داريـد،   به آن: مودوظيفه در آن زمان چيست؟ حضرت فر  : حضرت سؤال شد  

  . براي شما آشكار شود] 4با ظهور امام عصر[عمل كنيد تا حقيقت احكام 

  .سه

9	' �	-X �, 784� ��: 5��* � ( 	?� 2�� 2,�784� 2,7,9	6D  : <�=� �>?� �/F. C
� 9	# 2D � ( !8B &	
 	3�D ���� !A� ���?�F �
 �$-� ZD K [\% � ��* �
  ]	�8, 	�

 ^�A%_^�AR"`� 9	6D �2,:8/D 5�E+ L-M? <��D ]Z4" 7 ( VB a bV/c-�# ?9	/' : � C
"C �	=K 2D d, ��N�>D G=�8F �" ( �eM� 2># ���8�_ e�/>�`� �/�" A/
مجلـسي،   (;

 ) 1397نعماني، : ، به نقل از271: 13ج: 1427
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چه : حضرت به ما فرمود   .  رفتيم 7صادقبه همراه پدرم نزد امام      : گويد عبداهللا بن سنان مي   
گـر بـراي شـما نيـست و          حالي داريد، اگر در زماني قرار گيريد كه در آن زمان، امام هـدايت             

توانيد از حيرت و سردرگمي رهايي پيدا كنيد؟ پس براي رهايي از حيرت، دعاي حريـق                  نمي
: ست؟ حضرت فرمـود   فدايت شوم، در آن وقت، وظيفه ما چي       : پدرم گفت . را بخوانيد ] غريق[

كـه    در آن زمان به احكامي عمل كنيد كه حجيت آن براي شما ثابـت شـده اسـت تـا ايـن                     

  .برايتان روشن شود] 4در زمان ظهور امام عصر[حقيقت احكام 

  .چهار

 9	'784��,7:  	
 2�� �?�=� �># G��� �>?	34#	M, 7 ���FP� ) 272: همان( ;2 
ان چيزي كه در اختيار داريد و حجيت        نسبت به وظايف شرعي، به هم      : فرمود 7امام صادق 

  .آن برايتان ثابت شده است، عمل كنيد تا صاحب آن ظاهر شود

 آيا تمسك به دين     .بيان شده است   تمسك به دين     ، در عصر غيبت   مردم وظيفه   نيزدر رواياتي   
 ،؟ بـراي نمونـه     است جز عمل به وظايفي است كه به عنوان حجت شرعي براي مكلف ثابت شده             

  :كه بر اين مطلب داللت داردبنگريد ي روايتبه 

784��, 9	'7 :� ��� VB Q#	M" 4�1 A
� �N�>� K	= G-�8, 	3�D f�	g "*	>6� �9	' �h :
i8�, V�B�9	' �h  :� ��� VB Q#	M" 4�1 A
�84� 7 ^>��D   �N�>�" (KG-�حـر عـاملي،     (; ,8

  )1425صدوق، : ، به نقل از473: 3ج: تا بي

داران  براي صاحب اين امر، غيبتي اسـت كـه تحمـل آن بـراي ديـن               :  فرمود 7قامام صاد 
براي صاحب اين امر غيبتي است كه در زمان غيبـت بايـد             : گاه فرمود  آن. بسيار دشوار است  

يعني بايد به آن چيزي از دين كه حجيت آن ثابـت            (تقوا پيشه كرد و به دين تمسك جست         
  ).شد، عمل كرد

 منتظران در عصر غيبت، عمل به وظايف و تكاليف شـرعي و عمـل بـه                 وظيفه ،در اين روايات  
اين البته اثبات    .ه است  به اثبات رسيد   ها حجت بودن آن   ،اساس ضوابط فقهي    كه بر  چيزهايي است 

 ،نيـست وابـسته    همگان موظف به انجام تكاليف شرعي خود هستند، تنها به ايـن روايـات                كه  امر  
  .است كه به هيچ وجه، ترديد و مناقشه در آن وجود نداردبلكه مسلّم و ضروري دين و مذهب 

اگر عمل به وظايف شرعي در ميان مردم شدت يافت، قهراً زمينه براي اجراي دين كامـل بـه                   
 خلق فراهم خواهد شد و بهترين زمينه براي ظهور موعود عبارت اسـت از عمـل             ترينِ دست كامل 

  .شده استبه تكاليفي كه در شريعت مقرر مردم 
 ايجاد آمادگي و در فكر انتظار واقعي بودن براي ظهور موعود، وظيفه مـا               بگويدحال اگر كسي    

 چـون  ؛ وظيفه ما نيست، كه عمل به احكام شرعي و ترويج آناست منظور او اين     ، در واقع  ،نيست
 بهترين زمينـه را بـراي       ، به احكام و تكاليف شرعي و تقوا پيشه كردن          كردن عمل كه   م است مسلّ

 اگر كسي منكر لزوم آمـادگي باشـد، گـويي منظـورش ايـن اسـت كـه        پس .كند  مي فراهم ظهور
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آيـا   . مردم را به حال خود گذاشته و قلم تكليف را از ايشان برداشته اسـت               ،شريعت در عصر غيبت   
ـ تواند چنين اظهار نظـري       ، مي ترين حد از معلومات فقهي باشد      كسي كه در كم    د؟ كـدام فقيـه     كن

  ؟اي ندارند يبت بگويد مردم در عمل به وظايف شرعي خود، وظيفهاست كه در عصر غ
تـرين وظيفـه      مهم ، به تكاليف و احكام شرعي      كردن  بهتر عمل  سازي براي   زمينهترويج دين و    

داري و تقوا پيشه كردن بـه        دين. دكن   مي ترين زمينه را همين امر فراهم       مهم ون چ ؛منتظران است 
 . خواهد كرد  آمادهثابت است، جامعه را براي پذيرش دين كامل         ي كه در عصر غيبت براي ما        نميزا

 منكـر  بنـابراين، .  اين نـدارد  جزانتظار صحيح هم جز اين نيست و آمادگي براي ظهور هم معنايي             
داري و تعطيـل عمـل     تـرك ديـن    ،گـري  ابـالي   طرفدار ال  ، در حقيقت  ،لزوم آمادگي و انتظار واقعي    

 .به وظايف شرعي استكردن 

  سازي ه بودن ظهور بدون زمينهنتيج بي

 4 رسيده است، امام عـصر     :شماري كه از ائمه اطهار     بر آيات مباركه قرآن و روايات بي       بنا
/Gآيه مباركه   . دگستراناسالم را به طور كامل و در همه جهان خواهد            jW	k, lG�"� lX �� �H �X j��� m kVn" �� lBl/o �8  

 j% k��k* �(�/ p8" �q �� li �A k3jrl�k" p̂ j� �i kA �= j��" �( kG p� l= k��l/ ��� l= k jsF) كامالً بر اين مطلب داللت دارد كـه        ) 33: توبه

 كه در ذيل ايـن آيـه         نيز  رواياتي . تنها دين غالب بر جهان، دين اسالم خواهد بود         ،در عصر ظهور  
فر و   كـا  ،4د كه در زمان ظهور امـام عـصر        نداللت دار بر اين نكته     جملگي   اند،  بيان شده مباركه  

اقـرار    و واليـت ائمـه     6مشركي باقي نخواهد ماند و همگان به وحدانيت خدا و رسـالت نبـوي             
 ،طبرسـي ؛  211 :2ج: 1382 ،عروسـي حـويزي   ؛  87 :2ج: تـا  بـي  ،سلمي سـمرقندي   (.دكرخواهند  

  )697 :1ج: 1336 ،فيض كاشاني؛ 25 :5ج: 1379
 كـه در    يي شود تا جـا    اجرال  بايد به طور كام    4مهديم، اسالم در زمان حضرت      به طور مسلّ  
 تمـام   ،6 تجديدكننده دين است و بسان پيامبر اعظـم        ،حضرتآن   كه   آمده است روايات زيادي   

پـس  ) 1379،   نعمـاني  : به نقل از   ،540 و   539 :3ج: تا  بي ،حر عاملي  (.برد  مي امور جاهلي را از بين    
بـه  . نيـاز اسـت   چينـي  زمينـه به آمادگي و   شود كه براي تحقق اين امر در آن وقت،            مي قهراً ثابت 

وار پيش ببرد     به صورت معجزه   العاده و   خواهد همه كارها را با قدرت خارق        نميخداي متعال   يقين،  
  احديت  در آن زمان عناياتي خاص از جانب ذات مقدس         .ها بگيرد   اختيار را از انسان    ،و در آن عصر   

 بـه   ،540 و   496 :همـان (شده است    در برخي از روايات به آن اشاره         كه  چنان خواهد داشت، وجود  
 نيست كه اختيار را از انسان سلب كنـد و كارهـا را              چنان ولي اين عنايات     ،)1379،   نعماني :نقل از 

  . العاده پيش ببرد به طريق خارق
 بتواند سيطره دين اسـالم را       كه   اين  براي 4 از روايات استفاده مي شود، امام عصر       چه   آن بنابر

  : دشو  به برخي از اين روايات اشاره مياكنون .توحات فراواني خواهد داشت ف،در همه جا بگستراند
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  : فرمود6رسول گرامي اسالم. يك

!8"( �
 !83� �" !V� t�	u
 G, 7 e>v� 	0�	R
 ( w�;)    ،13ج: 1396حسيني شوشتري :

  )ةينابيع المود: ، به نقل از259

  .كند  غرب عالم را فتح مي از نسل من است كه خدا به وسيله او شرق و4مهدي

  : فرمود6رسول مكرم اسالم. دو

 HB� �
 H+� K��� 2�># ��	 �N" &�6� � �8" H4+ ( ���-�N6" e>v� 2>�,��� ^/4� x �/" ( 
 ���" &��  ;	3y>v� 2�># &��" K"C 7 9 ���  )96: 51ج: 1427مجلسي، (

وه ديلـم را فـتح كنـد و اگـر از     بيت من، قسطنطنيه و ك رسد، تا مردي از اهل      قيامت فرا نمي  
قدر طـوالني خواهـد كـرد تـا           عمر دنيا فقط يك روز باقي بماند، خداوند متعال آن روز را آن            

  .جا را فتح كند آن] قائم[

  : فرمود7امام باقر. سه

��	X ��	6" &	' C D��"����>v� ( >�-�-�N6" e� �M" ( ( �  �8/" 9	4+���: 52ج: همـان (; ���

339(  

و قـسطنطنيه و چـين و كـوه ديلـم را فـتح              ... ام عصر قيام كند، به كوفه خواهد رفت       اگر ام 
  . خواهد كرد

  :  فرمود7امام باقر .چهار

=2�?P��	6"	, 72�� D��" <$? � ���2D *�-z tAv� �B (*Z4"  )379: 11ج: 1413مفيد، ( ; 
الي اسـت كـه لـشكر       و در حـ   ... بينم در حالي كه در نجف كوفه است         گويي امام عصر را مي    

  .كند خود را به تمام مناطق پراكنده مي

 نيـازي  پس .گيرد  مي شود اين مبارزات به طريق غيرعادي صورت  صور ممكن است ت   جا   اين در
 باطـل اسـت و      چنـين تـصوري   شـود كـه       مـي   از روايات فراواني استفاده    .به تهيه مقدمات نيست   

  در روايتي، وقتي راوي از امام سؤال       ،ي نمونه برا. گيرد  مي با تالش و زحمت صورت    هاي امام     فتح
  تـسليم  4 همـه چيـز بـراي امـام عـصر          :گويند  مي كه مردم   آيا اين مطلب صحيح است     :كند مي
 هرگز و اگر قرار بـود ايـن طـور         « :ريزي نيست؟ حضرت در پاسخ فرمود      شوند و نيازي به خون     مي

گاه به    و آن  »هرگز« :فرمايد  مي تكرار باز حضرت    ».افتاد  مي  اين اتفاق  6، براي پيامبر اكرم   شود
 ما و شما عرق و خون را از پيـشاني پـاك             كه   اين تا« :فرمايد  مي خورد و  ميقسم   جان مبارك خود  

وقتـي در مـورد     ي،  در روايـت ديگـر    ) 1397،   نعمـاني  :به نقـل از   ،  543 :تا  بي ،حر عاملي  (».كنيم
 آيا كار حضرت به آساني      :دكرل   سؤا 7 سخن به ميان آمد، مفضل از امام صادق        4حضرت قائم 

ايـن  ) همـان  (». عرق و خون را پاك كنيد      كه   اين  تا ،خير« :رود؟ حضرت در پاسخ فرمود      مي پيش
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 سـخن   4 از حضرت قائم    نيز 7 در محضر امام رضا    . كنايه از سختي و مشقت زياد است       سخن،
گونـه؟ حـضرت در      چ : سؤال كردند  ».خاطر هستيد  شما امروز آسوده  « :حضرت فرمود . به ميان آمد  
 خواهد بود و    ها   عرق و خون و خواب بر پشت مركب        ،وقتي حضرت قائم ظهور كند    « :پاسخ فرمود 

  )همان (». است نامناسب، خشن و غذايشان،لباس حضرت
 و ناماليمـات  ها  با سختي4د كه عصر ظهور امام زمانن داللت دار بر ايناين روايات جملگي 

 بـدون   توان   مي تا اين حد سخت و ناگوار پيش روست، مگر         اگر شرايطي    پس. زيادي همراه است  
  دن زمينه، كاري از پيش برد؟ كرآمادگي و فراهم 

، از مـردم سـلب      4داللت كند كه در زمان امـام عـصر         هيچ دليلي در دست نيست كه بر اين       
 بلكه دليـل    ،شود و هر كس مجبور است مطيع حضرت باشد و با او به مخالفت برنخيزد               اختيار مي 

 اين قيد وجـود نـدارد كـه در          ،تعالي در قسم شيطان به عزت باري      براي نمونه،    .ر خالف آن است   ب
اسـت   بلكه او به طور مطلق قسم خورده         ، منتفي است   او  وساوس ،4 مهدي زمان ظهور حضرت  
 ي نيز آمده است كه هنگام ظهور و بعـد از آن،            در روايات فراوان   .دست برندارد  كه از ايجاد انحراف   

:  روايـت شـده اسـت      7 از امـام بـاقر     ،براي نمونـه  . چنان به كار خود ادامه خواهد داد       همشيطان  
 و شـيعيان    7دهد كه حق با علي      منادي آسماني در اول روز ندا مي       ،4هنگام ظهور امام عصر   «

به درستي كه حـق بـا عثمـان و پيـروان     : سپس شيطان در آخر روز از زمين ندا خواهد داد         . اوست
  ) 371 :11ج: 1413 ،مفيد (».گام است كه اهل باطل به شك خواهند افتاداوست و در آن هن

نفـس امـاره بـه كـار        اشتغال   اختيار انسان بر انجام كار بد و         ،شيطان و وساوس شيطاني   وجود  
در  صـبوري كـردن   و  از وي    د كه همراه امام بودن، تبعيت كـردن       نكن خود در آن زمان داللت مي     

 از  . خالف تمنيات نفـس و دسـتور شـيطان اسـت           ؛ چون است وار و ناماليمات كاري دش    ها  سختي
 در  ،بـراي مثـال   .  توصيه و امر شده است     4 در روايات فراوان به لزوم تبعيت از امام عصر         ،رو اين

  : رسيده است كه فرمود6روايتي از پيامبر اكرم

/6� 2/>�, HB �
 H+� {A| 2># @	�E, 	3�E, �>v" L4>� �h ���r
 ]}1 �->D ]2~ G/" 9	
!83�,��8>3� �
 �= ( GE4F	D G>=�* �	D ;)     ،بـه نقـل از     263: 13ج: 1396حسيني شوشـتري ، :

  )الدين سيوطي  اثر جاللالحاوي للفتاوي

دنبال هـم خواهـد       ه   ب ها   سپس فتنه  .مانند غبار و تاريكي است    كه  اي سخت خواهد آمد      فتنه
 پـس اگـر او را   .كند  مي خروج،گويند  مييبيت من كه به او مهد  مردي از اهل   كه   اين آمد تا 

  . شدگان باش  از او تبعيت كن و از هدايت،درك كردي

 اگـر افـراد     . دارد كه مكلف در ترك آن اختيار و انگيـزه داشـته باشـد              امر به تبعيت زماني معنا    
ـ فا  لغـو و بـي     ، امـر كـردن    ،االختيار باشند يا انگيزه كافي نداشته باشند       نسبت به عملي مسلوب    ده ي

شـود قـسمت عمـده فتوحـات          معلوم مي  ،بنابراين. د خواهد ش  است و شارع حكيم مرتكب كار لغو      



 

 

  161 

رس
بر

ي 
ي 

مبان
ينه

 زم
ت

ور
ضر

 
ود

وع
ر م

هو
 ظ

ي
برا

ي 
ساز

4

هايي صورت خواهد گرفت كه شيطان و نفس آنهـا را             انسان دستحضرت به صورت طبيعي و به       
خواهـد بـود كـه بـراي        امر   نتيجه قهري اين     پس .دارد از تبعيت كردن و تحمل ناماليمات بازمي      

رو   از ايـن   .مشكالت، آمادگي و استعداد الزم است     آن  ق آمدن بر    يط و به منظور فا    تحمل آن شراي  
كنندگان و ممتثلـين اوامـر       در ادعيه شريفه به ما تعليم فرمودند كه از خدا بخواهيم ما را از اطاعت              

 كه اين دعا در عصر غيبت       اند   توصيه كرده  :ائمه)  دعاي عهد  ،مفاتيح الجنان  (.حضرت قرار دهد  
د كه بايد با تـالش و طلـب توفيـق از            ننيز بر اين داللت دار    ي   دعاهاي فراوان ديگر   .ه شود خواند

 يكـي ديگـر از      .براي همراهي و تبعيت از حضرت در خـود بـه وجـود آورد             را  خداي متعال، زمينه    
 . اين است كه خداوند ما را از اعوان و انصار حضرت قرار دهد             ،دعاهايي كه به همگان توصيه شده     

ـ    يي برخوردارند تا جا   يي از مقام واال   4 اصحاب امام عصر   )همان(  7 از امـام بـاقر     ي كه در روايت
 را كه ميان شـرق و غـرب را          4بينم اصحاب امام قائم     مي گويا«: رسيده است كه حضرت فرمود    

 همه  . حتي حيوانات وحشي زمين و پرندگان آسمان       ،اند و همه چيز مطيع ايشان است       احاطه كرده 
ي ديگـر   هـا    كه قـسمتي از زمـين بـر قـسمت          يي تا جا  هستندسب رضايت ايشان    چيز به دنبال ك   

 بـه  ،494 :3 ج:تا بي   ،عامليحر   (».گذشت بر من    4كند كه امروز يكي از اصحاب قائم        مي افتخار
بـه  آيا رسيدن به اين مقامات جز با زحمت و آمادگي قبلي ممكـن اسـت؟                ) 1425،   صدوق :نقل از 
يـك  ة   تربيت و آماده نـشوند، ادار      آن دوران  براي   ، چنين مقامي هستند    تا ياوراني كه داراي    يقين،

 بـا اراده    رصـد و سـيزده يـاو        سـي  در رواياتي هم آمده است كه تـا        .ممكن است ناجهاني   حكومت
  ) 27: 1385، نودهي. ( امر فرج انجام شدني نخواهد بود،پوالدين براي حضرت فراهم نگردد

 اين وضعيت فراهم     ايجاد  شرايط كه  ن اين د بدو كر عدل و داد     توان زمين را پر از قسط و        مي آيا
فرمود جهان را پر از عدل      داد و    به ظهور منجي بشارت      6د؟ مگر نه اين است كه پيامبر خدا       شو

 در  اي   اين روايات از نظر كثرت تا حدي است كه امكـان هـيچ شـك و شـبهه                  ؟و داد خواهد كرد   
 آيا پر كردن زمين از عدل و داد جـز           )555  و 445 :3ج: تا  حر عاملي، بي   (. ندارد هارمورد صدور آن    

در  عـادت  خـرق معجـزه و  رخ دادن  بطـالن  گذشته، بـه با ايجاد آمادگي ممكن است؟ در مطالب      
 نيـز ماند كه اگر بناست زمين از عدل و داد پر شود و اين كار                 مي  شكي باقي  پس. ظهور اشاره شد  

م بـراي بـه وجـود آمـدن آن،          ييز اين نيست كـه بگـو      اي ج   چاره ،گيرد  مي با زحمت و رنج صورت    
 مـسئله مگر معلولي بدون علت قابل تحقـق اسـت كـه ايـن              .  الزم است  ،آمادگي و تهيه مقدمات   

  نقـل گرديـد، ايجـاب      6رو اين فرمايش كه به تواتر از پيامبر اكرم          از اين  .بدون سبب واقع شود   
  .باشد و تالش و آمادگي نياز كند براي تحقق چنين وضعيتي در همه عالم، به زحمت مي

 پر كردن زمين از عـدل و داد تنهـا توسـط خـود               سازي براي توان پذيرفت كه بستر    چگونه مي 
 : قرآن كريم ايـن اسـت كـه        استنادبر   كه سنت الهي بنا   است   در حالي    اين. حضرت صورت پذيرد  

G�7 n�k� �� �n> �# b& j� �6k, 	 �
 l p\ �R l�  ?�Pk, 	 �
 ( l p\�R l�  j� k3 kN lvF.) كنـد كـه    كريمه به خوبي ثابت مي  آيه  اين  ) 11 :رعد
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 وضـعيت را در جامعـه بـه سـمت           ،آسـا  سنت الهي بر اين نيست كه بدون اختيار و به طور معجزه           
صالح و نفي ظلم و پر كردن زمين از عدل و داد پيش ببرد، در حالي كه خود مردم هـيچ نقـشي                       

  . و با عنايت الهي صورت گيرد4مام عصرنداشته باشند و اين كار فقط به دست ا
  شـمار عقلـي و نقلـي اسـت كـه داللـت               خط بطالن كـشيدن بـر ادلـه بـي          ،اين اظهار نظرها  

 سـؤاالت   صورت،  در غير اين  . كنند  مسيرشان را مشخص مي    ، با اختيار و انتخاب خود     ها  دارد انسان 
   چـرا خـداي متعـال در زمـان           پـس  :كـه    ايـن   سؤاالتي مانند  ؛دمپاسخ فراواني به وجود خواهد آ      بي

آسـا كمـك      معجزه صورت پيامبرش را به     ، چنين كاري را انجام نداد؟ چرا خداوند       ،ناديگر معصوم 
ي ي خـدا  ؟ي فراوان را تحمل كننـد     ها   ساليان طوالني بايد فساد و تباهي و ظلم        درنكرد؟ چرا مردم    

 و جنايـت     اين همه ظلم  مردم  دارد كه     چگونه بر خود روا مي     ،كه قادر به انجام چنين كاري هست      
 باطـل و    ،گونـه اظهـار نظرهـا      كنـد كـه ايـن      ها سؤال ديگر ثابت مـي      را متحمل شوند؟ اينها و ده     

  .اساس است بي
 لطفـي اسـت كـه مـا از          ،نصب امـام  : دارد  مي  در پاسخ به اشكالي اظهار     ;مرحوم شيخ طوسي  

 معنا ندارد كه او ما را به انجـام آن  رو،  از اينانجام آن عاجزيم و اين فقط كار خداي متعال است و 
 اگـر   ، ما مقدور بود و هم بـراي خـداي متعـال           ي ولي بسط يد و تقويت او اگر هم برا         ،تكليف كند 

 بلكـه   ،بريم كه بر او واجب نيست       مي مالحظه كرديم كه ذات احديت از انجام آن امتناع نمود، پي          
كـه بـر   را اي  مند باشد تا بتواند نقش و وظيفه اليد و قدرت  چرا كه او بايد منبسط ؛بر ما واجب است   

 فعـل الهـي باشـد،       ، نيز گفتيم كه اگر بـسط يـد قـرار دادن امـام             . به خوبي ايفا كند    ،عهده اوست 
تواند با قدرت خود، دشمنانش را از بين ببرد           مي ها مجبور خواهند شد و خداوند متعال اگرچه        انسان

 ، ديگـر تكليـف كـردن      ،در ايـن صـورت     چـون     كند؛   نمي چنين ولي   ،كه ياري رساند  ئو او را با مال    
مند شـدن امـام را       است كه شرايط بسط يد و قدرت      اين   وظيفه ما    ،بنابراين. ستمعنا فايده و بي   بي

  ) 11 :1425 ،طوسي( .مكنيفراهم 
كند، امام هم با كمك مـردم و خواسـت            زمين را از عدل و داد پر مي        ،اگر خداوند توسط امامي   

اي   اين امر به اندازه    ،كار اوست   كمك ،ين كار اقدام خواهد فرمود و اگر هم عنايات الهي          ا هايشان ب 
كـار و     كمك ، اگر بناست مردم در آن عصر      .اي صورت گيرد   اين جريان معجزه  در  نيست كه كامالً    

 اين احساس و كمال را در خـود بـه وجـود آورنـد و خـود را بـه                     ،ياور امام خود باشند، بايد از قبل      
  . سهيم باشند،اي آماده كنند كه بتوانند در اين كار بزرگ هگون

 در روايات متعددي رسيده است كه تا قبل از ظهور حـضرت، بـه طـور كامـل                   ، جهت به همين 
 كلمـه غربـال     ، حتي در برخـي روايـات      .گيريد  مي ي سخت قرار  ها  شويد و مورد آزمايش     مي غربال

 چنـين  هم. )1425،  طوسي: به نقل از   ،537 و   510:جا  بي ،عامليحر   (ه است شدن سه بار تكرار شد    
 افراد  شود كه   بيان مي كه گوياي همين مطلب است و       است  هاي اهل سنت رواياتي آمده       در كتاب 
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 .بـه دسـت آورنـد      و اسـتعداد الزم را       ننـد ناخالص بايد از مخلص جدا شوند و افراد مخلص رشد ك          
  )مويني اثر حافظ حفرائد السمطين : به نقل از،641 :همان(

  سازي در قالب معرفي امام به مردم  لزوم زمينه

 دارد، شناخت مقام امام و پي بردن به جايگاه          يياز جمله اموري كه در تحقق ظهور نقش بسزا        
 دارنـده ايـن     انسان دريابـد   كه   اين  اول ؛اين شناخت از دو جهت بايد صورت گيرد       . و منزلت اوست  

ست و  ه امامي   ، بداند در هر عصري    كه  دوم اين  .دار است مقام از چه جايگاه و منزلت رفيعي برخور       
كنند،  درك و فهم     رااين دو جهت    همگان   اگر   .خداي متعال زمين را از امام خالي نخواهد گذاشت        

د نـ د و جـز او را پنـاه كامـل و منجـي حقيقـي نخواه               ندان  نمي جز حضرت را مصلح    ديگر كسي به  
كـم و كاسـت را       بي تنها اوست كه لياقت كامل و         واجد همه كماالت است و     ،امام معصوم . دانست

  .دبراي اداره بشريت دار
 از سوره مباركه بقره توجه شود كه خـداي          124براي پي بردن به جهت اول كافي است به آيه           

  :فرمايد  ميمتعال

G �q�> j, kCk� �( �k" �Kl� k�	 �+ p�k� �9	 �' n� l3n �O�P �D b� �dk� ��k, lG �, �� ��� kB �A j,k�  �� �9	/ �' �/k> �� p� lC j� k
 �( �9	 �' @	
	 �
k� kT	n-
 ��kk�	nr" m k8 j3 �� l9	�- ��F; 

خدا بـه    [و چون ابراهيم را پروردگارش با كلماتى بيازمود، و وى آن همه را به انجام رسانيد،               
 »]؟چطـور  [دودمـانم  از«: پرسـيد ] ابـراهيم [ ».من تو را پيشواى مردم قرار دادم      «: فرمود] او

  ».رسد پيمان من به بيدادگران نمى«: فرمود

 به ضـميمه  از اين آيه.  به مقام امامت داللت دارد 7حضرت ابراهيم بر رسيدن   اين آيه مباركه    
 حضرت به مقام نبوت و خلّت رسيده بود، بـه  كه  آنبعد ازامامت  كه مقام    شود  مي آيات ديگر ثابت  
 وقتي صاحب    و ت ابراهيم در زمان كهولت     حضر كه    دنداللت دار اين   آيات بر     آن .وي اعطا گرديد  

  اگر در اين آيه، اين مقام را بـراي فرزنـدان خـود طلـب               .دار شدن نااميد بود    فرزند شد كه از فرزند    
اي است كه حـضرت بـه مقـام نبـوت و خلّـت                گوياي اين است كه اين مقام بعد از برهه         ،كند مي

 براي رسيدن به آن دو مقام، مورد ابتال         راهيمابكه   اين با   )270: 1ج: 1372 يي،طباطبا (.رسيده بود 
 .رو شـد    روبـه  متعـدد    هـاي   آزمايش با سخت واقع شد، باز براي رسيدن به اين مقام           هاي  و امتحان 

گاه خداي متعـال او را بـه      آن ،»تمهنأف «، به طور كامل سربلند بيرون آمد      ها  وقتي از همه امتحان   
 بـه   تنهـا  بلكـه    ، امام نبودند  ،شود كه همه پيامبران     مي از اين آيه به خوبي روشن     . اين مقام رساند  

 بـراي خلّـص از ايـشان       ،داري جامعه   مقام زمام  . الهي بودند  هايرسان دستور  عنوان پيك خدا، پيام   
 اگـر هـر پيـامبري مقـام امامـت      انـد؛ چـون   هترين مقامات انساني راه پيـدا كـرد       است كه به عالي   

 ن زماني كه به پيامبري رسيده بـود، ايـن مقـام را دارا             بايست آ   مي داشت، حضرت ابراهيم هم    مي
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 چـون مفـاد آيـه       ؛ اين آيه مباركه معناي درستي نداشت      آمدن ، اگر اين مقام را قبالً داشت      .بود مي
 ابراهيم به مقام امامت     كه   اين ، عبارت است از   ها اين است كه پاداش پيروزي كامل از همه امتحان        

 كـه گفتـه     شت ديگر جا ندا   ،قبالً به اين مقام منصوب شده بود      و  ا اگر   .از طرف خداي متعال رسيد    
شود در اين زمان كه بعد از دوره نبوت و خلّت است، مورد ابتال قرار گرفت و چون از همه مراحل                     

 جدا و متمايز از مقام نبـوت اسـت          ، مقام امامت  ،بنابراين. و را به اين مقام رساند     ا ،پيروز بيرون آمد  
  .و تنها بعضي از پيامبران اين مقام را داشتند) 449 :1ج: 1409 ،طوسي(

 ، در مورد داللت ذيـل آيـه مبنـي بـر            است يي كه در زمينه اصول فقه نگاشته شده       ها  در كتاب 
 صدر  با اين حال،   .يي وجود دارد  ها   بحث ، الزم است يا خير    ، عصمت در همه عمر براي امام      كه  اين

قام امامت از ناحيه خدا متعال صورت گرفته كه به          آيه به خوبي داللت دارد كه براي كسي جعل م         
 هايي تر از آزمايش    قطعاً سخت  ها اين آزمايش .  پيروز بيرون آمده است    ها  طور كامل از همه امتحان    

 هـا    قهرًا كسي كه در همه آزمـايش       .آيد  مي است كه براي رسيدن به مقام نبوت از انسان به عمل          
امر، يكي از    اين   .قرار گيرد در باالترين درجات از كمال        و تواند غيرمعصوم باشد   ، نمي روسفيد است 

  .ستاي و گذرا  آن هم به صورت بسيار اشاره، امامت از منظر قرآنمسئلهتوجه به ادله 
براي پي بردن به جهت دوم هم قبالً از نظر گذشت كه شرط حكمت و حكيمانه بـودن افعـال                    

 دليل كه بر خداوند متعال واجب است         همان به .الهي اين است كه زمين را از حجت خالي نگذارد         
هـا را بـه      پيامبر بفرستد و مردم را از گمراهي نجات دهد و اداره جامعه را بر عهده بگيرد و انـسان                  

سمت معنويات هدايت كند، به همان دليل هم الزم است در جامعه امام قـرار دهـد و زمـين را از                      
  اين دو جهت به طور كامـل بـشناسند و عـالوه بـر              منتظران موظفند امام را از    . حجت خالي نكند  

  . تالش كنندديگران معرفي او به براي ، خود نسبت به مقام امامت شناخت پيدا كردندكه اين
 زمـاني بـا كمـك مـردم بـه      4 از اين جهت است كه امام عـصر    امام اهميت و فايده شناخت   

نيـز  اطاعـت     پيـروي و   .ي كننـد  اهداف بلند خود خواهد رسيد كه مردم از وي به طور كامل پيـرو             
دوم . اسـت شود كه اول بداند خداي متعال بـراي او امـام قـرار داده                 مي زماني براي انسان حاصل   

 . به طور كامل مورد اطاعت قرار گيرد       باشد تا  مصون و معصوم     ، از هر گناه و خطا      مطاع  امام كه  آن
مورد نظـر   هاي عالي    افت به هدف   امام توان خواهد ي    ،هاي گوش به فرمان و مطيع      با وجود انسان  
 4 شـناخت امـام زمـان      براي وظايف مردم در عصر غيبت       درباره روايات فراواني    .دست پيدا كند  

  :توان به اين روايات اشاره كرد  ميبه عنوان نمونهكه رسيده است 
  :فرمود  در حديثي7 امام صادق.يك

نـد و سـپس حـضرت       بير را ب   ايـن امـ    كـه    آن اگر كسي امام خود را بشناسد و بميرد قبـل از          

حـر  ( .باشـد   اش  در خيمه  4 اجر او مانند كسي است كه با حضرت قائم         ، ظهور كند  4قائم

  )1425طوسي، : ، به نقل از515: 3ج: تا عاملي، بي
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  :  فرمود7 امام صادقي، در روايت ديگر.دو

 4ممانند كسي است كه با حضرت قـائ       او   اجر   ،كسي كه اين امر را بشناسد و سپس بميرد        
  )همان( .كشته شود

   : رسيده است7 در روايتي ديگر نيز از امام صادق.سه

مجلسي، ( . باشد 4گاه امام قائم   ه مانند كسي است كه در خيم      ،هر كسي امام خود را بشناسد     

  )276: 13ج: 1427

 در آخرين   .به زراره تعليم فرمود     را براي زمان غيبت    يي دعا 7امام صادق ،  بر روايتي   بنا .چهار
   :چنين آمده استدعا ز آن فرا

 ��" �A� �3 �$# 2-D>KD J �?K � �AEF x � �$# 2-D>K2-�* �� 5��� �� �322: 1425صدوق،  

او  از محبـت     شـان ها ، دل مـردم او را بـشناسند     اگر امام به مردم به طور صحيح معرفي شود و           
 ولـي   ،سدنماي جمـال و جـالل الهـي را بـشنا            آيا ممكن است كسي آينه تمام      . خواهد شد  سرشار

  نسبت به او عشق پيدا نكند؟
   بـه درسـتي     4خـصوص قـائم     ايـن بزرگـواران بـه       بـرد تـا    بايد تمام تـالش را بـه كـار        پس  

  باشـد كـه زمينـه محبـت و عـشق مـردم را بـه آنهـا                  چنـان    هم بايد     ايشان  معرفي .دنمعرفي شو 
منان هـم مهربـان     كه با دش  است   در روايات به شيعيان توصيه شده        به همين دليل،  . به وجود آورد  

 معرفـي كننـد كـه    چنان را : نداشته باشند و ائمهاي  رفتار زننده:باشند و به عنوان پيرو ائمه   
اي از    در توصـيه بـه عـده       7 امـام صـادق    ،بـراي نمونـه   . مردم نسبت به ايشان محبت پيدا كنند      

  :فرمايد  ميشيعيان

 ( ��8% t8� ( 7 !�6>, ������� ]*?	
� �M/" �N# ( 4y� ( ��4y/� �/� � ]	u/D
 �N" ( &Z� ��" &	E� ��� ,&	E( �B8+	N
 2D � ( �B	�A
 (*��  �FD �BU�	-+ �E4J �� � 2/,
 �8# 2-h� �� 	->E�� � ,�3-
 �?	= �
 �	�� �?	= 5�4" HB� ( �3-/
 �	= G�6D �	= �� �	/= �
 �C�
 ��3D ( �3-
 � ( �3-/
 �	= &	
 �	= �� Q#	/� �	/= ��( �3-/
 �	/= �/?	
 � �	/= �

"V= ( �3-
 �	= �E�*( Q#	��?�= K �4#  	?�4�/�-" 2"/ �R4F � ( T	 	?����3�/"; )  ،صـدوق

  )70:تا بي
گويي در گفتار و رد امانت و حسن معاشرت و سالم كردن             بر شما باد به تقواي الهي و راست       

 بـه تـشييع     هاي آنها عيادت كنيد و      در مساجد آنها نماز بخوانيد و از مريض       . و اطعام ديگران  
اي  ها از هر دسـته      بيت جزو بهترين   شيعيان ما اهل  : جنازه اموات آنها برويد؛ چون پدرم فرمود      

اگر امام جماعتي بود،    . اگر مؤذني بود، از ايشان است     . اگر فقيهي بود، از ايشان است     . هستند
از ايـشان   اي بود،    از ايشان است و اگر صاحب امانتي بود، از ايشان است و اگر صاحب وديعه              

  .مند سازيد و بغض ما را در دل آنها ايجاد نكنيد گونه مردم را نسبت به ما عالقه اين. است
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توان امامي را شناخت كه نسبت به گرسنگي كساني كه در دورترين نقطـه از مركـز          مي چگونه
ـ     نمـي  دارد كـه غـذاي مطبـوع        مي  نيست و اظهار   اعتنا  كنند، بي   مي حكومتش زندگي  راي خـورم ب

) 45 نامـه    :نهج البالغه  (. در يمامه يا حجاز كسي گرسنه باشد       )كه   اين فقط به احتمال  ( شايد   كه  ناي

   را مصلح و اليق تصدي حكومت و اداره جامعه دانست؟7و به او عشق پيدا نكرد و جز امام معصوم
  مقـام امامـت و وجـود       ازسـازد، شـناخت مـردم         مي  زمينه را براي ظهور فراهم     چه  ، آن بنابراين

شـود و عـشق و ارادت هـم           مـي   شناخت موجب عـشق و ارادت      چون ؛ است 4مبارك امام عصر  
 سـودمند و    7 حـضور و ظهـور امـام       ، فقـط در چنـين شـرايطي       .شـود   مياطاعت و تسليم     باعث
  . خواهد بودبخش نتيجه

  سازي  ادلة وجوب انتظار بر لزوم زمينهداللت 

تـوان   مـي  نيـز   ديگـري ه ميان آمد، از روايات  در كنار ادله متعددي كه تا به حال از آن سخن ب           
اين روايات هم   .  الزم و واجب است    ،4كند انتظار براي ظهور امام عصر       مي استفاده كرد كه ثابت   

 اكنـون  .كنـد   مي داللت يساز   بر لزوم زمينه   ،با توضيحي كه پس از نقل آن از نظر خواهد گذشت          
  :مكني  ميچند روايت را به عنوان نمونه ذكر

  .يك

�9	' *(�	z 2, �� G- :AvE+ 2,� 5�'7 :7 9�X� �, 	�! ( �/�" 2F �*�
 �AEF HB 
 ��� 2F��
 ( ���"� 2�	�6?�=	?9	' :9	6D :�E? �9	' :5�6D :D J"	X� 2�?K 2/-4�~ @�"PN
 

D 	3�DJ�# �H= ��F�	�S L��>X� � ( 2u� H��' �4" ��v�
 2�?�9	'  :/>+	# �	B?K 
5�' :8, 2?}��-�K G, �H+( �U� 7 ��8F !V�" �/>�, HB� ( 5?K� G/, H/+( �U� 7 �/�*� 

9	': � 5-= ��� 7 ( �"PN� 5�r�� 86D ��4g ��' �-���K/�" 2�	/,� ��* ( 2-�*  !V
 �U� 7 ��8?G, �H+(: � �� [*	3� � G"� �� ��� �� ( 7 7 9�X� @86� ( d, �A'  G/, ]	+

8-� �
 ( 7���" ��" " �� �(8� �
 []}" ( 	- �>" ( 	?� ���N� ( 	-��	' �	r>? ( 	?A
 *	/3>+
���" )10ح: 2ج: تا كليني، بي (�) 

به جارود فرمود كه دين من و دين پدران من، بعد از شهادت               به ابي  7در اين روايت، امام باقر    

چه از نزد خـداي متعـال آمـده اسـت و               آن وحدانيت خداي متعال و رسالت پيامبر مكرم اسالم و اقرار به          

  .واليت ما و برائت از دشمنان ما و تسليم امر ما عبارت است از انتظار قائم و تالش و پرهيزكاري
  .دو

 ���9	' �2vEz H��dX:  2/�� H+� H�* 2/,�A/vE+7 G/" 9	/6D �v�y/� G/E
 ( ��/, 
AvE+7 :N� ��	� �v�y� iVBP �8" �� 9 �" ��E" G�D H46� !VH��9	6D  : VB 7 ���
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 !V�"�8����,� 9	6D  AvE+7 : � �� [*	3�� G"� ���� � i8#( 7 K ( G/" � ��/ ���  @86 
+ d, �A6F ( G"�X� ( i84�	8-� �
 ]  	/-" ����" ( 7� �(8/� �/
 []}/" ( 5/�4" H/B ( 	?

 �>"� ���N �>" ( ���" ( 	?A
D 	-��	' �	r>? ( L��J* 	-" �� �"(�	/0 ]	/+ 7 ]	� C� ) همـان :

 ) 13ح: 2ج
كـرد كـه آن ديـن          به شخصي كه از ديني سؤال مـي        7امام باقر : گويد اسماعيل جعفي مي  

بعد از شهادت به وحدانيت خدا و رسالت نبي مكرم اسـالم            : موجب قبولي عمل است، فرمود    
و پرهيزكـاري و تواضـع      بيت و بيزاري از دشمنان ما و تسليم امـر مـا              و واليت براي ما اهل    

؛ چون براي ما دولتي اسـت كـه هرگـاه خـدا بخواهـد،               4عبارت است از انتظار براي قائم     
  . تشكيل خواهد شد

  .سه

784� 2, ��7 � �?&�� �C 9	' G : � �U� 7 H46� � d, �=}�� � �H+( @Z�� *	4E" �
  � �� 
5�6D ?G,:2�, �9	6D : [*	3� � � �� G"� ��( 7  ���  ��� � ( G"�X� ( i84� @8 d, �A'� 7 A


 �
 ��}" ( 	-" ����" (�� 2-E� 	-�8� ��	� ���/�>" ( �� ( ���/" ( �/W ���N ( *	/3>+
 ��"� ( �-�?P���	6�" �	r>?� ) ،باب التمحيص: 106: 1397نعماني(  

ندگان را قبول خواهد كـرد،      چه خداي متعال به وسيله آن، عمل ب         آن:  فرمود 7 امام صادق 

 و اقرار به امر الهي و واليت ما و برائـت            6بعد از شهادت به وحدانيت خدا و رسالت پيامبر        
از دشمنان ما و تسليم از براي ايشان بودن و پرهيزكاري و تالش و طمأنينه، عبارت است از                  

  . 4انتظار براي قائم

 در كنـار شـهادت بـه        7 امـام صـادق     و 7د كه امـام بـاقر     شو   مي در اين سه روايت مالحظه    
 بـر   كـار فرمايند كه اين      را مطرح مي   4 انتظار قائم  مسئله ،وحدانيت خداي متعال و رسالت نبوي     

  است  مسئله انتظار در كنار مسائلي ذكر شده       بر اين،  عالوه   .دكن   مي اهميت و وجوب انتظار داللت    
  .دشياد   قبول اعمال بندگانمايهكه از آن به عنوان 

  .چهار

 �2-N% ��rE"84� ��,9	' : ��X 2�� 5��*  ��� !8 �2�� �, 8 �/, A/vE+ �/, 2/X�
 �, 
 ��� �2�� �, 8 �2�� �, �N% �, Q"	� 2, �, : ( � l 	? 8/��� ��� ��	/6" �/� G"P/X  �/B

 �!83� �\1 (i2" 9	6D 2?�8>,	D , : 	�� �X	6" 	,� ��/�-
 ��	6"  �!8/3� �/B 	/�"  Q/� !V� �
 l� 2D Ar>-( i��3� 2D �	�� ( G>4�1���� )  ،351: 1425صدوق ( 

 ،فرمايد كه انتظار در زمـان غيبـت         مي  تصريح 7د كه امام جواد   شو   مي در اين روايت مالحظه   
  .دش از آن ياد ،واجب است و در كنار وجوب اطاعت در زمان ظهور
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  سازي داللت ادله فضيلت انتظار به لزوم زمينه

 وجوب انتظار داللت دارد، به رواياتي هم كه بر فـضيلت            مسئله بر    كه  ياد شده  عالوه بر روايات  
براي نمونه، توجه به روايات زير مدعاي ايـن مقالـه را بـه              . دكرتوان استناد    ميانتظار داللت دارد،    

  .كند  ميخوبي ثابت
  : فرمود6رسول خدا .يك

� H�D� l 9d� �
 2>� �U� 7 �
 {Av" �	r>? �H+(;) 584: همان ( 
   .ترين اعمال امت من، انتظار فرج از خداي متعال است يلتبافض

  : فرمود7 اميرالمؤمنين.دو

� Ar>-� �yu>�	= 	?A
7 H�4X 2D G
 )585: همان( ;� ,8
  .منتظر امر ما مانند كسي است كه در راه خدا در خون خود غلتان است

  : فرمود7امام صادق .سه

� VB 2�� ��-
 �	
 �
G" @Ar>-
 A
��	6" f	�ND 2D �	= ��= �	= 4;) 584: همان( 
 سـكونت   4هر يك از شما كه منتظر اين امر باشد، مانند آن است كه در خيمة امام عـصر                 

  ) 4كنايه از نزديكي زياد به امام عصر. (گزيده باشد

  : فرمود7امام صادق .چهار

 ���" Ar>-� �u"	= s� 2?	7 9�X� !8� �, Gv�X AB	6 ��V� G-� ;) 587: همان ( 
  .  شمشير بزند6منتظر امام دوازدهم مانند كسي است كه در ركاب پيامبر

  : فرمود7امام صادق .پنج

 	��\M, 	,!Ar>-� 	-��	' �E�u" 2,�� �G>4�1 2D i��3r" �;) 335: همان(  
 ما، كساني كـه در زمـان غيبـت، منتظـر ظهـور              4اي ابوبصير، خوشا به حال شيعيان قائم      

  .اويند

  : فرمود7امام باقر .شش

 ���� (� ��� VW Ar>-�  H�
 G" A
� �M" A+ �
 ( ��	6" ��	� H>6D GE
 {A�D 	-��	' ��*
 �(8� H�
 G" �	= 	?�G" �	= 	-��	' L
 H>' �
 ( @8�3� ��s� A+H�
  ��s/� ( �N� A+ 

 @  )4ح: »االيمان و الكفر«باب الكتمان، از ابواب : تا كليني، بي( ;�8�3
ثواب منتظر اين امر مانند كسي است كه در حال نماز و روزه باشد و كسي كه در ركاب امام                    

 شهيد را خواهد داشت و كسي كه در ركاب حضرت         20عصر دشمني را از پاي درآورد، ثواب        
  . شهيد را خواهد داشت25شهيد شود، اجر 
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 بيـشتر بايـد     ح منظور توضي   ولي به  ،داللت اين روايات بر مدعاي مورد بحث بسيار روشن است         
 زماني خواهد   كه   اين  اميد به  ؛توقع ظهور حضرت    نشدن و داشتن   نااميدگفت انتظار عبارت است از      

  .كند اجرا مي ظهور خواهد كرد و اسالم را به طور كامل 4آمد كه امام عصر
 ، باشـد   به تحقق چنين روزي اميد داشـته        آيا ممكن است كسي واقعاً     ،با توجه به حقيقت انتظار    

 انتظار را متعلق طلب خود      ،آيا معقول است كه شارع مقدس       مهيا نكند؟   زمان ولي خود را براي آن    
 نياز بـه انجـام كـاري        كه   اين قرار دهد و منظور او فقط اين باشد كه مردم اميد داشته باشند بدون             

 ين عمـل يـاد شـده      تـر  باشد؟ اگر در روايات به انتظار امر شده و اگر از انتظار به عنوان بافـضيلت               
 كلمات شارع مقدس به عـرف  چون ؛ طلب اميد به همراه لوازم آن است ، مراد از آن   ، در واقع  ،است

گويند مرجع در تشخيص الفاظ به كار رفته در كالم            مي نظران علم اصول فقه     صاحب .شود  مي القا
 لوازمي چون تهيـه  د كهشو  مي از استعماالتي كه اين واژه نزد عرف دارد، معلوم. عرف است  ،شارع

شود كـه كـسي بـه انتظـار           مي  وقتي در عرف مطرح     مثالً .ه است شد اراده   ،ينچي مقدمات و زمينه  
 ازخانـه، اسـباب پـذيرايي         از اين كالم اين طور متفاهم است كه صاحب          است، مهمان يا مسافري  
 فهميده  »سازي آماده«،  »انتظار« از واژه    ،بر متفاهم عرفي    بنا . است را آماده كرده  مهمان يا مسافر    

 د، در شـو    مـي   انتظار، آمادگي و آمادسـازي اراده      ةو وقتي مشخص شد كه نزد عرف از واژ        شود   مي
  انتظـار آن را    چـه    آن  بايد به قرينه مناسبت ميان مفهـوم انتظـار و          ، مصداق آمادگي چيست   كه  اين
  .مكني توجه ،كشيم مي

 ن حالي و مقالي آن كالم توجـه       ي به قرا  ، عرف در تعيين مراد از يك كالم       بايد گفت توضيح  در  
شود شـراب حـرام       مي  وقتي گفته  ،براي مثال . دكراساس آن مشخص خواهد      كند و مراد را بر     مي

شود پوست فالن حيـوان       مي  ولي وقتي گفته   ،است  نوشيدن شراب  ،فهمد كه مراد    مي است، عرف 
پوست نبايد به عنوان لباس اسـتفاده  اين نوع از  كه   اين حرام است، مراد از آن عبارت خواهد بود از        

اساس تناسبي كه ميان هر موضـوع بـا           ولي بر  ،در اين دو مثال به كار رفته است        كلمه حرام . دكر
.  چـه چيـزي اسـت      شود كه مـصداق حرمـت دقيقـاً         مي استفاده خاص از آن وجود دارد، مشخص      

 به واژه انتظار توجـه     اگرحال  . در يك جا، نوشيدن است و در جاي ديگر، پوشيدن          مصداق حرمت 
 انتظـار   چـه    آن كنيم، با كمي دقت درخواهيم يافت كه انتظار هر چيزي با كار خاصي در ارتباط بـا                 

مهمان بـه خانـه ايـن       كشيدن براي آمدن     انتظار   تناسب ،براي مثال  .داردتناسب  كشيم،    مي آن را 
سـيدن وقـت امتحـان و        انتظار يك محصل براي ر     تناسب فراهم باشد و     يياست كه وسايل پذيرا   

    انتظار ظهور مـصلح     تناسب .آموزي بيشتر كند   ت خود را در مطالعه و علم      كنكور اين است كه جدي 
ي خـود را بهتـر و       هـا    اهـداف و برنامـه     ، حـضرت  تااين است كه شرايطي را فراهم كنيم        نيز  كل  

  .اجرا كندتر  سريع
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 شـود و بـا توجـه بـه      مـي آمادگي فهميـده  ، از واژه انتظار، نزد عرفكه  اين با توجه به  ،بنابراين
  انتظـار آن را    چـه    آن قرينه مناسبت ميان انتظـار بـا      به  بايست    مي  در تعيين مصاديق انتظار    كه  اين
رسيم كه مراد از روايات فراواني كه بر لزوم انتظار داللـت              مي ، به اين نتيجه    دقت كنيم  كشيم، مي
بايد آمـادگي ايجـاد      4ي امام ها  تر برنامه   سريع د، اين است كه براي تحقيق و اجراي بهتر و         ندار

 اجراي كامـل ديـن اسـالم        ،ي كه در يك كلمه    هاي   شناخت اهداف و برنامه    ، براي اين منظور   .كرد
  .است، الزم و ضروري خواهد بود

  در عصر غيبتسازي ظهور  براي زمينهتكاليف شيعيان هايي از  نمونه

د كه شـيعيان    نكن  مي  و مشخص  اند   انتظار پرداخته  لهمسئ به   طور مستقيم   در كنار رواياتي كه به    
 دارند، رواياتي وجود دارد كـه  يتكليفچه ظهور سازي براي  انتظار و زمينهدر عصر غيبت نسبت به   

. گونه باشد و چه تكاليفي در زمان غيبت متوجه آنهاست         سازي بايد دقيقاً چ     زمينهكند    مي مشخص
 بـه برخـي از      جـا    اين  و اجتماعي قابل تقسيم است كه در       تكاليف در روايات به دو قسم فردي      اين  

   .آن اقسام اشاره خواهد شد

   و تكاليف فردي اقسام وظايف)الف

  دعا كردن براي ظهور و فرج حضرت. يك

  . پرداخته شده استمسئلهدر روايات فراواني به اين 
  .يكم

A=C ��8# 2D  G�D!83� �4�1,5�' :>E�� L-MF <�= ?K9	' :, �����  �8"	 �	/r>? ( ]	�
{Av" )102: 2ج: 1398اصفهاني، ( ;

بر شما بـاد    :  وارد شده است، حضرت فرمود     4در حديثي كه در مورد غيبت حضرت مهدي       
 . به دعا كردن و انتظار فرج

  :در توقيع مروي آمده است. دوم

� �8" (A�=	�]D {Av" H�$E>, J ��"C K��+AD �) 141: 1ج: همان( 
  .د دعا كنيد؛ چون در آن، فرج شما نيز هستبراي تعجيل فرج زيا

  : فرمود7امام حسن عسكري. سوم

 ��4�R�" 7 (� �4�1   ���W �
 	3�D �$-�� �� �4h �
  �U� 7 G> �H+(, 9�6" 2�� J
	
G> �D( (  G/6
 �8�" 	3�DG+AD H�$E>, ]	�� ) ،357: 1425صدوق ( 

 كـه خـدا او را در مـسئله امامـت            غيبتي خواهد بود كه از آن نجات نيست مگر براي كـسي           
  .تثبيت كرده باشد و توفيق دعا براي تعجيل فرج داده باشد
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ثور ماننـد  أ وجود دارد و به ما از طريق دعاهاي م   شماري  بيدر كنار رواياتي از اين دست، ادعيه        
ي كه نسبت به تعجيل ظهور دعا كنيم و از درگـاه الهـ            است  تعليم داده شده     ... عهد و فرج و    ،ندبه

دساز خود را ظاهر بخواهيم تا ولي.  

   عمل به وظايف شرعي.دو

 بـه روايتـي ديگـر    جـا   ايـن  درشد، رواياتي به عنوان نمونه نقل ، قبالً نيز در اين زمينه كه  چنان
  .كيد بيشتري صورت گيردأ تمسئلهم تا نسبت به اين كني  مياشاره

  : فرمود7امام صادق

 i �� �
� �
 ���� �� ,��	6" �	y�� �/X	� ( ���"	/, H�E�" ( Ar>-��D �/B ( tZ/�
Ar>-
  )106: 1379نعماني، (; �� �

 باشـد، در انتظـار باشـد و پرهيزكـاري كنـد و              4هر كسي كه دوست دارد از اصحاب قائم       
  .داراي اخالق نيكو باشد و اينها را در حال انتظار حفظ كند

  تحصيل معرفت نسبت به حضرت . سه

 داليل عقلي وجود دارد و در ادعيه مأثوره نيز به مـا تعلـيم داده                كه   اين ر عالوه ب  ،بر اين مطلب  
 :شود اكنون فقط به ذكر چهار مورد آن بسنده مي. شده، در روايات فراواني هم به آن توصيه شده است

  : فرمود7امام موسي كاظم. اول

 ��� �
 2D � 	
 L��$, Av= 86D �E,���	4F 7 9U?a 2"	EF ( ��DAE
 	B8#�  �H/= 2/D &	
 
 ( �	
S�G>E? ( GM�u, � ) 104: 2ج: 1398اصفهاني، ( ;)

چه از ناحيه خداي متعـال صـادر شـده،            اگر كسي در چهار چيز شك كند، نسبت به تمام آن          
  . اولين آن معرفت نسبت به امام و خصوصيات اوست. كافر شده است

 خداونـد، امـام و حجـت        دارد كـه اگـر      اي بـه خـدا عرضـه مـي          در خطبـه   7امام صادق . دوم
  :االتباع خود را از نظر مردم مخفي كرده، علم به او و آدابش را در قلب مؤمنان تثبيت كرده است واجب

 ��" �3� �?� G  �8,� ��K �$# �
 " �K�36�� 2�� , ��8� ��* 2"K- ��EF ,��� �3�K �Zc" , 
 �$# H�4F>K� � ( � �H �	4F �"(	��K 8E, �C  G, �3>�8B� �
� 	 �	/��	,  �/" AB	� �>/>�
 (

 �'¡
 ,Q� �� �-" �� �	1  ��/�' 2D G,*� ( G��� �3-� QR� x �3>?8B 9	# 2D GM�� T	
�>4�
 �-
��,���
	� 	W �3D �) 106: همان(  

  : فرمود7امام باقر .سوم

 G"  �" ( �	
 �
� ���B	+ �>�
 G>>��D &	
� ��	� �B ( �	
 �
 ( � �¢� x G
	
 �86F iVB & 
� A
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اگر كسي بميرد و امامي نداشته باشد، به مرگ جاهلي مرده است و اگر عارف به مقـام امـام         
باشد، تقدم يا تأخر اين امر به او آسيبي نخواهد زد و كسي كه بميرد در حالي كه امـام خـود          

  . باشد4گاه قائم ه است، مانند كسي است كه در خيمهرا شناخت

  : فرمود7امام صادق .چهارم

 �A� �
�Ar>-� f	�ND 2D �	= ��= �	= G
	
 ) همان( ;
  .  باشد4گاه قائم كسي كه امام خود را بشناسد، مانند كسي است كه در خيمه

   افزايش توان تحمل و ظرفيت وجودي.چهار

داللت دارد كه تحمل واليت      امر    بر اين  ،دشو   مي  عنوان نمونه نقل   رواياتي كه برخي از آنها به     
تـرين   خالص ند تا كن به آمادگي قبلي نياز دارد و افراد در عصر غيبت بايد خود را پااليش                :ائمه

 تنهـا بـراي ايـن افـراد ممكـن اسـت و              : تحمل واليت ائمـه    چون ؛ندشواهل ايمان مشخص    
  .ه اهداف خود جامه عمل بپوشاندتواند ب  مي اين افرادياريبا  7امام

  : فرمود7منينؤ اميرالم.اول

� �� � 	?A
�� ( GDAE� � ,QEM>N
 QE� 5�4" HB  �A6� G, � �� �
K �A6
  �� �24? ( HXA
 � (
£" G4�' 7 �y>
 Q�$? �
�
�d� )465: 2ج: همان( ;

كند مگـر فرشـته       ميشناسد و به آن اقرار ن       بيت سخت و دشوار است و آن را نمي         امر ما اهل  
مـورد   مقرب يا پيامبر فرستاده شده يا مؤمني كه داراي نجابت است و قلب او بـراي ايمـان                 

   .امتحان الهي قرار گرفته است

  : فرمود7امام صادق .دوم

� �� � G��>¤ � QEM>N
 QE� 	?A
� ��� G4�' 2D 7 Q>= �
 �d� )همان (�
كند، مگـر كـسي كـه خـداي            را تحمل نمي    ت و آن  كه امر ما سخت و دشوار اس       درستي    به  

  .متعال ايمان را در قلبش جا داده باشد

  : فرمود7امام باقر .سوم

E�u" GR�O ��8#�, P� 	3>-N" G3-= 	
 !�8F�5�'  :8D 7 2-�E+ �B 	
a9	' ?: 9�/' 
2, �, 2�� Q"	�7 � �� � G��>¤� ,QEM>N
 QE� 	?A
� �� �
K �A6
  �� �2/4? (/XA
  H

�£" G4�' 7 �y>
 �
�
 (�d� � 	�� �A" 	, L�, ��  !AF� �?�
 ���� GK� (   �A6
 ��/�� � ( @	/,
 G��>¤� ��  �A6
 �24? ���� 8' ( � G��>¤ � ( HXA�,  �" ( � ��  ( �
�/
 ���� 8' ( HXA


 G��>¤ � ( �y>��,  �"� �� £" G4�' 7 �y>
 8' �
�
�d� ) همان( ;
. كننـد  كنند، ولي حقيقـت آن را درك نمـي          ست كه شيعيان آن را به زبان جاري مي        حديثي ا 

امر :  است كه فرمود   7حديث اميرالمؤمنين علي  : فدايت شوم، آن چيست؟ فرمود    : سؤال شد 
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ما سخت و دشوار است و فقط براي فرشته مقرب يا پيامبر فرسـتاده شـده يـا مـؤمن مـورد                      
فرشته باشد، ولـي مقـرب نباشـد و تنهـا            مكن است امتحان الهي قابل تحمل است؛ چون م      

مقرب از ايشان توان تحمل را دارد و گاه پيامبر است، ولي رسول نيست و فقط پيامبر رسول                  
تواند آن را تحمل كند و گاه شخص مؤمن است، ولي مورد امتحان الهـي قـرار نگرفتـه                     مي

  .است و فقط مؤمن مورد امتحان الهي توان تحمل آن را دارد

 در روايـاتي كـه قـبالً نيـز          ، به صورت كامل   : تحمل واليت ائمه   به دليل دشواري   ،رو ز اين ا
 كه شيعيان در عصر غيبت در دوره امتحان سخت قـرار             است  تصريح شده  ،مورد اشاره قرار گرفت   

 سـربلند و    ، سـخت  هاي  ني، از امتحان  اخواهند گرفت و ظهور زماني صورت خواهد گرفت كه مؤمن         
 جـا   ايـن در.  اداره حكومت جهاني تنها به دست اين عده ممكن خواهد بود   ون چ ؛ندپيروز خارج شو  

  :دشو  مي به برخي ديگر از روايات اشاره،به منظور تأكيد بيشتر
  : فرمود7امام صادق. يكم
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سختي مـورد امتحـان       كه به     اين امر صورت نخواهد گرفت مگر بعد از نااميدي و پس از آن            
  . قرار گرفتيد تا سعيد از شقي كامالً شناخته شود

  : فرمود7امام رضا .دوم

� 7 (  �8O 	
 ���� �(� G�"���- �># �� �yO 2# ( (U�O ( �M �> ��-/
 264� � 2� ���  �8/?
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جـايي برسـيد كـه از شـدت امتحـان،             كنيد نيست، بلكه به       گونه كه نگاه مي    به خدا قسم آن   
  . نادرترين شما باقي بماند

  : فرمود7امام باقر .سوم

�E" 2D Hy�" ¥�yO 8�� 9� �E�� 	� �My�>"��� ;)همان( 
  . سازي سرمه در چشم شويد، مانند پاك سازي مي اكقدر پ اي شيعة آل پيامبر، آن

   اقسام وظايف و تكاليف اجتماعي)ب

   در ميان مردم 7 ايجاد محبت نسبت به امام.يك

  :شود كه قبالً از آن سخن به ميان آمد، براي تأكيد بيشتر، دو نمونه ديگر از روايات نقل مي چنان
  : فرمود7امام صادق .اول

 �#� �4# @84� 74	- � �-" 2" �R4� x ( T	 	-���3�"��� ;)140: 2ج: همان ( 
اي را كه محبت ما را در ميان مردم ايجـاد كنـد و باعـث نـشود مـردم                     خدا رحمت كند بنده   

  . نسبت به ما بغض پيدا كنند



 

 

 174

ره 
ما

 ش
وم،

 س
ال

س
12

ن 
ستا

 زم
،

13
88

  : فرمود7امام صادق .دوم

 �¡+ @84� 7 �#� �*�
  �-" [ T	�	-�"��� ;)همان( 
  . ه باعث محبت ميان ما و مردم شوداي را ك خدا رحمت كند بنده

   آمادگي نظامي.دو

د، رواياتي هم   كر اين مطلب دليل اقامه      ايبر توان  مي  از طريق استدالل عقلي    كه   اين عالوه بر 
  :شود  ميآن نقلاز مبني بر اين جهت وجود دارد كه دو نمونه 

  : فرمود7امام صادق .اول

 �8E�" ����	6" {(Ag �=8#4 @d3X �" ( ���; )423: 2ج: همان( 
  .كم به اندازه تهية يك تير آماده شود  بايد دست4هر يك از شما براي قيام قائم

  .دوم
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چهـل  :  است؟ او پاسخ داد    چقدرمرزباني نزد شما    : عبداهللا جعفي سؤال كرد     از ابو  7امام باقر 
ر اين كار   براي ما هميشگي است و كسي كه ما را با فرستادن اسبي د            : امام فرمود . روز است 

چه نزد اوست و كسي كـه بـه           ياري كند، به اندازه وزن آن ثواب خواهد داشت و وزن هر آن            
چه نزد اوست، ثـواب   ما كمك نظامي كند و با فرستادن سالح ياري رساند، به اندازة وزن آن      

  . خواهد داشت

تـوان   يمـ بـه اقـسام ديگـري از وظـايف           است،    رسيده :از روايات فراواني كه از ائمه اطهار      
  .مكني  ميپرداخت كه آن را به فرصتي ديگر موكول

   نتيجه

اسـاس غـرض صـورت       منـد و بـر     اساس آيات مباركه و روايات متواتره، هدف       خلقت انسان بر  
 اجمال، براي پي بردن انسان به مقاصد شريعت كافي نبود،           دليل اگر قرآن و سنت به       .گرفته است 

 رسـيدن ر جانشين تعيين كند و براي اداره جامعه جهـت            است كه براي پيامب     الزم بر خداي حكيم  
و ايـن  اسـت   مرتكب نقض غرض شده  ، در غير اين صورت    كند؛ چون  امام منصوب    ،به مقاصدش 

  .امر متناسب مقام ربوبي نيست
. هاسـت   انـسان   نداشـتن   آمادگي ،سازد  مي  را موجه  7 تنها دليلي كه غيبت امام     ،بر اين اساس  

است؟ نبودن   ه انتظار موعودي را داشت كه دليل غيبت او فقط آماد          ،گيتوان بدون آماد    مي چگونه
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 انتظار  ،بدانيم و از سوي ديگر    نداشتن   علت غيبت را آمادگي      ، نيست كه از يك سو     ضآيا اين تناق  
  جا نيست؟ يا اين انتظار بيآ نيست؟ آمادهدر شرايطي طلب كنيم كه شرايط  ظهورش را

 بـه دسـت      عـدل و داد     از جهان شدن پر   درباره 6يامبر اكرم كه از پ  را  شماري   اگر روايات بي  
عـدالتي و سـتم      بـي  اين طور معنا كنيم كه حضور او به ازدياد ظلم و پر شدن زمين از                 امام موعود 

رسد معناي فرمايش حضرت اين باشد كه به عنوان           مي  به نظر  .ايم  كرده ييگو منوط است، تناقض  
 وقتي جامعه   به يقين، . افتد و زمين پر از ستم خواهد شد        ي اين اتفاق در جهان م     ،يك جمله خبريه  

  ولـي مفـاد    ،ناپذير اسـت    قهري و تخلف   ، محروم باشد، اين نتيجه    7اداره امام معصوم   از حضور و  
 اگـر معنـاي     .شود  مي  نيست كه فقط با پر شدن زمين از ستم، زمينه ظهور فراهم             آن اين فرمايش 

كم لزوم تـرك عمـل نـسبت بـه احكـام شـرعي را بـراي                 بايست ح   مي فقهاهمه  بود،    حديث اين 
  .دآي زمينه ظهور با فساد بيشتر و انحراف فزاينده فراهم كردند تا  ميفين صادرلمك

 امـام  بـا مقـام   ايـشان  ناآشـنايي  مـردم و   ه نبـودن   آمـاد   و معنا ندارد كه به صرف زيادي ظلـم       
 آيا اين گفته    .كند ظهور   4ان امام زم   نكردن،  و پيروي   نداشتن  محبت ، و به دنبال آن    7معصوم

كه همه    نقض آشكار توجيهي نيست    ، است ستمكه شرط ظهور امام فقط پر شدن زمين از ظلم و            
با روايات متعددي كه در اين جهت رسيده        آيا   اند؟  بيان كرده متكلمان اماميه براي علت غيبت امام       

  في ندارد؟ تناداند، ميو علت غيبت امام را خوف حضرت و نبود شرايط مساعد 
ي فراوانـي   ها   بعد از ظلم   كه   اين  مگر ،گردد  مي ازدياد ظلم باعث از بين رفتن بيشتر زمينه ظهور        

 بوده است، مـردم بـه درك صـحيح و شـناخت             چنين تا به حال     كه  همان گونه   افتد،    مي كه اتفاق 
ور موعـود   آيـد، زمينـه را بـراي ظهـ          مي درست برسند و با معرفت و ارادتي كه بعد از آن به وجود            

  .ندسازفراهم 
 بلكه واقعيتي اسـت     ، نيست 7 پر شدن زمين از ظلم و جور، شرط و زمينه ظهور امام            ،بنابراين

 ظهـور  سـاز  ن نيست كه اين امـر، زمينـه  آ معناي فرمايش حضرت . داده استكه پيامبر از آن خبر    
حضرت فقـط از     و   ه است  معلق نشد  مسئله ظهور بر اين     ،6 در فرمايش پيامبر اكرم     اصالً .است

 اين حديث شـريف بـر لـزوم         .دهد  مي  خبر ،افتد  مي  اتفاق 4حقيقتي كه تا زمان ظهور امام عصر      
 ولـي در كنـار او   ،شود تنها با امامي كه همه كماالت را داراست      مي  مگر ون چ ؛آمادگي داللت دارد  

   رخت بربندد؟اه شود و تمام ستم كنند، زمين پر از عدل و داد  ميستند كه از وي پيروينيمردمي 
مردمي نياز اسـت كـه   وجود  به ، دين به صورت كاملاجراي براي ظهور مصلح كل و       ،بنابراين

معرفت ايجاد  الزمه   نيز   7 اين پيروي و تسليم در برابر امام       .كنند پيروي   7به طور كامل از امام    
نگـي   اميد است با فعاليت گسترده منتظران واقعي در عـصر غيبـت و تـالش فره                .و محبت است  

  . هرچه بهتر به انجام برسد،مهمامر فراگير، اين 
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