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»معرفتهاتـان را بـاال ببریـد. عزیزان من! سـقف معرفـت خودتان را، سـایتهاى سياسـی 
و اوراق روزنامه هـا و پرسـه زدن در سـایتهاى گوناگـون قرار ندهيد؛ سـقف معرفت شـما 
اینهـا نيسـت... سـطح معرفت دینـی باال بـرود؛ ایـن یكـی از كارهاسـت كه حتمـًا الزم 

اسـت. به نظـر مـن آن كارى كه مهم اسـت انجـام بگيـرد، مطالعات اسـالمی اسـت.«     
                 

)بيانات رهبر معظم انقالب اسالمی 1391/05/16(



اشاره

فراتـر رفتـن از اخبـار و هیاهوهـای رسـانه ای روزمـره و داشـتن برنامـه و سـیر مطالعـات دینـی 
و اجتماعـی از جملـه توصیه هـا و تأکیـدات همیشـگی رهبـر معظـم انقـاب اسـامی در طـول 

سـالیان متمـادی بـوده اسـت.
از جملـه عرصه هایـی کـه می توانـد در مسـیر مطالعـات اسـامی افـراد گوناگـون بـه خصـوص 
فعالیـن فرهنگـی - اجتماعـی و ... مـورد توجـه و اسـتفاده قرار گیـرد اندیشـه های مقـام معظم 

رهبـری بـوده و اصلی تریـن مجـرای ظهـور و بُـروز ایـن افـکار نیـز بیانـات معظم له می باشـد.
پایـگاه اطـاع رسـانی KHAMENEI.IR پیـش از ایـن در جهـت نیل بـه این مهـم و زمینه سـازی 
مناسـب جهـت آشـنایی مناسـب اقشـار گوناگـون بـا ابعـاد مختلـف ایـن اندیشـه  ها، محصول 
»پیشـخوان« را ارائـه داده بـود. پیشـخوان مبتنـی بر فهرسـت بیانـات پایـه و اصلـی رهبری در 
یک موضوع بـود که هـر یـک از بیانات مربـوط به موضـوع نیـز دارای نمایـه ی موضوعـی خاِص 
خـود بود کـه هم اکنـون نیـز آرشـیو ایـن موضوعـات در صفحـه ی پیشـخوان ایـن پایـگاه قابل 

دسترسـی اسـت.
اینـک در جهت تکمیـل این حرکـت مطالعاتـی، جـزوات موضوعی پیشـخوان جهـت دریافت و 
مطالعه ی مخاطبان آماده  شـده اسـت. گفتنی اسـت »جـزوات پیشـخوان« در قالـب PDF آماده 

شـده و شـامل بیانـاِت مختص به هـر موضـوع به صـورت مجزا و مشـخص می باشـد.



ساختن زندگی امروز 
)(در جهت حكومت امام زمان
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عدالت، مهمترین بناى جامعه مهدوى
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ساختن زندگی امروز در جهت حكومت امام زمان)عّجل الَلّ تعالی فرجه( *

 رابطه ى معنوى بين آحاد مردم و امام زمان
ارتبـاط قلبـی یکایک مـردم مؤمـن با مقـام والیـت عظمـی  و ولـیّ اللَّ اعظـم، یکـی از برکاتی اسـت که از مشـخص 
بـودن مهـدی موعـود )عّجـل اللَّ  تعالـی  فرجـه  الّشـریف( در عقیده ی مـردم ما ناشـی می شـود. ما عـاوه بـر اعتقاد 
به اصـل وجـود مهـدی و این کـه کسـی خواهـد آمـد و دنیـا را از عـدل و داد پُـر خواهدکـرد، شـخص مهـدی را هم 
می شناسـیم و نام و کنیه و پدر و مـادر و تاریـخ والدت و کیفیات غیبـت و اصحاب نزدیـک و حّتی بعضـی از کیفیات 
هنگام ظهـور او را نیـز می دانیم. اگرچه آن شـخصیت درخشـان و خورشـید تابـان را در بیرون و محیـط زندگی خود 

نمی بینیـم و او را تطبیـق نمی کنیـم، امـا معرفـت بـه حـال او داریم.
رابطـه ی بیـن شـیعیانی کـه ایـن اعتقـاد را دارنـد، با مقـام والیـت و مهـدی موعـود، یـک رابطـه ی دایمی اسـت و 
چه قدر خوب و بلکـه الزم اسـت که یکایک مـا، قلباً هـم این رابطـه را ب ا توجه و توسـل و حـرف زدن بـا آن حضرت 
حفظ کنیـم. طبق همیـن زیاراتی کـه وارد شـده و بعضـاً مأثور اسـت و به احتمـال زیاد به خـود معصوم)ع( مسـتند 
می باشـد، ایـن رابطـه ی قلبـی و معنـوی بیـن آحـاد مـردم و امـام زمان)عّجل اللَّ تعالی فرجـه( یک امر مستحسـن، 

بلکـه الزم و دارای آثـاری اسـت؛ زیرا امیـد و انتظـار را به طـور دایـم در دل انسـان زنده نگه مـی دارد.

مالزمت انتظار واقعی، با اطمينان و اعتماد به آینده
انتظـار، یکـی از پُربرکت ترین حاالت انسـان اسـت؛ آن هـم در انتظـار دنیایی روشـن از نور عـدل و داد. »یمـأ اللَّ به 
االرض قسـطا و عدال«.1 خدای متعال به دسـت او، سـرزمین بشـری و همـه ی روی زمیـن را از عدالت و دادگسـتری 

*.  بیانات در دیدار مسئوالن و اقشار مختلف مردم 1368/12/22
1. بحاراالنوار، ج 36 ، ص 31۵
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پُرخواهدکـرد. انتظـار چنیـن روزی را بایـد داشـت. نباید اجـازه داد کـه تصرف شـیطانها و ظلـم و عـدوان طواغیت 
عالم، شـعله ی امیـد را در دل خامـوش کند. بایـد انتظار کشـید. انتظار، چیـز عجیبی اسـت و دارای ابعـاد گوناگونی 
می باشـد. یکـی از ابعـاد انتظار، اعتمـاد و امیـدواری بـه آینـده و مأیوس نبـودن اسـت. همیـن روح انتظار اسـت که 
به انسـان تعلیم می دهـد تـا در راه خیـر و صاح مبـارزه کنـد. اگر انتظـار و امیـد نباشـد، مبـارزه معنی نـدارد و اگر 
اطمینان بـه آینده هم نباشـد، انتظـار معنی نـدارد. انتظار واقعـی، با اطمینان و اعتماد مازم اسـت. کسـی که شـما 
می دانیـد خواهد آمـد، انتظـارش را می کشـید و انتظار کسـی کـه به آمدنـش اعتمـاد و اطمینـان نداریـد، انتظاری 
حقیقی نیسـت. اعتمـاد، الزمه ی انتظار اسـت و ایـن هر دو، مـازم با امید اسـت و امـروز این امیـد، امـری الزم برای 

همه ی ملتهـا و مـردم دنیا می باشـد.

 اميد، شرط مبارزه و حركت به سمت صالح
دنیا در طول تاریـخ طوالنی بشـر، ادوار سـیاه و تاریکی به خود دیده اسـت؛ امـا بدون شـک، یکی از تاریکتریـن ادوار 
زندگی بشـر و تلختریـن روزگارهای عمومـی مردم عالـم، همین روزگار کنونی اسـت کـه در آن هیچ تردیـدی نباید 

کرد و ایـن به خاطر تسـلط روزافـزون قدرتهای شـیطانی و بزرگ عالـم بر زندگی انسانهاسـت.
اگر شـما بـه وضع دنیـا نـگاه کنیـد، قضیـه روشـن می شـود. در دنیـا، قدرتها عالـم را بیـن خودشـان تقسـیم کرده 
بودنـد و روزبه روز تسـلط و تصـرف قدرتهـای بزرگ نسـبت بـه مناطـق گوناگون عالم، سـخت تر و سـنگینتر شـده 
اسـت. مثًا امـروز دخالت قـدرت شـیطانی و طاغوتی امریـکا در زندگـی ملتها، از همیشـه بیشـتر اسـت. در همه  ی 
شـؤون عمـده و اساسـِی ملتهـا دخالت می کننـد و ایـن دخالـت، منحصر بـه مسـایل اقتصـادی ملتها نیسـت؛ بلکه 
در فرهنـگ و سیاسـت و اداره ی امـور و تعییـن مدیران امـور کشـورها نیز دخالـت می کنند. اگـر کسـانی در جوامع 
گوناگـون اوضـاع را نفهمنـد و نداننـد، راحـت زندگـی می کننـد؛ امـا صاحبان فکـر و افـراد هوشـمند و روشـنفکر و 
کسـانی که می فهمنـد قدرتهـای طاغوتـی با زندگـی و سرنوشـت آنهـا چه می کننـد، حقیقتـاً دنیا بـرای آنهـا تیره 
و تار اسـت و زندانـی بیش نیسـت. »ضاقت علیهـم االرض بما رحبـت«.2 حقیقتاً انسـانهای هوشـمند در بسـیاری از 
مناطق دنیـا، این گونـه زندگی می کننـد. اگـر در دلها امید بـه روزگار روشـن باشـد، مبارزه ممکـن اسـت و اگر امید 

بمیـرد، مبـارزه و حرکـت به سـمت صاح هـم خواهـد مرد.

انقالب اسالمی ایران، مهمترین وسيله براى اميد وارى ملت ها 
واقعیت دیگر آن اسـت کـه امروز ما در دنیا شـاهد بیداری ملتها هم هسـتیم. درسـت اسـت که با پیشـرفت وسـایل 
جدیـد و تلویزیـون و رادیـو و تبلیغـات و پـول و امکانات صنعتـی و غیـره، تسـلط قدرتهای اسـتکباری بر ملتهـا و بر 
شـؤون آنها روزبه روز بیشـتر شـده اسـت؛ اما سـنت الهی بر ایـن قـرار گرفته کـه ملتها هـم بیدار بشـوند و مـا امروز 
می بینیـم که ملتهـا هـم روزبـه روز بیـدار می شـوند و این بـه خاطر امیدی اسـت کـه آنها بـه آینـده پیـدا کرده اند.

امید، در حال بیـدار کردن ملتهاسـت. بدون شـک، مهمترین وسـیله ی امید بـرای ملتها در ده سـال اخیـر، پیروزی 

2. توبه: ۱۱۸
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انقاب اسـامی در ایـران، تشـکیل حکومت مردم، تأسـیس حکومـت »نه شـرقی و نه غربی« و پیشـرفت سیاسـت 
مقاومـت در مقابل قدرتهای اسـتکباری بود. ایـن وقایع، به مـردم دنیـا - خصوصاً مسـلمانان - امید بخشـید و آنها را 

بیدار کـرد. این، صنـع الهـی و قدرت خـدا بود.

صدور انقالب عامل تكثير اميد در ملتها
چه قـدر تبلیغـات جهانی ایـن جملـه ی امـام عزیـز و فقیدمـان را کوبیدنـد که فرمـوده بودنـد: »مـا انقابمـان را به 
همه ی عالم صـادر خواهیـم کرد«. صـدور انقاب بـه معنای ایـن نبود کـه ما برمی خیزیـم و با قـّوت و قـدرت به این 
طـرف و آن طـرف می رویـم و جنـگ راه می اندازیم و مـردم را بـه شـورش و انقـاب وادار می کنیـم؛ مقصـود امام به 
هیچ وجه این نبـود. ایـن کار جزو سیاسـتها و اصـول ما نیسـت؛ بلکه مردود اسـت. آنهـا ایـن جملـه را این گونه معنا 

کردنـد و آن را کوبیدند.
معنای صـدور انقاب این اسـت کـه ملتهای دنیـا ببینند یک ملـت، با قـدرت خود و بـا اتکاء بـه اراده و عـزم خویش 
و با توکل بـه خـدا می تواند ایسـتادگی کند و تسـلیم نشـود. اگـر ملتها ایـن پایـداری را دیدند، بـاور خواهنـد کرد و 
تشـویق خواهند شـد که خودشـان را از زیـر بار ظلم نجـات بدهنـد. امروز شـما واضحترین حـرکات مسـلمین را در 
جاهایـی می بینید که سـالهای متمـادی مسـلمانهای آن جـا زیر فشـار بودند؛ مثل کشـمیر و سـایر کشـورهایی که 
امـروز مسـلمانها سـر بلندکرده انـد. البته، بـر اینهـا فشـار خواهنـد آورد و فشـار آوردنـد و ظلم کردنـد؛ اما فشـار به 
معنای از بیـن بـردن نتیجه ی کار نیسـت. فشـار قادر نیسـت کـه یک حرکـت مسـتمر و متوکل بـر خـدا را متوقف 

بکنـد؛ بلکه گاهـی فشـار، آن حرکـت را وسـیعتر هم خواهـد کرد.
شـما اگر امـروز به مـردم فلسـطین در داخل سـرزمینهای اشـغالی نـگاه کنید، می بینیـد که حقیقتـاً مردم با فشـار 
مبـارزه کردند. ایـن مبـارزه در شـرایط سـختی در فلسـطین انجام می گیـرد؛ اما مـردم ایـن مبـارزه را ادامـه دادند. 
همین ملـت افغانسـتان کـه بـا سـختیهای بسـیار مواجـه شـدند و در سرتاسـر دنیـا هیچ کس نبـود کـه حّتی یک 
روز بـه داد اینها برسـد و بـه آنها کمـک کنـد، تنهـا و مظلومانـه جنگیدنـد و ایسـتادند و ادامـه دادند. بقیـه ی ملتها 
هـم همین گونه انـد و ایـن از الگـوی اسـام و جمهـوری اسـامی در ایـران ناشـی می شـود. انقـاب، این طـور صادر 

می شـود و درس و تعلیـم و سرمشـق بـرای ملتها بـه وجود مـی آورد.
آنچه کـه امروز دسـتگاه اسـتعماری امریـکا و اذناب او و سـایر دشـمنان اسـام و انقـاب به دنبـال آن هسـتند، این 
اسـت که چهـره ی مقاومت ملـت ایـران را در سـطح جهـان مخـدوش کننـد. مـردم دنیـا از مقاومـت شـما امیدوار 
شـدند؛ چون دیدند شـما ایسـتادگی کردیـد و در مقابل فشـار زانو نزدیـد. اگر دشـمن بخواهد امیـد را از مـردم دنیا 
بگیرد، چـه کار باید کنـد؟ باید بـه مردم دنیـا وانمـود کند که ملـت ایـران نتوانسـتند پایـداری کنند و مقاومتشـان 
تمام شـد. اگـر - العیاذ بـاللَّ - امریـکا و تبلیغـات غـرب و اسـتکبار بتوانند ایـن حـرف را در دنیا به کرسـی بنشـانند 
که ملت ایـران هم بـا این همـه ادعـا و هیاهو، باالخـره نتوانسـت طاقـت بیـاورد و به زانـو درآمـد، در این صـورت به 
مقصـود خـود رسـیده اند و در نتیجه همـان امیدی کـه در دلهـای مسـلمانها و ملتهـا و مسـتضعفان به وجـود آمده 
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بـود، به یـأس مبـّدل خواهد شـد.

تالش غرب براى مأیوس كردن ملتها
اگـر بـه تبلیغـات اسـتکباری و امریکایی و غربـی و صهیونیسـتی نـگاه کنیـد، خواهید دیـد که تمـام کارهـای آنها، 
روی همیـن یـک نقطـه متمرکـز اسـت. بـه عبـارت دیگـر، هـر چیـزی کـه نشـاندهنده ی امیـد و مقاومـت ملـت 
ایـران اسـت، آن را منعکـس نمی کننـد. آنهـا وحدت و شـور و حماسـه ی مـردم و حضـور گسـترده ی ملت مـا را در 
راهپیماییهای عظیم 22 بهمن و سـایر مناسـبتها، عمـداً منعکس نمی کنند و خبر فعالیتها و پیشـرفتها و تاشـهای 
دولـت جمهـوری اسـامی را منتشـر نمی سـازند و از وفـاداری بی نظیـر ملـت مـا نسـبت به دسـتگاههای مسـؤول 
حرفـی نمی زننـد و حّتی خبـر پیـروزی ایـران در مقابل کسـانی کـه ادعاهای حقوق بشـری داشـتند و پس از سـفر 
نماینده ی سـازمان ملل بـه ایـران، ادعاهای دشـمنان انقـاب و منافقـان را تأییـد نکردند و آنهـا را در گـزارش خود 

رسـوا سـاختند، در رسـانه های اسـتکباری درسـت منعکس نشـد.
آنهـا کمـال خباثـت را در انعـکاس حقایق روشـن ملـت ایـران اعمـال می کنند؛ چـون اگـر مـردم دنیـا بفهمند که 
در بیسـت و دوم بهمـِن بعـد از رحلـت امـام، چنین حرکـت عظیمـی انجـام گرفت، امیدشـان بیشـتر خواهد شـد. 
آنهـا نشـانه ی مقاومـت ملـت ایـران را منعکـس نمی کننـد. در دوران جنـگ هـم پیروزیهـای ملـت مـا را منعکس 
نمی کردنـد. آن روزی کـه رزمنـدگان سلحشـور مـا خرمشـهر را پـس گرفتـه بودنـد، خبـر آن را منعکـس نکردنـد.

به طـور کلی، هـر چیـزی کـه نشـاندهنده ی مقاومـت و امیـد و ایسـتادگی ملـت ایـران در مقابـل قدرتهاسـت و به 
ملتهـای دیگـر امیـد می دهـد، آن را مکتـوم نگـه می دارنـد و پخـش نمی کننـد؛ امـا بعکـس، اگـر چیـزی موجـب 
ناامیـدی می شـود، آن را منتشـر می کننـد! فرض کنیـد ناطقـی در یک جـا حرفی بزنـد و آماری به راسـت یـا دروغ 
بدهد کـه حکایـت از یک نارسـایی و نابسـامانی کنـد، می بینیـد تمـام رادیوهـای بیگانـه آن را پخش می کننـد! اگر 
کسـی ادعا کند که اختـاف و تفرقه هسـت، یا حرفی بزنـد که بـوی اختاف و تفرقـه در آن باشـد، این حـرف و ادعا 

را بـا صدهـا زبـان منعکس می کننـد تا نشـان دهند کـه در ایـران اختـاف و تفرقـه وجـود دارد!

مسأله پيشرفت و تأثير آن در اميد ملتها
بـا وجـود ابتـکار و پیشـرفت در کارهـای شـما و ورودتـان در زمینه هـای جدیـد علمـی و عملـی، رادیوهـای بیگانه 
درصدد ایـن نیسـتند که پیشـرفتهای جمهـوری اسـامی در زمینه هـای مختلـف را به جهانیـان منعکـس نمایند؛ 
بلکه اگـر نقاط ضعفـی پیـدا کننـد، آن را ده برابـر جلـوه می دهند؛ چـون وضعیت شـما مردم بـرای قدرتها دردسـر 
خواهد داشـت و در روحیـه ی ملتهای دیگـر اثر می گـذارد و قدرتهـای اسـتکباری نمی خواهنـد مقاومـت و ادامه ی 

حیـات قدرتمندانـه ی شـما، به دیگـران امیـد بدهد.
البته، خـدای متعال با ماسـت. در تمـام مراحل ایـن دوران یازده سـال، خداونـد به ما کمک کـرده و باز هـم کمک او 
شـامل حال ملت ایـران خواهد بـود - در این تردیدی نیسـت - شـرطش این اسـت که در کارهـای خودمـان، خدا را 
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در نظر داشـته باشـیم؛ خصوصاً ما مسـؤوالن و کسـانی که کاری در اختیار آنهاسـت، سـعی کنند کار را بـرای خدا و 
صاح ملت، خـوب انجـام بدهند.

عدالت، مهمترین بناى جامعه مهدوى
ما کـه منتظر امام زمان هسـتیم، بایـد در جهتی کـه حکومـت امـام زمان)علیـه االف التحیةوالثناءوعّجل اللَّ تعالی فر

جه( تشـکیل خواهد شـد، زندگی امـروز را در همـان جهت بسـازیم و بنا کنیـم. البته، مـا کوچکتر از آن هسـتیم که 
بتوانیـم آن گونه بنایـی را که اولیـای الهی سـاختند یا خواهند سـاخت، بنا کنیـم؛ اما بایـد در آن جهت تـاش و کار 

. کنیم
مظهـر عـدل پـروردگار، امـام زمان)عّجل اللَّ تعالی فرجـه( اسـت و می دانیـم کـه بزرگتریـن خصوصیـت امـام 
زمان)علیه الّصاةوالّسـام( - کـه در دعاهـا و زیـارات و روایـات آمده اسـت - عدالـت می باشـد: »یمأ اللَّ بـه االرض 
قسـطا و عدال«. ما بایـد امروز جامعـه را جامعـه ی عدالـت بکنیـم. در بنای یـک جامعه، عدالـت از همه چیـز مهمتر 
اسـت. عدالت، بـه معنای عـدم تبعیـض در حقـوق و حـدود و احکام اسـت. عدالـت، یعنی کمک بـه مردم محـروم و 
ضعیـف. عدالت، یعنـی این کـه برنامه ها و حرکـت کلی کشـور، در جهـت تأمین زندگی مسـتضعفان باشـد. عدالت، 
به معنـای این اسـت کـه کسـانی کـه در زیـر سـایه ی سـنگین نظـام طاغوتـی، از حقوق خـود محـروم ماندنـد، به 
حقوقشـان برسـند. عدالت، یعنـی این که عـده ی خاصی بـرای خودشـان حق ویژه یـی قایل نباشـند. عدالـت، یعنی 
این کـه حقـوق انسـانی و اجتماعـی و عمومـی و حدود الهـی، یکسـان بر مـردم اجرا شـود. اگر جلـوی کسـانی که با 
تکیه بر فریـب و زور و یا بر اسـاس کارهـای ناصحیح و مبتنـی بر عقلهای مـاّدی و منحـرف از معنویت، توانسـتند به 
چیزهایی کـه حق آنها نبوده اسـت، دسـت پیـدا کنند، گرفته شـود تـا فرصتی بـرای ادامـه ی کار خود پیـدا نکنند، 

عدالـت تحقق پیـدا کرده اسـت.
البتـه، کمک بـه مظلومـان و محرومـان، شـامل کمکهـای فـردی هم می شـود، امـا قضیـه باالتـر از اینهاسـت؛ زیرا 
تحقـق زندگـی عادالنه بـه این اسـت کـه کمـک نظـام و تشـکیات و حرکـت آن، در جهت کمـک به مسـتضعفان 
باشـد. ما اگـر در ایـن جهـت، زندگی خـود را پیـش بردیـم و حرکت کردیـم، مطمئنـاً خـدای متعال کمـک خواهد 
کرد و قدرتهای مـاّدی نخواهند توانسـت بـا این ترفندهـا و فریبها، ملـت مـا را از راه پُرافتخـار خود منصـرف کنند و 

مقاومتـش را بگیرنـد. ان شـاءاللَّ روزبـه روز مقاومـت مردم بیشـتر خواهد شـد.
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اهميت و ارزش مسأله انتظار در تشيع
مفهوم شناسی مسأله انتظار 

امتحـان انسـانهاى پـاک در ميدان مجاهـدت قبل 
از ظهور

چشـم  مقابـل  در  آلـود  یـأس  فضـاى  ترسـيم 
مستضعفان، حربه استكبار

آماده كردن زمينه ظهور با حاكميت قرآن و اسالم
اولين قدم براى ظهور 

بهترین شيوه براى مصون ماندن انقالب
صدور انقالب اسالمی با صبر و استقامت ملت
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مبارزه با استكبار، تالشی براى حاكميت اسالم*

عید میـاد مبـارك و باسـعادت و سرشـار از امیـد و انتظـاِر امام غایـب و حجـت الهی در زمیـن، مهـدی موعود)ع
ّجل اللَّ تعالی فرجه الّشریف وسـام اللَّ علیه وعلی ابائه األطیبین األطهریـن( را بـه شـما بـرادران و خواهـران عزیـز 
قمـی صمیمانـه تهنیـت و تبریـک می گویـم. این یـک فرصت بسـیار مغتنـم و بـاارزش بـرای این جانب اسـت که 
شـهر قم و مـردم قـم و این آسـتان مقـدس را - کـه حرم اهـل بیـت اسـت - در روزی زیـارت کنـم کـه روز عید و 
جشـن همه ی منتظران عالم و همه ی کسـانی اسـت کـه در اعماق جـان خـود، انتظار آزادگـی و عدالـت و رهایی 

از ظلـم و تعـدی و طغیـان را دارند.
 از اولیـن لحظـات پیدایش ایـن نهضـت مبـارك کـه تحـت الطـاف حضـرت ولیّ اللَّ االعظم)ارواحنافداه وعّجل اللَّ 

تعالی فرجـه( روزبـه روز بـه پیش رفته اسـت، شـما مـردم قـم، زن و مردتـان، پیـر و جوانتـان، بـا آن ارتبـاط پیدا 
کردید؛ بـه آن کمک کردیـد و در صحنه هـای گوناگون، بـا همه ی وجـود از آن دفـاع نمودید. خوشـحالم از این که 
خداوند متعـال ایـن توفیق را بـه این جانب داده اسـت که بـاز بتوانم شـما عزیـزان قمـی را در این مـکان مقدس و 

شـریف و در این شـهر پُرخاطـره، آن هـم در چنیـن روز عزیز و شـریفی زیـارت کنم.

اهميت و ارزش مسأله انتظار در تشيع
  الزم می دانـم چنـد مطلـب را در این مـدت کوتاه عـرض کنم؛ کـه اینها مطالب اساسـِی فکری و سیاسـی ماسـت 

و بـه هـم مرتبط هم اسـت:
 مطلـب اول دربـاره ی ایـن بخـش عظیـم اعتقادی ماسـت کـه عبـارت اسـت از انتظـار ظهـور ولیّ عصـر و مهدی 

*.  بیانات در دیدار مردم قم 1370/11/30
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موعـود و منجی بشـریت. همـه ی مسـلمانان، حقیقـت مهـدی موعـود را از طریـق روایـات خدشـه ناپذیری که از 
نبیّ اکـرم )صلّی اللَّ علیه واله وسـّلم( و اولیـای دیـن رسـیده اسـت، قبـول دارنـد؛ امـا ایـن حقیقـت در هیـچ جای 
جهـان اسـام، مثـل محیـط زندگی ملـت عزیـز مـا و شـیعیان، ایـن برجسـتگی و ایـن چهـره ی درخشـان و این 
روح پُرتپـش و پُرامیـد را نـدارد؛ ایـن بـه خاطـر آن اسـت کـه ما بـه برکـت روایـات متواتـره ی خودمان، شـخص 
مهـدی موعـود را بـا خصوصیاتـش می شناسـیم. مـردم مـا ولـیّ اللَّ اعظـم و جانشـین خـدا در زمیـن و بقیـه ی 
اهل بیـت پیامبـر را بـا نـام و خصوصیـات می شناسـند؛ از لحـاظ عاطفـی و فکـری بـا او ارتبـاط برقـرار می کنند؛ 
بـه او می گوینـد؛ بـه او شـکوه می برنـد؛ از او می خواهنـد و آن دوران آرمانـی - دوران حاکمیـت ارزشـهای واالی 
الهی بـر زندگی بشـر - را انتظـار می برنـد؛ ایـن انتظـار دارای ارزش زیادی اسـت. ایـن انتظـار به معنای آن اسـت 
کـه وجود ظلـم و سـتم در عالـم، چشـمه ی امیـد را از دلهـای منتظـران نمی زدایـد و خامـوش نمی کنـد. اگر این 

نقطـه ی امیـد در زندگـی جمعیتـی نباشـد، چاره یـی نـدارد جـز این که بـه آینـده ی بشـریت بدبین باشـد.

مفهوم شناسی مسأله انتظار 
  ایـن ظلم عظیم مسـلط بـر عالـم، این سـلطه های ناحـق، ایـن زورگویی بـه ملتها در سـطح جهـان، ایـن ریختن 
خونهـای بناحـق، ایـن پایمـال کـردن شـریفترین و عزیزتریـن ارزشـهای انسـانی، ایـن دروغهـا و تزویرهایی که 
سـردمداران اسـتکبار جهانـی هـر روز تحویـل بشـریت می دهنـد، ایـن همـه بـدی، ایـن همـه اسـتثمار و ظلم، 
انسـانی را کـه چشـمه ی امیـدی در دل نداشـته باشـد، به طـور طبیعـی مأیـوس می کنـد؛ لذاسـت کـه شـما 
می بینیـد نسـل جـوان در کشـورهای غربی، بـه سـوی پوچی کشـانده می شـوند. نسـل جوانی کـه به سـنتها خو 
نگرفته اسـت و خـود را پایبند سـنتها نکرده اسـت، وقتـی که ایـن نابسـامانی محیط زندگـی بشـریت را می بیند، 
ناامید می شـود؛ لـذا به سـمت پوچـی کشـیده می شـود. بسـیاری از دختـران و پسـران در کشـورهای غربـی، به 
سـمت بیهودگـی و بی اعتنایی بـه مظاهر زندگـی و پوچـی و غرقه شـدن در شـهواِت آنی کشـیده می شـوند؛ این 
بـر اثر یـأس اسـت؛ بسـیاری از دانشـمندان و نویسـندگان و سـخنگویان بشـریت بـه این حالـت دچار می شـوند؛ 
امـا آن ملتی که بـه آینـده امیـد دارد، می داند کـه روزگار ظلم و سـتم و زورگویـی و تجـاوز و طغیان و اسـتکبار، با 
همه ی حجـم عظیمی کـه امروز در جهـان به وجـود آورده اسـت، یک روزگار تمام شـدنی اسـت و دورانـی خواهد 
رسـید که قـدرت قاهـره ی حق، همـه ی قله هـای فسـاد و ظلـم را از بیـن خواهد بـرد و چشـم انداز زندگی بشـر را 

با نـور عدالت منـور خواهـد کـرد؛ معنـای انتظـار دوران امـام زمان این اسـت.

امتحان انسانهاى پاک در ميدان مجاهدت قبل از ظهور
 شـما جوانـان عزیـز کـه در آغـاز زندگـی و تـاش خـود هسـتید، بایـد سـعی کنیـد تـا زمینـه را بـرای آن چنان 
دورانـی آمـاده کنیـد؛ دورانی کـه در آن، ظلم و سـتم بـه هیچ شـکلی وجـود نـدارد؛ دورانی کـه در آن، اندیشـه و 
عقول بشـر، از همیشـه فعالتر و خاقتـر و آفریننده تـر اسـت؛ دورانی که ملتهـا با یکدیگـر نمی جنگند؛ دسـتهای 
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جنگ افـروز عالـم - همانهایـی کـه جنگهـای منطقه یـی و جهانـی را در گذشـته بـه راه انداختنـد و می اندازنـد - 
دیگـر نمی تواننـد جنگـی بـه راه بیندازنـد؛ در مقیـاس عالـم، صلـح و امنیـِت کامل هسـت؛ بایـد بـرای آن دوران 
تاش کرد. قبـل از دوران مهـدی موعود، آسـایش و راحت طلبـی و عافیت نیسـت. در روایـات، »واللَّ لتمّحصّن« و 
«)2( اسـت؛ بشـدت امتحان می شـوید؛ فشـار داده می شـوید. امتحان در کجـا و چه زمانی اسـت؟  »واللَّ لتغربلـنّ
آن وقتـی کـه میـدان مجاهدتی هسـت. قبـل از ظهـور مهـدی موعـود، در میدانهـای مجاهـدت، انسـانهای پاك 
امتحـان می شـوند؛ در کوره هـای آزمایـش وارد می شـوند و سـربلند بیـرون می آینـد و جهـان بـه دوران آرمانـی 
و هدفـِی مهـدی موعود)ارواحنافـداه( روزبـه روز نزدیکتـر می شـود؛ ایـن، آن امیـد بـزرگ اسـت؛ لـذا روز نیمه ی 

شـعبان، روز عیـد بزرگ اسـت.

ترسيم فضاى یأس آلود در مقابل چشم مستضعفان، حربه استكبار
  حـاال کـه بحمـداللَّ توجهتـان کامـًا جلـب شـد، مـن یـک بـار دیگـر ایـن عیـد را بـه شـما تبریـک می گویـم؛ 
بخصـوص کـه ایـن عیـد مایـه ی امیـد و درسـت نقطـه ی مقابـل آن فضـای یأس آلـودی اسـت کـه اسـتکبار 
می خواهـد در مقابـل چشـم مسـتضعفان عالـم بـه وجـود بیـاورد. اگـر امـروز شـما سیاسـتگذاران و طراحـان 
برنامه های اسـتکباری را مشـاهده کنیـد، خواهیـد دید کـه از مهمترین کارهـا و هدفهـای آنها یکی این اسـت که 
در مقابل چشـم مردم، فضـای یأس آلودی نسـبت بـه اصاحاتی که بایـد انجام بگیـرد، ایجـاد کنند. ملتهـا باید از 
صاح مأیوس بشـوند، تـا حربه ی اسـتکبار کارگر بیفتـد؛ وااّل اگـر ملتها امیـدوار باشـند و امیدوار بماننـد، حربه ی 
اسـتکبار چنـدان کارگـر نیسـت. سـعی می کننـد فضـای تیره یـی را در مقابـل چشـمها ترسـیم کننـد؛ فضـای 
تیـره به ایـن معنا کـه به ملتهـا تفهیـم کنند کـه نیـروی ذاتی شـما، فرهنـگ شـما، اعتقادات شـما، شـخصیت و 
هویـت ملی شـما، نمی تواند بـرای شـما کاری انجـام بدهـد؛ باید قدرتهـای بزرگ به شـما کمـک کنند تـا بتوانید 

حرکـت کنیـد.
 درسـت صدوهشـتاد درجـه مقابـل ایـن فکـر، فکـر انتظاری اسـت که بـر محیـط ما و بـر محیطهـای طرفـداران 
مذهب اهل بیـت )علیهم الّسـام( حاکم اسـت. انتظار، یعنـی دل سرشـار از امید بودن نسـبت به پایـان راه زندگی 
بشـر. ممکن اسـت کسـانی آن دوران را نبینند و نتوانند درك کننـد - فاصله هسـت - اما باشـک آن دوران وجود 
دارد؛ لـذا تبریـک ایـن عیـد - کـه عید امیـد و عیـد انتظـار فـرج و گشـایش اسـت - درسـت نقطـه ی مقابـل آن 

چیزی اسـت کـه دشـمن می خواهـد به وجـود بیـاورد.

آماده كردن زمينه ظهور با حاكميت قرآن و اسالم
  مطلـب دوم در دنباله ی همین مسـأله اسـت. مـا آن وقتـی می توانیم حقیقتـاً منتظر به حسـاب بیاییم کـه زمینه 
را آمـاده کنیم. بـرای ظهـور مهـدی موعود)ارواحنافـداه( زمینه بایـد آماده بشـود؛ و آن عبـارت از عمـل کردن به 
احـکام اسـامی و حاکمیـت قرآن و اسـام اسـت. همان طـور کـه عـرض کـردم، فرموده انـد: »واللَّ لتمّحصـّن« و 
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«؛ ایـن تمحیص و ایـن امتحان بـزرگ کـه مریـدان و شـیعیان ولیّ عصر)ارواحنافداه( بـا آن مواجه  »واللَّ لتغربلـنّ
هسـتند، همان امتحـان تـاش بـرای حاکمیت اسـام اسـت. بـرای حاکمیـت اسـام باید کوشـش کنیـد؛ ملت 

بـزرگ ما ایـن یک قـدم را برداشـتند.

اولين قدم براى ظهور 
 مـن در ایـن شـهر قـم کـه خاسـتگاه مبـارزه و انقـاب اسـت، و در ایـن سـاحت مقـدس کـه شـاهد مجاهدتها و 
تاشـهای مخلصانـه ی دیریـن طوالنـی دوران نهضـت در قبـل و بعـد از پیـروزی انقـاب بـوده اسـت، بایـد ایـن 
مطلـب را عرض کنـم کـه اولیـن قـدم بـرای حاکمیـت اسـام و بـرای نزدیک شـدن ملتهـای مسـلمان بـه عهد 
ظهـور مهـدی موعـود )ارواحنافـداه و عّجل اللَّ فرجـه(، به وسـیله ی ملـت ایران برداشـته شـده اسـت؛ و آن، ایجاد 
حاکمیت قرآن اسـت؛ ایـن، آن چیزی اسـت که دنیـای مـاّدی نمی خواسـت آن را باور بکنـد. بعد از قرنها تاشـی 
که کـرده بودنـد تا دیـن - و بخصـوص دین مقـدس اسـام - را از صحنـه خـارج کننـد، نمی خواسـتند ببینند که 
حـاال این دیـن بـا یـک حاکمیت و بـر سـریر قـدرت یـک حکومـت، در صحنـه ی عالم ظاهـر شـده اسـت و ملتها 
را به خـود جلـب و جـذب می کند؛ لـذا مبـارزات اسـتکبار و دشـمنان دیـن و جبهـه ی کفـر و عنـاد و اسـتکبار با 

جمهوری اسـامی شـروع شـد.
 آنچه الزم اسـت مـا بدانیـم و همه ی ملـت عزیز مـا بدانند، این اسـت کـه سـنتهای الهی کار خـود را کرده اسـت. 
علی رغـم فشـاری کـه دشـمن در طـول این سـیزده سـال نسـبت بـه جمهـوری اسـامی و کشـور عزیز مـا ایران 
انجـام داده اسـت، بحمداللَّ تاشـهایی که شـده، به ثمـر نشسـته و نتیجه داده اسـت؛ ایـن باید از معجزات اسـام 

بـه حسـاب آید.

بهترین شيوه براى مصون ماندن انقالب
  امـروز کسـانی که در معـرض تشـکیل حکومـت در کشـورها قـرار می گیرند، دسـت و دلشـان می لرزد کـه با این 
همـه فاصله یی کـه میـان دولتهـای فقیـر و غنـی در دنیا بـه وجود آمـده اسـت، آیـا می توانند ایـن بار سـنگین را 
بـر دوش بگیرنـد؟ جمهوری اسـامی ایران - ایـن نظام مقـدس الهی و اسـامی - علی رغـم تضییقهـای روزافزون 
دشـمنان، توانسـت کارهای درخشـانی را در سـطح کشـور انجام بدهـد که حّتـی یک دولـت در شـرایط معمولی 
و غیربحرانـی هـم نمی توانسـت ایـن همـه تـاش و خدمـت انجـام بدهـد؛ ایـن چیزی اسـت کـه تصـور آن برای 

دشـمنان اسـام دردآور اسـت؛ آنها می خواسـتند ببیننـد که جمهـوری اسـامی نـاکام و ناموفـق می ماند.
 جمهـوری اسـامی بحمـداللَّ در ابعـاد گوناگـون و مختلـف بـه توفیقـات بزرگی دسـت پیدا کـرده اسـت؛ هم در 
زمینه ی سـازندگی کشـور، هم در زمینـه ی افکار و اخـاق عمومی، هـم در زمینـه ی فرهنگ و گسـترش فرهنگ 
اسـامی، هم در زمینه ی کشـاندن کشـور به اسـتقال و زنده کردن اسـتعدادها و بـه صحنه آوردن تـوده ی مردم.

 در دورانهـای سـیاه حکومتهای پادشـاهی و ستمشـاهی، مـردم همـواره از صحنـه بیرون بودند؛ کسـی بـه مردم 
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کاری نداشـت؛ آنچـه کـه بـود، در دسـت قدرتهـا بـود؛ خودشـان هـر کاری کـه می خواسـتند، می کردنـد؛ ملتها 
کاره یـی نبودند. جمهـوری اسـامی ایـن توفیق را پیـدا کرد کـه این سـدی را کـه در طول قرنهـا به وجـود آورده 
بودنـد، فـرو بریـزد؛ ملـت، همـه کاره و تصمیم گیرنـده بشـود و مسـؤوالن کشـور ناگزیـر باشـند آراء و خواسـت و 

نظـرات ملـت را رعایـت کننـد؛ که ایـن بهترین شـیوه بـرای مصـون مانـدن انقاب اسـت.
  آنچه که مهم اسـت، این اسـت کـه بحمداللَّ ملـت ما به آگاهی رسـیده و هوشـیار اسـت. ایـن همـه تبلیغاتی که 
دسـتهای اسـتکبار در سرتاسـر عالـم روی آن سـرمایه گذاری می کننـد، بـر این ملـت اثـری نمی گـذارد. ملت به 
تاشـهای اسـتکباری در زمینـه ی تبلیغـات، لبخند تمسـخر می زنـد و می داند کـه انگیزه ی آنهـا از ایـن تبلیغات 

چیسـت؛ ایـن توفیـق بزرگی بـرای یک ملت اسـت.
 امـروز اسـتکبار جهانـی بـه وسـیله ی رادیوهـا و دسـتگاههای تبلیغاتـی خـود در دنیـا، حکومتهـا را جابه جـا 
می کند؛ کسـانی را می بـرد و کسـانی را به جای آنهـا مـی آورد؛ این قدر قـدرت تبلیغاتشـان بـر روی نظامهای پوچ 
و بی پایه یـی کـه بـه ملتهـا متکـی نیسـتند، دارای تأثیر اسـت؛ امـا این ملـت بحمـداللَّ بنیـان مرصـوص و ایمان 

بزرگـی دارد.

صدور انقالب اسالمی با صبر و استقامت ملت
 امام و معلم بـزرگ ایـن ملت - آن انسـان اسـتثنایی زمـان مـا؛ آن رهبـر فوق العاده یی که تاریـخ ما در ایـن قرون 
اخیـر نظیـرش را مشـاهده نکـرده اسـت؛ آن انسـان واال بـا آن اخـاص فوق العـاده - راهی را پیـش پای مـردم ما 
گذاشـت؛ خـدای متعال هـم تفضل کـرد؛ دسـت عنایـت ولیّ عصـر هم بحمـداللَّ همـواره بـا ایـن ملت بـوده و به 

آنها کمـک کـرده و ایـن آگاهـی در ملت مـا به وجـود آمده اسـت.
  بحمداللَّ همـه ی مسـؤوالن دارنـد کار و تـاش می کنند و هر کـدام در بخـش مربوط بـه خود مخلصانـه زحمت 
می کشـند؛ خـدا هـم لطـف و کمـک می کنـد و بـه کارهـای آنهـا توفیـق می دهـد و پیشـرفتهای زیـادی پیـدا 

می کننـد؛ هـم در زمینه هـای سیاسـی، هـم زمینه هـای اقتصـادی، هـم در زمینه هـای سـازندگی کشـور.
 صبـر عظیـم و پوالدین ایـن ملـت، در میدانهای گوناگـون آزمایش شـده اسـت. ان شـاءاللَّ در آینده ی نـه چندان 
دوری، بـا همین صبـر و اسـتقامت، وضعیتی به وجـود خواهد آمـد که مسـلمانان کشـورهای دیگر، بلکـه ملتهای 
غیرمسـلمان، از ایـن نظـاِم زندگـی و نظامی کـه مایـه ی آبادانی و سـازندگی کشـور اسـت، درس و الگـو بگیرند و 

ان شـاءاللَّ اسـام چهـره ی سـازنده ی خـود را در آن روز به طـور واقعی بـه دنیا نشـان بدهد.
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انتظار فرج یعنی حركت در جهت قسط و عدل

اسالم، تأمين كننده عدل براى بشر
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انتظار فرج یعنی حركت در جهت قسط و عدل*

اسالم، تأمين كننده عدل براى بشر
آنچـه کـه در بـاب ایـن میـاد مبـارك بـه طـور دائـم بایـد مـورد توّجـه باشـد، ایـن اسـت کـه امـام زمـان علیه 
، رمـز عدالـت و مظهـر قسـط الهـی در روی زمیـن اسـت. بـه همین جهـت اسـت که همـه بشـریّت، به  سـام اللَّ
شـکلی انتظار ظهـور آن حضـرت را می کشـند. البته مسـلمانان به صـورت مشـّخص، این انتظـار بـزرگ را معلوم 
و تحدیـد کردند و شـیعیان نسـبت به شـخصی کـه این لبـاس بر قامـت او دوخته شـده اسـت، آگاهیهای روشـن 
و مشـّخص کننده ای هـم دارنـد. لذاسـت که موضـوع امـام زمـان عـج اللَّ تعالـی فرجه الّشـریف، بـا این دیـد، نه 
مخصوص شـیعه و نه حتـی مخصوص مسـلمین اسـت. بلکه انتظـاری در دل همه قشـرهای بشـر و ملتهـای عالم 
اسـت. امیـدی اسـت در دل بنـی آدم؛ کـه تاریخ بشـریّت به سـمت صـاح حرکـت می کنـد. این امیـد، به بـازوان 
قـّوت می بخشـد، بـه دلهـا نـور می دهـد و معلـوم می کنـد کـه هـر حرکـت عدالتخواهانـه ای، در جهـت قانـون و 
گردش طبیعـی این عالـم و تاریخ بشـر اسـت. به همیـن خاطر اسـت کـه وقتی ملت مـا، قبـل از پیـروزی انقاب 
بـه مبـارزات مشـغول بودنـد، احساسشـان ایـن بـود کـه در جهـت پیشـرفت بـه سـمت آرمـان بشـریّت حرکت 
می کننـد . بعـد از پیـروزی انقـاب هـم احسـاس ملـت ایـران ایـن اسـت کـه هـر حرکـت و هـر اقداممـان؛ هـر 
مبارزه ای کـه کردیـم و هر رنجـی که تحّمـل نمودیـم، در جهت مقصودی اسـت کـه میان آحـاد بشـر و همه اهل 
معرفت مشـترك اسـت. مقصود، اسـتقرار عدالـت، و هدف، رسـیدن بـه عدل برای بشـر اسـت. و اسـام این عدل 

را تأمیـن می کنـد.

*. بیانات در دیدار جمعی از مهمانان خارجی 1371/11/18
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تأثيرات انقالب اسالمی ایران در ميان ملت ها:

الف( ایجاد اميد در دل ملتها
 آنچـه که مـن امـروز بـه مناسـبت ایـن میـاد مسـعود و اجتمـاع شـما حّضـار محتـرم و بـرادران و خواهـران در 
نظر دارم عـرض کنـم، نکتـه ای در باب مسـائل مربـوط به انقـاب اسـت. آن نکته این اسـت کـه پیـروزی انقاب 
اسـامی در ایـران، امیـدی در دل ملتها و مبـارزان مسـلمان در همه جـای عالـم پدیـد آورد؛ دلهای مـرده را زنده 
کـرد و هرچه علیـه اسـام و بلکـه علیه مطلـق دیـن، تبلیـغ و فعالیـت و تاش شـده بـود، آنهـا را از ذهـن و عمِل 
ملتهـای مبـارز در سراسـر دنیـا زدود و از بیـن برد. لذاسـت کـه بعد از پیـروزی انقـاب اسـامی، در اطـراف عالم 
نهضتهـای انقابی پدیـد آمد، یـا اگر هم قبـًا بـود، اوج گرفت و شـتاب پیـدا کرد. عـاوه بر ایـن، قبـل از پیروزی 
انقـاب اسـامی، وقتی جوانـان و غیرتمنـدان یک ملـت می خواسـتند مبـارزه ای را علیه ظلمـی که بـر آن ملت و 
در منطقـه خودشـان حاکـم بود، آغـاز کنند، بـه دنبـال تفّکـرات چـپ می رفتنـد. از چپیها الهـام می گرفتنـد و از 
آنهـا جـزوه و نوشـته و دسـتورالعمل دریافـت می کردند. هر جـای دنیا کـه نهضت یـا مبـارزه ای علیه ظلـم وجود 
داشـت، شـما می دیدیـد یک صبغـه چـپ در آن هسـت، یا سـعی می شـد ایـن صبغه چـپ به نحـوی بـه آن داده 
شـود. چنین تصـّور می شـد کـه بـدون ارتبـاط و اتّصال بـا یـک تفّکر یـا با یـک مکتـب - که آن هـم مثـًا مکتب 
مارکسـیزم بـود نمی شـود مبـارزه ای را سـازماندهی و هدایت کـرد و به پیـروزی رسـاند! اّما بعـد از آن کـه انقاب 
اسـامی پیروز شـد، دیدیم در هـر نقطه عالـم که یـک حرکـت انقابی و یـا حرکـت غیورانـه ای در مقابـل ظلم و 
جور انجـام می شـود، صبغـه مذهـب پیـدا می کنـد. حرکتهـای مذکـور در کشـورهای اسـامی، صبغه اسـام به 
خـود می گرفـت و در کشـورهای غیراسـامی، گرایش به یـک مذهب دیگـر را در خود داشـت. مـا حّتـی در اوایل 
پیـروزی انقـاب، مبارزاتی را مشـاهده کردیم که قبل از آن، گرایشهایشـان مارکسیسـتی بـود؛ اّما بعـد از پیروزی 
انقـاب اسـامی در ایـران، نـه این کـه آن گرایش مارکسیسـتی بـه کلّـی از بین بـرود، ولی یـک رگـه مذهبی هم 
در آن به وجـود آمد و یـا یک عنصـر مذهبی هـم در آن وارد شـد. این همـه، از تأثیر پیـروزی انقاب اسـامی بود.

ب( برگرداندن هویت اسالمی به ملت ها
انقـاب اسـامی ایران، پـس از پیـروزی خـود، از یـک طـرف بـه مبـارزان دنیـا امیـدداد و دلهـای غیرتمندانی را 
کـه می خواسـتند با ظلـم و جـور و نامردمـی در هـر نقطه عالـم مبـارزه کننـد زنده کـرد و از طـرف دیگـر، هویّت 
اسـامی را بـه ملتهـای مسـلمان برگرداند. در ایـن هیچ شـّکی نیسـت. این تأثیـر مثبتی بـود که انقاب اسـامی 

در همـه جـای دنیا گذاشـت. 

ج( شناساندن دشمن و استكبار به ملت ها
اما همزمـان با ایـن تأثیـر، یـک تأثیـر دیگری هـم در دنیـا به جـا نهـاد و آن ایـن بود کـه دشـمنان جبهه اسـام 
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را بیدار کـرد و بـه آنـان تجربه داد! دشـمن کیسـت؟ جبهـه ضّد اسـامی اسـت؛ اسـتکبار اسـت؛ همان کـه ما به 
آن »اسـتکبار« می گوییـم؛ قدرتهـای مسـلِّط عالم. یـک روز مظهـر اسـتکبار، امریـکا و شـوروی بودند. امـروز که 
شـوروی نیسـت، امریکا در رأس اسـتکبار قـرار گرفته اسـت. قدرتهای مرتجـع، قدرتهای ضـّد مردمـی، قدرتهای 
متجـاوز، قدرتهایـی کـه ملتهـای ضعیـف را در مشـت خـود می خواهنـد و دنیـا را متعلّـق بـه خـود می داننـد، 
همـه در جبهـه اسـتکبار ثبت نـام کرده انـد و اسـام و انقاب اسـامی بـا اینهـا روبه روسـت. اینهـا بعـد از انقاب 
اسـامی، مجّرب شـدند و تجربه پیـدا کردنـد. وقتی انقـاب اسـامی پیش آمـد، اسـتکبار هیچ تجربه ای نسـبت 
بـه حرکتهای عظیم اسـامی نداشـت. در گذشـته حرکتهـای نامنسـجمی پیش آمـده بود؛ امـا این انقـاب و این 

مبـارزه، واقعـه و حرکت عظیمـی بـود کـه اسـتکبار در مقابلش غافلگیر شـد.

 لزوم هشيارى مسلمانان عالم در مقابل جبهه استكبار
مـا در اوان پیـروزی انقـاب اسـامی بـه خوبـی مشـاهده می کردیـم کـه دشـمن، حیـرت زده و گیـج اسـت و 
نمی فهمـد چـه اتّفـاق افتـاده اسـت. در حقیقـت، اسـتکبار نمی توانسـت تحلیـل درسـتی از آنچـه که واقع شـده 
بود پیـدا کنـد. اّما بعـد از آن کـه جمهوری اسـامی تشـکیل شـد، مبـارزه ملت مـا بـا آن قـدرت ادامه پیـدا کرد؛ 
جنـگ تحمیلـی پیش آمـد؛ مقاومـت این ملـت پیش آمـد؛ رهبـری قاطعانـه امـام خـود را در میدانهـای مختلف 
نشـان داد و پیوند اسـامی میـان مـردم و امـام، ابعاد مختلـف خودش را شناسـاند؛ دشـمن بیدار و هشـیار شـد و 
تجربه پیـدا کرد. ایـن نکتـه، برای مـا ملت ایـران و نیـز بـرای مسـلمانان در سـایر نقـاط عالم، مهّم اسـت. بـا این 
حـال، مسـلمانان در سـایر نقاط عالـم بایـد توّجـه کنند کـه مبـارزات اسـامی، مثـل یک جنـگ نظامِی سـّنتی 
و کاسـیک اسـت. عینـاً مشـّخصات همـان برخـورد را دارد. در جنـگ نظامـی، وقتـی می بینید دشـمن حرکتی 
ابتـکاری از خـود نشـان می دهـد، سـعی می کنیـد ضـّد آن حرکـت را انجـام دهیـد. همیـن کـه دشـمن سـاح 
جدیدی به دسـت مـی آورد، سـعی می کنید ضـّد آن سـاح را فراهـم کنیـد. او تانـک برای خـود فراهـم می کند، 
شـما ضـّد تانـک فراهـم می کنیـد. او هواپیمـای جنگـی بـرای خـود تحصیـل می کنـد، شـما ضّدهوایی درسـت 
می کنیـد. بـه معنـای دقیقتر، هـر حرکتـی را کـه دشـمن انجـام داد شـما می نشـینید، فکـر و تـاش می کنید و 
باابتکار و هوشـمندی، حرکـت مقابـل او را انجام می دهیـد. در مبارزات اسـامی نیـز همین طور اسـت. در نهضت 
اسـامی نیز همین وضع وجـود دارد. دشـمن چون نسـبت به انقـاب اسـامی تجربه پیدا کرده اسـت، روشـهای 

جدیـدی را بـه کار می گیـرد. لـذا مسـلمانان عالـم باید هشـیار باشـند.

همكارى مسلمين در جهت مقابله با استكبار
می بینیـد دشـمن در کشـورهای مختلـف اسـامی چگونـه عمـل می کنـد؟ می بینیـد امروز دشـمن در بوسـنی 
هرزگویـن چطـور عمـل می کنـد؟ یکـی حرکـت صربهاسـت، یکـی هـم حرکـت امریـکا و اروپـا کـه بـا سـکوت 
خودشـان، بـا بی اعتنایی خودشـان، بـا تظاهر بـه اهمیـت دادن و در واقـع اهمیت ندادن، به نسـل ُکشـی توسـط 
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صربهـا کمـک می کننـد. ایـن، یـک شـیوه حرکـت از طـرف دشـمن اسـت؛ کار نـوی اسـت کـه دشـمن انجـام 
می دهـد. در قضیـه فلسـطین می بینیـد کـه دشـمن چـه روشـهایی را بـه کار می گیـرد؟ در مقابلـه بـا نهضتهای 
اسـامی در کشـورهای مختلـف، مثل الجزایـر و جاهـای دیگر هـم می بینید کـه دشـمنان جهانی و عوامـل بومی 
آنهـا چگونه حرکـت می کننـد؟ در هندوسـتان بـه گونـه ای، در تاجیکسـتان بـه نحـوی و در کشـورهای مختلف، 
هر کدام برحسـب موقعیت، بـه نوعی. دشـمن برای برخـورد بـا نهضتهای اسـامی به طـور دائم در حـال طّراحی 
اسـت. مسـلمانان هم باید اذهـان خودشـان را هدایت کننـد؛ با یکدیگـر بـه مشـورت بپردازنـد؛ از تجربه های هم 
اسـتفاده ببرنـد؛ راههـا را در مقابل یکدیگـر باز، و به هـم کمک کننـد تا بـرای مقابله راههـای جدیـدی بیابند. ای 

بسـا تجربه هـا کـه مـا را بـه ابتـکارات جدیـدی دعـوت می کنند!

نقاط اصلِی پيشرفت انقالب اسالمی:

الف( والیت فقيه
 به هر حـال، اینها مربـوط به سـطح جهان اسـت. در داخل جمهـوری اسـامی؛ در داخل ایـران اسـامی که مرکز 
توّجـه خصمانه دشـمن اسـت، دشـمن از تجربه هـای خـود حداکثـر اسـتفاده را می کند. لـذا مـا ملت ایـران باید 
هشـیار باشـیم. دشـمن چند نکتـه را برحسـب تجربه فهمیـد و دانسـت کـه اینها نقـاط اصلـِی پیشـرفت انقاب 
اسـامی اسـت و بایـد بـا اینهـا مقابلـه کنـد. یـک نکتـه، امـام، آن رهبـر عجیـب، اسـتثنایی و عظیم القـدر بـود. 
دشـمن متوّجه شـد که نفوذ رهبـری در ایران اسـامی چه می کنـد و چگونه ایـن رابطـه محبت آمیز میـان رهبر 
و ملـت، در میدانهای مختلـف گره گشـا و باز کننده راههاسـت. دشـمن دید کـه نفوذ امـام رضـوان اللَّ تعالی علیه، 
چگونـه مـردم را در همـه میدانهـا، مقابـل دشـمن بسـیج می کند. ایـن، نکتـه ای بـود کـه دشـمن روی آن تکیه 
کـرد. تجربه ای که دشـمن پیـدا کرد ایـن بود کـه باید شـخص امام امـت رضـوان اللَّ تعالی علیـه و مطلـق رهبری 
اسـامی - یعنـی همان چیـزی کـه در معارف انقـاب و معـارف اسـامی با عنـوان »والیت فقیه« شـناخته شـده 
اسـت - را زیر سـؤال ببرد. لـذا بیشـترین تبلیغات دشـمن، علیـه امام بـود. منتهـا به شـکلی هدایت شـده، دقیق 
و البتـه بـی فایده! امـروز هم ایـادی دشـمن، در اطـراف عالـم و داخل ایـران، علیـه امام تبلیـغ می کننـد. منتها به 
نـام امـام کاری ندارند؛ چـون می داننـد که به نـام امـام نمی شـود نزدیک شـد و به آن جسـارت کـرد. لذا بـه راه و 
عملکرد امـام حملـه می کننـد و گذشـته انقـاب را زیر سـؤال می برنـد. ایـن قلمهای مأجـور و مـزدور و یـا غافل 
- از ایـن دو خـارج نیسـت - که در یـک مقالـه، سـالهای اّوِل انقـاب را بـه کلی زیـر سـؤال می برند، مقصودشـان 
چیسـت؟! اینها بـا چه کسـی طرفنـد؟! با امـام؟! مگـر رهبـری امام نبـود که ده سـال بـه این ملـت کمک کـرد تا 
بتوانـد دشـوارترین راههـا را بپیماید؟ چه کسـی می توانسـت کشـور ویـران شـده ای را که ایـادی دشـمن و رژیم 
فاسـد پهلـوی آن را بـه خـاك سـیاه نشـانده بودنـد و در دل آن، جنـگ خانمـان برانـداز و ویرانگـری پیـش آمده 
بود، حفـظ کند و بـه پیش ببـرد؟ چه کسـی ممکن بـود ایـن کار را بکنـد؟ این، رهبـری امام بـود. و حـال رهبری 
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امام و رهبـری اسـامی را زیر سـؤال می برنـد؛ اصل مفهـوم رهبـری فقیـه و حاکمیت دین شناسـان را زیر سـؤال 
می برنـد.

فقیـه یعنی چـه؟ فقیـه یعنی کسـی کـه دیـن را می شناسـد و راهـی را که دیـن بـرای مردم ترسـیم کرده اسـت 
تـا بتواننـد سـعادت و خوشـبختی و آزادی و خوشـی دنیـا و آخـرت را بـه دسـت بیاورنـد، می شناسـد و در مقابل 
مـردم می گـذارد. فقیـه یعنـی حاکمیت انسـانی که یـک منطـق عقانی پشت سـرش هسـت و اسـتداللی محکم 
دارد. حاکمیـت چنیـن انسـانی را، حاکمیت یـک نظامی یا یـک سـرمایه دار، یا حاکمیت یـک سیاسـتمداِر حزبِی 
حرفـه ای نـدارد. مقـاالت خارجـی، تبلیغـات خارجـِی خبرگزاریهـا، مطبوعـات، رادیوهـا، تلویزیونهـا و مـزدوران 
داخـل کشـور، ایـن را زیـر سـؤال می برنـد. البته کشـور مـا بـه فضـل الهـی کشـور آزادی اسـت. مـا نمی گذاریم 
مـزدوران بـا کارهـای خودشـان ایـن آزادی را متزلـزل کننـد. بعضـی می خواهنـد بـه گونـه ای بنویسـند کـه مـا 
جلوشـان را بگیریم! نـه؛ بگذار بنویسـند! بعضـی می خواهنـد در نوشته هایشـان درمطبوعـات به ما فحـش بدهند 
و مـا بـه جنـگ بـا آن مطبوعـات تحریـک شـویم تـا بعـد در دنیـا بگوینـد: »ببینیـد جمهـوری اسـامی آزادی 
نـدارد!« نه؛ مـا فریـب نمی خوریـم. مـا در بحبوحـه جنـگ کـه در هیـچ کشـوری آزادی مطبوعـات به آن شـکل 
نیسـت، آزادی مطبوعات داشـتیم. امروز شـما نگاه کنیـد ببینید تعـداد روزنامه هـا و مجّاتی که در ایران منتشـر 
می شـود، چقـدر اسـت؟ در کـدام کشـور بـا ظرفیتهای کشـور مـا، ایـن همـه روزنامـه و مجلّه منتشـر می شـود؟ 
هرچه هـم دلشـان می خواهـد می نویسـند! همیـن مطالبی کـه درباره شـان صحبـت کـردم، در مقـاالت مجلّه ها 
وجـود دارد. البتـه مـردم، غالبـاً اّطـاع ندارند کـه اینها چـه می نویسـند! علّتش هم این اسـت کـه مـردم اعتنایی 
به مـزدوران ندارنـد و وقتشـان را صـرف آن نمی کنند کـه چنـان نوشـته هایی را بخوانند. اّمـا آنها می نویسـند و ما 
خبر داریـم. پس شـما ملت عزیـز هم بایـد بدانیـد که بـرای چه می نویسـند و هدفشـان چیسـت. دشـمن از نفوذ 
و شـخصیت امام و نفـوذ رهبـری دینی، در هـر زمانی به شـدت صدمـه خـورده و داغدار اسـت. یکـی از نقاطی که 

دشـمن می خواهد بـا آن مقابلـه کنـد، رهبـری و نفوذ آن اسـت.

ب( جوانان 
نقطـه دومـی کـه دشـمن روی آن سـرمایه گذاری می کند، جوانـان اسـت. در ایـران اسـامی، جوانان مـا در کوره 
انقـاب، افـرادی پارسـا بارآمدنـد. پارسـایی جوانـان مـا بی نظیر یـا الاقل کـم نظیراسـت. بنـده که نظیـری برای 
آن سـراغ نـدارم! جوانِ بـری از آلودگیهای مختلـف و پـاك از شـهوات، وارد میدانهای خطر می شـود؛ همـه چیز را 
رها می کنـد؛ آسـایش و راحتـی را کنار می گـذارد؛ به فکـر حرکتـی الهی اسـت واحسـاس می کند بار مسـؤولیت 
بر دوش اوسـت. دشـمن بـا چنیـن جوانی بـه شـّدت مخالف اسـت. به همیـن سـبب کوشـش می کند تـا جوانان 
مـا پارسـا نماننـد. امـروز باندهـا و دسـتهایی را می شناسـیم که بـه شـکل یـک گروهـک، می خواهند جوانـان را 
فاسـد کنند. البتـه ما با چنـان باندهـا و دسـتهایی برخـورد می کنیم و بـا آنها که نسـل جـوان را تهدیـد می کنند، 

شـدیداً مبارزه خواهیـم کرد.
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ج( مردمی بودن حكومت
 نقطـه دیگـری که بـرای دشـمن بسـیار مهّم اسـت، موضـوع مردمـی بـودِن دولـت و مجلس و مسـؤوالن کشـور 
اسـت. در کشـورهایی کـه مثـًا دمکراسـی وجـود دارد، اگـر شـما نـگاه کنیـد، می بینیـد غالبـاً دولتمـردان یا از 
سـرمایه داران و یا وابسـته به سـرمایه دارانند و مجلسهایشـان را غالبـاً افـراد متنّفذ، پولـدار، قدرتمنـد و زور دار پر 
می کننـد. در کشـورهایی هـم کـه دم از دمکراسـی می زنند، وضع بـه همین گونـه اسـت. در کشـورهای معروف و 
نام آشـنای جهـان، غالـب کسـانی کـه در رأس حکومتها قـرار می گیرنـد از خانواده ها و قشـرهای شـناخته شـده 
سیاسـی، مالـی، نظامی و یـا اشـخاص وابسـته بـه طبقـات دارای زر و زورنـد. در ایـران اسـامی این گونه نیسـت. 
مجلـس شـورای اسـامی مّتکی بـه عناصـری از متـن مردم اسـت. یـک معلّـم، یک کشـاورز، یـک روحانـی، یک 
پزشـک، یک کاسـب یا یک دانشـجو، بـه یـک منطقـه انتخاباتی رفتـه اسـت و مـردم او را شـناخته اند، بـه او رأی 
داده انـد و به مجلس شـورای اسـامی وارد شـده اسـت. دولـت جمهـوری اسـامی نیز همین طور اسـت. کسـانی 
کـه در رأس مسـؤولیتهای دولتـی قـرار دارنـد، افـرادی هسـتند کـه عمـر و جوانـی خودشـان را در مبـارزات و 
سـختیها و شـداید گذرانده انـد. مثـل رئیس جمهـور عزیز ما؛ همین شـخصیت برجسـته ای کـه عمـر و جوانی اش 
را در راه مبارزات گذاشـته اسـت. همـکاران او هـم کسـانی اند که سـوابق مبارزاتی و یـا قابلّیتهـا، آنها را به سـمت 
مسـؤولیتها کشـانده اسـت. هیچ کدامشـان به یـک خانـواده ثروتمنـد، به یـک مجموعـه اشـرافی، به یـک فامیل 
مشـهور ریشـه دار قدیمـی، به یـک کمپانـی و یـا بـه قشـری از قشـرهای دارای زر و زور، وابسـته نیسـتند. همه از 
مردمان معمولـی و انسـانهای سـالم و صادقند. مهندسـی، دکتـری، آدم کار کـرده مجّربـی را آورده اند و مشـغول 
کار کرده انـد. این هـم یک نکته اسـت کـه دولـت، دولتی مردمی اسـت. لـذا مـردم، هم مجلـس، هم دولـت و هم 
مسـؤولین را دوسـت می دارند؛ چـون می بینند کـه اینهـا از جنس خودشـان هسـتند. روی این نقطه هم، دشـمن 
فعالیـت می کند. دشـمن تـاش می کنـد دولـت و مسـؤولین را در چشـم مـردم از صاحیـت و ابّهِت الزم سـاقط 
کنـد. این، کاِر دشـمن اسـت. تخّصص دشـمن در این اسـت کـه خبرهـا را تحریـف کنـد و واقعیتهـارا دروغ جلوه 

دهـد.

د( روحانيت
 نقطه دیگـری کـه دشـمن روی آن تـاش می کنـد، روحانیـت اسـت. روحانیون چـون در بیـن مـردم محبوبیت 
و نفـوذ و شـخصیت داشـتند، توانسـتند در دوران اختنـاق، پیـام مبـارزه را تـا اعمـاق جامعه پیـش ببرنـد و همه 
را از نظـرات امـام مّطلـع کننـد. روحانیـت مبـارز ایـن کار را کـرد. مـردم، روحانیـت را دوسـت می داشـته اند و به 
آنهـا اعتماد دارنـد. ایـن اعتماد و ابـراز محبت بـه روحانیـون در کشـور ما، یک سـّنت مربـوط به طول قرنهاسـت. 
روحانیـت اسـام در داخل کشـور مـا، مّتکـی به مـردم اسـت و هیچ وقـت وابسـته بـه قدرتها نبـوده اسـت. امروز 
هـم روحانیـون بـه هیـچ قدرتـی وابسـته نیسـتند و صددرصـد مردمی انـد. مـردم مـا همیشـه قداسـتی بـرای 
، امـروز هـم قائلنـد. مـردم، روحانیـت را مجموعـه ای پـاك و سـالم و قابـل  روحانیـت قائـل بوده انـد و بحمـداللَّ
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اعتمـاد می داننـد. می بینیـم دشـمن، از تجربه هـای خـود در ایـن زمینـه، اسـتفاده می کنـد. دشـمن می فهمـد 
که بایـد روحانیت را در چشـم مـردم، از حیثّیـت و اعتبـار انداخت. همه تاششـان این اسـت! تبلیغـات می کنند، 
دروغ می گوینـد، اگـر مسـأله کوچکـی را در جایـی پیـدا کننـد، چندیـن برابـر بـزرگ می کننـد و بـرای این کـه 
روحانیت را از چشـم مردم بیندازنـد، خوبیها و گذشـتها و فداکاریهـا را نمی گویند. علـم و دانش روحانیـت را انکار 
می کننـد و تقـوای آنهـا را منکـر می شـوند؛ همچنـان کـه پنجـاه سـال، در دوران رژیـم پهلوی هـم از ایـن کارها 
می شـد. روحانیت، کـه مجموعـه ای علمی و تقوایی اسـت، بـه وسـیله بلندگوهـای رژیم پهلـوی، فاقد علـم و تقوا 
معرفی شـده بود. امـروز هم همـان تبلیـغ کذا انجـام می گیـرد. اینهـا مجموعـه کارهایی اسـت که دشـمن انجام 

می دهـد.

پيوند سرنوشت بشر با انتظارفرج 
ملت ایـران، بـه برکت دیـن و هشـیاری و وحـدت کلمـه، توانسـته اسـت تا امـروز از همـه موانـع بگـذرد. مواظب 
باشـید و ایـن هشـیاری را حفـظ کنیـد. ایـن هشـیاری کـه از اعتقـاد و ایمـان دینـی سرچشـمه می گیـرد، مـا 
را بـه نکاتـی از جملـه »وحـدت کلمـه« توجـه می دهـد. ایـن هشـیاری را بایـد بـا همـه وجـود و بـا همـه قدرت 
حفـظ کنیـد. دشـمنان مـا بدانند کـه ملـت ایران بـه برکـت تعلیمـات دینـی، همچنـان کـه در طـول ایـن راه از 
تهدید دشـمن نترسـیده اسـت، امـروز هـم از تهدیـد و اُشـتلم آنـان نمی هراسـد. قدرتمنـدان، دنیـا را پـر از ظلم 
می خواهنـد. گـر چـه بـه زبـان نمی آورنـد؛ اّمـا عملشـان گـواه آن اسـت. ظلـم می کننـد، بـرای این کـه منافـع 
خودشـان را تأمیـن کنند. مـا با ظلـم و قلـدری مخالفیـم. ما برای اسـتقرار قسـط و عـدل قیـام و تـاش کرده ایم 
و باز هـم ایـن ملـت در همیـن راه تـاش خواهد کـرد. حرکتـی که بـرای قسـط و عدل اسـت بـر حرکتـی که در 
مقابـل قسـط و عـدل ایسـتاده اسـت، پیـروز خواهـد شـد. در ایـن، شـّکی نیسـت. دنیـا به سـمت عدل و قسـط 
حرکـت می کنـد و معنای امـام زمان و انتظـار فرج همیـن اسـت. انتظار فـرج یعنی این که در سرنوشـت بشـریّت، 
یـک فـرج بـزرگ هسـت و مـا بـه سـمت آن فـرج پیـش می رویـم. از چـه بترسـیم؟ چـرا بترسـیم؟ چـرا تردیـد 
کنیم؟ چـرا اطمینـان خودمان را از دسـت بدهیم؟ دسـتورات اسـام، چـراغ راهنمای ماسـت. آنچه را کـه میراث 
گرانبهایـی از اسـام اسـت، در دسـت داریـم. مجموعه گفتـار امـام، که مّتخـذ از اسـام اسـت، میراثـی گرانبها و 

دسـتاوردی عظیـم اسـت که چـراغ راه ماسـت.

مقاومت، رمز پيروزى ملتها
مـا معتقدیـم کـه ملتهـای مسـلمان، در هـر نقطـه از دنیا کـه هسـتند، اگر تصمیـم بـر ایسـتادگی برای اسـام و 
نصـرت آن داشـته باشـند، پیـروز خواهند شـد. اسـاس قضیه ایـن اسـت کـه مسـلمانان در هـر نقطـه از عالم که 
هسـتند، بایـد تصمیـم بگیرنـد از عدالـت دفـاع کننـد، از عدالـت بگوینـد، در مقابل ظلـم بایسـتند و از اسـام - 
اسـامی که طرفـدار مظلومین و ضعفاسـت - دفـاع کننـد. قدرتمنـدان عالم که بـر همه جا مسـلّطند، خودشـان 

دل
و ع

ط 
س

ت ق
جه

در 
ت 

رك
ی ح

عن
ج ی

 فر
ظار

انت



" ضوع " انتظار فرج امام زمان )عج (
شتر درباره مو

مطالعه بی
انتظار فرج امام زمان)عج(

26

قدرتشـان را افسـانه ای جلـوه داده انـد. واقعیت قـدرت آنها بـا آنچه کـه دارند خیلـی متفاوت اسـت. اگـر امریکا از 
آن قدرتـی کـه اّدعـا و تلقیـن می کنـد برخورداربـود، امـروز بایـد از مبـارزات فلسـطین اثری دیـده نمی شـد. اّما 
می بینید کـه مبـارزات مـردم فلسـطین، روزبـه روز پیـش مـی رود. فلسـطینیهایی کـه در این سـرمای زمسـتان 
از خانه و کاشـانه خـود بیـرون رانـده شـده اند، مشـکلترین مشـکل را بـرای رژیـم صهیونیسـِت غاصب بـه وجود 
آورده انـد. اینهـا قوی هسـتند و غالـب خواهند شـد؛ به شـرط این که صبـر کننـد. اسـرائیلیهای غاصـب و خبیث، 
با این عمـل، اشـتباه بزرگـی مرتکـب شـده اند و خودشـان را در محـذوری چنـد جانبـه گذاشـته اند. امـروز از هر 
طـرف حرکت کننـد، شکسـت می خورند و ضربـه می بیننـد. امروز هـر کار کـه بکنند با شکسـت مواجه می شـود. 
اگـر فلسـطینیها را برگرداننـد، شکسـت خورده انـد. نگهشـان بدارنـد، شکسـت خورده انـد. اعدامشـان کننـد، 
شکسـت خورده انـد. زندانی شـان کننـد، شکسـت خورده انـد. البتـه شـرطش این اسـت کـه مبارزین فلسـطینی 
خسـته نشـوند؛ مقاومت کنند و بایسـتند و از سـخن خود برنگردند. دشـمن، آسـیب پذیر اسـت. همه دشـمنانی 

کـه بـا ملتهـا مبـارزه می کننـد، آسـیب پذیرند.
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عقيده درست به امام زمان)( عامل تسليم نشدن مردم

نياز معنوى و قلبی ملتها به مهدویت
مهدویت عامل نجات بشر از ظلم و جور

آثار اعتقاد به مهدویت:
الف( تكامل فردى انسان

ب( اميد بخشی به جوامع و ملت ها
اعتقاد به مهدویت، رمز رهایی از ستمگران و ظالمان

اعتقاد به مهدویت، سد راه استكبار و استعمار
نقشه شوم پهلوى نسبت به مسئله مهدویت

تسليم نشدن در برابر قدرتها با اعتقاد به مهدویت
تالش امام)ره( براى اميدوار نگه داشتن مردم

مفتضح شدن دشمن با اعمال قبيح خود در دنيا
نتایج اعتقاد به مهدویت



انتظار فرج امام زمان)عج(

 عقيده درست به امام زمان)عّجل الَلّ تعالی فرجه( عامل تسليم نشدن مردم*

نياز معنوى و قلبی ملتها به مهدویت
روز والدت حضـرت مهـدی موعـود ارواحنافـداه، یـک عیـد حقیقـی بـرای همـه افـراد بشـر و آن کسانی اسـت 
کـه سـتمی کشـیده اند، رنجـی برده انـد، دلشـان سـوخته اسـت، اشـکی ریخته انـد، انتظـاری کشـیده اند و یـا با 
مشـاهده نامایمات در طـول حیات خـود و در هر نقطـه ای از عالـم - و حّتـی در هر نقطـه ای از تاریـخ - مصیبتی 
تحمـل کرده انـد. همه آنهـا در مثـل چنیـن روزی و بـه یـاد امـروز، احسـاس شـادمانی و امیـد و نشـاط کرده اند.

این والدت بـزرگ و این حقیقـت عظیـم، متعلّق به یـک ملت و یـک زمان خاص نیسـت؛ بلکـه متعلق به بشـّریت 
ـده)1(«، میثاق خدا با انسـان اسـت. »وعـد اللَّ الـذی ضمنـه)2(«؛ این،  اسـت. این »میثاق اللَّ الّـذی أخـذه و وکَّ
وعـده خداسـت کـه تحّقـق آن را ضمانت کرده اسـت. همـه انسـانهای طـول تاریخ، نسـبت بـه این پدیـده عظیم 
و شـگفت آور، احسـاس نیاز معنـوی و قلبـی کرده اند؛ چـون تاریـخ، از اّول تـا امـروز و از امـروز تا لحظـه طلوع آن 
خورشـید جهانتـاب، با ظلـم و بـدی و پلیـدی آمیخته بـوده اسـت. همه کسـانی کـه از ظلمی رنـج برده انـد - چه 
آنهایـی که به خودشـان ظلم شـده اسـت و رنـج برده انـد و چـه آنهایی که بـه ستمکشـِی دیگـران نـگاه کرده اند و 

رنـج برده انـد - با یـاد والدت ایـن منجـِی عظیم تاریـخ و بشـر، در دلشـان امیدی بـه وجـود می آید.

مهدویت عامل نجات بشر از ظلم و جور
بـه همیـن خاطـر، شـما می بینید کـه ایـن حقیقـت، مخصـوص شـیعه هـم نیسـت؛ بـل همـه ادیـان و مذاهب، 
عقیـده دارند که یـک منجی و یک دسـت مقتـدر الهـی، در مقطعـی از تاریخ خواهـد آمـد و در نجات بشـر از ظلم 

*.  بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم1374/10/17
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و جـور، معجزه گـری خواهـد کـرد. فرقی کـه ما شـیعیان بـا دیگـران و بقیه فِـَرق اسـامی و غیـر اسـامی داریم، 
این اسـت که مـا ایـن شـخص عظیـم و عزیـز را می شناسـیم؛ اسـمش را می دانیـم، تاریـخ والدتـش را می دانیم، 
پـدر و مادر و آبـاء و اجـداد عزیـزش را می شناسـیم و قضایایـش را می دانیم؛ ولـی دیگران اینهـا را نمی داننـد. آنها 
عقیـده پیـدا نکردند یـا باخبـر نشـدند و نمی داننـد؛ ولی مـا می دانیم. تفـاوت این جاسـت. بـه همین دلیل اسـت 

کـه توّسـات شـیعه، زنده تـر و پرشـورتر و بـا معناتر و بـا جهت تر اسـت.
پـس امـروز، روز عیـد واقعـی اسـت؛ یعنـی روز والدت، بـرای همه بشـر و تاریـخ -حّتـی بـرای گذشـتگان - عید 
اسـت. کسـانی بودندکه در دوران تاریک فرعونهـا و نمرودهـا و ابوجهلها و سـاطین ظالم، در فقر و ظلـم و تبعیض 
سـر کردند و ُمردند و رنـج کشـیدند و روی خوبـی ندیدند؛ امـروز بـرای آنها هم عید اسـت. اگـر روح آنهـا در عالم 
بـرزخ، از بعضـی از تفّضاتـی کـه پـاره ای از ارواح برخوردارنـد، بهره منـد باشـد؛ یقیناً مثـل چنین روزی، شـادی 
خواهند کـرد. امـروز با بقیـه ایـام و اعیـاد، تفـاوت دارد. واقعاً اگر مـا امـروز را »عیـد اللَّ االکبـر« بنامیـم، مبالغه و 

نیسـت. گزاف 

آثار اعتقاد به مهدویت:

الف( تكامل فردى انسان
در قضیـه والدت آن بزرگـوار و اعتقـادی که به این حقیقت اسـت، اگـر انسـان در دو ناحیه و در دو جهت جسـتجو 

کند، آثـار عظیمـی را مشـاهده می کند:
اّول، از جهـت معنـوی و روحـی و تقـرب الـی اللَّ و جهـات تکامـل فردی انسـان اسـت. کسـی کـه اعتقاد بـه این 
مسـأله دارد، چـون بـا مرکـز تفّضات الهـی و نقطـه اصلـی و کانـون شـعاِع رحمت حـق، رابطـه ای روحـی برقرار 
می کنـد، توفیق بیشـتری بـرای برخورداری از وسـایل عـروج روحـی و تقـرب الـی اللَّ دارد. به همین خاطر اسـت 
که اهـل معنـا و باطـن، در توّسـات معنـوی خود، ایـن بزرگـوار را مـورد توّجـه و نظـر دائمی قـرار می دهنـد و به 
آن حضـرت توّسـل می جوینـد و توّجـه می کنند. نفـْس پیونـد قلبـی و تذّکـر و توّجه روحـی به آن مظهـر رحمت 
و قدرت و عدل حـق تعالی، انسـان را عـروج و رشـد می دهد و وسـیله پیشـرفت انسـان را - روحـاً و معنـاً - فراهم 

می کنـد.
این، یک میدان وسـیع اسـت. هر کـس کـه در باطن و قلـب و دل و جـان خود، با ایـن بزرگـوار مرتبط باشـد، بهره 
خـودش را خواهد بـرد. البتـه، توّجـه به کانـون نـور، باید توّجـه حقیقـی باشـد. لقلقه زبـان در ایـن زمینـه، تأثیر 
چندانی نـدارد. اگر انسـان، روحـاً متوّجه و متوّسـل شـد و معرفـت کافی برای خـود به وجـود آورد، بهـره خودش 

را خواهـد برد. ایـن، یک میـدان فـردی و تکامل شـخصی و معنوی اسـت.
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ب( اميد بخشی به جوامع و ملت ها
جهـت و وجهـه دوم عبـارت اسـت از میـدان زندگـی اجتماعـی و عمومـی و آن چـه مربـوط به سرنوشـت بشـر و 
ملتهاسـت. در ایـن زمینـه، اعتقاد بـه قضیه مهـدی و موضـوع ظهـور و َفـَرج و انتظـار، گنجینه عظیمی اسـت که 
ملتهـا می تواننـد از آن بهره هـای فراوانی ببرند. شـما کشـتی ای را در یـک دریای توفانـی فرض کنید! اگر کسـانی 
کـه در این کشـتی هسـتند، عقیده داشـته باشـند که اطرافشـان تـا هـزار فرسـنگ، هیچ سـاحلی وجود نـدارد و 
آب و نـان و وسـایل حرکت اندکی داشـته باشـند، چـه کار می کننـد؟ آیـا هیچ تصّور می شـود کـه اینها بـرای آن 
کـه حرکت کننـد و کشـتی را پیـش ببرنـد، تاشـی بکنند؟ نـه؛ چون بـه نظر خودشـان، مرگشـان حتمی اسـت. 

وقتی انسـان مرگـش حتمی اسـت، دیگـر چه حرکـت و تاشـی بایـد بکند؟ امیـد و افقـی وجود نـدارد.
یکـی از کارهایـی کـه می توانند انجـام دهنـد، این اسـت کـه در ایـن مجموعه کوچـک، هر کـس بـه کار خودش 
سـرگرم شـود. آن کسـی که اهل آرام مـردن اسـت، بخوابد تـا بمیـرد و آن که اهـل تجاوز بـه دیگران اسـت، حق 
دیگـران را بگیـرد تـا آن که چند سـاعتی بیشـتر زنـده بماند. طـور دیگـر هم این اسـت که کسـانی کـه در همین 
کشـتی هسـتند، یقین داشـته باشـند و بدانند که در نزدیکی شـان سـاحلی وجود دارد. ایـن که آن سـاحل دور و 
یا نزدیک اسـت و چقـدر کار دارنـد تا بـه آن برسـند، معلوم نیسـت؛ امـا قطعاً سـاحلی که در دسـترس آنهاسـت، 
وجـود دارد. ایـن افـراد چـه کار می کنند؟ تـاش می کننـد که خـود را بـه آن سـاحل برسـانند و اگر یک سـاعت 
هم بـه آنها وقـت داده شـود، از آن یک سـاعت بـرای حرکـت و تـاش صحیـح و جهـت دار، اسـتفاده خواهند برد 
و فکرشـان را روی هـم خواهنـد ریخـت و تاششـان را یکی خواهنـد کرد تـا شـاید بتوانند خـود را به آن سـاحل 

برسـانند.
امیـد، چنیـن نقشـی دارد. همیـن قـدر کـه امیـدی در دل انسـان بـه وجـود آمـد، مـرگ بالهـای خـود را جمـع 
می کنـد و کنـار مـی رود. امیـد موجـب می شـود انسـان تـاش و حرکت کنـد، پیـش ببـرد، مبـارزه کنـد و زنده 
بمانـد. فـرض کنیـد ملتـی در زیـر سـلطه ی ظالمانـه قـدرت مسـلّطی قـرار دارد و هیـچ امیـدی هـم نـدارد. این 
ملت مجبور اسـت تسـلیم شـود. اگر تسـلیم نشـد، کارهـای کـور و بی جهتـی انجـام می دهد. امـا اگر ایـن ملت و 
جماعت، امیـدی در دلشـان باشـد و بدانند که عاقبـِت خوبـی حتماً وجـود دارد، چـه می کنند؟ طبیعی اسـت که 
مبـارزه خواهند کـرد و مبـارزه را نظم خواهنـد داد و اگـر مانعـی در راه مبـارزه وجود داشـته باشـد، آن را بر طرف 

کرد. خواهنـد 

اعتقاد به مهدویت، رمز رهایی از ستمگران و ظالمان
بشـریت در طول تاریـخ و در حیـات اجتماعـی، مثل همـان سرنشـینان یک کشـتی توفـان زده، همیشـه گرفتار 
مشـکاتی از سـوی قدرتمنـدان و سـتمگران و قوی دسـتان و مسـلّطین بـر امـور انسـانهای مظلـوم بـوده اسـت. 
امیـد، موجـب می شـود کـه انسـان بـه مبـارزه بپـردازد و راه را بـاز کنـد و پیـش بـرود. وقتی بـه شـما می گویند 
انتظار بکشـید، یعنی ایـن وضعیتی کـه امـروز رنجتان می دهـد و دلتـان را بـه درد مـی آورد، ابدی نیسـت و تمام 
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خواهد شـد. ببینیـد چقدر انسـاْن حیات و نشـاط پیـدا می کند! ایـن، نقش اعتقـاد به امام زمـان صلـوات اللَّ علیه 
و ارواحنـا فداه اسـت. ایـن، نقـش اعتقاد بـه مهـدی موعود اسـت. ایـن عقیده اسـت که شـیعه را تـا امـروز، از آن 
همه پیچ و خمهـای عجیـب و غریبی که در سـر راهش قـرار داده بودند، عبـور داده اسـت و امروز بحمـداللَّ پرچم 
عـّزت و سـربلندی اسـام و قرآن، در دسـت شـما ملت مسـلمان و شـیعه ایران اسـت. هر جـا که چنیـن اعتقادی 

باشـد، همین امید و مبـارزه وجـود دارد.

اعتقاد به مهدویت، سد راه استكبار و استعمار
بـه همیـن خاطـر، یکـی از اساسـیترین کارهـای اسـتعمار و اسـتکبار و ایـادی آن، ایـن بـوده اسـت کـه عقیـده 
امیـد و مبـارزه را در دل مـردم از بیـن ببرنـد. بارهـا خواسـته اند ایـن چـراغ را خامـوش کنند؛ ولـی نتوانسـته اند. 
مـا می دانیـم کـه اسـتعمار و اسـتکبار، چـه تاشـی را در این جهـت - نـه فقـط در ایـران؛ بلکـه در سـطح دنیای 
اسـام - انجـام داده اسـت تـا ایـن چـراغ را خامـوش کنـد. در گـزارش بسـیار مهّمـی کـه مربوط بـه سـالها قبل 
اسـت و جدید نیسـت، تاش گروههـای تبلیغـی مسـیحّیت کـه از اروپا به سـمت شـمال افریقـا اعزام می شـدند 
تا جـاده اسـتعمار را در آن جـا صاف کنند، نشـان داده شـده بـود. یکـی از غّصه هـای دینـداران دنیا این اسـت که 
قدرتمنداِن مسـلّط بر کشـورهای مسـیحی، تبلیغ علی الّظاهِر دین مسـیح در سـطح دنیـا را وسـیله ای برای پیش 
بـردن ماشـین اسـتعمار قـرار دادنـد و اینهـا جاده صـاف کـن اسـتعمار شـدند. گروههـای تبلیغـی و بـه اصطاح 
تبشـیری را به عنـوان تبلیغ مسـیحّیت - کـه ظاهـرش تبلیغ مسـیحّیت بـود؛ اما باطـِن قضیه ایـن بود کـه راه را 
باز کنند تـا اسـتعمارگران اروپایی از کشـورهای مختلـف اروپای آن روز، وارد کشـورهای اسـامی شـوند و قدرت 

سیاسـی را قبضـه کنند - بـه اطـراف دنیـا فرسـتادند و متأسـفانه در بسـیاری از جاهـا هم موّفق شـدند.
این گـزارش، مربـوط بـه گروههـای تبلیغـی در شـمال افریقاسـت. گزارشـگر می نویسـد: »یکـی از مشـکات ما 
در سـِر راه تبلیـغ مسـیحّیت و پیشـرفت اسـتعمار در شـمال آفریقـا و منطقـه تونـس و مغرب این اسـت کـه این 
مردم اعتقـاد دارند کـه مهدی موعـود خواهد آمد و اسـام را سـربلند خواهد کـرد«. گزارشـگر، ایـن را در گزارش 
رسـمی خـود می نویسـد و بـرای هیأتی کـه مسـؤول رسـیدگی بـه ایـن کارهاسـت، می فرسـتد. بنابرایـن، نفس 
اعتقاد بـه مهـدی موعـود، باعث ایجـاد مشـکل بـرای اسـتکبار و اسـتعمار شـده بـود؛ در حالی کـه اعتقـادی که 
بـرادران مـا در آن مناطـق دنیـا دارنـد، بـه روشـنی و وضـوح اعتقـادی کـه مـا امـروز در ایـن جـا داریم نیسـت؛ 
بلکـه بیشـتر ابهامـات و کلّـی گویـی وجـود دارد تـا تعییـن مصـداق و مـورد و نـام و خصوصّیـات. در عیـن حال، 

اسـتعمارگران از ایـن امیـد ترسـیدند.

نقشه شوم پهلوى نسبت به مسئله مهدویت
در همین کشـور خـود ما، یکـی از بـزرگان علمـا و روحانیـون محترمی کـه امـروز بحمـداللَّ در میان ما هسـتند و 
برکات وجود ایشـان بـاز هم شـامل حال مـردم می شـود، برای مـن نقـل می کردنـد کـه در اوایـل روی کار آمدِن 
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رژیـم منحـوس و فاسـد و وابسـته پهلـوی، آن کودتاگـِر بی سـواِد فاقـِد هـر گونـه معرفـت و معنویّـت)3(، یکی از 
آخوندهـای وابسـته بـه دربـار را صـدا کـرد و از او پرسـید ایـن قضیـه امـام زمـان چیسـت کـه چنین مشـکاتی 
بـرای ما درسـت کـرده اسـت؟! آن آخونـد هم بـر طبـق دل و میـل او، جوابـی می گویـد و آن قلـدر هـم مأموریت 
می دهد کـه بروید مسـأله را حـل و تمام کنیـد و ایـن اعتقـاد را از دل مـردم بیـرون بیاوریـد! او می گویـد: این کار 
آسـان نیسـت و خیلی مشـکات دارد و باید کمک کم کـم و با مقّدمـات شـروع کنیم. البتـه آن مقّدمـات به فضل 
پـروردگار و با هشـیاری علمای ربّانـی و آگاهان این کشـور، در آن دوران ناکام ماند و نتوانسـتند آن نقشـه شـوم را 
عملی کننـد. در کشـور ما، یـک کودتاچی غاصـب، از طرف دسـتگاههای قـدرت اسـتعماری مأموریت داشـت که 
بیایـد ایـران را قبضه کنـد و کشـور را دو دسـتی تحویل دشـمن دهـد و بـرای آن کـه بتواند بـر این مردم مسـلّط 

شـود، یکـی از مقّدمات الزمـش این بـود کـه عقیده بـه مهـدی موعـود را از ذهن مـردم پـاك کند.

تسليم نشدن در برابر قدرتها با اعتقاد به مهدویت
عقیـده به امـام زمـان، نمی گـذارد مردم تسـلیم شـوند؛ به شـرطی کـه ایـن عقیـده را درسـت بفهمنـد. وقتی که 
این عقیـده به طـور حقیقـی در دلها جـا بگیـرد، حضور امـاِم غایـب در میـان مردم حـس می شـود. امـام بزرگوار 
و عزیـز و معصـوم و قطب عالـم امـکان و ملجأ همـه خایق، اگـر چه غایب اسـت و ظهـور نکـرده، اما حضـور دارد. 
مگر می شـود حضور نداشـته باشـد؟ مؤمن، ایـن حضـور را در دل خود و بـا وجود و حـواس خویش حـس می کند. 
آن مردمـی کـه می نشـینند، راز و نیـاز می کنند؛دعای ندبـه را با توّجـه می خواننـد و زیـارت آل یاسـین را زمزمه 
می کننـد و می نالنـد، می فهمنـد چـه می گوینـد. آنهـا حضـور ایـن بزرگـوار؛ را حـس می کننـد؛ ولو هنـوز ظاهر 
نشـده و غایب اسـت. غیبت او، به احسـاس حضـورش ضـرری نمی زند. ظهـور نکرده اسـت؛ امـا هم در دلهـا و هم 

در متن زندگـی ملـت حضـور دارد. مگر می شـود حضور نداشـته باشـد؟
شـیعه خوب کسـی اسـت که این حضور را حس کنـد و خـود را در حضـور او احسـاس نماید. ایـن، به انسـان امید 
و نشـاط می بخشـد. این ملت بـزرگ، بیـش از همـه چیز بـه همین امیـد نیـاز دارد؛ ملتـی کـه در راه خـدا و برای 
عظمت اسـام، مجاهـدت و مبارزه می کنـد و افتخـار طول تاریخ بشـر و همه تاریخ اسـام شـده و پرچم اسـام را 
در زمان ما بـه اهتـزاز در آورده اسـت. چنیـن ملتی، بیشـتر از همه چیـز، به همیـن امید درخشـان احتیـاج دارد. 

آن اعتقـاد، این امیـد را به او می بخشـد.

تالش امام)ره( براى اميدوار نگه داشتن مردم
 قبـل از پیـروزی انقـاب، دشـمن از همـه وسـایل اسـتفاده می کـرد تـا مـردم را از پیـروزی انقـاب ناامیـد کند. 
می گفتنـد: »مگـر می شـود چنیـن انقابی بر پـا شـود و ملت بـا دسـِت خالی بـر دسـتگاِه تا دنـدان مسـلّح پیروز 
گـردد؟! اصـًا ممکـن نیسـت!« ایـن ناامیـدی را بـا هـزار زبـان، در میـان مـردم ترویـج می کردنـد؛ ولـی مـردم، 

امیدشـان را از دسـت ندادنـد.

 ...
دن

ش
م ن

سلي
ل ت

عام
ّج( 

)ع
ان

 زم
ام

ه ام
ت ب

رس
ه د

يد
 عق



" ضوع " انتظار فرج امام زمان )عج (
شتر درباره مو

مطالعه بی
انتظار فرج امام زمان)عج(

34

 امـام بزرگـوار ما به عنـوان یک رهبـر تمام عیـار، بیشـترین هّمت خـود را به امیـدوار نگاه داشـتن مردم گماشـته 
بود. وقتـی مـردم امیدوارنـد، حرکت و تـاش می کننـد. در مقابِل تـاش مـردم، هیچ قدرتـی نمی توانـد مقاومت 
کند. فقط باید مـردم امیدوار باشـند. امـام بزرگـوار، از همه وسـایِل الهـی و ملکوتی و معنوی اسـتفاده کـرد و این 

امیـد را در مـردم دمید و بـه برکـت آن امید، ایـن پیروزی بـزرگ به دسـت آمد.
بعـد از پیـروزی انقاب هم، دشـمنان ایـن ملـت، دائماً آیـه یـأس خواندند. مرتّـب می گفتنـد و می گویند: »شـما 
نمی توانیـد کشـور را اداره کنید! مگر می شـود بـا امریکا در افتـاد؟! مگر می شـود در مقابـل دنیای مـاّدی مقاومت 
کرد؟! فایـده ای ندارد.باید تسـلیم شـد و باید قبول کـرد!« هر جـا پیـروزی ای بـود، آن را در رادیوها و رسـانه های 
جهانی کتمـان کردنـد؛ نگفتند و یـا عوضی گفتنـد! هر جا مختصـر ناکامـی ای بـود، از کاه، کوهی درسـت کردند! 
با همه ایـن تبلیغـات، مـردم مـا مأیـوس نشـدند. جنـگ را گذراندنـد، بعـد از جنگ را پشـت سـر گذاشـتند و به 
سـازندگی مشـغول شـدند. تا امروز - بـه فضل پـروردگار - مـردم تـاش و مجاهـدت کرده انـد و امیدشـان روز به 

روز بیشـتر شـده اسـت؛ چون پیشـرفت را مشـاهده می کنند.
این ملـت، در اول انقـاب کجا قـرار گرفته بـود و امـروز کجاسـت؟ آن روز، ما جـز یک ویرانـه در اختیار نداشـتیم 
و این کشـور همه چیـزش وابسـته بـود و بسـیاری از آنچـه کـه از دوران رژیم گذشـته باقـی مانـده بود، همـراه با 
وابسـتگی و پایه هـای بی بنیـاد و سسـت بـود. امـروز، ملت مـا حرکت کـرده، نیرومند شـده، قـدرت نظامـی خود 
را سـنجیده و قدرت سیاسـیش را مشـاهده کرده اسـت. دیده اسـت کـه چطـور در مقابل دنیـای ظلم و اسـتکبار 
می شـود مقاومـت کـرد. سـازندگی را تجربـه کـرده اسـت. االن - بـه فضـل پـروردگار - بـرای هـر کس کـه نگاه 

می کنـد، در همـه جـای کشـور، تاِش سـازندگی محسـوس اسـت.
معلـوم اسـت کـه امیـد ایـن ملـت را نمی تواننـد از او بگیرنـد. حال، دشـمن بـه تاشـهای مفتضـح افتاده اسـت. 
این کـه شـما می بینید دسـتگاه سیاسـی امریـکا، گیـج گیـج می خورنـد و کارهـای نسـنجیده انجـام می دهند و 
نمی داننـد در مقابـل ملـت و دولـت ایـران چـه بکنند؛ بـر اثـر قـدرت و امید شماسـت. بـه خاطـر عزم راسـخ این 

ملت اسـت کـه دشـمن نمی دانـد در مقابـل مـردم ایـران چـه بایـد بکنـد و کارهـای ابلهانـه انجـام می دهد.

مفتضح شدن دشمن با اعمال قبيح خود در دنيا
آنچـه کـه امـروز از طـرف قدرتمنـدان و سیاسـتمداران امریـکا - چـه رئیـس جمهـور آن و چـه دیگرانی کـه این 
کارهـا را می کننـد و ایـن حرفهـا را می زنند - صـادر می شـود، به ضرر خـود آنهاسـت. قضـاوت دنیا هم این اسـت 
که به ضرر آنهاسـت. یـک دولـت، باید ایـن قـدر خـود را در دنیا مفتضـح کند که بـرای خرابـکاری در یک کشـور 
دیگـر بودجه بگذارد؟! شـما خیـال می کنیـد عقـا و سیاسـتمداران عالم و انسـانهای بـا فرهنگ دنیـا نمی فهمند 
ایـن کار چقـدر وقیـح و شـرم آور اسـت؟ بدیهی اسـت کـه تـاش آنهـا، ناموّفق اسـت. همـه، ایـن را می داننـد. از 
روز اّوِل انقـاب، اینهـا علیـه جمهـوری اسـامی بودجه گذاشـتند، خـرج کردند، اسـم هـم نیاوردنـد و جایی هم 
ننوشـتند. ایـن بمـب گذاریهـا و ایـن منافـق پروریهـا، همه بـا بودجـه همینهاسـت. چقـدر تا بـه حال توانسـتند 
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موّفق شـوند؟! معلوم اسـت کـه امـروز هم مثـل آن زمـان ناموّفقنـد. در این، شـبهه نیسـت.
اینهـا ایـن قـدر رسـوایی خـود را در مقابـل افـکار عمومـی دنیـا، مفتضحانـه بـر مـا کردند کـه اقـدام خـود را به 
صـورت یـک مصّوبـه گذراندنـد! ایـن، همـان داغ باطلـه خدایـی بـه پیشـانی آنهاسـت. دیگـران و عقـای عالـم 
می فهمنـد؛ امـا خـوِد اینهـا نمی فهمند! رژیـم امریـکا خیـال کرد کـه بـا تصویب مبلغـی - حـال بیسـت میلیون 
دالر نه؛ دویسـت میلیـون دالر، دو میلیـارد دالر - برای خرابـکاری در ایراِن بزرگ و سـربلند و اسـامی، کشـور ما 

را در انـزوا قـرار خواهـد داد؛ ولـی خـودش در انـزوا قـرار گرفـت؛ بـدون این کـه بدانـد و بفهمد!
اینها خیـال کردنـد که افـکار عمومـی عالـم نمی فهمد چقـدر ایـن حرکت سـخیف و بی رسواسـت. ممکن اسـت 
حال کـه افـکار عمومـی دنیـا، ایـن کار را محکـوم کرده اسـت و هـر چه هـم بگذرد بیشـتر محکـوم خواهـد کرد، 
واقعّیـات را بفهمنـد و پشـیمان شـوند و کاری کننـد کـه یـاد ایـن قضیـه به فراموشـی سـپرده شـود؛ امـا مگر ما 
می گذاریـم؟ مگر مـا می گذاریـم ایـن فضاحـت امریکایی فراموش شـود؟ همـه دنیـا و همه نسـلهای آینـده، باید 
بداننـد کـه در دورانـی، وقاحـت رژیـم امریـکا بـه این جـا می رسـد کـه صریحـاً در مقابـل یـک دولـت آزاد و یک 
ملت مقتـدر، بودجـه خرابـکاری تصویـب می کنـد! زشـت ترین و محکومتریـن کاری که ممکـن اسـت دولتی در 
روابـط بین الملـل انجام دهـد؛ همیـن کار اسـت. دولتمـردان امریکا خیـال می کننـد که دنیـا تسـلیم دیکتاتوری 
آنهـا خواهد شـد!این خیـال، عجب اشـتباه پرخسـارتی بـرای آنهـا خواهد بـود! البتـه امروز آنها سـرگرم و مسـت 
مبـارزاِت دور از اصـول انسـانِی معمـول خودشـان در بـاب انتخاباتنـد و نمی فهمند چـه می کنند. قـدری که گرد 
و غبار فـرو بنشـیند، آن وقـت می فهمنـد که چـه غلطـی کرده انـد. خیـال می کنند کـه دنیا تسـلیم آنهـا خواهد 

شـد. عجب اشـتباهی!

نتایج اعتقاد به مهدویت
بسـیاری از ملتهـا، در گوشـه و کنار دنیـا همدسـت و یکپارچه شـدند و محرومیتهـا و سـختیها را تحّمـل کردند و 
اسـتبداد داخل کشـور را خـرد نمودند. شـما نگاه کنیـد؛ بر بسـیاری از کشـورها در پنجاه یا شـصت و یا صد سـال 
پیـش، رژیمهـای مسـتبدی حکمرانـی می کردنـد؛ ولـی ملتها مبـارزه و تـاش کردنـد. همه مبـارزات صد سـاله 
اخیر - بخصـوص پنجاه سـاِل میانـه ایـن قـرن - در مقابـل اسـتبدادهای داخلی بـود. این ملتهـا مبـارزه کردند و 
اسـتبداد داخلی را شکسـت دادنـد؛ یعنی اگـر یک هم میهن خودشـان خواسـت بـه آنهـا زور بگویـد، او را از تخت 
سـلطنت و قدرت و حکومـت به زیـر کشـیدند و تحّمل نکردنـد. ملتهایـی که اسـتبداد داخلـی را تحّمـل نکردند، 

آیـا اسـتبداد امریکایـی را تحّمـل خواهند کـرد؟! عجب غلطـی و عجب اشـتباهی!
 ممکن اسـت چهـار دولت ضعیـف و بی شـخصّیت و منقطـع از ملـت خـود، در مقابـل هـارت و هورتها و تشـرها و 
تهدیدهـا و دخالتهـای امریـکا تسـلیم شـوند؛ ولـی ملتهـا و دولتهـای بـا شـخصیت که بـا ملـت خودشـان روابط 
مناسـبی دارند، نـه در اروپا و نه در آسـیا و نـه در افریقا، تسـلیم زورگوییهـای امریکا نخواهند شـد. اگـر ملتی مثل 
ملت مبـارز و رشـید ایـران باشـد و میدانهـای مبـارزه را تجربه کـرده و ایـن همـه شـهید داده باشـد و از دریاهای 
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خون عبـور کـرده باشـد و زن و مـردش در میدانهـای خطر، مثل شـیر غریـده باشـند؛ امریکا اگـر پا جلـو بگذارد، 
این ملـت آنچنـان با مشـت بـه دهانش خواهـد کوبیـد کـه از او چیـزی باقـی نمانَد.

ملتی که بـه خـدا معتقـد و مؤمـن و مّتکـی اسـت و به آینـده امیـدوار اسـت و بـا پـرده نشـینان غیـب در ارتباط 
اسـت؛ ملتی کـه در دلـش خورشـید امید بـه آینـده و زندگـی و لطـف و مـدد الهـی می درخشـد، هرگز تسـلیم و 
مرعـوب نمی شـود و با ایـن حرفهـا، از میـدان خـارج نمی گـردد. ایـن، خصوصّیت اعتقـاد بـه آن معنویّـِت مهدی 
علیـه آالف الّتحیـة والثناء اسـت. عقیده بـه امام زمـان، هم در باطـن فرد، هـم در حرکـت اجتماع و هـم در حال و 

آینـده، چنیـن تأثیـر عظیمـی دارد. ایـن را باید قدر دانسـت.
من توصیـه می کنم کـه این توّسـات را - کـه مردم مـا بحمـداللَّ داشـته اند و دارنـد و در سـالهای بعـد از انقاب، 
به فضـل پـروردگار چندین برابر شـده اسـت - هر چه بـا کیفّیت تـر ادامـه دهنـد و توّجهـات و الطـاف آن بزرگوار 
را به سـمت خـود جلـب کننـد. آن بزرگـوار، حاضـر اسـت و از ملت و شـیعه ی خـود، جـدا و غافـل نیسـت. او، در 
میان مـردم حضـور دارد و مردم با توّجه و توّسـل بـه او، ان شـاءاللَّ راه رشـد و هدایت و فتـح و پیروزی را به دسـت 

خواهنـد آورد.
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ایجاد نااميدى، شيوه استعمار براى مبارزه با عقيده انتظار

ضرورت مطالعه مسأله انتظار و مهدویت
عقاید اسالمی، موتور حركت دهنده جامعه اسالمی

تالش دشمن براى زوال اندیشه مهدویت
چند خصوصيت در عقيده به مهدویّت

تخریب مفهوم شناسی مسأله انتظار
حركت قدم به قدم به سمت صالح و اميد

اميد و حركت، زمينه ساز ظهور 
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ایجاد نااميدى، شيوه استعمار براى مبارزه با عقيده انتظار*

ضرورت مطالعه مسأله انتظار و مهدویت
یکـی از مهمتریـن روزهـای سـال، روز نیمه شـعبان اسـت که هم مصـادف بـا والدت ذی جـود و مسـعود حضرت 
بقیةاللَّ ارواحنافداه شـده اسـت و هـم شـب و روز نیمه شـعبان - با قطع نظـر از والدت ایـن بزرگوار در این شـب و 
روز - از لیالـی و ایـام متبّرکند. شـب نیمه شـعبان، شـب بسـیار متبّرکی اسـت. تالی تلّو لیالـی قدر و وقـت توّجه و 
تذّکر و توّسـل به ذیـل عنایـات باری تعالـی و طلب و درخواسـت اسـت. اعمـال و ادعّیه ای هـم دارد که اگـر موّفق 
شـده اید و آنها را انجـام داده اید، ان شـاءاللَّ مشـمول قبول پروردگار باشـد. اگر کسـانی هـم غفلت کردنـد و توّجه 

نداشـتند، به یـاد نگهدارند که همه سـال، شـب نیمـه شـعبان را مغتنم بشـمارند.
ایـن جهـت هـم حائـز  از   مسـأله والدت حضـرت مهـدی علیه الّصاةوالّسام وعّجل اللَّ تعالی فرجه الّشـریف، 
اهمیت اسـت کـه مسـأله انتظـار و دوران موعـود را کـه در مذهـب ما، بلکـه در دین مقّدس اسـام ترسـیم شـده 
اسـت - دوران موعود آخرالّزمـان؛ دوران مهدویـت - ما به یـاد بیاوریـم، روی آن تکیه کنیـم و بـر روی آن مطالعه 

و دّقـت و بحثهـای مفیـدی انجـام گیرد.

عقاید اسالمی، موتور حركت دهنده جامعه اسالمی
 همـه عقاید سـازنده، مـورد تهاجم دشـمن قـرار گرفته اسـت. بـرادران و خواهـران عزیز! ایـن نکته بسـیار مهّمی 
اسـت. توّجـه بفرماییـد که مـا امـروز چقـدر بایـد هوشـیار باشـیم! دشـمنان سـراغ مجموعـه احـکام و مقـّررات 
اسـام رفتند - هر عقیده، هـر توصیه ای از شـرع مقـّدس کـه در زندگی و سرنوشـت آینده فـرد و جماعـت و اّمت 

*. بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم 1376/09/2۵
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اسـامی تأثیر مثبِت بارزی داشـته اسـت - و بـه نحوی بـا آن کلنجـار رفتند، تـا اگـر بتواننـد، آن را از بیـن ببرند؛ 
اگـر نتواننـد، روی محتوایـش کار کنند!

 خـوب، ممکن اسـت شـما بگویید کـه »مگر دشـمن چـه کاره اسـت؟ چطـور دشـمن می توانـد عقاید اسـامی را 
کاری کنـد کـه از اسـتفاده مـردم خارج شـود؟« نـه؛ ایـن خطاسـت. دشـمن می توانـد؛ منتهـا نـه در کوتاه مّدت، 
بلکـه در طول سـالهای متمـادی. گاهـی دهها سـال زحمت می کشـند، بـرای این که بتواننـد یک نقطه درخشـان 
را کـور، یـا کمرنـگ کننـد، یـا نقطـه تاریکـی را بـه وجـود آورنـد! سـالهای متمـادی می نشـینند و پـول خـرج 
می کننـد! یکـی زحمـت می کشـد و تـاش می کنـد، ولـی توفیـق نمی یابـد؛ بعـد از او کسـان دیگـری می آینـد. 
روی عقایـد دنیـای اسـام، از این گونه کارهـا خیلی شـده اسـت. روی عقیده توحیـد، عقیـده امامـت و اخاقّیات 

اسـامی - معنـای صبـر، معنـای تـوّکل، معنـای قناعـت - کار کرده اند!
 همـه اینهـا نقـاط برجسـته ای هسـتند کـه اگـر مـا مسـلمانان درسـت بـه حقیقتشـان توّجـه کنیـم، تبدیـل به 
یـک موتـور حرکت دهنـده جامعـه اسـامی می شـود؛ ولـی وقتـی روی آن کار کردنـد و آن را خـراب و معنای آن 
را عـوض کردنـد و در ذهنهـا بـه صـورت دیگـری جـا انداختنـد، همیـن موتور محـّرك، بـه یـک داروی مخـّدر و 

خـواب آور تبدیـل می گـردد. این گونـه اسـت!

تالش دشمن براى زوال اندیشه مهدویت
 در مـورد ماجـرای اعتقـاد بـه مهـدی موعـود - یعنـی این کـه در آخرالّزمـان از خانـدان پیامبـر، شـخصی ظهور 
می کنـد کـه دنیـا را از عـدل، از دادگسـتری و از نیکـی پُـر می سـازد و تبعیضهـا، ظلمهـا، سوءاسـتفاده ها و 

فاصله هـای طبقاتـی را از بیـن می بـرد - نیـز خیلـی کار کرده انـد.
 این عقیـده که همه مسـلمانان هـم بـه آن معتقدند، مخصوص شـیعه نیسـت. البتـه در خصوصیـات و جزئّیاتش، 
بعضـی فِـَرق، حرفهای دیگـری دارنـد؛ امـا اصـل این که چنیـن دورانـی پیـش خواهد آمـد و یـک نفـر از خاندان 
پیامبـر چنیـن حرکـت عظیـم الهـی را انجـام خواهـد داد و »یمـأاللَّ بـه االرض قسـطاً و عـدالً کمـا ملئـت جوراً 
و ظلمـاً«1، بیـن مسـلمانان متواتـر اسـت. همـه، ایـن را قبـول دارنـد. خـوب؛ ایـن عقیـده از آن عقایـد بسـیار 
کارگشاسـت که مـن مختصری راجـع بـه آن عـرض خواهم کـرد. به دلیـل همین کـه کارگشاسـت، دشـمنان از 
یک طـرف و البتـه دوسـتان نادان هـم از طـرف دیگر بـر آن می تازنـد. گاهـی دوسـتان نـادان، از روی نادانـی و بر 

اثـر بی توّجهـی، کاری می کننـد کـه هیـچ دشـمن دانایـی بـه آن خوبـی نمی توانـد ضربـه بزند!
 حال بحـث ما در مـورد دشـمنان داناسـت که سـراغ این عقیـده آمدنـد. من سـندی را دیدم کـه مربوط بـه دهها 
سـال قبل؛ یعنی اوایـل ورود اسـتعمار به شـمال آفریقاسـت. کشـورهای شـمال آفریقـا، گرایش بسـیاری به اهل 
بیـت دارنـد. مذهبشـان هـر مذهبـی از مذاهب اسـامی که هسـت باشـد؛ امـا محبِ  اهـل بیتنـد. در کشـورهای 
سـودان و مغـرب و غیره عقیـده به مهدویّـت خیلـی پُررنگ اسـت. آن زمان کـه اسـتعمار وارد مناطِق مذکور شـد 
- کـه ورود اسـتعمار بـه آن مناطق در قرن گذشـته اسـت - یکـی از مسـائلی کـه مزاحم اسـتعمار شـد، عقیده به 

1. کفایة االثر، ص 89
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مهدویّـت بود! در سـندی کـه من دیـدم، بـزرگان اسـتعمار و فرماندهـان اسـتعماری توصیـه می کنند که مـا باید 
کاری کنیم کـه عقیده بـه مهدویّت، بتدریـج از بین مردم زایل شـود! آن روز اسـتعمارگران فرانسـوی و انگلیسـی 
در بعضـی کشـورهای آن مناطـق افریقایـی بودنـد - فرقـی نمی کنـد کـه اسـتعمار از کجـا باشـد - اسـتعماران 
خارجـی، قضاوتشـان ایـن بـود که تـا وقتـی عقیـده بـه مهدویّـت در بین ایـن مـردم رایـج اسـت، مـا نمی توانیم 

کشورهایشـان را درسـت در اختیـار گیریم!

چند خصوصيت در عقيده به مهدویّت
ببینیـد، عقیده بـه مهدویّت چقـدر مهّم اسـت! چقـدر خطا می کنند کسـانی که به اسـم روشـنفکری و بـه عنوان 
تجّددطلبـی می آینـد و عقایـد اسـامی را بـدون مطالعـه، بـدون اّطاع و بـدون این کـه بداننـد چـه کار می کنند، 
مـورد تردیـد و تشـکیک قـرار می دهنـد! اینهـا همـان کاری را کـه دشـمن می خواهـد، راحـت انجـام می دهنـد! 

عقایـد اسـامی این گونه اسـت. خـوب؛ حـاال چـرا ایـن کار را انجـام می دهند؟ 
چنـد خصوصیـت در عقیـده مهدویّـت هسـت کـه ایـن خصوصیـات بـرای هـر ملتـی، بـه منزلـه خـون در کالبد 
و در حکـم روح در جسـم اسـت. یکـی، امیـد اسـت. گاهـی اوقـات دسـتهای قلـدر و قدرتمنـد، ملتهـای ضعیـف 
را بـه جایـی می رسـانند کـه امیدشـان را از دسـت می دهنـد. وقتـی امیـد را از دسـت دادنـد، دیگـر هیـچ اقـدام 
نمی کننـد؛ می گویند چه فایـده ای دارد؟ مـا که دیگـر کارمان از کار گذشـته اسـت؛ با چـه کسـی در بیفتیم؟ چه 

اقدامـی بکنیـم؟ بـرای چه تـاش کنیـم؟ مـا کـه دیگـر نمی توانیم!
 ایـن، روح ناامیدی اسـت. اسـتعمار ایـن را می خواهـد. امروز اسـتکبار جهانی مایل اسـت کـه ملتهای مسـلمان و 
از جملـه ملت عزیز ایـران، دچـار روح ناامیدی شـوند و بگوینـد: دیگر نمی شـود کاری کـرد؛ دیگر فایـده ای ندارد! 
می خواهند ایـن را بـه زور در مردم تزریـق کنند. مـا که در جریـان خبرهـای تبلیغاتـی و زهرآگین دشـمنان قرار 
داریـم، به عیـان می بینیـم که اغلـب خبرهایـی کـه تنظیـم می کنند، بـرای مأیوس کـردن مردم اسـت. مـردم را 
از اقتصـاد و از فرهنگ مأیـوس کنند، متدیّنین را از گسـترش دیـن مأیوس کننـد، آزادی طلبـان و عاقه مندان به 
مسـائل فرهنگی و سیاسـی را از امکان کار سیاسـی، یـا کار فرهنگـی مأیوس کننـد و آینـده را در نظر افـرادی که 
چشـم به آینـده دوخته انـد، تیره و تـار جلـوه دهند! بـرای چه؟ بـرای این کـه جوشـش و امیـد را از ایـن مجموعه 
انسـانی که بـا امیـد کار می کنـد، بگیرنـد و آن را به یک موجـود مرده، یا شـبیه مـرده تبدیل کننـد، تـا بتوانند هر 
کاری کـه مایلند انجـام دهنـد! با یک ملـت زنده کـه نمی تواننـد هـر کاری بخواهنـد، انجـام دهند. به یک جسـم 
بی هوِش مدهـوِش بی حّسـی کـه کنجی افتـاده اسـت، هر کـس هرچه دلـش خواسـت، می توانـد تزریق کنـد؛ با 
آن هـر کاری می تواننـد بکننـد؛ اما با یـک موجود سـرحاِل زنده باهـوِش متحـّرِك فّعال کـه نمی تواننـد هر کاری 

را انجـام دهند!
 یک ملت نیـز همین طور اسـت. بـا ملت مسـلمان و انقابـی ایـران - این مردمـی که در سـایه جمهوری اسـامی 
زندگـی می کننـد - نمی تواننـد هـر کاری را انجـام دهنـد. ملتـی اسـت بیـدار، زنـده، متوّجه کـه قدر خـودش را 
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می دانـد، قـدرت و عـّزت خـودش را می داند، بـا دنیا آن طـور که شایسـته خـود اوسـت، رفتـار می کنـد؛ نتیجه را 
هـم می بینیـد.

 اگر ملتی بـرای خـودش تحّرکی نداشـت و ارزش و آینـده ای برای خـود قائل نبـود، دشـمنان می تواننـد بیایند و 
برایش نقشـه بکشـند، بـه او توصیه کنند، بـه جـای او تصمیم بگیرنـد و عمل کننـد! بدون هیـچ مانعی ایـن کارها 
را می تواننـد انجـام دهنـد. ایـن ناشـی از عـدم تحّرك اسـت. عـدم تحـّرك، ناشـی از عـدم امید اسـت. لذا سـعی 

می کننـد مـردم را ناامید کننـد! شـما بدانید.
 امـروز هر نَفسـی و هـر حنجـره ای کـه بـرای ناامید کـردن مـردم بَدمـد و بـه صـدا درآیـد بدانیـد کـه در اختیار 
دشـمن اسـت؛ چه خودش بداند، چـه خودش ندانـد! هر قلمـی کـه کلمـه ای را در جهـت ناامید و مأیـوس کردن 
مـردم روی کاغـذ بیـاورد، متعلّق به دشـمن اسـت. چـه صاحب ایـن قلم بدانـد، چـه نداند، دشـمن از او اسـتفاده 

. می کنـد
 آن وقـت اعتقـاد بـه مهدویّـت و بـه وجـود مقـّدس مهـدی موعـود ارواحنافـداه، امیـد را در دلهـا زنـده می کند. 
هیچ وقـت انسـانی کـه معتقـد بـه ایـن اصـل اسـت، ناامیـد نمی شـود. چـرا؟ چـون می دانـد یـک پایـان روشـِن 

حتمـی وجـود دارد؛ بـرو برگـرد نـدارد. سـعی می کنـد کـه خـودش را بـه آن برسـاند.

تخریب مفهوم شناسی مسأله انتظار
 پـس، عقیـده ایـن اسـت. البتـه وقتـی نتوانسـتند ایـن عقیـده را از مـردم بگیرنـد، می کوشـند آن را در ذهنهای 
مردم خـراب کننـد. خراب کـردن این عقیـده چگونه اسـت؟ بـه این صورت اسـت کـه بگوینـد امام زمـان می آید 
و همـه کارهـا را درسـت می کنـد! ایـن، خـراب کـردن عقیده اسـت. ایـن، تبدیـل کـردن موتـور محّرکـی به یک 

چوب الی چـرخ اسـت؛ تبدیل کـردن یـک داروی مقـّوی، بـه یـک داروی مخـّدر و خواب آور اسـت.
 امـام زمـان می آیـد انجـام می دهـد، یعنـی چـه؟! امـروز تکلیـف شـما چیسـت؟ شـما امـروز بایـد چـه بکنـی؟ 
شـما بایـد زمینـه را آمـاده کنـی، تـا آن بزرگـوار بتوانـد بیایـد و در آن زمینـه آمـاده، اقـدام فرمایـد. از صفـر که 
نمی شـود شـروع کرد! جامعه ای می توانـد پذیرای مهـدی موعـود ارواحنافداه باشـد کـه در آن آمادگـی و قابلیت 
باشـد، وااّل مثـل انبیـا و اولیای طـول تاریخ می شـود. چـه علّتی داشـت کـه بسـیاری از انبیـای بـزرگ اولی العزم 
آمدند و نتوانسـتند دنیـا را از بدیهـا پاك و پیراسـته کننـد؟ چرا؟ چـون زمینه هـا آماده نبـود. چـرا امیرالمؤمنین 
علی بن ابی طالـب علیه الّصاةوالّسـام در زمـان خـودش؛ در همـان مـّدت کوتـاه حکومـت بـا آن قـدرت الهـی، با 
آن علم مّتصل به معـدن الهی، بـا آن نیروی اراده، بـا آن زیباییهـا و درخشـندگیهایی که در شـخصیت آن بزرگوار 

وجود داشـت و بـا آن توصیه هـای پیامبـر اکـرم درباره او - نتوانسـت ریشـه بـدی را بخشـکاند؟
 خوِد آن بزرگوار را از سـر راه برداشـتند! »قتل فـی محراب عبادته لشـّدة عدلـه)2(«. تاوان عدالـت امیرالمؤمنین، 
جـان امیرالمؤمنیـن بود کـه از دسـت رفت! چـرا؟ چـون زمینـه، زمینـه نامسـاعد بـود. زمینـه را نامسـاعد کرده 
بودنـد. زمینـه را زمینـه دنیاطلبـی کـرده بودنـد! آن کسـانی کـه در اواخـر یـا اواسـط حکومـت علـوی مقابـل 
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امیرالمؤمنیـن صف آرایـی کردنـد کسـانی بودنـد کـه زمینه هـای دینیشـان زمینه هـای مسـتحکم و مـاّده غلیِظ 
متناسـِب دینـی نبـود. عـدم آمادگـی، این طـور فاجعه بـه بار مـی آورد!

 آن وقـت اگـر امـام زمـان علیه الّصاةوالّسـام در یـک دنیـای بـدون آمادگـی تشـریف بیاورنـد، همـان خواهـد 
شـد! باید آمادگی باشـد. ایـن آمادگـی چگونه اسـت؟ این، همانـی اسـت کـه شـما نمونه هایـی از آن را در جامعه 
خودتـان مشـاهده می کنیـد. امـروز در ایـران اسـامی چیزهایـی از درخشـندگیهای معنـوی وجـود دارد که در 
هیچ جـای دنیا نیسـت. تـا آن جایی که مـا خبـر و گـزارش و اّطـاع داریـم؛ از قضایـای دنیـا بی خبر هم نیسـتیم.

حركت قدم به قدم به سمت صالح و اميد
 امـروز در کجـای دنیـا جوانانـی پیـدا می شـوند کـه روی شـهوات نفـس و روی ماّدیگـری پـا بگذارنـد و سـراغ 
معنویـات برونـد؟ البته گاهی یـک جوان، دو جـوان، یا یک آدم اسـتثنایی گوشـه ای هسـت - همه جـای دنیا پیدا 
می شـود - امـا این که عـدد عظیمـی از یک نسـل، این طـور باشـند، کجـای دنیا هسـت؟ هیچ جـا؛ این جا هسـت! 
بعضی خیـال می کردند کـه مخصـوص دوران جنـگ اسـت. البتـه در دوران جنـگ، زمینه هـای مناسـبتری بود، 
برجسـتگی آن هـم بیشـتر بـود؛ لیکـن این طـور نیسـت که بعضـی خیـال می کردنـد. امـروز هـم هسـتند. امروز 
جوانـان خـوب، جوانان مؤمـن، حزب اللهی، با گذشـت از شـهوات نفسـانی و انسـانهایی کـه دارای گذشـت از پول 
و کسـب ثـروت و درآمد باشـند، زیـاد هسـتند؛ در حالی کـه البته عـّده ای هـم به دنبـال ایـن امکانـات می دوند و 
فضـا را خـراب می کنند! عـّده ای بـا بلندنظـری، باتقـوا و بـا بی اعتنایـی به ایـن زخـارف، حرکـت می کننـد. اینها 

مخصـوص این کشـور اسـت. پـس می شـود قـدم به قـدم به سـمت صـاح پیـش رفت.
زنـان نیـز همین طـور. شـاید بشـود گفـت کـه مجموعـه زنـان کشـور مـا از همـه جـای دنیـا بهترنـد. وقـت کار 
کـه می رسـد - کار سیاسـی، کار فرهنگـی و کار تشـکیاتی - جلـو هسـتند؛ وقـت جهـاد کـه می رسـد، فرزندان 
خودشـان را به دسـت خودشـان به جبهه می فرسـتند و وقـت خانـه داری و تربیت اوالد کـه می رسـد، کدبانوهای 

خانه دارنـد!
 همـه اینهـا در دنیا کمیـاب اسـت. اینهـا خیلـی ارزش اسـت؛ اینهـا تربیت اسـام اسـت؛ اینهـا همـه امیدبخش 
اسـت. همینهـا موجب شـده اسـت کـه بحمـداللَّ امـروز نتایـج مثبـت را هـم می بینیـد. البته مـا همیشـه این را 
گفته ایـم، بارهـا تکـرار کرده ایـم؛ حـال خـود ملـت ایـران، تدریجـاً عـّزت سیاسی شـان را در دنیـا می بیننـد. مـا 
همیشـه می گفتیـم که بحمـداللَّ ملت ایـران - و بـه تبع ملـت ایـران، دولت ایران و مسـؤولین کشـور - در سـطح 

عزیزند. دنیـا 

اميد و حركت، زمينه ساز ظهور 
 بعضاً در گوشـه و کنـار، پوزخنـدی می زدنـد که »بلـه؛ مرتّـب از مـردم خودتـان، از کشـور خودتـان و از خودتان 
تعریـف کنیـد!« بفرمایید؛ امـروز همـه ایـن را می بینند. ایـن کنفرانـس را دیدیـد! قبـل از کنفرانس هـم قضایای 
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دیگـری بود کـه ملت ایـران آنهـا را مشـاهده کـرد. بحمـداللَّ این کشـور، کشـوری عزیز و مقتدر اسـت؛ کشـوری 
اسـت که دشـمنانش هـم اعتـراف می کننـد کـه برجسـته و دارای ملتـی بـزرگ اسـت و مسـؤولینش بااخاص، 

مؤمـن، عاقه منـد و تابع اسـامند. همـه اینهـا از برکات اسـت.
 پـس می شـود زمینه هـا را فراهـم کـرد. وقتـی چنیـن زمینه هایـی ان شـاءاللَّ گسـترش پیدا کنـد، زمینـه ظهور 
حضرت بقیـةاللَّ ارواحنافـداه نیز پدیـد می آید و مسـأله مهدویـت - ایـن آرزوی دیرین بشـر و مسـلمین - تحّقق 

می یابـد.
 امیدواریـم که ملـت ایران، مشـمول توّجهـات آن بزرگوار باشـند. ان شـاءاللَّ همه شـما و همـه ما، هم ایـن توفیق 
را پیـدا کنیـم کـه روزی در رکاب آن بزرگـوار باشـیم، بـرای خـدا تـاش و مجاهـدت کنیـم، در مقابل چشـم آن 
بزرگـوار، در راه خـدا جانمان را از دسـت بدهیـم و به فیض شـهادت برسـیم - که بزرگترین شـرف و افتخار اسـت 
- و هـم تا قبـل از ظهورشـان، در زمـان غیبت، خـدای متعـال توفیق دهـد که مـا سـربازان آن بزرگوار، متوّسـل و 
متّذکـِر آن بزرگـوار باشـیم و اُنـس و رابطه قلبـی و روحی بـا آن بزرگـوار برقرار کنیـم. اگر شـما از این طـرف اُنس 
داشـتید، از آن طـرف هم جلب توّجـه، جلب تذّکـر و جلب لطـف و محبـت خواهد شـد. امیدواریم ان شـاءاللَّ همه 
مشـکات، همه موانـع و همـه سـختیها و رنجها، بـه برکت ایـن ارتبـاط طرفینی، بـا فضل الهـی و با دسـت قدرت 

پـروردگار از بیـن برود.
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خدمت به ایران و ملت ایران، خدمت به اسالم است



انتظار فرج امام زمان)عج(

ارتباط خاص بسيجيان با امام زمان)عّجل الَلّ تعالی فرجه(*

تالش براى عدالت، كار بزرگ پيغمبران 
روز والدت مهـدی موعـود ارواحنالتراب مقدمه الفـدا، حقیقتـاً روز عیـد همـه انسـانهای پـاك و آزاده عالـم اسـت. 
فقـط کسـانی در ایـن روز ممکـن اسـت احسـاس شـادی و خرسـندی نکنند که یـا جـزو پایه هـای ظلم، یـا جزو 
پیـروان طواغیت و سـتمگران عالـم باشـند، وااّل کدام انسـان آزاده ای اسـت کـه از گسـترش عدالت، از برافراشـته 
شـدن پرچـم دادگـری و رفـع ظلـم در سراسـر جهـان، خرسـند نشـود و آن را آرزو نکنـد. آنچـه مسـلّم اسـت، 
همـه پیغمبـران و اولیـا بـرای ایـن آمدنـد کـه پرچـِم توحیـد را در عالـم بـه اهتـزاز درآورنـد و روح توحیـد را در 
زندگی انسـانها زنـده کنند. بـدون عدالت، بـدون اسـتقرار عدل و انصـاف، توحیـد معنایی نـدارد. یکی از نشـانه ها 
یـا ارکان توحیـد، نبـودن ظلـم و نبـودن بی عدالتـی اسـت. لـذا شـما می بینیـد کـه پیـام اسـتقرار عدالـت، پیام 
پیغمبران اسـت. تاش برای عدالـت، کار بـزرگ پیغمبران اسـت. انسـانهای واال در طـول تاریخ در ایـن راه تاش 
نموده انـد و بشـریت را روزبـه روز به سـمت فهمیدن ایـن حقیقت کـه عدالت، سـرآمد همه خواسـته های انسـانی 
اسـت، نزدیـک کرده انـد. سلسـله انبیـا، پاکتریـن و مقّدسـترین و نورانیتریـن انسـانهای تمـام تاریـخ بوده انـد. 
در میـان انسـانهای پـاك و انسـانهای واال کـه دارای روح عرشـی و خدایـی هسـتند، وجـود مقـّدس خاتم االنبیـا 
محّمدمصطفـی صلّی اللَّ علیه وآله وسـّلم سـرآمد همـه و خانـدان پـاك و اهـل بیـت مطّهر او - کـه قـرآن، ناطق به 
این طهارت و پاکیزگی و آراسـتگی اسـت - در شـمار برتریـن و باالترین انسـانهای پـاك و مطّهر و نورانـی در همه 
تاریخنـد. زنی مثـل فاطمه زهـرا سـام اللَّ علیها در همـه تاریخ، کیسـت؟! انسـانی مثل علـّی مرتضی  در سرتاسـر 
تاریـخ بشـریت، کجا نشـان داده می شـود؟! سلسـله اهـل بیـت نبیّ اکـرم در طـول تاریـخ خورشـیدهای فروزانی 

*. بیانات در دیدار جمعی از بسیجیان 09/03/ 1378
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بوده انـد کـه در معنـا توانسـته اند بشـریت روی زمیـن را بـا عالـم غیـب و با عـرش الهـی، مّتصـل کنند: »السـبب 
المتصـل بیـن االرض و السـماء«.1 خانـدان پیغمبـر، معـدن علـم، معـدن اخـاق نیکـو، معدن ایثـار و فـداکاری، 
معدن صدق و صفـا و راسـتی، منبع همـه نیکیها و زیباییهـا و درخشـندگیهای وجـود آدمی در هر عصـر و عهدی 

بوده انـد؛ هریـک چنیـن خورشـید فروزانـی بوده انـد.

امام زمان)عليه السالم( محبوب حقيقی انسانها
 جوانـان عزیز؛ بسـیجیان! یکـی از آن خورشـیدهای فـروزان، بـه فضل و کمـک پـروردگار و بـه اراده الهـی، امروز 
در زمـان ما بـه عنـوان بقیةاللَّ فـی ارضـه، به عنـوان حجـةاللَّ علـی عبـاده، به عنـوان صاحب زمـان و ولـّی مطلق 
الهـی در روی زمین وجـود دارد. بـرکات وجـود او و انوار سـاطعه از وجـود او، امروز هم به بشـر می رسـد. امروز هم 
انسـانیت بـا همـه ضعفهـا، گمراهیهـا و گرفتاریهایـش از انـوار تابناك ایـن خورشـید معنـوی و الهی کـه بازمانده 
اهل بیـت اسـت، اسـتفاده می کند. امـروز وجـود مقـّدس حضـرت حّجـت ارواحنافـداه در میـان انسـانهای روی 
زمین، منبـع برکـت، منبع علـم، منبـع درخشـندگی، زیبایـی و همه خیـرات اسـت. چشـمهای ناقابـل و تیره ما 
آن چهـره ی ملکوتـی را از نزدیـک نمی بینـد؛ اما او مثل خورشـیدی درخشـان اسـت، با دلهـا مرتبط و بـا روحها و 
باطنها مّتصل اسـت و بـرای انسـانی کـه دارای معرفت باشـد، موهبتـی از این برتر نیسـت که احسـاس کنـد ولّی 
خـدا، امام برحـق، عبـد صالح، بنـده برگزیـده در میان همـه بنـدگان عالـم و مخاطب به خطـاب خافـت الهی در 
زمیـن، بـا او و در کنـار اوسـت؛ او را می بینـد و بـا او مرتبـط اسـت. آرزوی همه بشـر، وجـود چنین عنصـر واالیی 
اسـت. عقده هـای فروخـورده انسـانها در طـول تاریـخ، چشـم بـه انتهـای این افـق دوخته اسـت تـا انسـان واال و 
برگزیـده ای از برگزیدگان خـدا بیایـد و تاروپود ظلم و سـتم را - که انسـانهای شـریر در همـه تاریـخ تنیده اند - از 
هم بـدرد. امروز، هـم بشـریت بیـش از بسـیاری از دورانهـای تاریـخ، دچـار ظلم و جـور اسـت، هم پیشـرفتی که 
امروز بشـریت کـرده اسـت، معرفت پیشـرفته تر اسـت. ما بـه زمـان ظهور امـام زمـان ارواحنافـداه، ایـن محبوب 

حقیقـی انسـانها نزدیـک شـده ایم؛ زیـرا معرفتها پیشـرفت کرده اسـت.

نورانيت و معنویت در اتصال و ارتباط با امام زمان)عليه السالم(
 امـروز ذهنیت بشـر، آماده آن اسـت کـه بفهمـد، بدانـد و یقین کنـد که انسـان واالیـی خواهـد آمد و بشـریت را 
از زیربارهـای ظلم و سـتم نجـات خواهـد داد؛ همان چیـزی که همـه پیغمبـران برای آن تـاش کرده انـد، همان 
چیزی کـه پیغمبـر اسـام در آیه قـرآن، وعـده آن را بـه مـردم داده اسـت: »و یضـع عنهم اصرهـم واالغـال التی 
کانـت علیهـم«2. دسـت قـدرت الهـی به وسـیله یک انسـان عرشـی، یـک انسـان خدایـی، یـک انسـان مّتصل به 
عالمهـای غیبـی، معنـوی و عوالمـی کـه بـرای انسـانهای کوته نگـری مثـل مـا قابـل درك و تشـخیص نیسـت، 
می توانـد ایـن آرزو را بـرای بشـریت بـرآورده کنـد. لـذا دلهـا، شـوقها و عشـقها بـه سـمت آن نقطـه، متوّجـه و 
روزبـه روز متوّجه تـر اسـت. ملـت ایـران، امـروز ایـن امتیـاز بـزرگ را دارد کـه فضـای کشـور، فضـای امـام زمان 

1. االقبال سیدبن طاووس، ج 1، ص ۵09
2. اعراف: 1۵7
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اسـت. نه فقـط شـیعه در همه عالـم، بلکـه همـه مسـلمانان در انتظـار مهـدی موعودنـد. امتیاز شـیعه این اسـت 
کـه این موعـود الهـی و قطعـِی همـه طوایف مسـلمین، بلکـه همه ادیـان الهـی را بـا اسـم و رسـم و خصوصیات و 
تاریـخ والدت می شناسـد. خیلـی از بـزرگان مـا در همیـن دوران غیبـت، آن عزیـز و محبـوب دلهـای عاشـقان و 
مشـتاقان را از نزدیـک، زیـارت کرده انـد. بسـیاری از نزدیـک بـا او بیعـت کرده انـد. بسـیاری از او سـخن دلگـرم 
کننـده شـنیده اند. بسـیاری از او نـوازش دیده انـد و بسـیار دیگـری بـدون ایـن کـه او را بشناسـند، از او لطـف و 
نوازش و محّبـت دیـده و او را نشـناخته اند. در همیـن جبهه جنـگ تحمیلی، جوانانـی که در لحظه های حّسـاس، 
احسـاس نورانیـت و معنویت کردنـد، لطفـی از غیب به سـوی دلهای خودشـان حس و لمـس کردند و نشـناختند 

و نفهمیدنـد، بسـیارند. امـروز هـم همان طـور اسـت.

ارنباط خاص بسيجيان با امام زمان)عليه السالم(
 این جلسـه، جلسـه بسـیجیان اسـت و بسـیجیان، ارتباط خاّصـی با ایـن نقطه اساسـِی عواطـف دلهای شـیعیان 
و مسـلمانان دارنـد. بسـیجی، یک عنوان ارزشـمند و واالسـت. بسـیجی، یعنـی دِل بـا ایمان، مغـِز متفّکـر، دارای 
آمادگـی برای همـه میدانهایـی که وظیفـه ای انسـان را بـه آن میدانهـا فـرا می خواند. این معنای بسـیجی اسـت. 
همه جوانـان، همـه انسـانها و همه مـردان و زنانـی که در این کشـور، دلشـان بـا نـور ایمان، منـّور اسـت، در قبال 
مسـؤولیت عظیمی که بـر دوش ملت ایران نهاده شـده اسـت، احسـاس وظیفـه می کننـد. این پرچـم پرافتخاری 
که دسـت ملت ایران سـپرده شـده اسـت، یعنی پرچـم سـربلندی اسـام، پرچم عـّزت اسـام، پرچم نـام آوری و 
شکسـت ناپذیـری اسـام؛ اینهـا امروز دسـت ملـت ایران اسـت. همـه کسـانی که نسـبت به ایـن وظیفـه بزرگ، 
احسـاس مسـؤولیت می کنند، در حقیقت بسـیجی هسـتند. هرجا وظیفه ای باشـد، انسـان بسـیجی در میدان آن 
وظیفـه، حاضر اسـت. عزیزان مـن! یک روز دشـمنان اسـام و دشـمنان دین به خـود نویـد می دادند که از اسـام 
خبری نیسـت. در آن روز کسـانی که دلشـان به عشـق اسـام می تپید، مجبـور بودنـد در مقابل تهاجم دشـمنان 
اسـام، خود را این گوشـه و آن گوشـه پنهـان کنند! مسـلمان، ایـن گسـتاخی و دلیری را نداشـت کـه بگوید من 
مسـلمانم! سـران کشـورهای اسـامی سـعی می کردنـد هرچـه بیشـتر خـود را بـه شـکل و رنـگ آن کسـانی که 
می خواسـتند در دنیـا نامـی از اسـام نباشـد، درآورند! عـّزت اسـام را بـا ذلّت خـود پنهان کـرده و اهل اسـام را 

ذلیـل کـرده بودند!

خدمت به ایران و ملت ایران، خدمت به اسالم است
 انقاب اسـامی، عـّزت اسـام را بـرروی دسـت گرفت و بـه همـه دنیـا نشـان داد. انقاب اسـامی نشـان داد که 
اسـام می تواند بـه یک ملـت، سـرافرازی و عـّزت دهـد؛ یـک ملـت را از زیربـار فشـار و تحمیـل بیگانـگان نجات 
دهد و از حالـت تحقیری کـه بر آن ملـت تحمیـل کرده اند، بیـرون بکشـد. می تواند اسـتعدادهای یک ملـت را در 
همه میدانهـا بروز و ظهـور بخشـد؛ می تواند به یک ملـت، قدرت دفـاع از خود، قـدرت دفـاع از عقایـد و از هویت و 
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شـخصیت خود بدهـد. انقاب اسـامی این را نشـان داد. لـذا آن وقتی که انقاب اسـامی پیـروز شـد و وقتی امام 
بزرگ مـا - آن شـخصیت عظیـم، آن شـخصیت بی نظیر در زمـان مـا - توانسـت از زبان ایـن ملت، سـخن بگوید، 
همـه مسـلمانان عالـم احسـاس افتخـار و حیـات کردنـد؛ احسـاس کردنـد که زنـده شـده اند. ایـن خون تـازه ای 
که در رگهـای اّمت اسـامی دوید، دشـمنان را بسـیار دسـتپاچه و سراسـیمه کـرد. آنهـا نیروهایشـان را روی هم 
گذاشـتند تا با ایـن پدیده عظیـم - یعنی اسـام انقابی کـه امـروز آن را یک ملـت فریـاد می کند - مبـارزه کنند. 
از روِز اّول تـا امـروز - در طول این بیسـت سـال - مبـارزه کردنـد! مبـارزه با چیسـت؟ مبارزه بـا عّزت و اسـتقال 
ملت ایـران و مبـارزه بـا هویـت ملت ایـران اسـت؛ اما چون اسـام اسـت کـه ایـن عـّزت را داده و بـه ملـت ایران، 
هویت بخشـیده اسـت؛ چون اسـام اسـت که بـه ملـت ایران قـدرت بخشـیده اسـت تـا بتوانـد آرمانهـا، آرزوها و 
خواسـتهای خود را علنـاً بـر زبـان آورد و آن را دنبال کنـد و از اخـم قدرتها و دسـت نشـاندگان آنهـا و حکومتهای 
فاسـد نترسـد؛ چون اسـام اسـت که این امتیاز را بـه ملت ایران بخشـیده اسـت، با اسـام دشـمنند. دشـمنی با 
اسـام انقابی، اسـام امـام، اسـام زندگی بخش، اسـامی کـه وقتـی پرچمش برافراشـته می شـود، همـه دنیا را 
بـه خـود متوّجـه می کنـد؛ همچنانی کـه امروز هـم همین طـور اسـت. دشـمنی با ایـن اسـام به خاطر این اسـت 
که اسـام، دسـت بیگانـگان را از این جا کوتـاه کـرد و منابع این کشـور را از دسـت بیگانـگان نجات داد. لـذا امروز 
خدمت بـه ایـران و خدمـت به ملـت ایـران، عبـارت از خدمت به اسـام اسـت. هرکـس که امـروز اسـام انقابی، 
اسـام امام، اسـام زندگی بخش و اسـام مبـارزه با ظلـم و سـتم را گرامی بـدارد - نه آن چیـزی که به نام اسـام 
در مقابـل ظلـم و سـتم، تعظیـم می کنـد! آن اسـام نیسـت، فریـب اسـت - هرکس کـه امـروز اسـام حقیقی و 
بـه تعبیـر امـام بزرگوار مـا اسـام نـاب محّمـدی را تأییـد و حمایـت کند، اوسـت کـه بـرای ایـران و ملـت ایران، 
بـرای تاریخ ایـران و آینـده ایـران و یکایـک آحـاد این ملـت خدمـت می کنـد. بسـیجیان ایـن امتیـاز را دارند که 
در میـدان ایـن خدمـت آماده اند. بسـیج بـه معنی حضـور و آمادگـی در همـان نقطه ای اسـت کـه اسـام و قرآن 
و امـام زمـان ارواحنافـداه و این انقـاب مقّدس بـه آن نیازمند اسـت؛ لـذا پیونـد میان بسـیجیان عزیـز و حضرت 
ولی عصـر ارواحنافـداه - مهـدی موعـود عزیز - یـک پیوند ناگسسـتنی و همیشـگی اسـت. امیـدوارم ان شـاءاللَّ 

خـدای متعال ایـن عیـد را بر همـه ملـت ایـران، بخصوص بر شـما بسـیجیان عزیـز مبـارك کند.
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رسيدن به تمدن نوین اسالمی، مقدمه ظهور حضرت بقيةالَلّ االعظم* 
)عجل الل تعالی فرجه الشریف(

پيوند حوزه و روحانيت با نظام اسالمی
جلسـه، جلسـه ای بسـیار صمیمـی اسـت؛ جلسـه ای طلبگـی، و گوینـده و شـنونده، همـه طلبه هـا و فرزنـدان این 
حـوزه و ایـن مدرسـه ایم. مطلبی کـه امـروز در نظـر گرفتـم در ایـن اجتماع عزیـز در میـان بگـذارم، مطلبـی راجع 
به حوزه اسـت؛ ولـی مسـائل حـوزه از مسـائل کّل جامعه، مسـائل کشـور، مسـائل جهـان، بلکه مسـائل تاریـخ جدا 
نیسـت. حـوزه و روحانیت جزیـره ای نیسـت که بـا پیرامون خـود ارتباطی نداشـته باشـد. برحسـب بافـت معمولِی 
همیشـگِی تغییرناپذیـر نظـام اجتماعـی و روابـط انسـانی مـا، حـوزه و روحانیت مثـل خونی اسـت که در سرتاسـر 
پیکره ی جامعـه در جریان اسـت؛ در حرکت اسـت؛ بـا همه جا مرتبط اسـت. لـذا مسـائل روحانیت و مسـائل حوزه، 
پیوندی ناگسسـتنی با مسـائل کشـور، مسـائل نظـام اسـامی، مسـائل دنیای امـروز و حتـی بـا مسـائلی از تاریخ و 

گذشـته دارد کـه مـن در بحـث امـروز، فهرسـت گونه ای از آن را عـرض می کنـم.
 یـک مطلـب دربـاره ی این نکتـه اسـت که نظـام اسـامی چـه خّطـی را برای خـود ترسـیم کرده اسـت؟ مسـیری 
که نظـام اسـامی بـرای خـود در نظـر گرفتـه و فرض کـرده اسـت، چیسـت؟ مطلـب بعـدی این اسـت کـه در این 
مسـیر - که بی گمـان از فـراز و نشـیبها و چالشـها و افـت و خیزها خالـی نیسـت - نقش آفرینـان اصلی چه کسـانی 
هسـتند و حوزه ی علمیه در ایـن میان کجا قـرار دارد؛ چه نقشـی دارد؛ چـه نقش آفرینـی ای دارد؟ مطلب سـوم این 
اسـت که در نظام اسـامی در حـال حاضر، بر حسـب طبیعت این نظام، چالشـهایی هسـت؛ این چالشـها چیسـت؟ 
نظام با چـه موانعـی، با چـه مزاحمتهایـی، احیانـاً بـا چـه معارضه هایی، بـا چـه پدیدارهایی کـه بایـد با آنهـا مقابله 
کند، روبه روسـت؟ نـوع تقابل بـا این چالشـها باید مـورد توّجـه و تعّمق و ژرف اندیشـی حوزویـان قرار گیـرد. مطلب 

*.  بیانات در جمع اساتید، فضا و طاب حوزه علمیه قم در مدرسه فیضیه  1379/07/14
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بعدی این اسـت که با این مقدمات، امـروز واجبـات روحانیت چیسـت؟ واجباتی داریم و مسـتحّباتی - بـه محّرمات 
نمی پردازم - امـروز واجبـات روحانیت و حـوزه ی علمیه چیسـت؟ همان طـور که در گـزارش مدیر محتـرم حوزه ی 
علمیـه ی قم شـنیدیم، در ایـن چند سـال کارهای مهمی شـده اسـت. برخـی از ایـن کارها، کارهایی اسـت کـه آثار 
آن در آینده هـای میان مـّدت و حتـی بلندمـّدت دانسـته خواهـد شـد. این کارها شـده اسـت؛ ایـن خأها بـوده و پُر 
شـده اسـت؛ اما باز هم ما خأهایی داریم کـه باید آنهـا را شناسـایی کنیـم و راه پُر کـردن آن خأها را بشناسـیم. در 

پایان، بخـش پنجم اسـت کـه توصیه هایی اسـت به شـما عزیـزان؛ بـرادران و فرزنـدان من.

رسيدن به تمّدن اسالمی، خط كّلی نظام اسالمی
 مطلـب اّول این اسـت کـه خـط کلّی نظام اسـامی چیسـت؟ اگـر بخواهیـم پاسـخ ایـن سـؤال را در یک جملـه ادا 
کنیـم، خواهیـم گفـت خـط کلّی نظـام اسـامی، رسـیدن بـه تمـّدن اسـامی اسـت. این یـک پاسـخ کلّـی و قابل 
توضیـح و تشـریح. البته این کـه در مقابل تمـّدن کنونی بشـر - یعنـی تمّدن مـاّدی غـرب - می تواند تمـّدن دیگری 
مطرح شـود یـا نه و ایـن تمـّدن بـرای پیدایش خـود و سـپس بـرای مانـدگاری و اسـتواری خـود، از چه عناصـر و از 
چـه عواملی کمـک خواهد گرفـت، در این باره سـخنها هسـت. اگر شـما به بلندگویـاِن تمـّدن کنونی غـرب مراجعه 
کنید، آنهـا خواهند گفت تمـّدن ماّدی غـرب ابـدی و تغییرناپذیـر اسـت. از اوایلی کـه این تمـّدن اوج گرفتـه بود - 
یعنی از قـرن نوزدهـم میـادی - بحـث معارضـه ی سـّنت و مدرنیته را مطـرح کردنـد. یعنی همـه ی آنچـه که این 
تمّدن تقدیـم بشـریّت می کنـد، چیزهـای مـدرن و نـو و تـازه و اجتناب ناپذیر و جـّذاب و خواسـتنی اسـت و هرچه 
در مقابـل آن اسـت، ایـن سـّنت اسـت، این منسـوخ اسـت، ایـن قدیمـی اسـت، ایـن زوال پذیر اسـت. ایـن بحث را 
شـما امروز هـم گاهـی در برخـی از محافـل روشـنفکری مـا می بینیـد؛ اما ایـن بحِث نویـی نیسـت؛ این بحـِث قرن 
نوزدهمـِی دنیای غرب اسـت که ادامـه پیدا کرده اسـت؛ با این هـدف که تمـّدن غـرب در راه خود، همـه ی فرهنگها 
را، همـه ی تمّدنهـا را، همـه ی زیرسـاختهای مدنـی را، همـه ی روابـط انسـانی و اجتماعـی را، همـه ی آن چیـزی را 
که تمـّدن غـرب آن را نمی پسـندد، از سـر راه خـود بـردارد و حاکمیت مطلـق خـود را با پشـتوانه ی قدرت مـاّدی و 

سـرمایه داری از یـک سـو، قـدرت نظامـی و سیاسـی از یک سـو، قـدرت رسـانه یی از یک سـو، ابـدی کند.

اّدعاى واهی، غيرعملی و ناكام تمّدن ماّدى غرب
 شـما دیدید وقتی که نظام مارکسیسـتی در شـوروی سـابق و اروپای شـرقی برافتاد - بـا این که نظام مارکسیسـتی 
تمّدنی جدیـد و نو نبـود؛ تفّکری بـود بر اسـاس همان تمـّدن غربی؛ عمدتـاً با همـان پایه هـای تفّکر و تمـّدن غربی؛ 
با همـان پایه های مـاّدی؛ درعین حال با دسـتگاه سـرمایه داری غـرب و نگهبانان و افسـونگراِن پاسـدار تمـّدن غربی 
معارضه ای داشـت - مسـأله ی نظـم نویـن جهانی و مسـأله ی تـک ابرقدرتـی در دنیـا را مطـرح کردند. یعنـی امروز 
تمّدن غـرب حتـی در میـان اجـزای خـود، آن وحـدت و انسـجام و آن یگانگـی و صداقـت الزم را نـدارد. یـک نقطه 
که یک رشـد مـاّدی بیشـتری کـرده اسـت، بنـا بـه طبیعـت تمـّدن مـاّدی، افزون طلـب اسـت؛ کلّیت طلب اسـت؛ 
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تمامّیت طلب اسـت و بقیـه ی بخشـها را نادیده می گیـرد. در تمـّدن مادی غـرب - همچنـان که در همیـن ماههای 
جاری در دنیا مشـاهده کردیـد - هرچه حـرف می زننـد، طّراحـی هـزاره ی دوم را می کنند! حـاال مگر تمـّدن ماّدی 
غـرب، سرتاسـر هـزاره ی اّول را فـرا گرفته بـود که شـما می خواهیـد هـزاره ی دوم را هـم بـه آن ملحق کنیـد؟! مگر 
بشـر از ایـن دو، سـه قرنـی کـه از سـیطره ی تمـّدن مـاّدی غـرب گذشـته، راضی اسـت؟! مگـر تمـّدن مـاّدی غرب 
توانسـته اسـت زخمهای کهنـه ی بشـریّت را عاج کنـد؟! آیا فقـر در دنیـا از بین رفـت؟ آیا گرسـنگی از بیـن رفت؟ 
آیا ظلـم و تبعیـض از بیـن رفت؟ آیـا آرامـش خاطر انسـان تأمین شـد؟ آیـا مهربانـی و صفای میـان انسـانها تأمین 
شـد؟ یـا بعکـس، تمـّدن مـاّدی غـرب در دوره ی اسـتعمار، سـپس در دوره ی اسـتثمار - کـه سـلطه ی حکومتهای 
غربی در دوره ی اسـتثمار، مثل دوره ی اسـتعمار، مسـتقیم نبود؛ به شـکل اسـتثمار نیروهـا در دنیـای عقب افتاده و 
فقیر بود؛ همـان سـلطه ی پنهانی قاهری کـه همه ی سـرمایه ها و همـه ی نیروهـا را از آنهـا می ربـود و در خود هضم 
می کرد و جیـب کمپانیهـای سـرمایه داری را بیشـتر می انباشـت - و سـپس در دوره ی رسـانه و در دوره ی ارتباطات 
- یعنـی امـروز - در همه ی این سـه دوره، بـا زور، بـا قدرت نمایی، بـا زورگویی، بـا ایجاد اختنـاِق طـرف مقابل و صف 
مقابل همیشـه وارد میدان شـده اسـت؛ در حالی کـه در باالتریـن مراکز خـود هنوز تبعیض هسـت؛ تبعیـض نژادی 
هسـت؛ فاشیسـم هسـت! با این سـابقه، با ایـن همـه گرفتـاری، با ایـن همه مشـکات، تمـّدن مـاّدی غـرب اّدعای 

ابدیّـت می کنـد! اما ایـن اّدعـا، اّدعای واهـی، غیرعملـی و ناکام اسـت.

تشكيل تمّدن اسالمی بصورت كامل، در دوران ظهور
 آری؛ بی شـک تمّدن اسـامی می تواند وارد میدان شـود و بـا همان شـیوه ای که تمّدنهای بـزرگ تاریخ توانسـته اند 
وارد میـدان زندگـی بشـر شـوند و منطقـه ای را - بـزرگ یا کوچـک - تصـّرف کننـد و برکات خـود یا صدمـات خود 
را به آنها برسـانند، ایـن فرآینـد پیچیده و طوالنـی و پُـرکار را بپیمایـد و به آن نقطـه برسـد. البته تمّدن اسـامی به 
صورت کامـل در دوران ظهور حضـرت بقیـةالَلّ ارواحنافداه اسـت. در دوران ظهـور، تمّدن حقیقی اسـامی و دنیای 
، آخِر دنیاسـت!  حقیقی اسـامی به وجود خواهـد آمد. بعضی کسـان خیـال می کننـد دوران ظهور حضرت بقیـةالَلّ
، اّوِل دنیاسـت؛ اّوِل شـروع حرکـت انسـان در صراط مسـتقیم  مـن عـرض می کنـم دوران ظهـور حضـرت بقیـةالَلّ
الهی اسـت؛ بـا مانـع کمتر یـا بـدون مانع؛ بـا سـرعت بیشـتر؛ بـا فراهم بـودن همـه ی امکانـات بـرای ایـن حرکت. 
اگر صراط مسـتقیم الهـی را مثل یـک جاده ی وسـیع، مسـتقیم و همـواری فرض کنیـم، همـه ی انبیـا در این چند 
هزار سـال گذشـته آمده انـد تـا بشـر را از کوره راهها به ایـن جـاده برسـانند. وقتی به ایـن جاده رسـید، سـیْر تندتر، 
همه جانبه تـر، عمومی تـر، موفقتـر و بی ضایعـات یـا کم ضایعات تـر خواهـد بـود. دوره ی ظهـور، دوره ای اسـت کـه 
بشـریّت می تواند نفـس راحتی بکشـد؛ می توانـد راه خـدا را طی کنـد؛ می توانـد از همـه ی اسـتعدادهای موجود در 
عالم طبیعـت و در وجود انسـان به شـکل بهینه اسـتفاده کنـد. امـروز از امکانات بشـر اسـتفاده ی بهینه نمی شـود؛ 
اسـتعدادها ضایـع و نابـود می شـود؛ اسـتعدادهای طبیعـی هـم همین طـور. همـه ی ایـن پدیده هایـی کـه شـما 
می بینیـد علیه محیـط زیسـت و در آلوده سـازی محیط زیسـت وجـود دارد، ناشـی از بد اسـتفاده کـردن از امکانات 
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طبیعی اسـت. بشـر در ایـن راه افتاده اسـت و پیـش می رود؛ امـا ایـن راه درسـتی نیسـت؛ راه منحصری نیسـت. راه 
دانش، راههـای فراوانی اسـت. بشـر می توانـد در سـایه ی نظـام الهـی آن راه را بیابـد و طی کنـد. فعـًا نمی خواهیم 
وارد ایـن بحث شـویم؛ این بحـث مجال وسـیعتری می طلبـد. به هرحـال خّطی کـه نظام اسـامی ترسـیم می کند، 

خّط رسـیدن بـه تمّدن اسـامی اسـت.

ناكارآمدى و انحطاط تمّدن غرب
 زوال تمّدنهـا معلول انحرافهاسـت. تمّدنهـا بعـد از آن که به اوجی رسـیدند، بـه خاطر ضعفهـا و خأهـا و انحرافهای 
خود رو بـه انحطـاط می روند. ما نشـانه ی ایـن انحطـاط را امـروز در تمّدن غربـی مشـاهده می کنیم، که تمـّدِن علم 
بدون اخـاق، مادیِّت بـدون معنویّـت و دین و قدرِت بـدون عدالت اسـت. وقتی که در فلسـطین اشـغالی، در خانه ی 
مردمی که خـوِد صاحبخانه هـا از زندگـی در آن یا از زندگـی آسـوده در آن محرومند، یک فلسـطینی از سـِر ناچاری 
حرکتـی انجـام دهد و آسـیبی بـه یـک صهیونیسـِت بیگانه ی غریبـه ی بـه زور آمـده بخـورد، همه ی دسـتگاههای 
تبلیغاتی غرب بسـیج می شـوند تا ایـن حادثه را بزرگ کنند! اگر کسـی کشـته شـده باشـد، عکس پـدر او، مـادر او، 
بچـه ی او، خواهـر او، گریه هـا و ناراحتیهایشـان، در مجـّات امریکایی و سـایر مجات دنیا چاپ می شـود! امـا امروز 
یک کودك، یـک نوجوان، در آغـوش پدرش و در مقابل چشـم او، در فلسـطین کشـته می شـود؛ زن و مـرد و کودك 
نمازگـزار در مسـجداالقصای مسـلمانان بـه گلولـه بسـته می شـوند. دسـتگاههای ارتباطاتـی جمهـوری اسـامی 
روز اّول بـا اروپـا تمـاس گرفتنـد کـه خبرهـای اروپـا را کسـب کننـد، از آن طـرف بـه آنهـا گفتنـد که این جـا هیچ 
خبری نیسـت! حادثه ی بـه ایـن عظمـت، در روزهـای اّول و دوم، در اروپا و در منطقه ی سـلطه ی تمـّدن غربی، هیچ 
خبری نیسـت! تـا وقتی کـه بتدریـج تظاهـرات اوج می گیـرد، مـردم در همـه جا بلنـد می شـوند، صـدای اعتراضها 
بلند می شـود؛ آن دسـتگاههایی کـه مّدعی طرفـداری از حقـوق بشـرند، مّدعـی اّطاع رسـانی اند، آن وقـت مجبور 
می شـوند یـک اّطاعی، آن هـم البتـه ناقص و نـه کامـل، یکجانبـه و نه عادالنـه، به سـود غاصـب و نه به سـود مردم 

مظلـوم بدهنـد! اینها همـه نشـانه های شکسـت و انحطـاط تمّدن غرب اسـت.

تمدن نوین اسالمی، عالج دردهاى انسانيت
 البتـه نـه پیدایـش و نـه زوال تمّدنهـا، مسـأله ای دفعی نیسـت؛ یـک مسـأله ی تدریجـی و تاریخی اسـت؛ امـا اینها 
نشـانه هایش اسـت. امـروز بسـیاری از متفّکران غـرب هم بـه این حقیقـت توّجه پیـدا کرده انـد، هشـدار می دهند و 
می گوینـد. بنابراین هیچ شـگفتی نبایـد داشـت از این که برقـی از گوشـه ای بجهد؛ همچنانـی که همـه ی تمّدنهای 
عالم بـه وجـود آمده اند، یـک فکر نـو، یک پیشـنهاد نـو بـرای بشـریت مطرح شـود و بـر اسـاس آن فکر، یـک نظام 
سیاسـی در گوشـه ای از دنیـا بتواند یک ملـت را گرد هـم جمع کنـد؛ آن ملت ایسـتادگی کنـد؛ آن مردم به شـرایط 
الزمی که خواهـم گفت، عمـل کننـد؛ زبـدگان و نخبگان و خـواص جامعه نقشـهای خـود را پیـدا کننـد و طبق آن 
عمل کنند. لـذا هیچ بُعدی نـدارد - بلکـه نتیجه ای حتمی اسـت - که ایـن تمّدن مثل همـه ی تمّدنهای دیگر رشـد 
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خواهد کـرد؛ مثـل خورشـیدی کـه بتدریج بـاال می آیـد و بـه وسط السـماء می رسـد، اشـّعه و انوار خـود را بـه نقاط 
مختلف دنیـا خواهد تابانیـد. بنابرایـن، این نظام اسـامی، نظامی اسـت که یک خـِطّ حرکت معقـول و منطقی برای 
خود تصویر کرده اسـت. این سـْیری نیسـت کـه بتواند متوّقف شـود؛ این سـْیری هم نیسـت کـه مراحـل گوناگونی 
که در آن هسـت، بـرای آن دائمـی و ابدی باشـد. یـک حرکت تکاملی اسـت. از آغـاز انقاب اسـامی ایـن حرکت به 
وجود آمد؛ ایـن بـرق در این نقطـه از عالم درخشـید؛ چشـمهایی را خیـره کرد؛ بعد هـم این توفیـق را پیـدا کرد که 
نظـام اسـامی را به وجـود بیـاورد؛ این نظام اسـامی هـم از آغاز تشـکیل، بـا چالشـهای خود، با مشـکات خـود، با 
امکانات خـود، حرکتـی را آغـاز کرده اسـت و پیـش مـی رود. این خـط اگر بـا جدیّت، بـا پشـتکار، با شـناخت آنچه 
که الزم اسـت، با عمل بـه آنچه کـه وظیفه اسـت، ادامه پیـدا کند، سرنوشـت حتمـی عبارت اسـت از این کـه تمّدن 
اسـامی یک بـار دیگر بـر مجموعـه ی عظیمـی از دنیـا، پرتـِو خـود را بگسـتراند. نـه به معنـای این کـه لزومـاً نظام 
سیاسـِی اسـامی در نقـاط دیگـر جهـان هـم قبـل از عصـر ظهـور گسـترش پیدا کنـد؛ نـه. معنایـش این نیسـت؛ 
بلکـه تمّدن بـر اسـاس یک فکـر جدیـد، یک حـرف جدیـد، یک نـگاه جدیـد به مسـائل بشـر و مسـائل انسـانیت و 
عـاج دردهای انسـانیت اسـت؛ یـک زبان نویی اسـت کـه دلهای نسـلهای نـوی انسـان و قشـرهای محـروم جوامع 
گوناگـون، آن زبـان را می فهمنـد و درك می کننـد. به معنای رسـاندن یک پیام اسـت بـه دلها، تـا بتدریـج در میان 
جوامع مختلف گسـترش و رشـد پیدا کند. این امری اسـت که شـدنی اسـت. بـا وضعی که امـروز من در کشـورمان 
مشـاهده می کنم، بـا ریشـه های عمیقی که تفّکر اسـامی در کشـور مـا دارد، با حرکت بسـیار وسـیع و گسـترده ای 
کـه از اّول انقـاب در راه تعمیـق این اندیشـه آغاز شـده اسـت و امـروز به جاهای خوبی هم رسـیده اسـت، بـه نظرم 

می رسـد که ایـن آینـده برای نظـام اسـامی، یـک آینـده ی قطعـی و اجتناب ناپذیر اسـت.

نقش آفرینان اصلی در ایجاد تمّدن اسالمی
 مطلـب دوم ایـن اسـت کـه نقش آفرینـان اصلـی در ایـن عرصـه چـه کسـانی هسـتند؟ مـا می خواهیـم ببینیـم 
روحانیـت در این میـان کجا قرار دارد و شـما طـّاب جـوان و فضای جوان - کسـانی که نقـد ارزشـمند جوانی خود 
را برداشـتید و به ایـن حـوزه آوردیـد - می خواهید این سـرمایه را بـرای چـه و در کجا مصـرف کنیـد؟ نقش آفرینان 
اصلـی در این جـا چـه کسـانی هسـتند؟ اوالً بایـد معلـوم باشـد که ایـن حرکـت عظیـم نظـام اسـامی و حرکت به 
سـمت آن آینده ی آرمانـی - که ایجـاد تمّدن اسـامی اسـت؛ یعنی تمّدنـی کـه در آن، علم همـراه با اخاق اسـت؛ 
پرداختـن بـه ماّدیـات، همـراه بـا معنویّـت و دین اسـت؛ و قـدرت سیاسـی، همـراه بـا عدالت اسـت - یـک حرکت 
تدریجـی اسـت. البتـه پُرهیجـان اسـت؛ امـا هـر کـس بدانـد چـه کار می کند. هـر قدمـی کـه برمـی دارد، بـرای او 
هیجان انگیز اسـت؛ اما ایـن کار عظیـم و مانـدگار تاریخی، ایـن کاری کـه سـر و کارش با نسـلها و قرنهاسـت، این را 
نباید بـا کارهای دفعی، جزئی و شـعاری اشـتباه کرد. این کاری اسـت کـه باید گام بـه گام، هر گامی محکمتـر از گام 
قبل، بـا نگاه دقیق نسـبت بـه هر قدمـی کـه برمی داریم و بـا دید نافذ نسـبت به مسـیری که طـی می کنیـم، همراه 

باشـد.
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عناصر اصلی تمدن نوین اسالمی: 

الف( توليد فكر
 بـرای ایجـاد یک تمـّدن اسـامی - ماننـد هر تمـّدن دیگـر - دو عنصـر اساسـی الزم اسـت: یکـی تولید فکـر، یکی 
پرورش انسـان. فکـر اسـامی مثل یـک دریای عمیق اسـت؛ یـک اقیانوس اسـت. هـر کس که لـب اقیانـوس رفت، 
نمی توانـد اّدعا کند کـه اقیانوس را شـناخته اسـت. هـر کس هم کـه نزدیک سـاحل پیش رفـت و یا چنـد متری در 
آب در یک نقطـه ای فرو رفـت، نمی توانـد بگوید اقیانوس را شـناخته اسـت. سـْیر در ایـن اقیانوس عظیم و رسـیدن 
بـه اعمـاق آن و کشـف آن - کـه از کتـاب و سـّنت همـه ی اینهـا اسـتفاده می شـود - کاری اسـت کـه همـگان باید 
بکننـد؛ کاری اسـت که در طـول زمـان باید انجـام گیـرد. تولید فکـر در هر زمانـی متناسـب با نیـاز آن زمـان از این 
اقیانـوس عظیـم معـارف ممکن اسـت. یـک روزی حرفهـای مرحـوم شـهید مطّهری کـه مطرح می شـد، بـه گوش 
بعضی ناآشـنا می آمـد. حرفهـای شـهید مطّهری، حرفهـای دین بـود؛ حرفهـای قـرآن بـود؛ حرفهای اسـامی بود؛ 
اما بسـیاری از کسـانی که با دیـن و قرآن و اسـام هم سـر و کار داشـتند، بـا آن حرفها آشـنایی نداشـتند! در همه ی 
زمانهـا ایـن امـکان بـرای متفّکـران آگاه، قرآن شناسـان، حدیث شناسـان، آشـنایان با شـیوه ی اسـتنباط از قـرآن و 
حدیث، آشـنایان با معـارف اسـامی و مطالبی کـه در قرآن و در حدیث اسـامی و در سـّنت اسـامی هسـت، وجود 
دارد که اگر به نیاز زمانه آشـنا باشـند، سـؤال زمانـه را بدانند، درخواسـت بشـریّت را بداننـد، می توانند سـخن روز را 
از معارف اسـامی بیـرون بیاورند. حرف نو همیشـه وجـود دارد؛ تولید فکـر، تولید اندیشـه ی راهنما و راهگشـا برای 

بشـریّت.

ب( پرورش انسان 
 شـرط دوم، پـرورش انسـان اسـت. حـال در آن جایی کـه فکر و انسـان بایـد تولید شـود، ببینیـد نقش آفرینـان چه 
کسـانی هسـتند. ایـن نقش آفرینان کسـانی هسـتند کـه بایـد بتواننـد افـکار را هدایـت کنند. ایـن یک بُعـد قضیه 
اسـت. چون ایـن راه جز بـا پای ایمـان و نیـروی ایمان و عشـق طی شـدنی نیسـت، باید کسـانی باشـند کـه بتوانند 
روح ایمـان را در انسـانها پـرورش دهنـد. بـدون شـک مدیـران جامعـه جـزو نقش آفریناننـد؛ سیاسـتمداران جـزو 
نقش آفریناننـد؛ متفّکـران و روشـنفکران جـزو نقش آفریناننـد؛ آحـاد مـردم هر کـدام به نحـوی می تواننـد در خور 
اسـتعداد خـود نقش آفرینـی کنند؛ امـا نقـش علمای دیـن، نقش کسـانی کـه در راه پـرورش ایمـان مـردم از روش 
دیـن اسـتفاده می کننـد، یک نقـش یگانـه اسـت؛ نقـش منحصر بـه فـرد اسـت. مدیـران جامعه هـم بـرای این که 
بتواننـد درسـت نقش آفرینـی کنند، بـه علمـای دیـن احتیـاج دارنـد. سیاسـتمداران و فّعـاالن سیاسـی در جامعه 
نیز همین طـور. محیطهـای گوناگـون علمی و روشـنفکری نیـز همین طـور. برقی از سـخن یک عالـِم دیِن پارسـا و 
زمان شـناس ممکن اسـت بجهد، ظلماتـی را از دلی یـا دلهایـی بزداید؛ چقـدر هدایتهـا به ایـن ترتیب اتّفـاق افتاده 
اسـت. این نقـش، نقش یگانـه اسـت. نقش آفرینـی را به علمـای دیـن منحصر نمی کنیـم؛ امـا جایـگاه نقش آفرینی 
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علمـای دیـن را از همـه ی جایگاههای دیگـر برجسـته تر می بینیـم؛ به ایـن دلیل روشـن که در ایـن راه، اندیشـه ی 
دینی و ایمـان دینی بـرای انسـانها الزم اسـت؛ تولید فکر اسـامی بـرای این راه ضـروری و الزم اسـت و اگـر علمای 
دین سـر صحنه نباشـند، دیگـری نمی توانـد ایـن کار را انجـام دهـد. البته عالـم دین بـا آن شـرایطی که نیـاز به آن 
شـرایط هسـت، ای بسـا نتوانـد این نقـش را ایفـا کنـد؛ او هم اگـر ایـن شـرایط را نداشـته باشـد، نخواهد توانسـت؛ 
که حـاال مـن بعـد در دنبالـه ی عرایضـم مطالبـی در ایـن زمینـه هم عـرض خواهـم کـرد. البتـه در آحاد مـردم هم 
نقش آفرینِی دینی هسـت؛ از راه امـر به معـروف و نهی از منکـر؛ از راه آماده سـازی خود بـرای این که در یـک جایگاه 

نقش آفریـن قـرار گیرنـد.

نقش یگانه روحانيت در تربيت و پرورش 
وقتی نگاه می کنیـم، حـوزه ی روحانیت و علمـای دین، اگـر با آن تربیـِت درسـت و در آن مـدارِج الزم پـرورش پیدا 
کنند، نقششـان نقش یگانه اسـت. لذا امـام بزرگـوار ما الگویـی برای علمـای دین شـد. اگر امـام نمی بود، اگـر نََفس 
گـرم او و منطق نیرومند و اسـتوار او و ایسـتادگی او در این راه نمی بود و نمی توانسـت مجموعـه و منظومه ی عظیمی 
از علمای دیـن را در ایـن راه بـه حرکت بینـدازد، یقینـاً این حرکت عظیـم ملت ایـران اتّفـاق نمی افتـاد. هیچ حزب 
سیاسـی، هیچ رجل سیاسـی، هیچ رجـل دانشـگاهی، هیـچ آدم اجتماعی معـروف و محبـوب امکان نداشـت بتواند 
ایـن اقیانـوس عظیم ملـت ایـران را این طور بـه تاطم بینـدازد و مـردم را بـه خیابانهـا بکشـاند. این فقـط روحانیت 
بود و پیشـوایِی امـام بزرگـوار ما بـا خصوصیاتی کـه او داشـت؛ که اگـر ایـن خصوصیـات را آن شـخصیت عظیم هم 
نمی داشـت، بـاز ایـن کار به ایـن آسـانیها ممکن نبـود. ایـن نقش یـک روحانـی اسـت کـه شـرایط الزم را دارد و در 
زمـاِن متناسـب ظهـور و بـروز می کنـد و این طـور عظیـم نقش آفرینـی او در تاریـخ و در جهـان روشـن و مسـّجل 

می شـود. ایـن وضـع روحانیت اسـت. پـس جایـگاه روحانیت این اسـت.

خصوصيات نقش آفرینان در تمدن نوین اسالمی: 

الف( عالم به زمان بودن 
 طلبه ی جـوان وقتی کـه وارد حوزه ی علمیـه می شـود و درس حـوزه را می خواند و برنامـه ی حوزه را عمـل می کند، 
چشـمش به این اسـت که بتواند در ایـن حرکت عظیـم مردمی نقـش بیافریند؛ نـه لزوماً نقشـی همانند نقـش امام؛ 
نقشـهای آگاهی بخش و هدایـت کننده مثـل نقش پیامبـران. آن قـدر آدم سـازی و پـرورش انسـانهای واال و باایمان 
مهم اسـت که اگر یـک روحانی هّمـت خود را صـرف کنـد و در طول زمـان بتواند تعدادی انسـاِن مناسـب و اسـتوار 
را بسـازد، کار بزرگـی را انجـام داده اسـت. طلبه ی جـوان و فاضل جـوان به فکر آن اسـت کـه در ایـن حرکت عظیم 
مردمـی، در ایـن خّط مسـتقیمی که نظـام الهـی و اسـامی به سـمت آن سـرانجاِم بسـیار درخشـان و بـزرگ خود 
حرکـت می کنـد، بتواند نقـش ایفـا کند و ایـن حرکـت را حتمّیـت و تسـهیل ببخشـد. البته امـروز نظام اسـامی با 
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چالشـهای بزرگی مواجه اسـت. اگر این چالشـها شـناخته نشـود، اگر معا رضه ها دانسـته نشـود - چـه معارضه های 
ممکـن، چـه معارضه هـای واقـع و موجـود - نمی توان درسـت نقـش ایفا کـرد؛ نمی شـود واقعیـت را فهمیـد و با آن 

مواجه شـد. پس مسـأله ی بعـدی این اسـت کـه چالشـهای کنونی نظام چیسـت؟
 شـرط اّوِل کسـی کـه می خواهـد در ایـن راه حرکـت کنـد، این اسـت کـه بدانـد بـا چـه کمینهـا و موانعـی روبه رو 
خواهد شـد؛ خودش را آمـاده کنـد. »العالـم بزمانه ال تهجـم علیـه اللّوابـس«.)1( عالِم به زمـان فقط این نیسـت که 
انسـان با تعـدادی از مردم ارتباط دوسـتانه داشـته باشـد، یـا خبرهایـی از این جا و آن جـا به گـوش او برسـد. عالِم به 
زمان کسـی اسـت که بداند در کجـای دنیا زندگـی می کنـد؛ صف بندیهای مقابـل او چیسـت؛ انگیزه هـای مخالفت 
بـا او کدام اسـت؛ طرحهایـی که ایـن انگیزه هـا به وسـیله ی آنهـا تحّقق پیـدا می کند، چیسـت؟ ایـن عالمِ  بـه زمان 
اسـت. البته این مخالفتها و این دشـمنیها هرگز دشـمنی با شـخص نیسـت؛ اما شـخص باید بدانـد کجا قـرار دارد و 

نظـام او و راه او و اهـداف او با چـه چیزی مواجه اسـت.

دست و پنجه نرم كردن با موانع
 من این را هم به شـما عـرض کنم، موانـع و مشـکات و کمینهـا در راه هر جامعـه ای و هـر نظامی و هـر مجموعه ای 
از انسـانها، اگرچـه برای آنها دردسـر و مشـکل درسـت می کنـد، اما بن بسـت درسـت نمی کنـد. در واقع با یـک نگاه 
می شـود گفت کـه مشـکات مایـه ی رشـد اسـت؛ نعمت اسـت. هیـچ ملتـی نمی توانـد بـدون دسـت و پنجـه نرم 
کـردن بـا موانع و مشـکاتی کـه بـا آن مواجه اسـت، بـه جایی برسـد. اگـر ملت ایران هشـت سـال جنـگ تحمیلی 
را نمی داشـت، البتـه خیلـی از ویرانیهـا را، خیلـی از فقدانهـا را، خیلـی از خسـارتها را نمی داشـت؛ اما ایـن اعتماد به 
نفـس را هم نمی داشـت؛ این قـدرت علمـی، نظامی و پیشـرفت صنعتـی را هم نمی داشـت؛ ایـن عّزتی را هـم که در 
مقابل چشـم جهانیان به دسـت آورده اسـت، نمی داشـت؛ ایـن حالت یـأس و ناامیـدی از تسـلّط بر این ملـت هم در 
دل دشـمنان بـزرگ او - البتـه عقایشـان؛ چون بی عقلهایشـان خیـال می کنند که می شـود تسـلط پیدا کـرد! - به 
وجـود نمی آمـد. بنابراین، مشـکات همیشـه این طور اسـت و هـر ملت و هـر مجموعـه ای اگـر بخواهـد راه صاح و 

نجاح و راه رسـیدن بـه آرمانهـا را طی کنـد، باید بـا ایـن موانع دسـت و پنجه نـرم کند.
 البتـه هر مجموعـه ای، هر کشـوری و هـر جامعه ای، در هـر زمانـی موانع مخصوص بـه خـود را دارد. میـان هدفهای 
هـر ملـت، بـا موانعـی کـه در سـر راه او قـرار می گیـرد و مشـکاتی کـه او مجبـور اسـت با آنهـا دسـت و پنجـه نرم 
کنـد، ارتبـاط وجـود دارد. هرچـه هدفها واالتر باشـد، مشـکات هـم به همـان نسـبت وسـیعتر خواهد بـود. هرچه 
آرمانگرایی وجود داشـته باشـد، به طور طبیعـی چیزهایـی در مقابـل آن آرمانها صف آرایـی خواهد کرد. لـذا ارتباط 

مسـتقیمی وجود دارد.
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چالش هاى روبروى تمدن اسالمی: 

الف( مخالفت با اصل دین
 و امـا در نظام اسـامی، ایـن چالشـها چیسـت؟ نمی توانیم امـروز را به طـور کامل بـا صدر اسـام و زمان نبـی مکرم 
اسـام مقایسـه کنیم. شـباهتهایی وجـود دارد؛ امـا فوارقی هـم وجـود دارد. در صدر اسـام، عمـده ی تقابـل دوران 
دهسـاله ی پیغمبـر، با سـه جبهـه بـوده اسـت: جبهـه ی منافقیـن در داخل، جبهـه ی اهـل کتـاب و یهـود - که در 
مدینـه و محیـط حکومت پیغمبـر وضـع خاصـی داشـتند - و جبهه ی کفـار و مشـرکین. اینها سـه جبهـه ی عمده 
اسـت که شـما شـرح این چالشـها را در سرتاسـر قـرآن و بیشـتر در سـوره ی مبارکـه ی بقره مشـاهده می کنیـد. در 
تقابل بـا یهود، چون یهـود کسـانی بودند که سـیطره ی فکری و سـیطره ی مالـی بر مردم مدینه داشـتند، مسـأله ی 
آنها، مسـأله ی دشـمنی از نوع دشـمنی کّفـار قریـش نبود. آنهـا گذشـته ای داشـتند، تاریخـی داشـتند، افتخاراتی 
داشـتند، کتابـی داشـتند؛ بـا اتـکای بـه آن، بـا مردمی کـه تـا قبـل از ظهـور اسـام، اّمـی، بی ریشـه و بی اّطـاع از 
همه ی معـارف الهـی بودند، دسـت و پنجه نـرم می کردند؛ یک سـلطه ی روحـی بر آنها داشـتند؛ مثل سـلطه ی یک 
مجموعه ی روشـنفکر بر یـک جامعه ی بی سـواد. نبی اکـرم در برخـورد با اینها به نقاط اساسـی و حّساسـی انگشـت 
گذاشـت و البته وحی الهـی ایـن کار را می کرد. در سـوره ی بقـره، تقابل و چالـش نبی اکـرم با یهودیـان - همچنین 

با منافقـان - بـه تفصیل بیان شـده اسـت.
 ما امـروز نمی توانیـم بگوییـم مقابلـه ی ما فقـط بـا مجموعه هایـی از این قبیـل اسـت؛ اما ما هم به حسـب تناسـب 
وضع خـود و نظام خـود، زمینه هایـی بـرای تقابـل و معارضـه در پیـش روی خودمـان داریـم. این جا مقصـود حتماً 
معارضه ی سیاسـی نیسـت. نمی خواهیم بگوییـم آن کسـانی را که ردیـف خواهیم کـرد، معارضان سیاسـی نظامند 
یا بـا نظـام مبـارزه می کنند؛ نـه. اینهـا زمینه هـای مبـارزه اسـت؛ اینها چالشـهایی اسـت که نظام اسـامی بـه طور 

طبیعـی در مقابل خـود دارد.
 یک عـّده با اصـل دیـن مخالفند؛ لذا نظامی که بر اسـاس سیاسـت دینی اسـتوار شـده اسـت، بـرای اینها یـک نظام 
غیرقابـل قبول اسـت. اصـل دیـن را در دل قبـول ندارند. عـّده ای با سیاسـت دینـی مخالفند؛ دیـن را به عنـوان یک 
مسـأله ی تخّصصـی و مربـوط بـه کنـج دل و کنـج خلـوت می دانند؛ دیـن را بـرای حکومـت، بـرای سیاسـت، برای 

اداره ی امـور مـردم نمی داننـد. اینهـا اصل دیـن را قبـول دارنـد؛ اما ایـن دین کـدام دین اسـت، مـن نمی دانم!
 نبـی اکـرم از اّوِل حرکـت خـود در دوران بعثـت شـعارهایی داده اسـت کـه جز بـا هجـرت آن بزرگـوار بـه مدینه و 
جز بـا ایجـاد نظـام اسـامی، ایـن شـعارها نامفهـوم و غیرقابـل درك اسـت. آن توحیدی کـه پیغمبـر اسـام آن را 
ترویـج می کنـد، آن توحیـدی کـه تبعیـض را در جامعـه نفـی می کنـد، آن توحیدی کـه غامـان و بـردگان مظلوم 
را علیـه اربابانشـان تحریـک می کنـد، آن توحیدی کـه جوانهـای باروحیـه و حّسـاس را در مقابـل کارهای زشـت و 
غلـط و انحرافِی پدرانشـان بـه مقاومت وامـی دارد، آن یـک توحید فـردی و قلبـی و پنهان در گوشـه ی انزوا نیسـت. 
همان توحیدی اسـت که بایسـتی پرچمش برافراشـته شـود و یـک جامعه بـر اسـاس آن زندگی کند؛ یعنـی همان 
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دوران مدینـه و هجـرت. از اّوِل هجـرت هـم، پیغمبـر حکومـت اسـامی را تشـکیل داد. حـال، آن کسـی کـه دیـن 
محمدبن عبـدالَلّ صلّی اللَّ علیه وآله وسـّلم را قبـول دارد، امـا هجـرت او، حکومـت او، والیـت او و اقتـدار او را قبـول 
ندارد، مـن نمی دانـم چگونه مطلـب را بـرای خودش توجیـه می کنـد! به هرحال یـک عّده سیاسـت دینی، یـا دینی 

را کـه بـر عرصـه ی سیاسـی می نشـیند، نمی توانند قبـول کننـد. اینهـا هـم یـک مجموعه اند.

ب( نفاق دینی 
 یک عـّده دچار نفـاق دینی هسـتند؛ یعنـی نـام دیـن را الزم دارنـد، عنـوان دیـن را الزم دارند؛ امـا حقیقـت دین را 
برنمی تابنـد! اینهـا هم آن جایـی که دیـن با همـه ی واقعّیـت خود، بـا حضور خـود، بـا اقتدار خـود در جامعـه ظاهر 
می شـود و نظـام تشـکیل می دهـد و حکومـت راه می انـدازد، نمی تواننـد آسـان کنـار بیایند. دیدیم کسـانی بـه نام 

دین بـا قـرآن و نهج الباغه حـرف می زدنـد؛ امـا بـرای مقابله بـا مفاهیـم حقیقـی قـرآن و نهج الباغه!

پ( تبعّيت از فرهنگ غرب و فریفتگان به زرق و برق
 یـک عـّده علمـداران تبعّیـت از فرهنـگ غـرب و فریفتـگان بـه زرق و بـرق غربی انـد؛ خودکوچک بین هـا و 
خودکم بین هـا. خـود، یعنـی ملت خـود، فرهنـگ خود، میـراث علمـی خود، گذشـته ی خـود. تاریـخ خـود را زیر پا 
لـه کردند، بـرای این کـه بتواننـد خودشـان را به فرهنـگ وارداتـی غرب و بـا همـان مفاهیم و بـا همـان اصطاحات 
و خّطی کـه آن فرهنـگ و آن تمـّدن ارائه مـی داد، آشـنا و نزدیـک کنند. کسـانی بودنـد که گفتند مـا باید از سـر تا 
پـا فرنگـی شـویم. آن کسـانی کـه این مملکـت را صـد سـال عقـب انداختنـد؛ که امـروز مـا هرچـه نـگاه می کنیم، 
سـّیئات و کوتاهیهـا و تقصیرهـای حکمرانان و وابسـتگان بـه آنها در دوران گذشـته بیشـتر برای ما آشـنا می شـود. 
اینها همـان کسـانی بودنـد کـه معتقـد بودنـد از ایـران و ایرانـی و ایـن ملـت، هیچ گونـه امید خیـری نیسـت؛ مگر 
این که به کلّی قلب ماهیت کنند؛ اخاقشـان، رفتارشـان، کردارشـان، لباسشـان، زبانشـان، خّطشـان، همه چیزشان 
را برطبـق ملتهـای غربـی قـرار دهنـد؛ یـک مقایسـه ی بسـیار سـاده لوحانه و ابلهانه! چـون آن ملـت از لحـاظ علم 
پیشـرفت کرده اسـت، پس همه چیز آن ملـت فراگرفتنی اسـت و ما هم اگـر بخواهیم بـه آن رتبه ی علمی برسـیم، 
بایسـتی مثـل او در اخـاق، مثـل او در رفتـار، مثـل او در عقایـد، مثـل او در آداب زندگـی عمل کنیـم! واقعاً انسـان 
تعّجـب می کند کـه چطـور کسـانی بـا دعـوی روشـنفکری، این قـدر سـاده اندیش و کوته بین باشـند! یک عـّده هم 

اینهـا بودند و همیشـه هسـتند.

ت( قدرت طلبی 
 یک عـّده هـم قدرت طلباننـد؛ تشـنگان قـدرت. کاری بـه کار دیـن و اخـاق و اعتقـاد و خـدا و ایـن چیزهـا ندارند. 
بـرای آنهـا آنچـه در درجـه ی اّول مهم اسـت، کسـب قدرت اسـت؛ تشـنگان قـدرت. اینهـا هم بـرای نظام اسـامی 
زمینه های چالشـند. یـک عده از کسـانی کـه نمی تواننـد مفاهیم اسـامی را درسـت درك کننـد، اینهـا زمینه های 
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چالـش نظـام اسـامی اند.

لزوم شناسایی و عالج چالش ها
 البتـه همه ی کسـانی را که اسـم آوردیـم، معنایش این نیسـت که اینهـا با نظام اسـامی معارضـه دارند؛ نـه. ممکن 
اسـت معارضه ای هم نباشـد؛ امـا نظـام اسـامی نمی توانـد اینهـا را نبینـد؛ نمی تواند حضـور اینهـا را، فکر اینهـا را، 
تاش اینهـا را، اهداف و نیتهـا و انگیزه هـای اینها را کـه در کنـار آن، در مقابـل آن، در میـان آن حضور دارنـد، ندیده 
بگیرد. حکمـت و تدبیـر بـرای نظام اسـامی این اسـت کـه اینهـا را ببینـد؛ اینهـا را بشناسـد و اینهـا را عـاج کند. 
عـاج، معنایـش اسـتفاده ی از زور و قدرت نیسـت. تصّور نشـود که هرجـا گفته می شـود باید ایـن فکر را یـا این کار 
را عـاج کرد، یعنی به زور متوّسـل شـد؛ نـه. زور مال کسـانی اسـت که منطـق ندارند. مجموعـه ای که منطـق دارد، 
با حربـه ی اسـتدالل و منطـق کاری می کند کـه هیچ حربـه ی دیگری و هیـچ قـدرت مـاّدی ای نمی توانـد آن کار را 

انجـام دهـد. بنابراین نیـاز به زور نیسـت.

تحّجر، یكی از بزرگترین آفات نظام اسالمی
پنجه افکنـدِن این صفـوف گوناگـون، و این کـه هر کسـی بخواهـد در نظام اسـامی پنجـه بیفکند، چـه زمینه هایی 
در درون خـود نظام اسـامی، مسـؤوالن نظام، سـردمداران نظـام، مؤثران نظـام و مـردم دارد؟ من چنـد نمونه اش را 

این جا یادداشـت کـرده ام:
 یکـی از زمینه هـا، تحّجر اسـت. نـگاه نو به مسـائل نکـردن، گـذراِن تاریـخ و تحـّوِل فکـر انسـانها را ندیـده گرفتن، 
تعالـی و ترّقِی فکـر و اندیشـه و راههـای زندگـی را انکار کـردن. این تحّجر اسـت. هر دانشـی را که شـما نـگاه کنید، 
تعالـی و پیشـرفت آن دانـش، فریـادی علیـه تحّجر اسـت. اگر قـرار بود ایسـتایی، پافشـاردن بر هـر آنچه کـه عادت 
کرده ایـم آن را ببینیـم، چیـز خوبـی باشـد، اصـول مـا هـم پیشـرفت نمی کـرد؛ فقـه مـا هـم از هزار سـال پیـش تا 
به حـال ایـن همـه تحـّوالت و پیشـرفتها را پیـدا نمی کـرد. در همه ی امـور زندگـی این طـور اسـت. تحّجـر، یکی از 

بزرگتریـن آفات اسـت.

پرهيز از ولنگارى فكرى و عملی
 در کنـار تحّجـر، ولنـگاری فکـری و عملـی. ولنـگاری و بی بندوبـاری، چـه در فکر - یعنـی این که انسـان هـر آنچه 
را کـه در بـازار فکر و اندیشـه مطـرح می شـود، بـدون ارزیابی، بـدون نّقـادی و بدون فهم درسـت بـا آن مواجه شـود 
و بـا زرق و بـرق، ایـن متـاع بسـیار حّسـاس را بـرای خـود تهیه کنـد - و چـه در عمـل؛ یعنـی نقطـه ی مقابـل تقوا. 
تقوا، همـان ضـّد ولنـگاری اسـت. تقـوا، یعنـی دّقـت و مراقبـت و مواظبـت از این که هیـچ عملـی - چه گفتـار، چه 
کردار، عمل جـوارح، حتی عمل جوانـح - بدون رعایـت موازین انجـام نگیرد. این تقواسـت. نقطـه ی مقابلش همین 
ولنـگاری و بی بندوبـاری اسـت. اگـر در زمینه ی فکـر و اندیشـه، در زمینـه ی علـوم و در هر زمینـه ای ایـن ولنگاری 
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باشـد، واویاسـت! هرجا این روحیـه ی بی بندوبـاری و ولنگاری وارد شـد - کـه به دنبـال آن، سـهل انگاری در قبول، 
سـهل انگاری در عمـل، سـهل انگاری در فهـم خواهد بـود - آن کسـانی که دچار ایـن آفت شـوند، وضـع و روز خوبی 

داشـت. نخواهند 

تقليد كوركورانه  از غرب 
 تقلیـد کورکورانـه ی از غـرب بخصـوص، ایـن هم یکـی از آفتهاسـت. چـون تمـّدن غربی از لحـاظ علمی پیشـرفت 
داشـته اسـت و زرق و برقـی دارد، از او کورکورانـه تقلیـد کنند و هر چیـزی از آن جـا آمـد، بپذیرند؛ چه فلسـفه، چه 

اخـاق، چـه حرفهـای گوناگون.

طعمه جویی و راحت طلبی و خوى شرارت
 از جملـه ی آفتها، طعمه جویی اسـت. این آفت بزرگی اسـت. مسـند را، مسـؤولیت را، مقـام اجتماعـی را و حتی علم 
را به عنـوان طعمه نگاه کنـد، بـرای این که بتواند بـه نان و نوایی برسـد. ایـن آفت اسـت. فرصت طلبـی، راحت طلبی 
و خـوی شـرارت، از این قبیـل اسـت. اینهـا آفتهایی اسـت کـه وجـود دارد. ایـن زمینه هاسـت؛ زمینه هـای درونی، 

اخاقی، رفتـاری خـود ماهاسـت؛ آن صف بندیهای طبیعی اسـت کـه در مقابل نظام اسـامی هسـت.

لزوم دشمن شناسی و برطرف كردن ضعفهاى نظام اسالمی
 از طرف سـوم، دشـمن خارجـی اسـت. دشـمن خارجی نقشـش این اسـت کـه از ایـن امکانـات معارضه ی بـا نظام 
در داخل اسـتفاده کند و آنهـا را تشـدید نماید. بنـده گاهی کـه در صحبتهـا بعضی کسـان را به توطئه های دشـمن 
تنّبـه می دهـم، افـرادی می گوینـد: آقـا! شـما چـرا بـه دشـمن خارجـی می پردازیـد؟ چرا بـه مسـائل خودمـان، به 
کمبودهـای خودمـان اشـاره نمی کنیـد؟ حـرف باید روشـن بشـود. اگر دشـمن خارجـی در مقابـل خـود کمبودها 
را، ضعفهـا را، زمینه هـا را مشـاهده نکنـد، نمی توانـد تسـلّط پیدا کنـد. این کـه چیـز بدیهی و روشـنی اسـت؛ بارها 
هم گفته ایـم. اصًا کامیابـی دشـمن از بیـرون در آن صورتی اسـت کـه در درون صفوف داخـل نظام - داخل کشـور 
و داخـل جامعـه - نقـاط ضعـف و نقـاط خـأ وجـود داشـته باشـد. در این کـه شـّکی نیسـت. امـا دشـمن خارجـی 
را نمی شـود منکـر شـد. دشـمن خارجـی می آیـد از همیـن ضعفهـا حداکثـر اسـتفاده را می کند. هیـچ انسـانی را، 
هیچ جامعـه ای را و بیـش از همه هیچ مسـؤولی را کسـی مـدح نخواهـد کرد کـه دشـمن را نبیند؛ تاش دشـمن را 
نفهمد؛ سـوء اسـتفاده ی دشـمن را از ضعفهای خودی بجـا نیاورد. آری؛ دشـمن خارجـی یک حقیقت اسـت؛ منتها 
دشـمن خارجی می آیـد از ضعفهـای ما اسـتفاده می کند. نظـام اسـامی اگر در درون توانسـته باشـد ایـن ضعفها را 
برطرف کنـد، یقیناً دشـمن خارجـی نـاکام خواهـد ماند؛ امـا وقتی کـه دشـمن خارجی حملـه می کنـد، وظیفه ی 
فـوری و فوتـی، مواجهـه ی با اوسـت. فـرض بفرماییـد وقتی دشـمن بـه مرزهـا حمله می کنـد - در تشـبیه بـه این 
دشـمنِی جنگ نظامـی - وظیفـه اّول این اسـت که همـه برونـد جلـِو او را بگیرند. مـا بیاییـم بحث کنیم کـه »علت 
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این که دشـمن ایـن جنگ را شـروع کـرد، چه بـود؟ ممکن اسـت فـان رفتـاری که مـا کردیم، فـان پرخاشـی که 
مـا کردیم، فـان عمل خافـی که مـا کردیم، موجب این شـده اسـت«؛ جـای ایـن بحثها نیسـت. هرچه علـت بوده 
اسـت، هر ضعفی وجـود داشـته اسـت، االن بایـد رفـت جلـوی دشـمن را گرفت؛ بعـد البتـه بپردازیـد علتهـا را هم 

کنید. برطـرف 

مستحكم بودن نظام اسالمی 
 امـروز حقیقت این اسـت کـه نظـام اسـامی در صحنـه ی جهانی بـا حقـد و کیـن و دشـمنی مراکز قـدرت جهانی 
مواجه اسـت. البته نظام اسـامی مسـتحکم اسـت. آنها نتوانسـتند ضربه ی کاری وارد کننـد. اگر می توانسـتند یک 
لحظـه تأمـل نمی کردنـد. چیزهایـی در ایـن نظام هسـت کـه در هـر نظامـی باشـد، آن را مسـتحکم نگه مـی دارد. 
این نظـام، مردمی اسـت. ایـن نظـام، ایمانی اسـت. ایـن نظـام، برخاسـته از عواطـف مـردم و ایمانهای مردم اسـت. 
مسـؤوالن ایـن نظـام بـرای خودشـان کیسـه ندوخته انـد. کارگـزاران ارشـد ایـن نظـام بـا نّیتهـای خـوب وارد این 
میـدان شـده اند و مجاهـدت و تـاش می کننـد. اینهـا چیـز کمـی نیسـت. لطـف الهـی و نصرت الهـی تابـع همین 
چیزهاسـت. وقتی که ملتی ایسـتادگی می کنـد، در راه خـدا سـختیها را تحّمل می کنـد، مسـؤوالن در آن مجموعه 
نّیت خودشـان را برای خـدا خالـص می کنند، خـدای متعـال نصرت خـود را نـازل می کنـد. اینها چیزهایی نیسـت 

که بتواننـد بـا آن مقابلـه و مواجهـه کننـد؛ وااّل انگیزه ی دشـمن زیـاد اسـت. این را نمی شـود منکر شـد.
 حـال، حوزه ی علمیـه ی روحانیـت و در رأس، حوزه ی قم و سـپس حـوزه ی شهرسـتانها - از شهرسـتانهای بزرگ تا 
شـهرهای کوچک - در قبال چنین چالشـهایی قرار گرفته اند. شـما هسـتید - یعنی حـوزه ی دین، حـوزه ی علمیه و 
حـوزه ی روحانیت - کـه می خواهید بنای شـامخ تمّدن اسـامی را باال ببرید و اسـتوار کنیـد؛ چراغ هدایت اسـام را 
در منـاره ی بلند نظام اسـامی به درخشـش درآورید و انسـانها را هدایـت کنید - یعنـی کاری که همـه ی پیغمبران 
بـرای آن آمدنـد - و آنهـا را به صـراط مسـتقیم الهـی و جـاده ی اصلی الهـی - سـبیل اعظم و صـراط اقـوم - نزدیک 
کنیـد. حوزه بـا این چالشـها مواجه اسـت؛ بـا این هـدف حرکت می کنـد. حال شـما ببینید حـوزه ی علمیـه چگونه 

باید باشـد و چـه کار بایـد بکند؟ واجبـات این حوزه چیسـت؟
 اگـر هیچ چیـز هم بنـده به عنـوان آنچـه که تصـّور می کنـم بـرای حوزه ها الزم اسـت، عـرض نکنـم، ایـن موقعیِت 
حّسـاس کـه تبیین شـد، این هـدف بلنـد کـه ترسـیم شـد، ایـن معارضه هـا و چالشـهایی کـه در پیـش روی نظام 
اسـامی هسـت و بیان شـد، اقتضائاتی دارد کـه با توّجهـی می شـود این اقتضائـات را دانسـت و بنده هـم مختصری 

ور عـرض می کنـم.
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واجبات حوزه هاى علميه:

الف( دانستن نظام جمهورى اسالمی از خود 
 بخـش چهارم بحـث ما، واجبـات حوزه هـای علمیه اسـت. البتـه حـوزه ی علمیه ی قـم حقیقتـاً امروز یـک حوزه ی 
برجسـته اسـت. من یـک وقـت در همان چنـد سـال قبـل از ایـن، در همیـن سـالن اجتماعـات مدرسـه ی فیضیه، 
عرض کـردم که قطعـاً از اّول تاریخ اسـام تا امـروز، هیچ مجمـع علمِی بـزرِگ عمیِق بـا کیفّیتی مثل امـروِز حوزه ی 
علمیـه ی قم وجود نداشـته اسـت. البته و باشـک حوزه هـای علمیـه ای بوده اسـت که علمـای بـزرگ در آن حضور 
داشـته اند. در بغـداد و در حلّـه و در نجـف و در کربـا و در جاهـای دیگـر بوده انـد؛ امـا بـا این کمّیـت عظیم، بـا این 
تنـّوع، با ایـن همه اسـتاد و شـاگرد، بـا این همـه حلقه هـای علمـی، چنین چیـزی وجود نداشـته اسـت. امـروز هم 
حوزه ی علمیه با حـوزه ی علمیـه ی زمان مرحـوم آیـةالَلّ العظمـی بروجـردی رضوان اللَّ تعالی علیه فرقهـای زیادی 
دارد. آن روز مـا در این حـوزه بودیـم؛ طلبه ی همین مدرسـه ی فیضّیه و مدرسـه ی حّجتیـه بودیم؛ بسـیار هم نقاط 
روشـن و برجسـته ای داشـت؛ اما تحّرك و تاش و آگاهی و هوشـیاری و احسـاس مسـؤولیت در کنـار کمّیت عظیم 
اسـتاد و شـاگرد در حوزه، امروز بـا آن روز قابل مقایسـه نیسـت. البته آن روز هم اسـاتید بسـیار بزرگ و برجسـته در 
این حـوزه حضـور داشـتند - در این شـکی نیسـت - لیکـن امـروز چیزهایـی در حوزه هسـت کـه آن روز نبـود. این 
آگاهیها، این آشـناییها، این مجّهـز بودنهای به جهـاز الزم تبلیـغ در زمان معاصـر؛ آن روز ایـن چیزها نبـود. با توّجه 
اینها، به نظـر ما حـوزه ایـن واجبـات را دارد. البتـه این، همـه ی واجبات نیسـت. مـن نتوانسـتم اسـتقصاء)2( کنم؛ 

یعنـی نخواسـته ام اسـتقصاء کنم و چنـد نقطـه ای که به نظـرم مهم آمـده، عـرض کردم.
 اّول ایـن اسـت که حـوزه ی علمیـه باید نظـام اسـامی - همین نظـام جمهـوری اسـامی - را از خـود بدانـد و برای 
تکمیل و رفـع نقص آن، همه ی کوشـش خـود را مبذول کنـد. این نظـام از آن حرکـت و نهضت عظیمـی پدید آمده 
اسـت که در همین مدرسـه ی فیضّیـه و در همین مسـجد اعظـم پایه گـذاری شـد. نظام دینی اسـت؛ نظامی اسـت 
که بر اسـاس معارف و احکام دینی و ارزشـهای دینی شـکل گرفته اسـت. حـوزه در مقابـل چنین نظامـی نمی تواند 
بی تفاوت باشـد. هیـچ مصلحـت و هیچ انگیـزه ی شـخصی یا صنفـی یا سیاسـی نمی توانـد و حـق نـدارد از حمایت 
حوزه نسـبت به نظـام مانع شـود. بدتـر از حمایـت نکـردن و درصدد تکمیـل بر نیامـدن و کمـر به اصـاح ضعفهای 
نظام نبسـتن، این اسـت که انسـان به دشـمنان نظـام کمک کنـد! متأسـفانه گاهـی دیده می شـود که پسـت ترین 
و رذلتریـن و بی ارزشـترین دشـمنان نظام بـه وسـیله ی کسـانی تأیید می شـوند. چـرا؟! به چـه بهانه ای؟! چـون در 
نظام، فان نقـص وجـود دارد؟ وقتـی نقص هسـت، باید دشـمن نظـام را تأیید کـرد، یا باید تـاش کرد تـا آن نقص 
برطرف شـود؟ یقیناً مسـؤوالن نظام، از صـدر تا سـاقه، ضعفهایی دارنـد. بنـده خـودم در اّوِل صف قـرار دارم؛ مجمع 
ضعفهـای فـراوان و عیـوب بی شـمار. در این تردیدی نیسـت. بایـد این ضعفهـا را برطـرف کرد؛ بایـد اینهـا را جبران 
کرد؛ بایـد به رفـع عیبها کمـک کرد. نمی شـود گفت یـا صددرصـد یا هیـچ؛ یا بایـد مثـل حکومـت امیرالمؤمنین و 
پیغمبر اکرم علیهم الّسـام باشـد، یا اصًا نباشـد. حکومـت کّفار و فّسـاق و فّجـار و اینها باشـد، خوب اسـت؟ این که 
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منطقی نیسـت؛ این که گفتنی نیسـت. این، مسـأله ی اّول اسـت. حـوزه ی علمیه به هیـچ بهانه ای، بـا هیچ مصلحت 
و انگیـزه ای، درسـت نیسـت که به دشـمنان نظـام کمـک کند؛ کـه البتـه امـروز حوزه های علمیـه مثل کوه پشـت 
سـر نظام ایسـتاده اند. امـروز مراجع معّظـم تقلید، فضـای بـزرگ، شـخصیتهای عالی، طـّاب و فضای جـوان، در 
زمینه هـای علمـی، در زمینه های سیاسـی، هـر جایی که نظـام احتیاج به پشـتیبانی داشـته اسـت، با کمـال قّوت و 

شـهامت پشـتیبانی کرده اند.

ب(ایجاد صالحيتهاى الزم براى مقابله با بحرانهاى فكرى 
 دومیـن چیـزی که بـه نظر بنـده جـزو واجبات حـوزه ی علمیـه اسـت، این اسـت که حـوزه باید بـدون فـوت وقت، 
صاحیتهـای الزم را بـرای مقابله با بحرانهـای فکری، در حـوزه و در میـان اعضای حوزه بـه وجود آورد. شـاید بعضی 
افراد هسـتند کـه نمی داننـد در میـان فضای ذهنـی برخـی از جوانهـا و جامعـه چه می گـذرد! توّجـه ندارنـد. امروز 
مراکزی وجـود دارد - در داخل و خارج - که اساسـاً همتشـان این اسـت کـه ذهن جوانها را با مشـکات، با شـکوك، 
با تردیدهـا و با حرفهـای کم محتوا امـا خوش ظاهـر، از مبانی اسـام و مفاهیـم الهی دور کننـد. حـوزه نمی تواند این 

چیزهایـی را که می توانـد بحران فکـری برای نسـل جوان بـه وجـود آورد، ندیـده بگیرد.
 روزی در ایـن کشـور - تقریبـاً حدود چهـل سـال قبـل - رواج تفّکر الحـادِی مارکسیسـتی یک بحـران بـود. هر جا 
می رفتیـم - در دانشـگاه، در محیطهـای گوناگون، حتـی در بعضی از گوشـه کنارهای بعضـی از حوزه ها اثـر پای این 
تفّکـر را می دیدیم. عـّده ی معـدودی متوجه بودنـد که قضیه چیسـت؛ بـا آن مواجهه می کردنـد، مقابلـه می کردند. 
بعد که خطر آشـکار شـد، آن وقـت بزرگانـی به فکـر افتادنـد کـه کاری صـورت دهند! مگـر ما بایـد این گونـه عمل 
کنیـم؟! بگذاریم تـا بحـران فکری بـه وجـود بیایـد، عـّده ای از دلهـا و ذهنهـا و ایمانهـا را تبـاه کنـد، بعد ما بـه فکر 

بیفتیـم؟!
 در حـوزه ی علمیـه باید ایـن ظرفیت و این تـوان به وجـود بیاید کـه بحرانهـای فکـری را پیش بینی کنـد. بحرانهای 
فکـری، مثـل بحرانهـای سیاسـی نیسـتند؛ بـی سـر و صـدا و آرام وارد می شـوند؛ بتدریـج اثـر می گذارنـد؛ ناگهـان 

خودشـان را ظاهـر می کننـد؛ در حالی که عاجشـان آسـان نیسـت.
 مـن همین جـا عـرض کنم: حـوزه ی علمیـه ی قـم کـه بحمـدالَلّ در رشـته ی فقاهـت - که مـا هـم بارهـا گفته ایم 
رشـته ی اصلی در حوزه هـای علمیه ی ماسـت - پیشـرفتهای خوبی کـرده اسـت، مبادا پرچم فلسـفه ی اسـامی را 
زمیـن بگذارد. مـن احسـاس خطر می کنم. فلسـفه ی اسـامی، فلسـفه ی بسـیار واالیی اسـت. فلسـفه ی اسـامی، 
آن منطـق عقانـی ای اسـت کـه می توانـد بی پایگـی بسـیاری از تفّکـرات شـبه فلسـفی و فلسـفی را روشـن کنـد. 
فلسـفه ی اسـامی، افتخار حوزه های علمیه اسـت. پرچم فلسـفه ی اسـامی، همیشـه در دسـت حوزه هـای علمیه 
بوده و بیـش از همـه در دورانهای اخیر، حـوزه ی علمیه ی قم آن را در دسـت داشـته اسـت. مبادا این پرچـم را زمین 
بگذاریـد. مـن از چند طریق هشـدارهایی شـنیدم کـه برایم قـدری نگـران کننده اسـت. فلسـفه ی اسـامی باید در 

سـطوح مختلف، با شـیوه های خـوب، بـا کتابهای قـوی و بـا اسـتفاده از متـون راقِی گذشـته تدریس شـود.
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ج( قدرت درک و تحليل سياسی
 سـوم از واجبات حـوزه علمیه این اسـت کـه مدیـران محترم حـوزه و بـزرگان و اعام حـوزه بایـد طـّاب را از لحاظ 
فکری و سیاسـی مصونیـت بدهنـد. طـّاب را از لحاظ فکـر اسـامی و ظرافتهایی کـه در برخـورد با امـواج گوناگون 
فکری وجـود دارد، بایـد مصونیت ببخشـند. باید طوری بشـود کـه هر طلبه ای احسـاس کنـد در مقابل هـر منطقی 
کـه بـرای او پیش می آیـد - ولـو برایـش از قبل ناآشـنا باشـد - ایـن مایـه را دارد کـه بتوانـد مواجهـه و مقابلـه کند. 
همچنیـن در زمینه های سیاسـی بایـد قـدرت تحلیل سیاسـی به طـّاب داده شـود. ایـن مجموعه ی عظیـم جوان 
در ایـن حـوزه ی علمیه، مجموعه ای اسـت کـه می توانـد و باید بتوانـد حوادث سیاسـی را جـزء به جـزء تحلیل کند؛ 
معنای هـر حرکتـی را که صفـوف مختلـف و جناحهـای مختلـف در داخـل و خـارج می کنند، بفهمـد تـا بتواند آن 

خط مسـتقیم و صـراط الهـی را در این بین همـواره در مقابل چشـم داشـته باشـد و فریـب نخورد.
 البتـه فهـم سیاسـی، غیـر از سـرگرمیهای سیاسـی اسـت. بنـده بـه ایـن سـرگرمیهای سیاسـی و بعضـی از 
دسـته بندیهای سیاسـِی تصّنعـی، چندان خوشـبین نیسـتم. لذا منظـورم آن نیسـت و بـه آن هم توصیـه نمی کنم. 
منظور مـن درك سیاسـی و قـدرت تحلیل سیاسـی اسـت که راههـای ممکنـی هـم دارد. بـزرگان حـوزه و مدیران 
حوزه می تواننـد ایـن کار را بکننـد و باید هـم بکنند. چـاره ای ندارنـد؛ برای خاطـر این که اگر شـما تحلیل سیاسـی 
را بـه جـوان حـوزه ندادید، کسـی کـه بـا راه انـدازی جریان سیاسـی بـه فکـر سـوء اسـتفاده و طعمه طلبی اسـت - 
که اشـاره کردیـم - دیگـر نمی گوید کـه آقـا جوانهایـش را آمـاده نکـرده، پـس مـا سـراغ اینهـا نرویـم. او می آید از 
این ناتوانـی درك سیاسـی و تحلیـل سیاسـی حداکثر سـوء اسـتفاده را می کند. این خسـارت اسـت؛ بنابراین شـما 
ناچارید. باید بـه طـّاب، آگاهیهای سیاسـی و قـدرت فهم و تحلیل سیاسـی بدهنـد. طلبه بایـد بداند کـه تحّرکات 
دشـمن در قبـال شـوکتی که امـروز اسـام پیدا کـرده اسـت، چیسـت و چگونـه اسـت؛ بداند تحـرکات دشـمن در 

مقابل خـوِد حـوزه ی علمیـه چیسـت و چگونه اسـت.

د( تصحيح نظام درسی و كتاب درسی در حوزه
 توصیه ی بعـد - یعنی آنچـه که به نظـر مـن کار الزم بعدی اسـت - این اسـت که نظـام درسـی در حوزه بایـد کوتاه 
و کارآمـد و بـه روز شـود. من قبـًا هم راجـع به مسـأله ی برنامه هـای درسـی حوزه عـرض کـرده ام که بنـده به هیچ 
وجـه طرفـدار رقیق کـردن، بی عمـق کـردن و بی سـواد بـارآوردن طلبه نیسـتم؛ اشـتباه نشـود. مـن می گویـم این 
دوره ای را کـه مـا طـی می کنیـم، می توانـد بـا اسـتفاده از شـیوه های جدیـد، فشـرده تر شـود. مثـًا مـن ادبیـات را 
عرض کنـم. مـن نمی دانم اکنـون ادبیات در چند سـال خوانـده می شـود؛ اما ادبیاتـی را که مـا در کتـاب »مغنی« یا 
»مختصـر مغنی« یا »مطـّول« یا »مختصـر مطـّول« می خوانیم، ادبیات اسـتداللی اسـت؛ یعنی راهی بـرای مجتهد 
شـدن در ادبیات اسـت و طلبـه ی مـا ایـن را الزم نـدارد. فقیه احتیـاج نیسـت کـه در ادبیات مجتهـد باشـد. این که 
گفته انـد در همـه ی مقدمـات اجتهـاد، اجتهـاد الزم اسـت، حـرف محکمـی نیسـت. البتـه در بعضیهایـش اجتهاد 
الزم اسـت؛ اما در ایـن چیزهـا اجتهاد الزم نیسـت. شـما باید بدانیـد که ایـن کلمه به چـه معنا بـه کار مـی رود. این 
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قـدر چیزهـای مّتفقٌ علیـه در ادبیـات وجـود دارد. »چـرا این جمله یـا این کلمـه به ایـن معنا بـه کار مـی رود؛ فان 
نحوی این طـور گفته اسـت، این هـم اسـتداللش؛ فان کـس دیگـر این گونه گفتـه، این هم اسـتداللش«؛ شـما به 
اینها چه احتیاجـی دارید؟! بایـد کارآمد، کوتـاه، به روز، در مـّدت کوتاهـی - یکـی، دو سـال - از دوره ی ادبیات عبور 
کننـد؛ از اول تا آخـر. بخصوص امـروز طّابی کـه وارد حـوزه می شـوند، غالبـاً دارای معلوماتی هسـتند؛ چیزهایی را 
اطـاع دارنـد، چیزهایـی را خوانده انـد؛ احتیاجی بـه این کتابهـای فارسـی و عربـی و مخلـوط ندارند. دربـاره ی فقه 
و اصـول هـم نظراتی هسـت؛ البتـه آن جـا مسـأله پیچیده تر و مشـکلتر اسـت؛ چـون دوره ی سـطوح، بسـیار مهم و 
بـرای پیشـرفتهای بعدی پایه اسـت. به هرحـال نظام درسـی بایـد دائماً مـورد توّجـه باشـد. از جمله مـواردی که در 
برنامه ریزیهـای مراکز آموزشـی بـزرگ، به طـور دائم در حـال تحّول اسـت، نظام درسـی و کتاب درسـی اسـت. دائم 

نقصهایـش را برطـرف و آن را بـا خصوصیـات الزم بـرای آموزش و پـرورش همـراه می کنند.

ه( شناسایی استعدادها در حوزه
 مطلـب دیگر، شناسـایی اسـتعدادها در حوزه اسـت کـه من در چنـد ماه قبـل از ایـن به مدیـران محترم حـوزه این 
را عـرض کـردم. ایـن حـوزه مجمعـی از اسـتعدادهای گوناگـون اسـت. اینها بایـد شـناخته شـود. اسـتعدادها برای 
کارهای مختلـف، برای معـارف و معلومـات مختلـف و فّعالیتهـای مختلف علمـی یا تحقیقی شناسـایی شـوند. این 

شناسـایی کمک بسـیاری بـرای بهـره بـرداری درسـت در پرورش ایـن اسـتعدادها خواهـد کرد.

و( هجرت براى تعليم و تزكيه
 مطلـب بعـدی کـه از واجبات حـوزه اسـت، مسـأله ی هجرت اسـت. هجـرت بـرای تعلیـم و تزکیـه؛ برای بـودن در 
میـان مردم. در گذشـته هـم ما ایـن را عـرض کرده ایـم. دوسـتان و بعضی از فضـای حـوزه طرحی به صـورت طرح 
مقدماتی بـرای هجـرت آمـاده کردنـد. کسـانی که در حـوزه بـه حـّدی از معرفـت و آگاهـی و علـم می رسـند، باید 
برونـد به طـرف جایگاههایی کـه احتیاج به آنهاسـت. امـروز چقدر نیـاز به فضای جـوان و فّعـال و کارآمـد در اقطار 
این کشـور هسـت؛ نه فقط در روسـتاها، بلکـه در شـهرها؛ حتی بعضی شـهرهای بـزرگ! در گذشـته در هر کـدام از 
شهرسـتانهای ما گاهـی چند مجتهـد مسـلّم زندگـی می کردند. امـروز با معـارف جدیدی کـه فضا و مجتهـدان ما 
دارند، اگر چنیـن افرادی در شهرسـتانها باشـند، چـه برکات عظیمـی بر وجـود آنها مترتّـب خواهد شـد. هجرت به 

شهرسـتانها، ارتبـاط با مـردم را بـرای فضـا ممکن می کنـد. تعامـل با مـردم، نکته ی بسـیار مهمی اسـت.

ى( كامل كردن برنامه ى درسی حوزه
 مطلـب دیگری کـه در این فهرسـت واجبـات قـرار می گیـرد، کامل کـردن برنامه ی درسـی حـوزه اسـت و از جمله 
آنچه که به نظـرم بسـیار الزم می آیـد، تاریخ اسـت. هیچ لزومـی ندارد کـه تاریـخ را درس بدهیـم؛ می تـوان تاریخ را 
به عنـوان کارهای فوق برنامـه ی طاب گذاشـت؛ منتها از آنهـا امتحان کـرد و در پیشـرفتهای حـوزه اِی آنها دخالت 
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داد. طـّاب باید بـا تاریخ و عمدتاً تاریخ صدر اسـام آشـنا باشـند. این بسـیار مهـم اسـت. تاریخ تحلیلِی دهسـاله ی 
زندگی پیغمبر، از جمله بخشـهای بسـیار روشـنگر برای همه ی ذهنهاسـت. تاریخ مشـروطیت، از دوره ی مشـروطه 
تـا امـروز و امثـال اینها هـم مهـم اسـت. البتـه بخشـها و مقاطـع دیگـری هـم از تاریخ هسـت کـه مهم اسـت و من 

نمی خواهـم وارد جزئّیات شـوم.
 همین طـور حدیـث. در برنامه ی کاری طـّاب بایـد حدیث وارد شـود. طّاب بایسـتی با حدیث آشـنا شـوند؛ باید با 
»کافی« آشـنا شـوند؛ با کتابهای حدیثِی مشـّخصی آشـنا شـوند. خواندن کلمات ائّمه بـرای ما الزم اسـت. به برکت 

مطالعه ی کلمـات ائمه ی هـدی علیهم الّسـام و نیـز نهج الباغه، بسـیاری از فکرهـای عالی در ذهنها می جوشـد.

م( نگاه كّلِی به برنامه و كار تحقيق در حوزه
 مطلب دیگـری به عنـوان امر الزمـی در حـوزه می خواهم عـرض کنم. امـروز در حـوزه ی علمیه ی قم، خوشـبختانه 
بخشـهای تحقیقاتِی زیـادی وجـود دارد که بعضـی مربوط به حـوزه، بعضـی مربوط به خـارج حوزه و بعضـی مربوط 
به بخشـهای خصوصی اسـت. طّاب و فضـای جوان کارهـای تحقیقاتـی انجـام می دهند؛ اینهـا را باید بـا تدبیری، 
مدیریّـت حـوزه مکّمـِل هم کنـد؛ به طـوری کـه از مجموعـه ی ایـن تحقیقـات، یـک منظومـه ی کامل بـرای رصد 
کردن هجـوم فکـری و تبلیغاتـی دشـمن و امـکان مقابله ی بـا این هجـوم به وجـود آیـد. امروز بـرای طـّاب، اغلِب 
ایـن تحقیقـات در بخشـهای مختلف، جنبـه ی کاربـردی پیـدا خواهد کـرد. باید طـوری انتخاب شـود کـه هر کس 
می خواهـد یـک مجموعـه ی کارِی تحقیقاتی درسـت کند، بـا مدیریّت حـوزه مشـورت کند؛ بـا او در میـان بگذارد؛ 
توصیه ی او را بـه طور الزامـی بپذیرد و آنهـا بدانند چـه کار می کنند. یک نـگاه کلِّی بـه برنامه و کار تحقیـق در حوزه 
باشـد؛ کارهای تکـراری و بیهـوده و بی فایده وارد مسـأله ی تحقیقات نشـود و وقتهـای حـوزه را از بین نبـرد. این کار 

بسـیار الزمی اسـت.
 اینها بخشـی از مطالبـی بود که می خواسـتم در بـاب واجبات حـوزه عرض کنـم. البته مقـدار زیادی از اینهـا مربوط 
به مدیریّت اسـت و مـن این جـا می خواهـم از فرصـت اسـتفاده کنم و عـرض کنم: عزیـزان مـن! مسـأله ی مدیریّت 
حوزه را جـّدی بگیریـد. بعضی اشـخاص، مدیریّـت حـوزه را جـّدی نمی دانند؛ جّدی اسـت. اگـر ممکن بـود یکی از 
مراجع معّظـم، مدیریّت حـوزه را بـه طـور اجرایی به دسـت بگیرد، ایـن اولویّت داشـت. این قـدر مسـأله ی مدیریت 
حوزه مهم اسـت. اگر یـک مرجع تقلیـد از همـه ی کارهای مربـوط به مرجعّیت صـرف نظر کنـد - از افتاء و رسـیدن 
بـه مقلّـدان و تدریـس و ... - و فقط بـه مدیریت حـوزه بپـردازد، جـا دارد. این قـدر مدیریت حـوزه مهم اسـت. امروز 
بحمـدالَلّ عزیزانـی این مهم را بـر دوش گرفتـه و این زحمـت را قبـول کرده اند. همـه باید بـا اینها همـکاری کنند تا 
کارهای مدیریّـت بتوانـد پیش بـرود. همه باید از گذشـِت کسـانی کـه مسـؤولیت کار اجرایـی مدیریّت را بـه عهده 

گرفته انـد، قدرشناسـی کنند.
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درس خواندن را جّدى بگيرید
 قسـمت پنجـم - و آخریـن بخـش عرایـض مـن - توصیه هـا و تذکـرات بـه شـما عزیـزان اسـت. اّول این کـه درس 
خوانـدن را جـّدی بگیریـد عزیـزان! نگوییـد چـون ایـن برنامه فـان عیـب را دارد، پـس برنامـه هیچ؛ نـه. تـا برنامه 
تغییر نکـرده اسـت، همیـن برنامه ای کـه وجـود دارد، بایـد بـا جدیّت دنبـال شـود. بایـد درس بخوانیـد. تـا قبل از 
اتمـام دوره ی سـطح، توصیـه ی مـن این اسـت: طّابـی که مشـغول به سـطوح هسـتند، تـا قبـل از آن که از سـطح 
خارج شـوند، به هیچ کار دیگر غیر از درس نپردازند. درس بسـیار جّدی اسـت؛ درس بسـیار مهم اسـت؛ علم و سـواد 
پایه ی اصلـی اسـت؛ بـدون آن هیـچ نقشـی نمی توانید ایفـا کنید، یـا درسـت نمی توانیـد ایفـا کنیـد. نقش آفرینی 

غلـط، از نقش آفریـن نبـودن بـه مراتب خسـارتبارتر اسـت.

حفظ زّى طلبگی براى طلبه 
 دوم، حفظ زّی طلبگی اسـت. زّی طلبگی چیسـت؟ من زّی طلبگـی را در دو جملـه می توانم معرفی کنم: پارسـایی 
با عـّزت، و نظم در تحصیـل و زندگـی. طلبه، پارسـاگونه زندگـی می کند. البته مـن از اوضـاع ماّدی حـوزه ی علمیه، 
حقیقتاً آشـفته و ناراحتم. از مشـکاتی که بسـیاری از طـّاب و فضا با آن دسـت و پنجـه نرم می کنند - مشـکات 
ماّدی - مّطلعـم. گاهی اوقـات بعضی از ایـن اّطاعات برای من بسـیار تلـخ و گزنده اسـت. البته آن مقولـه ی دیگری 
اسـت که واقعـاً بایـد برایش فکـری کـرد. امـروز حقیقتـاً طـّاب علـوم دینـی از همـه ی طبقـات جامعـه - حتی از 
کارمند و از کارگـر و از دیگـران - از لحاظ حـّظ معیشـتی پایین ترند - ایـن یک واقعیت اسـت - در حالی کـه یکی از 
بزرگتریـن و شـریفترین کارهـا را اینها انجـام می دهنـد. از ظواهر هم چنـدان چیزی نمی شـود فهمید. همـان عّزت 
نفس و مناعتـی که طـّاب علوم دینی از گذشـته بـا آن سـرافراز بوده انـد، نمی گذارد آدمهـای سـطحی و ظاهربین، 
بسـیاری از بواطن امـر را ببیننـد و بشناسـند. من نمی خواهـم آن مقولـه را با ایـن مقوله مخلـوط کنم. آنی کـه حاالً 
عرض می کنم، این اسـت که طـّاب - چه آنهایـی کـه برخوردارند، چـه آنهایی که دچار سـختیهایی هسـتند - باید 
زّی طلبگی شـان محفـوظ بمانـد؛ یعنـی حالـت پارسـایی و قناعـت، همـراه با عـّزت نفـس؛ ایـن یـک. دوم، نظم در 

تحصیـل و به تبـع آن نظـم در زندگـی؛ که خصوصیـت طلبگی نظم اسـت.

لزوم شناخت اخالق اسالمی 
 توصیه بعـدی مـن به شـما عزیـزان این اسـت کـه بایـد اخـاق اسـامی را، هـم بشناسـیم - همه مـان؛ ایـن دیگر 
پیر و جـوان نـدارد؛ امـا جوانهـا بیشـتر و بهترنـد - و هـم تحلّی بـه حلیه ی اخـاق پیـدا کنیم. امـروز خوشـبختانه 
درسـهای اخاق در حوزه هسـت؛ اما عزیزان مـن! درس اخاق، همـه ی وظیفه ی مـا در باب تخلّق به اخاق حسـنه 
را ایفـا نمی کند. هر کسـی خودش بایـد با دل خـود، بـا رفتار خـود، به طور دائم مشـغول تهذیب و مشـغول کشـتی 
گرفتن بـا بدیها و زشـتیهای وجـود خودش باشـد. دعای شـریف مـکارم االخـاق را - کـه دعای بیسـتم صحیفه ی 
سـجادیّه اسـت - زیاد بخوانید تا ببینیـد آن چیزهایی که امام سـجاد علیه الّسـام در این دعا از خدا خواسـته اسـت، 
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چیسـت. بسـیاری از این چیزهـا یا بسـیاری از دعاهـای دیگـر را ما بـه عنوان اخـاق نیکـو نمی شناسـیم. مفاهیم و 
مضامینی که در همیـن دعای پنجم صحیفه ی سـجادیّه هسـت: »یا من التنقضـی عجائب عظمته« - که شـروعش 
این طوری اسـت - برای مـا درس اسـت؛ »الّلهم اغننا عـن هبة الوّهابیـن بهبتک و اکفنا وحشـة القاطعیـن بصلتک«.

)3( با کلمـات ائّمـه، با دعاهـای صحیفه ی سـجادیّه، بـا این داروهـای شفابخشـی که می توانـد بیماریهـای اخاقی 
ما را شـفا بخشـد و زخمهای وجود مـا را درمان کنـد، خودمان را آشـنا کنیم. قـدر بدانید این دعـا و توّسـل و تضّرع و 

توجـه و نورانّیتی کـه از ایـن راه حاصـل می شـود. این همه چیز اسـت.
 امـام بزرگوار مـا - آن گونـه که مـن از بـزرگان خودمـان شـنیده ام - از جوانـی در این حـرم مطّهر حضـرت معصومه 
عبـادت می کـرد. مرحـوم آمیـرزا جـواد آقـای تهرانـی در مشـهد، سـالها قبـل از انقـاب بـرای مـا نقـل می کـرد؛ 
می گفت من رفتـم قم بـه عنوان طلبـه؛ حرم که مّشـرف می شـدم، هـر روز یک چهـره ی نورانـی، یک مـرد محترم، 
یک جـوان نورانی، یک سـّید نورانـی را می دیدم کـه غرق در عبادت اسـت. می گفـت از نورانّیـت و عبـادت او دل من 
مجذوب شـد؛ پرسـیدم ایشـان کی اند؟ گفتند ایشـان حاج آقا روح الَلّ خمینی هسـتند. ایـن مربوط به زمانی اسـت 
که امام بزرگـوار مـا - این شـخصّیت برجسـته - هنوز سـی سـال از عمرشـان نگذشـته بـود. آری؛ همـان عبادتها و 
همان توّجهـات و همان ارتبـاط و اتّصـال با معـدن نورانّیت غیب الهـی و اولیـای الهی، همیـن نتایج را هـم دارد. این 

نورانّیتـی را که به خاطـر جوانـی در دل شماسـت، قدر بدانیـد و مغتنم بشـمارید.

ایجاد اعتماد به نفس علمی و سياسی 
 توصیـه ی دیگـر مـن به شـما عزیـزان ایـن اسـت کـه از لحـاظ علمـی و همچنیـن از لحـاظ سیاسـی، بایـد اعتماد 
بـه نفـس کاملـی را در خودتـان به وجـود آوریـد. علم شـما، علـم بسـیار باارزشـی اسـت؛ علمی اسـت کـه می تواند 
بسـیاری از گره هـای زندگی بشـر را بـاز کنـد. آگاهی سیاسـی و موضع سیاسـی شـما و همچنیـن آگاهـی فکری و 
مواضـع فکـری و اعتقادی شـما بایـد طوری باشـد کـه در محیطهـای مختلف اثـر گـذار باشـید. این طور نباشـد که 
طلبـه ی جـوان در مواجهـه ی بـا طوفانهـای فکـرِی مخالف، بـه خـود بلـرزد و احسـاس ضعف و وحشـت کنـد. این 
عّزت نفس، ایـن اعتماد بـه نفس، ایـن قدرت تکیـه ی به خـود را باید حتمـاً در خود بـه وجـود آورید. راههایـی دارد 

پیمودنـی.

پرهيز از عصبيت و آشفتگی سياسی 
 توصیه ی دیگـر من این اسـت: من شـما عزیزان را در زمینه ی مسـائل سیاسـی، بـه دو چیز کـه گاهی با هم اشـتباه 
می شـود - دعوت می کنـم. یکی این اسـت که همچنـان که بـزرگان گفتنـد و می گوینـد و توصیه می کننـد، غیرت 
دینـی، الزم اسـت. نباید بگذاریـد غیرت دینـی از مجموعـه ی حـوزه ی علمیه و آحـاد آن سـلب شـود. دوم این که از 
لحاظ سیاسـی عصبـی نشـوید. اینها بـا همدیگر نبایسـتی اشـتباه بشـود. بعضی کسـان دوسـت می دارنـد حوزه ی 
علمیه را عصبی و آشـفته و دچـار کارهای بی رویّه ی سیاسـی مشـاهده کننـد. توصیه ی من این اسـت کـه نگذارید. 
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حضور سیاسـی، سـخن سیاسـی، موضع سیاسـی، بسـیار خوب و الزم اسـت و در مواردی مقتضای غیرت دینی هم 
هسـت؛ اما حـرکات بی رویّه، حـرکات عصبـی، حرکاتی کـه اگر پای صحبـت به میـان بیایـد، نمی توانیـد از آن دفاع 

کنید؛ ایـن نه. ایـن دو را با هـم تفـاوت بگذارید. مـرز بین این دو را همیشـه در نظر داشـته باشـید.

توطئه ى جدایی و تقابل حوزه و دانشگاه
 نکته ی بعدی این اسـت کـه من به بـرادران عزیـز در حـوزه ی علمیه توصیـه می کنم کـه نگذارند توطئـه ی جدایی 
و تقابل حوزه و دانشـگاه بـار دیگر به ثمر بنشـیند. دانشـگاه را همتای علمـی خودتان بدانیـد؛ دو همتا. شـما در یک 
رشـته تحصیل می کنیـد، آنها هـم در رشـته های دیگـری تحصیـل می کنند. یـک مجموعـه ی علمی این جاسـت، 
یـک مجموعه ی علمی هم محیط دانشـگاهی کشـور اسـت. همیشـه سـعی دشـمن ایـن بوده اسـت که بیـن حوزه 
و دانشـگاه نفرت و تنافـر و دشـمنی به وجـود بیـاورد. نگذارید ایـن حالت بـه وجود آیـد. اگر چهـار نفر در گوشـه ای 
در یـک دانشـگاه یک حرکـت خافـی انجـام دادند، ایـن مثـل آن اسـت کـه دو نفـر در حـوزه ای، در گوشـه ای، کار 
غلطی کردنـد. نه آن را می شـود تعمیـم داد، نه این را می شـود تعمیـم داد. البتـه این جا منظـورم از رابطـه ی حوزه و 
دانشـگاه، رابطه ی صرفاً عاطفـی اسـت. البته رابطـه ی علمی و عملـی به وسـیله ی مدیـران امکانپذیر اسـت ولی در 

ایـن مقام، مـن مسـأله ی عاطفـی را مطـرح می کنم.

اثرگذارى، تبليغ و هدایت را هرگز نباید فراموش كرد
 آخریـن توصیه ای که عـرض می کنـم، در ارتباط طّاب عزیـز و جوان و فضـای محترم با مـردم اسـت. در ارتباطات 
خود بـا مـردم، اصـل نرمـش و تواضـع و مـدارا و درعین حـال اثرگـذاری و تبلیـغ و هدایـت را هرگـز نبایـد فراموش 
کنید. خصوصیـت طاب حـوزه ی علمیـه و فضـای حوزه هـای علمیه همین اسـت کـه بتواننـد دل مـردم را جلب 
کننـد و فکـر مـردم را تحـت تأثیـر سـخن هدایت آمیـز خودشـان قـرار دهند. اگـر امـر بعکس شـد، نتیجـه بعکس 
خواهد شـد. اگـر در مقـاِم دادن فکـر، حرف درسـتی ارائـه نشـود، متـاع قابلی عرضـه نشـود؛ امـا در مقـاِم برخورد، 
برخورد طلبکارانه، متوّقعانه و خشـن ارائه شـود، دل جذب نخواهد شـد؛ فکر هم تسـلیم نخواهد شـد. امـروز، روزی 
اسـت که حوزه ی علمیه نیـاز دارد فکر و افـکار گوناگـون را مجذوب فکـر بلند و اندیشـه ی واالی اسـامی خود کند؛ 

همچنان که نیـاز دارد بـرای جلـب همراهـی و همـکاری آنها، دلهـای آنهـا را متوجه خـودش کند.
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درس هاى نيمه شعبان براى منتظران*

مهدى)عّجل الَلّ تعالی فرجه(، شفا بخش دردهاى معنوى، روحی و اجتماعی
این میـاد و ایـن یاد بـزرگ بایـد به مـا درس بدهد. احساسـات، بسـیار خـوب اسـت؛ عواطف، پشـتوانه بسـیاری 
از اعمـال نیکـوی انسانهاسـت؛ ایمـان و عقیـده قلبـی به وجـود ایـن منجـی عظیم عالـم، شـفابخش بسـیاری از 
بیماریهـا و دردهـای معنـوی و روحـی و اجتماعـی اسـت؛ ولـی فراتـر از همـه اینهـا، مـا بایـد از ایـن یـاد، از ایـن 
خاطـره و از ایـن حادثـه عظیـم، درس بگیریم. هر سـال ایـن جشـنها برپـا می شـود و دلهـا را معّطر می کنـد. اگر 
درسـهای عمیقی کـه در تجدید ایـن خاطره وجـود دارد، بـرای رفتار مـا و عمل مـا بتواند یـک آموزنـده و معلّم به 

حسـاب آید، یقینـاً پیشـرفت جامعه مـا به سـمت کمـال، روانتـر و سـریعتر خواهد شـد.

درس هاى مهدویت و نيمه شعبان: 

الف( حركت عالم به سمت صالح و آفاق روشن 
یـک درس از این درسـها این اسـت که همـه بداننـد و همه اذعـان و بـاور کنند کـه حرکـت عالم به سـمت صاح 
و به سـمت آفـاق روشـن اسـت. مسـتکبران عالـم هرچـه می خواهنـد، بگوینـد؛ تظاهـر بـه قدرت نمایـی بکنند؛ 
اما لشـکر حـق و حقیقـت و کاروانـی کـه بشـریت را به سـمت سـرمنزل عـدل و داد پیـش می بـرد، روزبـه روز در 
حـال افزایـش یافتن اسـت. گذشـِت سـالها نمی توانـد ایـن امیـد را در دلهـا از بیـن ببـرد یا کم فـروغ کنـد که در 
آینـده - کـه امیدواریـم آن آینـده چنـدان دور نباشـد - همـه آحاد بشـر طعـم عدالـت را به معنـای واقعـی کلمه 

*. بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم در سالروز میاد خجسته امام زمان)عّجل اللَّ تعالی فرجه( 1379/08/22
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خواهنـد چشـید. حّقانیـت آن دولـت الهـی و حکومـت ربوبـی در زمیـن در این اسـت کـه همه آحاد بشـر سـهم 
خـود را از معرفـت حقیقت و عمل بـه حقیقت خواهنـد گرفت. قدرتمنـدان و مسـتکبران و زورگویـان و زراندوزان 
و زورمـداران عالـم هرچـه تـاش کرده انـد و بکننـد، نخواهند توانسـت ایـن حرکـت و این رفتـار طبیعی بشـر را 
به سـمت صـاح متوّقـف کننـد. البتـه در کار خـدا در زمیـن طفـره نیسـت و کارها بـر طبـق روال طبیعـی انجام 

می گیـرد؛ امـا طبیعـت و فطـرت عالـم این اسـت؛ که بـه سـمت کمال بـرود و مـی رود.

ب( تحقق شعار توحيد در عالم
شـعارهایی کـه امـام زمـان علیه الّصاةوالّسـام وعّجل اللَّ تعالی فرجه بر سـر دسـت خواهـد گرفت و عمـل خواهد 
کـرد، امـروز شـعارهای مـردم ماسـت؛ شـعارهای یک کشـور و یـک دولـت اسـت. این خـودش یـک گام بسـیار 
بلندی به سـوی اهـداف امام زمـان اسـت. روزی شـعار توحید، شـعار معنویت و شـعار دینـداری، در دنیا منسـوخ 
شـده بود؛ سـعی کرده بودند به طـور کلّی آن را به دسـت فراموشـی بسـپارند؛ امـا امروز در ایـن منطقـه عالم، این 
شـعارها، شـعارهای رسـمی حکومت اسـت؛ شـعارهای رسـمی اداره کشـور و آحاد ملت اسـت؛ عاوه بر ایـن، این 
شـعارها آرزوی ملتهای مسـلمان در بسـیاری از کشـورهای دنیاسـت؛ و این شـعارها یـک روز تحّقق پیـدا خواهد 

کـرد.

چگونگی زمينه سازى براى ظهور:

الف( مقاومت كردن بر حق
ایـن زمینه هـا وقتـی آمـاده شـد؛ آن وقت کـه معلـوم شـد در مقابل قـدرت مـاّدی مسـتکبران عالـم، زمینـه این 
وجود دارد کـه آحاد بشـر بتوانند بـر روی حرف حـق خـود بایسـتند، آن روز، روز ظهور امـام زمان اسـت؛ آن روز، 
روزی اسـت که منجی عالم بشـریت بـه فضل پـروردگار ظهـور کند و پیـام او همـه دلهای مسـتعد را کـه در همه 
جای جهان هسـتند، به خـود جذب کنـد و آن وقت دیگـر قدرتهـای سـتمگر، قدرتهای زورگـو، قدرتهـای مّتکی 
بـه زر و زور نتواننـد حقیقـت را - آن چنانـی کـه قبـل از آن همیشـه کرده انـد - بـا فشـار زر و زور خـود بـه عقـب 

بنشـانند یـا مکتـوم نگه دارند.

ب( اصالح درون و جامعه
شـما مـردم عزیـز - بخصـوص شـما جوانـان - هرچـه کـه در صـاح خـود، در معرفـت و اخـاق و رفتار و کسـب 
صاحیتهـا در وجود خودتان بیشـتر تـاش کنید، ایـن آینـده را نزدیکتـر خواهید کرد. اینها دسـت خود ماسـت. 
اگر مـا خودمان را بـه صـاح نزدیـک کنیـم، آن روز نزدیـک خواهـد شـد؛ همچنان که شـهدای مـا با فـدا کردن 
جـاِن خودشـان آن روز را نزدیک کردند. نسـلی که بـرای انقـاب آن فداکاریها را کردنـد، با فداکاریهای خودشـان 
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آن آینـده را نزدیکتـر کردنـد. هرچه مـا کار خیـر و اصـاح درونی و تـاش برای اصـاح جامعـه انجـام دهیم، آن 
عاقبـت را دائمـاً نزدیکتـر می کنیم.
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از غدیر تا ظهور*

غدیر، واقعه مسّلم تاریخ اسالم
در واقعـه غدیـر، درسـهای بزرگـی وجـود دارد: اّوالً ایـن واقعـه جـزو وقایـع مسـلّم تاریـخ اسـام اسـت. این طور 
نیسـت که فقط شـیعه حدیث غدیـر را نقل کـرده باشـد. در بین علمـا و محّدثـان اهل سـّنت، تعداد بسـیاری این 
حدیـث را نقـل کرده انـد و همان طـور کـه شـیعه ایـن حادثـه را بیـان کـرده اسـت، آنها هـم بیـان کرده انـد. فهم 
علمـا و دانشـمندان - همانند فهم خـود حّضـار آن حادثـه - از این عمـل پیغمبر، که دسـت امیرالمؤمنیـن را بلند 
کـرد و فرمود:»مـن کنت مـواله فهذا علـی مواله«1 ایـن بـود کـه پیغمبـر، امیرالمؤمنین را بـرای جانشـینِی خود 
نصب کـرد. نمی خواهیم وارد مسـأله شـیعه و سـّنی و اختافـات و درگیریهـای اعتقادی شـویم - دنیای اسـام تا 
امروز هرچـه از دعوای شـیعه و سـنی کشـیده، بس اسـت! - ولـی معرفتی کـه در ایـن کام عمیق پیغمبـر وجود 

دارد، بایـد درسـت فهمیـده شـود؛ پیغمبـر امیرالمؤمنین را منصـوب کرد.

دوره ولیّ عصر ارواحنافداه، دوره آغاز زندگی بشر 
پیغمبـر بـرای ایـن مبعـوث شـده بـود کـه مـردم را تعلیـم دهـد و تزکیـه کنـد؛ »یعلّمهـم الکتـاب و الحکمـة و 
یزّکیهـم«؛2 یـا در جـای دیگـر »یزّکیهـم و یعلّمهـم الکتـاب و الحکمـة«.3 بایـد انسـانها، هم آمـوزش داده شـوند 
و هـم تزکیه شـوند، تـا این کـره خاکـی و ایـن جامعه بـزرگ بشـری بتوانـد مثـل یـک خانـواده سـالم، راه کمال 
را طـی کنـد و از خیـرات ایـن عالـم بهره منـد شـود. هـدف همـه نبّوتهـا و بعثتهـا ایـن اسـت. هرکـدام از انبیا به 
نبـّوت مبعوث شـدند، ایـن اقـدام بـزرِگ تعلیـم و تربیـت را تا آن حـّدی کـه امکانـات زمان اجـازه مـی داد، پیش 

*. بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم در سالروز عید سعید غدیر خم  1379/12/24
1. امالی طوسی، 247

2. بقره: 129
3. جمعه: 2
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بردند؛ امـا دین خاتـم و نبّی خاتـم باید ایـن حرکت عظیـم الهـی را ابدیّت بخشـد؛ چـون پیغمبِر دیگـری مبعوث 
نخواهد شـد تا بشـر به آن سـر منزل نهایـی خـود در این عالـم - که زندگـی در کـره خاکـی و در خانواده بشـری، 
باید همـراه با صلـح و صفـا و عدالت و بـا بهره منـدی از خیـرات عالم باشـد - نزدیـک شـود و باألخره به آن برسـد. 
چگونـه می شـود بشـریت را بـه آن سـرمنزل نهایـی نزدیـک کـرد؟ آن وقتی کـه ایـن تربیت مسـتمر باشـد. باید 
تعلیـم و تربیـت مسـتمّری از موضـع حکومـت و قـدرت سیاسـی - آن هم قـدرت سیاسـِی کسـی مثـل پیغمبر؛ 
یعنـی معصـوم - ایـن جامعـه بشـری را بتدریـج پیـش ببـرد و تربیـت کنـد و ناهنجاریهـا را در میان آنهـا کاهش 
دهد تا بشـریت بتواند بـه آن نقطه ای که شـروع زندگی سـعادتمندانه همه انسانهاسـت - کـه مـا آن دوره را، دوره 
حضرت ولیّ عصـر ارواحنافـداه می دانیـم - برسـد. دوره ولیّ عصر ارواحنافـداه، دوره آغاز زندگی بشـر اسـت؛ دوره 
پایـان زندگـی بشـر نیسـت. از آن جا حیـات حقیقـی انسـان و سـعادت حقیقـی ایـن خانـواده عظیم بشـری تازه 
شـروع خواهد شـد و اسـتفاده از برکات ایـن کره خاکـی و اسـتعدادها و انرژیهـای نهفته در ایـن فضا، برای انسـان 

- بدون ضـرر، بـدون خسـارت، بـدون نابـودی و ضایـع کـردن - ممکن خواهد شـد. 

ضرورت استمرار حركت نبوى در مسأله غدیر 
درسـت اسـت کـه امـروز بشـر از چیـزی اسـتفاده می کنـد، امـا به یـک چیـز دیگـر ضـرر می زنـد. امـروز نیروی 
اتم را کشـف می کنـد، اما نیـروی اتـم را بـرای نابـودی انسـان بـه کار می بـرد؛ نفـت را از اعمـاق زمین اسـتخراج 
می کنـد، امـا ایـن نفـت در راه تضییـع و تخریـب محیـط زیسـت انسـان بـه کار مـی رود؛ کمااین کـه در ایـن صد 
سـال اخیـر این گونه بـوده اسـت. بشـر نیروهـای محّرکـه و انرژیهـای پنهان و قـّوه بخـار و سـایر نیروها را کشـف 
می کند،امـا انسـانها را بـه انـواع و اقسـام گرفتاریهـای جسـمانی از ناحیـه این مشـکاتی کـه زندگی مـاّدی برای 
انسـانها به وجود مـی آورد، آلـوده می کند. به بشـر سـرعت و سـهولت داده می شـود؛ اما خیلـی چیزهـا از او گرفته 
می شـود. از آن طـرف هـم تخریـب ارزشـهای اخاقـی اسـت کـه امـروز انسـان دچـار آنهاسـت؛ لیکـن در دوران 
ظهور حضـرت بقیـةاللَّ ارواحنافداه قضیه این گونه نیسـت. بشـر از خیـرات عالم، از انرژیهـای پنهـان و از نیروهای 
نهفتـه در طبیعت، اسـتفاده بی ضـرر و بی خسـارت می کند؛ اسـتفاده ای که مایه رشـد و پیشـرفت انسـان اسـت. 
همـه پیغمبـران آمده انـد تا مـا را بـه آن نقطـه ای برسـانند کـه زندگی بشـر تـازه شـروع می شـود. پیغمبـر خاتم 
اگـر بخواهـد انسـانها را بـه مقتضـای دیـن خاتم بـه این جـا برسـاند، بایـد چـه کار کند؟ بایـد ایـن تربیتـی که او 
ارزانی انسـانها کرده اسـت، مسـتمر و طوالنـی باشـد و چندین نسـل را پی درپی شـامل شـود. خود پیغمبـر اکرم 
کـه از دنیـا خواهد رفـت - »انّـک مّیت و انّهـم مّیتـون«4 - پـس باید کسـی را نصب کنـد که بعـد از خـود او دقیقاً 
همـان راه و همـان جهت و همـان شـیوه ها را مورد اسـتفاده قـرار دهـد، و او علی بن ابی طالب اسـت. معنـای نصب 

غدیـر این اسـت.

4( زمر: 30
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رسيدن به سر منزل هدایت با دنباله روى از علی)عليه السالم(
اگـر آن روز اّمـت اسـامی، نصـب پیغمبـر را درسـت و بـا معنـای حقیقـِی خـودش درك می کـرد و تحویـل 
می گرفـت و دنبـال علی بن ابی طالـب علیه الّسـام راه می افتـاد و ایـن تربیـت نبـوی اسـتمرار پیـدا می کـرد و 
بعـد از امیرالمؤمنیـن هـم انسـانهای معصـوم و بـدون خطا، نسـلهای بشـری را مثـل خـوِد پیغمبـر، پی درپی زیر 
تربیت الهـِی خویش قـرار می دادنـد، بشـریت بسـیار زود به آن نقطـه ای می رسـید که هنوز بـه آن نقطه نرسـیده 
اسـت. علـم و فکر بشـری پیشـرفت می کـرد؛ درجـات روحی انسـانها بـاال می رفـت؛ صلـح و صفـا در بین انسـانها 
برقرار می شـد و ظلم و جـور و ناامنـی و تبعیـض و بی عدالتـی از بین مـردم رخت برمی بسـت. این کـه فاطمه زهرا 
سـام اللَّ علیها - کـه در آن زمـان عارف تریـن انسـانها بـه مقـام پیغمبـر و امیرالمؤمنیـن بـود - فرمود اگـر دنبال 
علـی راه می افتادیـد، شـما را بـه چنیـن سـرمنزلی هدایـت می کـرد و از چنیـن راهـی می بـرد، بـه همیـن خاطر 

اسـت. ولـی بشـر زیـاد اشـتباه می کند.

راه گذر از مشكالت با پيروى از سفينه نجات اسالم
در تاریـخ، اشـتباهات بـزرگ همیشـه سرنوشـت انسـانها را با مشـکات بـزرگ دچـار کرده اسـت. ماجرای سـیر 
انسـان در دوران نبـوت نبـّی خاتـم صلّی اللَّ علیه وآله وسـلّم، ماجـرای بسـیار پُرحادثـه و داسـتان بسـیار مهـم و 
حامـل فلسـفه بسـیار عمیقـی اسـت. در سـال امیرالمؤمنین - کـه امسـال و سـالهای دیگر هـم متعلّق به ایشـان 
اسـت - شایسـته اسـت که این فلسـفه مورد مّداقه قرار گیرد. امـروز هم بشـر باید همـان حرکت و تـاش را انجام 
دهد. جوامع بشـری هرچـه با عدالـت و معنویـت همراه شـوند و هرچـه انسـانها از رذایـل اخاقـی، خودخواهیها، 
بداندیشـیها، بددلیها، شـهوترانیها و خودپرسـتیها دور شـوند، آن آینده نزدیکتر خواهد شـد. بشـر در طـول تاریخ 
در کجراهه هایـی قـرار گرفتـه و بـه راه افتـاده کـه او را از سـرمنزل نهایـِی خودش بسـیار دور کـرده اسـت. امروز 
انقـاب اسـامی فرصـت دوبـاره ای اسـت کـه بـه بشـریت داده شـده اسـت. ایـن بیـداری اسـامی یـک فرصت 
دوبـاره اسـت. از ایـن فرصتهـا در طـول تاریـخ پیـش آمـده، منتهـا کـم؛ در طـول تاریخ اسـام هـم پیـش آمده، 
بـاز هـم کمتـر. در دریـای متاطمـی از امـواج گوناگـون مـاّدی و نابـودی ارزشـهای اخاقـی و معنـوی، ناگهـان 
ایـن کشـتِی مسـتقِرّ ثابـِت نجات دهنده - کشـتی اسـامی بـا ناخدایـِی اسـام و با رهبـرِی قـرآن، ظاهر شـده و 
انسـانها را بـه سـمت خـودش دعوت کـرده اسـت. بحـِث یـک حادثـه کوچک نیسـت. یـک ملت بـه این کشـتی 
نجـات چسـبیده اند و ملتهـای دیگـر هم دیدنـد که یـک ملت چگونـه می توانـد از زیـر بار حکومـت زور و فسـاد و 

وابسـتگی و دنبالـه روِی طاغوتهـا و مسـتکبران عالـم، بـا پیـروی از سـفینه نجـات اسـام، نجات پیـدا کند.

تشكيل حكومت اسالمی، تداوِم راه غدیر
همـه بداننـد و بخصـوص جوانهـا بیشـتر توجـه کننـد؛ امـروز آوازه و نشـانه ها و انعکاسـهای بسـیار مؤثّـر و کار 
آمد فریـاد انقـاب در دنیا بسـیار عمیـق شـده اسـت. البتـه از تبلیغـات مخالفانی کـه از فریاد اسـام به وحشـت 
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افتاده انـد، انتظـاری نیسـت کـه ایـن بازتابهـای جهانـی را منعکـس کننـد. آنهـا عکسـش را منعکـس می کننـد؛ 
لیکـن حقیقـت قضیـه ایـن اسـت کـه عـرض می کنـم: تـا اعمـاق جـان انسـانها - آن هـم در چهـار گوشـه عالم؛ 
نـه فقـط در دنیـای اسـام - بازتـاب حرکـت ملـت ایـران منعکـس شـده اسـت. در بسـیاری از کشـورها - و در 
کشـورهای اسـامی، بیشـتر - جوانهـا بـه نـدای اسـام دل بسـته اند. در دوره قبـل از انقـاب اسـامی و قبـل از 
تشـکیل حکومـت اسـامی در این جـا، ایـن دلبسـتگی وجـود نداشـت. ایـن تـداوِم راه غدیـر اسـت. ایـن مطرح 
کـردِن یک خـّط روشـن برای بشـریت اسـت تـا در سـایه این خـّط روشـن، هر چـه زودتـر بـه آن سـرانجامی که 
همه پیغمبـران مـژده اش را داده اند، برسـد. همـه پیغمبـران و مصلحـان عالم ایـن نوید را بـه بشـریت داده اند که 

یـک روز نجـات خواهـد یافت.

مسوليت ما در قبال استمرار حركت غدیر
امروز ما - هـم مسـؤوالنمان، هم مردممـان - در قبال مسـأله غدیر مسـؤولیم. مسـؤوالن کشـور باید سـعی کنند 
اعمـال و رفتـار و حـرکات و سـکنات و برنامه ریزیهایشـان را به گونـه ای تنظیـم کنند که بـا هدفهای اسـام - که 
همان هدفهای غدیـر اسـت - تطبیق کند. اگـر چه همه دنیـا، بخصـوص کمپانیهـای صهیونیسـتی و قدرتمندان 
و زرسـاالران عالـم، ناراحـت شـوند و هجمـه تبلیغاتـی کننـد، باکـی نیسـت. امـروز پایه انقاب مسـتحکم اسـت 
و ایـن توفانهـا نمی توانـد ایـن بنـای شـامخ را متزلـزل کنـد. از چـه چیـزی می ترسـند؟ ماحظـه چـه چیـزی را 
می کننـد؟ بعضی کسـان در برنامه ریزیهایشـان، در اجرایشـان، در تصمیم گیریهایشـان، در حرف زدنهایشـان و در 
موضعگیریهایشـان، دائمـاً مواظبند کـه نکند فـان رادیوی گوشـه دنیا - که به فان دسـتگاه جاسوسـی وابسـته 

اسـت - علیـه ایـن صحبت یـا علیه ایـن شـخص حرفی بزنـد! خـوب؛ بزند.

 ترسيم خط غدیر تا افق مهدویت
امـروز پیـام اسـام، پیـام جّذابـی اسـت. پیـام مـا، پیـام عدالـت اسـت؛ پیـام مـا، پیـام نجـات انسـانها و نجـات 
جوانهاسـت. وقتـی ما اسـم جـوان را می آوریـم، فقط بـه جوانهـای جامعـه خودمـان نـگاه نمی کنیم. امروز نسـل 
جـوان در دنیـا غـرق در بدبختـی و نابسـامانی اسـت. رنجهـا، فشـارهای روحـی و عصبـی و ابهـام آینـده، امـروز 

نسـلهای جـوان را در سرتاسـر دنیـا بـر اثـر دوری از معنویـت، زیـر فشـار قـرار می دهـد.
مسـؤوالن، بـه نام اسـام، بـرای اسـام، بـا پیـام اسـام، شـجاعانه، قدرتمندانـه و بـدون ماحظـه ایـن و آن، هم 
موضعگیـری کنند، هـم حـرف بزنند و هـم عمل کننـد. مـردم عزیزمـان و بخصـوص جوانها هـم به برکـت غدیر، 
بدانند ایـن راهی که اسـام و قـرآن و خـّط غدیر ترسـیم کرده، یک راه روشـن اسـت؛ راهی اسـت که با اسـتدالل 
و فلسـفه مسـتحکمی ترسـیم شـده و رونـدگان بسـیار بـزرگ و عظیم المنزلتـی پیـدا کـرده اسـت. امـروز هـم 
خوشـبختانه ایـن راه در دنیا مطرح اسـت و دیگر مـا در تنهایـی و عزلت نیسـتیم. امروز مـا در مرکز و محـور توّجه 
مردم جهان - بخصوص کشـورهای اسـامی - هسـتیم. راه، راه خوش عاقبت و روشـنی اسـت؛ با تاش مسـؤوالن 
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و بـا امید و پشـتیبانی قشـرهای مختلـف مردم بایسـتی قدم بـه قدم ایـن راه را طـی کنیم و پیـش برویـم. این راه 
گرچـه کوتاه مدت نیسـت، اما همـان راهی اسـت که باألخـره به نجـات بشـریت منتهی خواهد شـد. همـان راهی 

اسـت کـه ان شـاءاللَّ زمینه هـای ظهـور مهـدی موعـود صلوات اللَّ علیه وعّجل اللَّ فرجـه را فراهـم خواهـد کرد.
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درس هاى اعتقاد به مهدویت و انتظار موعود*

اعتقاد به مهدویت، نجاتبخش بشریت و تاریخ
ــیعه و  ــم از ش ــه مســلمانان، اع ــیعه نیســت؛ هم ــخ، مخصــوص ش ــی از تاری ــدی در دوران ــور مه ــه ظه ــاد ب اعتق
ســّنی بــه ایــن معنــا معتقدنــد؛ بلکــه غیرمســلمانان هــم بــه یــک صــورت معتقدنــد. منتهــا امتیــاز شــیعه در این 
ــات می شناســد و معتقــد اســت او  ــام و نشــان و خصوصّی ــا ن اســت کــه ایــن شــخصیت نجاتبخــش بشــریت را ب
همــواره بــرای دریافــت دســتور الهــی، حاضــر و آمــاده اســت. هــر وقــت پــروردگار عالــم بــه او دســتور دهــد، او 
آمــاده شــروع آن کار عظیمــی اســت کــه بناســت بشــریت و تاریــخ را متحــّول کنــد. آنچــه مــا بــه عنــوان یــک 

درس و تعلیــم معرفتــی و عملــی از ایــن قضیــه بایــد بگیریــم، مهــّم اســت.

عدالت، برجسته ترین شعار مهدویّت
ــًا  ــت. مث ــت از عدال ــارت اس ــت عب ــعار مهدویّ ــته ترین ش ــه برجس ــد ک ــه داری ــران توّج ــرادران و خواه ــما ب  ش
ــه پــدران  ــه بیــان و شــمارش صفــات آن بزرگــوار می کنیــم، بعــد از نســبت او ب ــه وقتــی شــروع ب در دعــای ندب
ــر  ــع داب ــّد لقط ــن المع ــت: »ای ــن اس ــم، ای ــر می کنی ــه ذک ــه ای ک ــن جمل ــرش، اّولی ــدان مطّه ــوار و خان بزرگ
ــة الجــور و العــدوان1«؛ یعنــی دل بشــریت  الّظلمــه، ایــن المنتظــر القامــة األمــت و العــوج، ایــن المرتجــی ألزال
ــای  ــر، از زمانه ــخ بش ــه در تاری ــم را - ک ــای ظل ــد؛ بن ــه کن کن ــتم را ریش ــد و س ــش بیای ــا آن نجاتبخ ــد ت می تپ
ــد و ســتمگران را ســر جــای  ــران کن ــا شــّدت وجــود دارد - وی ــم ب ــروز ه ــواره وجــود داشــته و ام گذشــته هم
ــارت  ــا در زی ــت. ی ــوار اس ــور آن بزرگ ــود از ظه ــدی موع ــران مه ــت منتظ ــن درخواس ــن اّولی ــاند. ای ــود بنش خ

*.  بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم  1381/07/30
1.  االقبال، ص 297
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ــه  ــت ک ــن اس ــا ای ــته ترین آنه ــی از برجس ــد، یک ــر می کنی ــوار را ذک ــات آن بزرگ ــی خصوصی ــین وقت آل یاس
ــه  ــم - ن ــن اســت کــه او همــه عال »الّــذی یمــأ االرض عــدالً و قســطاً کمــا ملئتــت جــوراً و ظلمــاً«.2 انتظــار ای
یــک نقطــه - را سرشــار از عدالــت کنــد و قســط را در همــه جــا مســتقر نمایــد. در روایاتــی هــم کــه دربــاره آن 
ــود، در درجــه اّول، انتظــار  ــن انتظــار منتظــران مهــدی موع ــا وجــود دارد. بنابرای ــن معن ــوار هســت، همی بزرگ

ــت. ــت اس ــتقرار عدال اس

دروس عملی اعتقاد به مهدویت: 

الف( نابود كردن بناى ظلم در سطح جهان
 درد بــزرِگ بشــریت، امــروز همیــن مســأله فقــدان عدالــت اســت. همیشــه دســتگاههای ظلــم و جــور در ســطح 
دنیــا بــه شــکلهای مختلــف بــر مــردم جفــا کرده انــد؛ بشــریت را زیــر فشــار قــرار داده انــد و انســانها را از حقــوق 
طبیعــی خــود محــروم کرده انــد؛ امــا امــروز ایــن معنــا از همیشــه تاریــخ بیشــتر اســت و رفــع ایــن را انســان از 

ــت اســت. ــِب عدال ــن، مســأله، مســأله طل ــرد. بنابرای ــد و انتظــار می ب ــود می طلب ــور مهــدی موع ظه
 اّولیــن درس عملــی از ایــن موضــوع ایــن اســت کــه نابــود کــردن بنــای ظلــم در ســطح جهــان، نــه فقــط ممکن 
اســت، بلکــه حتمــی اســت. ایــن، مطلــب بســیار مهّمــی اســت کــه نســلهای بشــری امــروز معتقــد نباشــند کــه 
در مقابــل ظلــم جهانــی، نمی شــود کاری کــرد. امــروز وقتــی مــا بــا نخبــگان سیاســی دنیــا از ظلمهــای مراکــز 
ــه ســرکردگی اســتکبار در همــه دنیــا وجــود دارد -  ــِی ظلــم - کــه امــروز ب قــدرت بین المللــی و سیســتم جهان
ــم  ــاً ظل ــد، درســت اســت؛ واقع ــه؛ چیــزی کــه شــما می گویی ــد بل ــم آنهــا می گوین ــم، می بینی صحبــت می کنی
می کننــد؛ امــا کاری نمی شــود کــرد! یعنــی مجموعــه بزرگــی از نخبــگان کــه سررشــته کار در دنیــا در دســت 
ــا را  ــد و آنه ــای خــود ســرریز می کنن ــه ملته ــدی را ب ــأس و ناامی ــن ی ــد و ای ــأس و ناامیدی ان ــیر ی آنهاســت، اس
ــه و شــیطانی امــروز دنیــا را عــوض کــرد، مأیــوس می کننــد. بدیهــی اســت کــه  از این کــه بتــوان نقشــه ظالمان

ــد.  ــد هیــچ حرکتــی در راه اصــاح انجــام دهن ــوس نمی توانن انســانهای مأی

ب( سرشار شدن دلها از نور اميد
ــدی  ــه مه ــاد ب ــت. اعتق ــد اس ــروی امی ــور و نی ــد، ن ــت می کن ــه کار و حرک ــانها را وادار ب ــه انس ــزی ک آن چی
موعــود، دلهــا را سرشــار از نــور امیــد می کنــد. بــرای مــا کــه معتقــد بــه آینــده حتمــی ظهــور مهــدی موعــود 
ــا می گوییــم  ــر بســیاری از نخبــگان دنیاســت، بی معناســت. م ــن یأســی کــه گریبانگی علیه الّســام هســتیم، ای
ــر  ــه درگی ــدرت ظالمان ــز ق ــم و مراک ــا ظل ــود ب ــرد؛ می ش ــوض ک ــا را ع ــی دنی ــه ی سیاس ــود نقش ــر، می ش نخی
شــد و در آینــده نــه فقــط ایــن معنــا امکانپذیــر اســت، بلکــه حتمــی اســت. وقتــی ملتــی معتقــد اســت نقشــه 
ــد  ــد و احســاس می کن ــت شــجاعت می یاب ــر اســت، آن مل ــل تغیی ــم قاب ــروز در کّل عال ــیطانِی ام ــه و ش ظالمان

2( کمال الدین، ج 1، ص 287
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ــه طــور مســلّم ننوشــته اســت. ــرای همیشــه ب ــر، تســلّط ســتمگران را ب دســت تقدی
 انســانها می تواننــد تــاش کننــد و پرچــم عدالــت را - ولــو در یــک نقطــه محــدود - بلنــد کننــد. شــما ببینیــد 
ــن امیــد را در  ــد، اگــر ای ــم و ســتم زندگــی می کنن ــر فشــاِر ظل ــم زی ــار عال ــی کــه امــروز در گوشــه و کن ملتهای
ــا می افتــد و چطــور ملتهــا بیــدار  ــارزه کــرد، چــه اتّفاقــی در دنی ــم مب ــا ظل دل خــود بپروراننــد کــه می شــود ب
ــام  ــی ام ــود؛ ول ــأس ب ــن ی ــار همی ــی دچ ــم طاغوت ــدار رژی ــه اقت ــم در پنج ــران ه ــت ای ــک روز مل ــوند! ی می ش
بزرگــوار مــا بــا تعالیــم اســامی، ایــن یــأس را از دلهــا پــاك کــرد و بــه مــردم امیــد و شــجاعت داد. نتیجــه ایــن 
ــد، از جــان خــود  ــد، مبــارزه کردن ــد، تــن بــه ســختی دادن ــه پــا خاســتند، نهضــت کردن شــد کــه ایــن مــردم ب
ــه و شــیطانی مبــارزه و آن را  ــا عوامــل ظلــم و نظــام ظالمان ــم، ب ــد و توانســتند در ایــن نقطــه از عال دریــغ نکردن

ــد. ــرنگون کنن ــه کن و س ریش
ــم  ــطح عال ــا، در س ــه آنه ــته ب ــنفکراِن وابس ــا و روش ــتکباری دنی ــز اس ــِی مراک ــتگاههای تبلیغات ــروز دس  ام
ــر  ــا فک ــت. ب ــن نیس ــی ممک ــه کنون ــم ظالمان ــل نظ ــی در مقاب ــچ حرکت ــه هی ــد ک ــغ می کنن ــور تبلی این ط
ــت  ــن وضعی ــه همی ــه ب ــد ک ــد کنن ــا را متقاع ــد ملته ــد و می خواهن ــارزه می کنن ــی مب ــاب و آرمانگرای انق
ــدی،  ــه مه ــاد ب ــر اعتق ــد. فک ــان ندهن ــی نش ــچ عکس العمل ــل آن هی ــازند و در مقاب ــا بس ــه دنی ــِی ظالمان کنون
ــه  ــاد ب ــا اعتق ــا ب ــت م ــان و روشــنفکران و عمــوم مل ــه اســت. جوان ــط و ظالمان ــات غل ــن تبلیغ ــل ای نقطــه مقاب
ــه  ــم ظالمان ــه نظ ــد ک ــرورش می دهن ــود پ ــخ را در دل خ ــاد راس ــن اعتق ــام ای ــدی علیه الّصاةوالّس ــور مه ظه

ــرد. ــتادگی ک ــل آن ایس ــارزه و در مقاب ــا آن مب ــود ب ــت؛ می ش ــدی نیس ــت و اب ــل زوال اس ــی، قاب جهان

ج( پرهيز از انزوا و نصحيت ورزى با سلطه گرى و استثمار
ــن اســت: عدالتــی  ــا بدهــد، ای ــه م ــد ب ــت و جشــنهای نیمــه شــعبان بای ــه مهدویّ ــاد ب  درس دیگــری کــه اعتق
ــت  ــان اس ــطح جه ــه س ــوط ب ــه مرب ــام ک ــدی علیه الّس ــرت مه ــت حض ــتیم - عدال ــار آن هس ــا در انتظ ــه م ک
ــم را  ــتمگران عال ــد س ــا نمی آی ــوِد ملته ــدی موع ــی مه ــد؛ یعن ــت نمی آی ــه دس ــت ب ــه و نصیح ــا موعظ - ب
ــچ  ــت در هی ــان نصیحــت، عدال ــا زب ــد. ب ــم و زیاده طلبــی و ســلطه گری و اســتثمار نکنن ــد کــه ظل نصیحــت کن
ــا انجــام  ــه آن وارث انبی ــی - آن طــور ک ــت، چــه در ســطح جهان ــم مســتقر نمی شــود. اســتقرار عدال نقطــه عال
ــح و  ــادل و انســانهای صال ــان ع ــه مردم ــن دارد ک ــه ای ــاج ب ــا، احتی ــه بخشــهای دنی ــد داد - و چــه در هم خواه
ــانی  ــا کس ــد. ب ــرف بزنن ــان ح ــا زورگوی ــدرت ب ــان ق ــا زب ــند و ب ــته باش ــت داش ــدرت را در دس ــب، ق عدالت طل
ــا زبــان اقتــدار  ــا آنهــا بایــد ب ــا زبــان نصیحــت حــرف زد؛ ب کــه سرمســت قــدرت ظالمانــه هســتند، نمی شــود ب
صحبــت کــرد. آغــاز دعــوت پیغمبــران الهــی بــا زبــان نصیحــت اســت؛ امــا بعــد از آن کــه توانســتند طرفــداران 
ــان قــدرت حــرف  ــا زب ــا دشــمنان توحیــد و دشــمنان بشــریت، ب ــد و تجهیــز کننــد، آن گاه ب خــود را گــرد آورن

می زدنــد.
 شــما ببینیــد در همیــن آیــه کریمــه قــرآن کــه راجــع بــه قســط صحبــت می کنــد و می گویــد خــدای متعــال 
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ــه مســتقر  ــت را در جامع ــه قســط و عدال ــرای این ک ــاس بالقســط3«؛ ب ــوم الّن ــران را فرســتاد، »لیق ــه پیغمب هم
کننــد، بافاصلــه می فرمایــد: »و انزلنــا الحدیــد فیــه بــأس شــدید و منافــع للّنــاس4«؛ یعنــی پیغمبــران عــاوه 
بــر این کــه بــا زبــان دعــوت ســخن می گوینــد، بــا بــازوان و ســرپنجگان قدرتــی کــه مجّهــز بــه ســاح هســتند 
ــد و  ــه آم ــه مدین ــی ب ــرم وقت ــر اک ــد. پیغمب ــارزه می کنن ــه و مب ــد، معارض ــان فاس ــان و قدرت طلب ــا زورگوی و ب
ــانید؛  ــم می رس ــمنان ه ــوش دش ــه گ ــد، ب ــردم می خوان ــر م ــرآن را ب ــات ق ــکیل داد، آی ــامی را تش ــام اس نظ
ــان و  ــان و زیاده طلب ــل زورگوی ــتند، در مقاب ــت هس ــدار عدال ــه طرف ــانی ک ــرد. کس ــا نمی ک ــن اکتف ــه ای ــا ب ام
ــذا شــما می بینیــد از روزی کــه نظــام  ــد. ل ــز کنن ــدرت مجّه ــه ق ــد خــود را ب ــه حقــوق انســانها بای متجــاوزان ب
اســامی بــه وجــود آمــد - یعنــی اســام مجّهــز بــه قــدرِت یــک ملــت بــزرگ و امکانــات یــک کشــور و دولــت 
ــم در  ــداران اســام ه ــدان و طرف ــد و عاقه من ــّدی گرفتن ــام را ج ــت اس ــمنان اســام حرک ــد - دش ــزرگ ش ب
اطــراف و اکنــاف عالــم امیــدوار شــدند. بســیاری از پیغمبــران در میــدان مبــارزه و جهــاد مقــّدس و قتــال قــدم 

ــٌر۵«. ــون کثی ــه ربّی ــل مع ــیٍ ّ قات ــن نب ــن م می گذاشــتند: »و کأیّ
ــان  ــن فقــط زب ــردان اســام و دی ــرود و در گوشــه ای بنشــیند و م ــد ب ــد اســام بای ــال می کنن  کســانی کــه خی
ــد، اینهــا دانســته یــا ندانســته همــان چیــزی را می گوینــد کــه مراکــز قــدرت جهانــی  نصیحــت را بــه کار گیرن
آن را می خواهنــد و آرزو می کننــد. مراکــز قــدرت اســتکباری از این کــه رهبــران اســامی در گوشــه ای از 
دنیــا بنشــینند و گاهــی پیامــی بدهنــد و یــک کلمــه حرفــی بزننــد - همچنــان کــه رهبــران مســیحی در هــر 
ــد  ــد؛ می دانن ــی ندارن ــچ ترس ــد - هی ــه ای می گوین ــد و جمل ــی می کنن ــد، نصیحت ــی می دهن ــه ای پیام قضی
ــد؛ از  ــت دهن ــکیل حکوم ــوند و تش ــدار ش ــلمان بی ــای مس ــه ملته ــت. از این ک ــا نیس ــرای آنه ــری ب ــن خط ای
ــد،  ــدا کن ــم پی ــت و یــک حکومــت تجّس ــک دول ــک نظــام و ی ــب ی این کــه ایمــان اســامِی آحــاد مــردم در قال
ــن  ــامی بزرگتری ــوری اس ــت جمه ــران و دول ــلمان ای ــت مس ــامی و مل ــام اس ــند. نظ ــد و می ترس ــه دارن واهم
قــدم را در ایــن راه برداشــت و بــه برکــت مجاهــدت جوانــان و مــردان و زنــان مؤمــن و فــداکار ایــن ملــت، اســام 
ــد،  ــر کن ــد خــود را مســتقرتر و پایدارت ــدرت بتوان ــن ق ــر شــد. هرچــه ای ــدرت ظاه ــک ق ــوان ی ــه عن ــا ب در دنی

ــود. ــد می ش ــتر تهدی ــا بیش ــیطانِی دنی ــه و ش ــم ظالمان نظ
ــوت براننــد  ــه گوشــه های خل ــن را ب ــد؛ یعنــی دی ــن و سیاســت حــرف می زنن ــی دی ــه، از جدای  بعضیهــا بی توّج
ــد  ــد کاری بکنــد. آنچــه می توان ــه نصیحــت اکتفــا کنــد! در این جــا نصیحــت نمی توان و انســان دینــدار، فقــط ب
قدرتهــا را مهــار و تهدیــد کنــد و در برابــر ظلــم و فســاد مقاومــت نمایــد و ریشــه آن را بَرکنــد یــا آن را متزلــزل 
ــار احــکام اســامی باشــد. امــام  ســازد، قــدرت الهــی و اســامی اســت؛ قــدرت سیاســی ای اســت کــه در اختی
ــروان و  ــان پی ــوِد او و ایم ــان واالی خ ــه ایم ــی ای ک ــر توانای ــه ب ــدرت و تکی ــدار و ق ــا اقت ــداه ب ــان ارواحناف زم
ــرد و کاخهــای ســتم را  ــم را می گی ــان ســتمگران عال ــدرت کــرده اســت، گریب ــه آن ق ــز ب دوســتانش، او را مجّه

ویــران می کنــد.

 3. حدید: 2۵
 4. همان 

 ۵. آل عمران: 146
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د( خودسازى، آگاهی و روشن بينی منتظران
ــد  ــر چن ــه ه ــت ک ــن اس ــما ای ــن و ش ــرای م ــعبان ب ــه ش ــنهای نیم ــت و جش ــه مهدویّ ــاد ب ــِر اعتق  درس دیگ
اعتقــاد بــه حضــرت مهــدی ارواحنافــداه یــک آرمــان واالســت و در آن هیــچ شــّکی نیســت؛ امــا نبایــد مســأله 
ــه  ــا ب ــان، ی ــر در زب ــا حّداکث ــک آرزو در دل، ی ــوان ی ــه عن ــی ب ــرد - یعن ــم ک ــی آن خت ــه آرمان ــه جنب ــط ب را فق
ــخن  ــه از آن س ــاری ک ــد. انتظ ــل بیای ــال آن عم ــه دنب ــد ب ــه بای ــت ک ــی اس ــن آرمان ــه، ای ــن - ن ــورت جش ص
ــرای  ــد خــود را ب ــه معنــای ایــن اســت کــه مــا بای ــد، فقــط نشســتن و اشــک ریختــن نیســت؛ انتظــار ب گفته ان
ــه  ــی ک ــی بزرگ ــربازِی منج ــت. س ــانی نیس ــان، کار آس ــام زم ــربازِی ام ــم. س ــاده کنی ــان آم ــام زم ــربازِی ام س
ــی و  ــازی و آگاه ــه خودس ــاج ب ــد، احتی ــارزه کن ــی مب ــاد بین الملل ــدرت و فس ــز ق ــام مراک ــا تم ــد ب می خواه
ــن  ــد؛ ای ــرار می دهن ــران ق ــا دیگ ــود ی ــر خ ــرای تخدی ــیله ای ب ــاد را وس ــن اعتق ــّده ای ای ــن بینی دارد. ع روش
غلــط اســت. مــا نبایــد فکــر کنیــم کــه چــون امــام زمــان خواهــد آمــد و دنیــا را پُــر از عــدل و داد خواهــد کــرد، 
ــرای ظهــور  ــا ب ــه، بعکــس، مــا امــروز وظیفــه داریــم در آن جهــت حرکــت کنیــم ت امــروز وظیفــه ای نداریــم؛ ن
آن بزرگــوار آمــاده شــویم. شــنیده اید، در گذشــته کســانی کــه منتظــر بودنــد، ســاح خــود را همیشــه همــراه 
داشــتند. ایــن یــک عمــل نمادیــن اســت و بدیــن معناســت کــه انســان از لحــاظ علمــی و فکــری و عملــی بایــد 

ــد. ــه کار باش ــاده ب ــارزه، آم ــت و مب ــای فّعالی ــود را بســازد و در میدانه خ
 اعتقــاد بــه امــام زمــان بــه معنــای گوشــه گیری نیســت. جریانهــای انحرافــی قبــل از انقــاب تبلیــغ 
می کردنــد، االن هــم در گوشــه و کنــار تبلیــغ می کننــد کــه امــام زمــان می آیــد و اوضــاع را درســت 
ــه در  ــل آن اســت ک ــن مث ــم! ای ــی بکنی ــا حرکت ــی دارد م ــم! چــه لزوم ــروز دیگــر چــه کار کنی ــا ام ــد؛ م می کن
شــب تاریــک، انســان چــراغ روشــن نکنــد؛ چــون فــردا بناســت خورشــید عالمتــاب بیایــد و روز شــود و همــه 
دنیــا را روشــن کنــد. خورشــیِد فــردا، ربطــی بــه وضــع کنونــی مــن و شــما نــدارد. امــروز اگــر مــا می بینیــم در 
هــر نقطــه دنیــا ظلــم و بی عدالتــی و تبعیــض و زورگویــی وجــود دارد، اینهــا همــان چیزهایــی اســت کــه امــام 
زمــان بــرای مبــارزه بــا آنهــا می آیــد. اگــر مــا ســرباز امــام زمانیــم، بایــد خــود را بــرای مبــارزه بــا اینهــا آمــاده 

ــم. کنی
ــای  ــی و پیونده ــی و عمل ــوی و اخاق ــه از لحــاظ معن ــن اســت ک ــان ای ــام زم ــه منتظــران ام ــن وظیف  بزرگتری
ــاده  ــود را آم ــان، خ ــا زورگوی ــدن ب ــه درافکن ــرای پنج ــن ب ــن و همچنی ــا مؤمنی ــی ب ــادی و عاطف ــی و اعتق دین
کننــد. کســانی کــه در دوران دفــاع مقــّدس، ســر از پــا نشــناخته در صفــوف دفــاع مقــّدس شــرکت می کردنــد، 
ــاع  ــاده دف ــت، آم ــمن اس ــد دش ــورد تهدی ــامی م ــور اس ــی کش ــه وقت ــی ک ــد. کس ــی بودن ــران حقیق منتظ
ــان  ــام زم ــر ام ــه اگ ــد ک ــا کن ــد اّدع ــت، می توان ــام اس ــته اس ــم برافراش ــامی و پرچ ــن اس ــها و میه از ارزش
ــل خطــر،  ــد، پشــت ســر آن حضــرت در میدانهــای خطــر قــدم خواهــد گذاشــت. امــا کســانی کــه در مقاب بیای
ــع  ــرای مطام ــه ب ــد و زانوانشــان سســت می شــود؛ کســانی ک ــا خــود را می بازن انحــراف و چــرب و شــیرین دنی
شــخصی خــود حاضــر نیســتند حرکتــی کــه مطامــع آنهــا را بــه خطــر می انــدازد، انجــام دهنــد؛ اینهــا چطــور 
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می تواننــد منتظــر امــام زمــان بــه حســاب آینــد؟ کســی کــه در انتظــار آن ُمصلــِح بــزرگ اســت، بایــد در خــود 
ــتد. ــاح بایس ــق ص ــرای تحّق ــد ب ــه بتوان ــد ک ــازد و کاری کن ــاده س ــاح را آم ــای ص زمینه ه

ه( اسثقرار بناى عدل الهی در سرتاسر عالم
ــداه،  ــود ارواحناف ــده حضــرت مهــدی موع ــن اســت کــه حکومــت آین ــه وجــود دارد، ای ــّم دیگــری ک  درس مه
یــک حکومــت مردمــِی بــه تمــام معناســت. مردمــی یعنــی چــه؟ یعنــی مّتکــی بــه ایمانهــا و اراده هــا و بــازوان 
ــردم و  ــن م ــاد مؤم ــان از آح ــام زم ــد؛ ام ــدل و داد نمی کن ــر از ع ــا را پُ ــا دنی ــان، تنه ــام زم ــت. ام ــردم اس م
ــت  ــک حکوم ــد و ی ــتقرار می بخش ــم اس ــر عال ــی را در سرتاس ــدل اله ــای ع ــه بن ــت ک ــه آنهاس ــه ب ــا تکی ب
ــودن  ــی ب ــی مردم ــای مّدع ــا حکومته ــی ب ــت مردم ــن حکوم ــا ای ــد؛ ام ــکیل می ده ــی تش ــد مردم صددرص
ــی و  ــم دمکراس ــا اس ــروز در دنی ــه ام ــاوت دارد. آنچ ــمان تف ــا آس ــن ت ــروز از زمی ــای ام ــی در دنی و دمکراس
مردم ســاالری را روی آن گذاشــته اند، همــان دیکتاتوریهــای قدیمــی اســت کــه لبــاس جدیــد بــر تــن 
ــردم  ــت و م ــن گروههاس ــت بی ــود دارد، رقاب ــم وج ــت ه ــر رقاب ــا. اگ ــوری گروهه ــی دیکتات ــت؛ یعن ــرده اس ک
ــه  ــدرت سیاســی ای ک ــایه ق ــد و در س ــدا می کن ــدرت دســت پی ــه ق ــروه ب ــک گ ــد. ی ــان هیچکاره ان ــن می در ای
ــول و  ــروت و پ ــدرت، ث ــن ق ــتفاده از ای ــا سوءاس ــذارد و ب ــار او می گ ــور در اختی ــور را در کش ــای ام ــه زمامه هم
ــد.  ــدرت مصــرف می کن ــاره ق ــه دســت آوردن دوب ــا را در راه ب ــد و آنه ــه نفــع خــود گــردآوری می کن ســرمایه ب
دمکراســیهای امــروز دنیــا بــر پایــه تبلیغــات دروغ و فریبنــده و مســحور کــردن چشــمها و دلهاســت. امــروز در 
ــا  ــوری و ی ــای ریاســت جمه ــات کاندیداه ــرای تبلیغ ــد ب ــد، شــما ببینی ــا هرجــا شــعار دمکراســی می دهن دنی
ــول اســیر اســت.  ــول خــرج می کننــد. دمکراســی در پنجــه اقتــدار پ نماینــدگان مجلــس چــه کار می کننــد! پ

ــت. ــاوت اس ــی متف ــن روش، به کلّ ــا ای ــی - ب ــاالری دین ــی مردم س ــان - یعن ــام زم ــاالری ام مردم س
ــه  ــته ب ــدرِت وابس ــتگاههای ق ــی در دس ــتفاده های مال ــب سوءاس ــد مراق ــم بای ــد می کن ــده تأکی ــه بن  این ک
ــزرگ فســاد اقتصــادی در دســتگاههای دولتــی ایــن اســت کــه  ــان ب ــه خاطــر ایــن اســت. زی ــود، ب حکومــت ب
ــد. از  ــود می آی ــه وج ــی ب ــرد و دور باطل ــه کار می گی ــول ب ــت پ ــدرت را در خدم ــدرت و ق ــت ق ــول را در خدم پ
ــول سوءاســتفاده  ــروت و پ ــرای جمــع آوری ث ــف ب ــت در بخشــهای مختل ــدرت و داشــتن مســؤولیت و مدیریّ ق
شــود؛ بعــد همــان پــول مجــّدداً در خدمــِت خریــدن آراِء رأی دهنــدگان قــرار گیــرد؛ حــاال یــا خریــدن آشــکار - 
کــه در خیلــی جاهــا در دنیــا معمــول اســت پــول بدهنــد - یــا خریــدن پنهــان بــا شــیوه های گوناگــون؛ یعنــی 
ــردم را  ــرج، آراِء م ــده پُرخ ــات فریبن ــا تبلیغ ــی ب ــد. وقت ــت کنن ــب محبوبّی ــون، جل ــای گوناگ ــرج کردنه ــا خ ب
ــا  ــردم در این ج ــت؛ رأی م ــور نیس ــردم در ام ــت م ــاالری و دخال ــن مردم س ــد، ای ــب کنن ــود جل ــمت خ ــه س ب

بازیچــه شــده اســت.
ــری  ــب و حیله گ ــداه اســت، فری ــةاللَّ ارواحناف ــل آن، حکومــت حضــرت بقی ــر کام ــه مظه  در نظــام اســامی ک
ــی از  ــول، یک ــت آوردن پ ــرای به دس ــدرت ب ــتفاده از ق ــت؛ اس ــرم اس ــودش ج ــردم، خ ــب آراء م ــرای جل ب
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ــام  ــد. نظ ــی کنن ــن زندگ ــطوح پایی ــد در س ــدی موّظفن ــرت مه ــاران حض ــا ی ــت. آن ج ــم اس ــن جرائ بزرگتری
ــا  ــم و نمی کنیــم؛ ام ــن اّدعــا را نکردی ــو کوچکــی از آن حقیقــت درخشــان اســت. مــا هرگــز ای ــا پرت اســامِی م

ــیم. ــته باش ــانه ای از او داش ــد نش بای

مبارزه اسالم با تبعيض و جمع كردن ثروت شخصی
ــار  ــا را در اختی ــا و امضاءه ــف و مدیریّته ــتگاههای مختل ــه دس ــانی ک ــدرت و کس ــز ق ــامی، مراک ــام اس  در نظ
ــر این طــور شــد،  ــد. اگ ــگاه کنن ــاه ن ــک گن ــوان ی ــه عن ــرای خــود، ب ــروت شــخصی ب ــه جمــع ث ــد ب ــد، بای دارن
ــان مناقصــه  ــان تجــارت خارجــی و ف ــه ف ــر مســؤولی ک ــد؛ وااّل اگ ــد مان ــاك خواه ــا پ ــتها و دامنه آن گاه دس
بــزرگ در اختیــار اوســت؛ فــان پــروژه مهــم و پُرخــرج زیــر امضــای اوســت و فــان صنــدوق پــول زیــر کلیــد 
اوســت، بــه خــودش اجــازه دهــد بــرای منافــع شــخصی و جمــع آوری ثــروت بــرای خــود یــا نزدیکانــش، از ایــن 
ــه در  ــاد ک ــد افت ــاق خواه ــزی اتّف ــد، همــان چی ــردم اســت - اســتفاده کن ــه کشــور و م ــق ب ــه متعلّ ــکان - ک ام
کشــورهای دچــار سیســتمهای ظالمانــه در گذشــته و امــروز در دنیــا اتّفــاق افتــاده اســت؛ یعنــی ثــروت در یــک 
نقطــه متمرکــز خواهــد شــد و جمــع کثیــری دچــار محرومّیــت و فقــر خواهنــد گردیــد. ایــن تبعیــض اســت؛ 
ایــن چیــزی اســت کــه اســام بــرای مبــارزه بــا آن آمــده اســت. مــا هــم کــه مّدعــِی اســام هســتیم، بایــد بــا 

ــم. ــارزه کنی آن مب
 این کــه امیرالمؤمنیــن علیه الّســام می فرمایــد: »مــا رأیــت نعمــة موفــورة ااّل و فــی جانبهــا حــّق 
ــوق  ــارش حق ــد در کن ــده، بدانی ــود آم ــه وج ــته ای ب ــروت انباش ــد ث ــما دیدی ــا ش ــی هرج ــع)6(«؛ یعن مضّی
ضایع شــده فراوانــی وجــود دارد؛ مظهــر اصلــی و مصــداق عمــده اش همیــن اســت کــه کارگــزاران و مســؤوالن 
ــا راحــت  ــد؛ بانکه ــی اســتفاده کنن ــات عموم ــد از امکان ــدرت، راحــت بتوانن ــوذ و ق ــا اســتفاده از نف ــت، ب حکوم
ــردن را  ــادر ک ــردن و ص ــارت و وارد ک ــوا، تج ــن، آب، ه ــتفاده از زمی ــکان اس ــون، ام ــز گوناگ ــد؛ مراک وام بدهن
ــود،  ــی ب ــا اندکــی پیــش خال ــا ت ــال دنی ــد کســانی کــه دستشــان از م ــد؛ ناگهــان ببینی ــا بگذارن ــار آنه در اختی

ــت. ــی اس ــم قانون ــر کار ه ــد؛ ظاه ــدا کرده ان ــزاف پی ــای گ ثروته

منافات داشتن قانوندان قانون شكن با نظام اسالمی و انتظار مهدى موعود
ــد،  ــون را خــوب بلدن ــد؛ کســانی کــه قان ــر از همه ان  مــن یــک وقــت گفتــم قانوندانهــای قانون شــکن، خطرناکت
پیــچ و خمهــا و داالنهــای تودرتــوی قانــون را خــوب می شناســند، امــا خودشــان قانون شــکنند؛ بــدون 
ــا رواج  ــت م ــرای مل ــزی ب ــن چی ــرده چنی ــدای نک ــر خ ــان قانون شــکنی اســت. اگ ــود کارش ــوم ش ــه معل این ک
ــا انتظــار مهــدی موعــود کامــًا  ــا نظــام اســامی و ب پیــدا کنــد، یــک فاجعــه اســت. ایــن چیــزی اســت کــه ب

ــته ام. ــن از مســؤوالن خواس ــه م ــّدی اســت ک ــن ح ــات دارد. ای مناف
ــد  ــب ایســتاده ام: بای ــن مطل ــای ای ــم و پ ــم می گوی ــاز ه ــرده ام، ب ــم ک ــد ه ــه ام، تأکی ــا گفت ــه مســؤوالن باره  ب
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ــارزه، خــوِد  ــن مب ــِد ای ــارزه شــود. متعّه ــی مب ــی و دیگــر دســتگاههای حکومت ــا فســاد در دســتگاههای دولت ب
مســؤوالن قــوای مختلــف هســتند. در درجــه اّول، بــرای جلوگیــری از فســاد در دولــت، خــوِد مســؤوالن دولتــی، 
ــا  ــد. اگــر آنه ــه وجــود آی ــا فســاد ب ــد در مجموعه هــای آنه ــران ارشــد مســؤولند. نگذارن خــوِد وزرا و خــوِد مدی
ــارزه  ــت مب ــد توانس ــس خواهن ــر ک ــر از ه ــد، بهت ــّدی بگیرن ــارزه را ج ــن مب ــر ای ــد و اگ ــارزه کنن ــد مب بخواهن

ــد. ــزه نگهدارن ــد حواسشــان جمــع باشــد کــه دامنهــای خــود را پاکی ــه بای ــد. البت کنن

نياز عمده نظام اسالمی به عدالت
ــا فســاد مبــارزه کنــد.  ــود ب ــادر نخواهــد ب ــه فســاد باشــد، ق ــوده ب  ایــن را همــه بداننــد: کســی کــه خــودش آل
خــوِد مســؤوالن بایــد بــا هشــیاری و دّقــت، بــا ایــن پدیــده مبــارزه کننــد. اگــر خــدای نکــرده مدیــران در مقابله 
ــا فســاد در دســتگاههای خــود کوتــاه بیاینــد، ناگزیــر بایــد قــّوه قضایّیــه وارد میــدان شــود. دســتگاه قضایــی  ب
ــون و در جهــت سوءاســتفاده  ــا عملــی را برخــاف قان هــم بایــد بی اغمــاض و بــدون ماحظــه، هرجــا فســاد و ی

ــا آن مقابلــه کنــد. ماحظــه کــرد، ب
ــد.  ــج می برن ــض رن ــردم از تبعی ــت. م ــت اس ــا عدال ــور م ــروِز کش ــده ام ــاز عم ــز! نی ــران عزی ــرادران و خواه  ب
ــه را  ــد آنچ ــر می خواهن ــد - اگ ــن و پاکیزه ان ــور مؤم ــد کش ــؤوالن ارش ــداللَّ مس ــه بحم ــور - ک ــؤوالن کش مس
کــه نیــاز حقیقــی مــردم اســت، اعمــال کننــد، بایــد بــه عدالــت بیندیشــند. اگــر فکــر و انگیــزه عدالــت در دلهــا 
زنــده باشــد، آن گاه فرصــت، کار و توفیــق بــرای بازکــردن گره هــا یکــی یکــی بــه وجــود خواهــد آمــد؛ بیــکاری 
ــد  ــود و رش ــل می ش ــود دارد، ح ــی وج ــای فرهنگ ــه در زمینه ه ــی ک ــکات گوناگون ــادی و مش ــائل اقتص و مس

ــد شــد. ــم در دســتگاههای علمــی و در دانشــگاهها ممکــن خواه عل
ــه نظــام اســامی در سرتاســر وجــود او  ــا اعتمــادی کــه ب ــاب و پاکــی کــه دارد و ب ــا ایمــان ن ــا ب ــز م ــت عزی  مل
بحمــداللَّ موجــود اســت، خواهــد توانســت در مقابــل تهدیدهــای جهانــی همچنــان بــا اســتقامت و ســرافرازی و 
ــا  ــه مرزه ــک شــدن ب ــی را از نزدی ــدرت و شــهامت بایســتد و متجــاوزان ســلطه طلب و ســیطره طلب جهان ــا ق ب

ــن ملــت برحــذر دارد. ــم ای و حری
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نگاه صحيح به مهدویت و تأثير آن در عرصه اجتماع

مهدویت، استمرار حركت نبوت  و دعوت هاى الهی
مفهوم شناسِی صحيح انتظار فرج

تحقق فرج واقعی با عمل، انگيزه و حركت
توجـه و نظارت امـام زمـان )ارواحنافداه( بـر رفتار 

و عمل ما
اطمينان و قوت قلب جامعه در اعتقاد به مهدویت 
كمک غيبی و توان مضاعف در اعتقاد به مهدویت 

تأثيـر اتـكا بـه خـدا و اعتقـاد بـه نـگاه رئوفانـه 
حضرت بقيةاللَّ )ارواحنافداه( به ملت
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نگاه صحيح به مهدویت و تأثير آن در عرصه اجتماع*

در حقیقـت والدت ایـن بزرگوار یـک عید حقیقی اسـت؛ لذا بزرگداشـت خاطـره ی ایـن روز و این سـاعت هرگز از 
یاد معتقـدان بـه مهدویت نخواهـد رفـت. فقط مردم شـیعه نیسـتند کـه منتظر مهـدی موعـود )سـام اللَّ علیه( 
هسـتند، بلکـه انتظـار منجـی و مهـدی، متعلق بـه همـه ی مسلمانهاسـت. فرق شـیعه بـا دیگـران این اسـت که 
شـیعیان آن منجی را با نـام و نشـان، با خصوصیـات گوناگون می شناسـند؛ امـا دیگر مسـلمانان که بـه منجی هم 
معتقدنـد، منجـی را نمی شناسـند؛ تفـاوت، این جاسـت؛ وااّل اصـل مهدویـت مـورد اتفاق همـه ی مسلمانهاسـت. 
ادیـان دیگـر هـم در اعتقـادات خودشـان، انتظـار منجـی را در نهایـت زمانـه دارنـد؛ آنهـا هـم در یـک بخـش از 
قضیـه، مطلـب را درسـت فهمیده انـد؛ امـا در بخـش اصلـی قضیـه کـه معرفـت بـه شـخص منجـی اسـت، دچار 
نقـص معرفتند. شـیعه بـا خبر مسـلّم و قطعـی خـود، منجـی را با نـام، با نشـان، بـا خصوصیـات، بـا تاریـخ تولد، 

می شناسـد. نکاتـی در اعتقـاد بـه مهدویـت هسـت، کـه من بـه اجمـال آنهـا را عـرض می کنم:

مهدویت، استمرار حركت نبوت  و دعوت هاى الهی
یک نکته این اسـت کـه وجـود مقـدس حضـرت بقیـةاللَّ )ارواحنافـداه( اسـتمرار حرکـت نبوت هـا و دعوت های 
الهی اسـت از اول تاریـخ تا امـروز؛ یعنـی همان طور کـه در دعـای ندبـه می خوانیـد، از »فبعض اسـکنته جّنتک« 
- کـه حضرت آدم اسـت - تا »الـی ان انتهـی االمر« - کـه رسـیدن بـه خاتم االنبیـاء )صلّی اللَّ علیه واله( هسـت - و 
بعد مسـأله ی وصایـت و اهل بیـت آن بزرگـوار، تا می رسـد بـه امام زمـان، همـه، یک سلسـله ی متصـل و مرتبط 
به هـم در تاریخ بشـر اسـت. ایـن، بدیـن معناسـت کـه آن حرکـت عظیـم نبوت هـا، آن دعـوت الهی به وسـیله ی 

*. بیانات  در دیدار اقشار مختلف مردم به  مناسبت نیمه  ی شعبان 1384/06/29
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پیامبـران، در هیـچ نقطه یـی متوقف نشـده اسـت. بشـر بـه پیامبـر و بـه دعوت الهـی و بـه داعیـان الهـی احتیاج 
داشـته اسـت و ایـن احتیـاج تا امـروز باقـی اسـت و هر چـه زمان گذشـته، بشـر بـه تعالیـم انبیـا نزدیک تر شـده 
اسـت. امـروز جامعه ی بشـری بـا پیشـرفت فکـر و مدنیـت و معرفـت، بسـیاری از تعالیـم انبیـا را - که ده هـا قرن 
پیـش از این، برای بشـر قابـل درك نبـود - درك کرده اسـت. همین مسـأله ی عدالت، مسـأله ی آزادی، مسـأله ی 
کرامـت انسـان - این حرفهایـی که امـروز در دنیـا رایج اسـت - حرفهـای انبیاسـت. آن روز عامـه ی مـردم و افکار 
عمومـی مردم ایـن مفاهیـم را درك نمی کردنـد. پی درپی آمـدن پیغمبران و انتشـار دعـوت پیغمبران، ایـن افکار 
را در ذهـن مـردم، در فطـرت مـردم، در دل مـردم، نسـل بـه نسـل نهادینه کـرده اسـت. آن داعیـان الهـی، امروز 
سلسله شـان قطع نشـده اسـت و وجـود مقـدس بقیةاللَّ االعظـم )ارواحنافـداه( ادامـه ی سلسـله ی داعیـان الهی 
اسـت، که در زیـارت آل یاسـین می خوانید: »الّسـام علیک یـا داعـی اللَّ و ربّانـی آیاته«. یعنی شـما امـروز همان 
دعوت ابراهیـم، همان دعوت موسـی، همـان دعوت عیسـی، همـان دعوت همـه ی پیغمبـران و مصلحـان الهی و 
دعوت پیامبـر خاتم را در وجـود حضرت بقیـةاللَّ مجسـم می بینید. ایـن بزرگـوار، وارث همه ی آنهاسـت و دعوت 
و پرچـم همـه ی آنهـا را در دسـت دارد و دنیـا را بـه همـان معارفـی کـه انبیـا در طـول زمـان آورده انـد و به بشـر 

عرضـه کرده انـد، فـرا می خوانـد. ایـن، نکتـه ی مهمی اسـت.

مفهوم شناسِی صحيح انتظار فرج
نکتـه ی بعـدی در بـاب مهدویـت، انتظار فـرج اسـت. انتظار فـرج یک مفهوم بسـیار وسـیع و گسـترده یی اسـت. 
یـک انتظـار، انتظـاِر فـرِج نهایـی اسـت؛ یعنـی این کـه بشـریت اگـر می بینـد کـه طواغیـت عالـم ترك تـازی 
می کننـد و چپاولگـری می کننـد و افسارگسـیخته بـه حـق انسـانها تعـدی می کننـد، نبایـد خیـال کنـد کـه 
سرنوشـت دنیـا همیـن اسـت؛ نبایـد تصور کنـد کـه باالخـره چاره یـی نیسـت و بایسـتی بـه همیـن وضعیت تن 
داد؛ نـه، بدانـد که ایـن وضعیت یک وضعیـت گذراسـت - »للباطـل جولـة« - و آن چیزی کـه متعلق بـه این عالم 
و طبیعـت این عالم اسـت، عبـارت اسـت از اسـتقرار حکومـت عـدل؛ و او خواهد آمـد. انتظـار فرج و گشـایش، در 
نهایـت دورانی کـه مـا در آن قـرار داریم و بشـریت دچار سـتم ها و آزارهاسـت، یـک مصـداق از انتظار فرج اسـت، 
لیکن انتظـار فـرج مصداق های دیگـر هـم دارد. وقتـی به مـا می گوینـد منتظر فـرج باشـید، فقط این نیسـت که 
منتظر فـرج نهایی باشـید، بلکـه معنایش این اسـت که هر بن بسـتی قابل گشـوده شـدن اسـت. فرج، یعنـی این؛ 
فـرج، یعنی گشـایش. مسـلمان بـا درِس انتظار، فـرج می آمـوزد و تعلیـم می گیـرد که هیـچ بن بسـتی در زندگی 
بشـر وجود ندارد کـه نشـود آن را بـاز کـرد و الزم باشـد که انسـان ناامید دسـت روی دسـت بگـذارد و بنشـیند و 
بگویـد دیگر کاری نمی شـود کـرد؛ نـه، وقتـی در نهایِت زندگـِی انسـان، در مقابلـه ی بـا این همه حرکـت ظالمانه 
و سـتمگرانه، خورشـیِد فـرج ظهور خواهـد کرد، پـس در بن بسـت های جـاری زندگـی هم همیـن فـرج متوقَّع و 
مورد انتظار اسـت. ایـن، درس امید بـه همه ی انسانهاسـت؛ ایـن، درس انتظـار واقعی به همـه ی انسانهاسـت؛ لذا 
انتظار فـرج را افضل اعمـال دانسـته اند؛ معلـوم می شـود انتظار، یـک عمل اسـت، بی عملی نیسـت. نباید اشـتباه 
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کرد، خیال کـرد که انتظـار یعنی این که دسـت روی دسـت بگذاریـم و منتظـر بمانیم تا یـک کاری بشـود. انتظار 
یک عمل اسـت، یک آماده سـازی اسـت، یک تقویـت انگیـزه در دل و درون اسـت، یک نشـاط و تحـرك و پویایی 
اسـت در همه ی زمینه هـا. این، در واقع تفسـیر ایـن آیات کریمـه ی قرآنی اسـت که: »و نریـد ان نمن علـی الذین 
اسـتضعفوا فی االرض و نجعلهـم ائمة و نجعلهـم الوارثیـن« یـا »ان االرض للَّ یورثها من یشـاء من عبـاده و العاقبة 

للمتقیـن«. یعنـی هیچ وقـت ملت هـا و امت هـا نبایـد از گشـایش مأیوس شـوند.

تحقق فرج واقعی با عمل، انگيزه و حركت
آن روزی کـه ملـت ایـران قیـام کـرد، امید پیـدا کـرد که قیـام کـرد. امـروز کـه آن امید بـرآورده شـده اسـت، از 
آن قیـام، آن نتیجـه ی بـزرگ را گرفتـه اسـت و امـروز هـم به آینـده امیـدوار اسـت و بـا امیـد و با نشـاط حرکت 
می کنـد. ایـن نـور امیـد اسـت کـه جوان هـا را بـه انگیـزه و حرکـت و نشـاط وادار می کنـد و از دل مردگـی و 
افسـردگی آنهـا جلوگیـری می کنـد و روح پویایـی را در جامعـه زنـده می کنـد. ایـن، نتیجـه ی انتظار فرج اسـت. 
بنابرایـن، هم بایـد منتظر فـرج نهایـی بود، هـم بایـد منتظر فـرج در همـه ی مراحـل زندگـی فـردی و اجتماعی 
بـود. اجـازه ندهیـد یـأس بـر دل شـما حاکـم بشـود، انتظـار فـرج داشـته باشـید و بدانید کـه ایـن فـرج، محقَّق 
خواهد شـد؛ مشـروط بـر این کـه شـما انتظارتـان، انتظار واقعـی باشـد، عمل باشـد، تـاش باشـد، انگیزه باشـد، 

حرکـت باشـد.

توجه و نظارت امام زمان )ارواحنافداه( بر رفتار و عمل ما
یـک نکتـه ی دیگـر در مسـأله ی مهدویـت این اسـت کـه عقیـده ی مـا این اسـت کـه امـام زمـان )ارواحنافـداه( 
متوجـه و ناظـر بـر رفتـار و عمـل ماسـت؛ اعمـال مـا بـر او عرضـه می شـود. ایـن جوان هـای مؤمـن مـا کـه در 
میدان هـای مختلـف - چـه در میـدان معنویـت و عبـادت و معرفـت، چـه در میـدان کار و تـاش، چـه در میدان 
مبـارزه و سیاسـت، چه در میـدان جهـاد؛ آن روزی کـه جهاد مـورد احتیاج بـود - این جـور از خودشـان اخاص و 
شـادابی نشـان می دهنـد، امـام زمـان )سـام اللَّ علیه( را خرسـند و خوشـحال می کننـد. این کـه مردم در کشـور 
اسـامی - حـاال در کشـور مسـلماِن مـا - تاش شـان این اسـت کـه بـر اداره ی کشـور، بـر پیشـرفت امور کشـور 
نظارت داشـته باشـند، تصمیـم بگیرنـد، اقدام کننـد، وارد میـدان بشـوند؛ و میـدان را رهـا نمی کنند کـه دیگران 
بیاینـد و بـرای آنهـا تصمیـم بگیرنـد؛ اجـازه نمی دهنـد کـه امتـداد خواسـت های اسـتکباری و اسـتعماری در 
داخل کشـور سرنوشـت آنهـا را معیـن بکند، امـام زمـان را خوشـحال می کنند؛ امـام زمان ناظـر اسـت و می بیند. 
انتخابـات شـما را امـام زمـان دیـد؛ اعتـکاف شـما را امـام زمـان دیـد؛ تـاش شـما جوان هـا را بـرای آذین بندی 
نیمـه ی شـعبان، امـام زمـان دیـد؛ حضـوِر شـما زن و مـرد را در میدان هـای گوناگـون، امـام زمـان دیده اسـت و 
می بینـد؛ حرکـت دولتمـردان مـا را در میدان هـای مختلـف، امـام زمـان می بینـد و امـام زمـان از هـر آنچـه کـه 
نشـانه ی مسـلمانی و نشـانه ی عزم راسـخ ایمانـی در آن هسـت و از ما سـر می زند، خرسـند می شـود. اگـر خدای 

اع
تم

 اج
صه

عر
در 

ن 
ر آ

أثي
 و ت

ت
دوی

 مه
 به

يح
صح

اه 
نگ



" ضوع " انتظار فرج امام زمان )عج (
شتر درباره مو

مطالعه بی
انتظار فرج امام زمان)عج(

98

نکـرده عکـس ایـن عمـل بکنیـم، امـام زمـان را ناخرسـند می کنیـم. ببینید، چـه عامـل بزرگی اسـت.

اطمينان و قوت قلب جامعه در اعتقاد به مهدویت 
نکتـه ی دیگـر و سـخن آخـر این اسـت کـه جامعه یـی کـه بـه مهدویـت معتقد اسـت، قـوت قلـب پیـدا می کند. 
این قـوت قلب بـرای ملت هـا خیلی مهم اسـت. بدانید تسـلط اسـتعمار بـر کشـورهای اسـامی بعـد از آن بود که 
تـوی دل ملت هـا را خالـی کردند؛ آنهـا احسـاس ضعف کردند؛ احسـاس عـدم توانایـی کردند، بعـد اینهـا آمدند و 
با قـدرت بر آنها مسـلط شـدند. امروز هـم همین جور اسـت. مـا در روابط سیاسـی و دیپلماسـی دنیـا داریم جلوی 
چشـم مان می بینیم کـه یکـی از بزرگ ترین شـگردهای اسـتکبار جهانی این اسـت کـه می خواهد دل مسـؤوالن 
کشـورهای گوناگـون را - حاال در کشـورهای اسـامی - خالی کند و احسـاس بی پشـتوانگی بـه آنهـا تزریق کند، 
تا آنهـا احسـاس کننـد کـه چاره یـی ندارنـد جز این کـه زیـر بـار مثـًا امریـکا برونـد. این احسـاس ضعـف، بای 
بزرگـی اسـت. ملت هـا حرکـت نمی کننـد؛ چـون احسـاس ضعـف می کنند. ملـت فلسـطین ده ها سـال سـاکت 
و آرام نشسـته بـود؛ چـون احسـاس می کـرد نمی توانـد. آن روزی که فکـِر توانسـتن در ملت فلسـطین بـه وجود 
آمد، قیـام کـرد و با ایـن قیـام، این همـه موفقیـت را به دسـت آورده اسـت. رنـج می بـرد؛ امـا دارد پیش مـی رود. 
فرق اسـت بیـن ملتی کـه حرکتـی نمی کنـد، سـیلی هـم نمی خـورد؛ امـا روزبـه روز عقـب می نشـیند؛ روزبه روز 
بدبخت تـر و زیِردسـت تر می شـود، دلـش هـم خـوش اسـت کـه مـن سـیلی نمی خـورم، بـا آن ملتی که سـختی 
راه را تحمـل می کنـد، پایـش به سـنگ می خـورد، خونی هـم می شـود؛ امـا در راِه بـه سـمت موفقیت، به سـمت 
سـرمنزل سـعادت، به سـمت عـزت، پیش مـی رود. ملـت فلسـطین امید پیـدا کـرد، حاال حرکـت می کنـد و جلو 
مـی رود و ایـن حرکِت بـه جلو تـا هر وقـت که وجـود داشـته باشـد، باعث می شـود کـه درهای فـرج بـه روی آنها 
بـاز باشـد؛ و راه قطعـه قطعـه طـی خواهد شـد تـا ان شـاءاللَّ به هـدف نهایی شـان برسـند. احسـاس ضعـف برای 
یـک ملـت، خیلـی احسـاس خطرنـاك و سـم مهلکـی اسـت. یکـی از بـرکات اعتقـاد بـه مهدویـت این اسـت که 
انسـان احسـاس اطمینان می کنـد؛ احسـاس قوت قلـب می کنـد؛ احسـاس قـدرت می کنـد. و ملت مـا بحمداللَّ 

این گونـه اسـت.

كمک غيبی و توان مضاعف در اعتقاد به مهدویت 
مـا در جبهه هـای جنـگ هـم جوان هـای خودمـان را می دیدیـم کـه بـه مـدد غیبـی و بـه توجـه و نظـر لطـف 
ولی عصـر )ارواحنافـداه( اعتقاد داشـتند و از همـان اعتقـاد و از همان قوت قلـب هم اسـتفاده می کردنـد و توانایی 
مضاعـف پیـدا می کردنـد و پیـش می رفتنـد. البتـه اعتقـاد بـه کمـک غیبـی اگـر معنایـش این اسـت که انسـان 
بیکار بمانـد، درهـا را ببنـدد و منتظر باشـد کـه از غیب کمـک بشـود، بداند کـه از غیب هـم کمکی نخواهد شـد؛ 
»و مـا جعلـه اللَّ ااّل بشـری لکـم و لتطمئـّن قلوبکم بـه«. کمـک غیبـی در میـدان جنـگ، در میـدان چالش های 

سیاسـی و در ایسـتادگی ملت هاسـت کـه بـه سـراغ انسـان می آیـد. اگـر بایسـتید، کمـک غیبی هم هسـت.
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تأثير اتكا به خدا و اعتقاد به نگاه رئوفانه حضرت بقيةاللَّ )ارواحنافداه( به ملت
امروز دنیـای اسـتکبار روی نقـاط قـوت ملت هـا متمرکز شـده، تـا آنهـا را از بین ببـرد. البته یـک جاهایـی موفق 
می شـوند، یـک جاهایـی هـم موفـق نمی شـوند. از جملـه ی جاهایـی کـه بـه حـول و قـوه ی الهـی موفق نشـدند 
و موفـق نخواهند شـد، ملـت ایـران اسـت. بحمـداللَّ در منبر سـازمان ملـل و در مقابل چشـم سـران کشـورهای 
جهـان، رئیس جمهـور محتـرم مـا حـرف دل ملـت ایـران را بیـان کـرد. اسـتحکام و متانـت و قـوت بیـان و قوت 
مواضـع در آن تریبون جهانـی، به نیابـت از ملت ایـران، در مقابل چشـم همـه ی دنیا به دسـت آمد. ایـن، معنایش 
چیسـت؟ ایـن، معنایش این اسـت کـه ملـت ایـران تسـلیم تهدیـد و زور و فشـار نخواهد شـد؛ ایـن، معنایش این 
اسـت که ملت ایـران بـا فشـارهای بیسـت وهفت سـاله ی از اول انقاب تـا کنون، نـه فقط ضعیـف نشـده، نه فقط 
اراده ی او متزلـزل نشـده، بلکـه امـروز قوی تـر از گذشـته شـده اسـت و بـا اراده ی راسـخ برای پیشـبرد اهـداف و 
آرمان هـای متعالـی خـود - کـه مصالـح ملـی در آنهاسـت - همچنـان مسـتحکم ایسـتاده اسـت. اتکا بـه خدای 
متعال و اعتقاد بـه نگاه رئوفانـه و پدرانه ی حضـرت بقیـةاللَّ )ارواحنافداه( بـه ملت، ایـن تأثیر بـزرگ را در زندگی 
مـا و در رفتـار مـا دارد که مـا را بـا قـوت قلـب در مقابـل امـواج گوناگـون وادار بـه اسـتقامت می کنـد. نمی توانند 
ملت ایران را شکسـت بدهنـد. به توفیـق الهی، مسـؤوالن کشـور، دولتمـردان مؤمن و صبـور، با پیگیـری و تاش 
باید بتواننـد یکی پـس از دیگری مشـکات این ملـت را حل کننـد؛ باید بتوانند سـطح علمـی و عملی این کشـور 

را آن چنـان بـاال ببرنـد کـه به کلی طمـع دشـمنان از ایـن ملـت و از این کشـور قطع بشـود.
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نقش علما در زمينه سازى ظهور*

مهدى)عّجل الَلّ تعالی فرجه(، دست عدالت گستر در سرتاسر جهان
روز نیمـه ی شـعبان روز امید اسـت. این امیـد، مخصـوص مجموعه ی شـیعیان یا حّتـی مخصوص امت مسـلمان 
هـم نیسـت. اصـِل امیـد بـه یـک آینـده ی روشـن بـرای بشـریت و ظهـور یک موعـود، یـک منجـی، یک دسـت 
عدالت گسـتر در سرتاسـر جهـان، تقریباً مـورد اتفـاق همه ی ادیانی اسـت کـه در عالـم سـراغ داریم. غیـر از حاال 
دیـن اسـام و مسـیحیت و یهودیت، حّتـی ادیان هنـد، بودائـی و ادیانی کـه نامـی از آنها هـم در ذهن اکثـر مردم 
دنیا نیسـت، در تعلیمـات خود یـک چنیـن آینـده ای را بشـارت داده انـد. ایـن در واقع امید بخشـیدن بـه همه ی 
انسـانها در طـول تاریخ اسـت و پاسـخگوئی به نیاز انسـانها بـه این امیـد، که حقیقتـی هم با آن بیان شـده اسـت.

ادیـان الهـی و آسـمانی - کـه اغلـب ایـن ادیـان ریشـه های الهـی و آسـمانی دارنـد - نخواسـته اند امیـد واهی به 
مـردم بدهند؛ آنهـا واقعیتـی را بیـان کردنـد. در خلقت بشـر و تاریـخ طوالنی بشـریت حقیقتـی وجـود دارد و آن 
حقیقـت این اسـت کـه این سـتیزه ی میـان حـق و باطـل، یـک روز به سـود حـق و به زیـان باطـل پایـان خواهد 
گرفـت و از آن روز به بعـد دنیای حقیقی بشـر، زندگـی مطلوب انسـان، آغاز خواهد شـد کـه در آنجا سـتیزه گری 
مفهـوم مبـارزه نیسـت، مبـارزه بـرای تسـابِق در خیرات اسـت. ایـن یـک حقیقتی اسـت که بیـن همـه ی ادیان 

است. مشـترك 

مهدى)عّجل الَلّ تعالی فرجه(، تجسد آرزوى بزرگ امم عالم
خصوصیت اعتقاد ما شـیعیان این اسـت کـه این حقیقت را در مذهب تشـیع از شـکل یـک آرزو، از شـکل یک امر 

*.  بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم  در روز نیمه ی شعبان 1387/07/2۵
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ذهنـی محض، به صـورت یـک واقعیت موجـود تبدیل کـرده اسـت. حقیقت این اسـت که شـیعیان وقتـی منتظر 
مهدی موعودنـد، منتظـر آن دسـت نجات بخـش هسـتند و در عالـم ذهنیات غوطـه نمیخورنـد؛ یـک واقعیتی را 
جسـتجو میکننـد کـه ایـن واقعیـت وجـود دارد. حجـت خـدا در بین مـردم زنـده اسـت؛ موجود اسـت؛ بـا مردم 
زندگی میکنـد؛ مـردم را می بینـد؛ با آنهاسـت؛ دردهـای آنهـا، آالم آنهـا را حس میکنـد. انسـانها هـم، آنهائی که 
سـعادتمند باشـند، ظرفیت داشـته باشـند، در مواقعی بـه طور ناشـناس او را زیـارت میکننـد. او وجـود دارد؛ یک 
انسـان واقعی، مشـخص، با نـام معیـن، با پـدر و مـادر مشـخص و در میـان مردم اسـت و بـا آنهـا زندگـی میکند. 

ایـن، خصوصیـِت عقیده ی ما شـیعیان اسـت.
آنهائـی هم کـه از مذاهـب دیگـر ایـن عقیـده را قبـول ندارنـد، هیچ وقـت نتوانسـتند دلیلی که عقل پسـند باشـد 
بـر رد این فکـر و ایـن واقعیـت، اقامـه کنند. همـه ی ادله ی روشـن و راسـخ کـه بسـیاری از اهل سـنت هـم آن را 
تصدیـق کرده اند، به طـور قطـع و یقین از وجـود این انسـان واال، ایـن حجت خـدا، ایـن حقیقت روشـن و تابناك 
- با همیـن خصوصیاتـی که من و شـما میشناسـیم - حکایـت میکنـد و شـما در بسـیاری از منابع غیر شـیعه هم 

ایـن را مشـاهده میکنید.
فرزنـد مبارك پاکنهـاد امام حسـن عسـکری )علیه الّصـاة و الّسـام(، تاریـخ والدتش معلـوم اسـت، مرتبطینش 
معلومند، معجزاتش مشـخص اسـت و خدا بـه او عمر طوالنـی داده اسـت و میدهد. و این اسـت تجسـد آن آرزوی 
بـزرگ همـه ی امـم عالـم، همـه ی قبائـل، همـه ی ادیـان، همـه ی نژادهـا، در همـه ی دوره هـا. ایـن، خصوصیت 

مذهـب شـیعه در بـاره ی این مسـئله ی مهم اسـت.

مهدى)عّجل الَلّ تعالی فرجه(، سرانگشِت گره گشا و بازكننده ى عقده هاى فروبسته
یـک نکته در بـاب مسـئله ی مهدویت این اسـت که شـما در آثـار اسـامی، در آثـار شـیعی می بینید کـه از انتظار 
ظهور حضرت مهدی تعبیر شـده اسـت بـه انتظـار فرج. فـرج یعنی چـه؟ یعنی گشـایش. ِکی انسـان انتظـار فرج 
دارد؟ انتظـار گشـایش دارد؟ وقتـی یـک فروبسـتگی ای وجود داشـته باشـد، وقتی گرهی هسـت، وقتی مشـکلی 
هسـت. در زمینه ی وجود مشـکل، انسـان احتیـاج پیـدا میکند به فـرج؛ یعنـی سرانگشـِت گره گشـا؛ بازکننده ی 

عقده هـای فروبسـته. ایـن نکته ی مهمی اسـت.

 معناى حقيقی انتظار فرج 
معنـای انتظـار فـرج بـه عنـوان عبـارة أخـرای انتظـار ظهـور، این اسـت کـه مؤمـِن به اسـام، مؤمـِن بـه مذهب 
اهل بیت)علیهـم الّسـام( وضعیتـی را کـه در دنیـای واقعـی وجـود دارد، عقده و گـره در زندگی بشـر میشناسـد. 
واقـِع قضیـه هـم همیـن اسـت. منتظـر اسـت کـه ایـن فروبسـتگِی کار بشـر، ایـن گرفتـاری عمومـی انسـانیت 
گشـایش پیدا بکند. مسـئله، مسـئله ی گره در کار شـخص من و شـخص شـما نیسـت. امام زمـان )علیـه الّصاة و 
الّسـام( برای اینکـه فرج بـرای همه ی بشـریت به وجـود بیاورد، ظهـور میکند کـه انسـان را از فروبسـتگی نجات 
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بدهـد؛ جامعـه ی بشـریت را نجـات بدهـد؛ بلکـه تاریخ آینـده ی بشـر را نجـات بدهد.
این معنایش این اسـت کـه آنچـه را که امـروز وجـود دارد؛ ایـن نظـم بشـری غیرعادالنه، ایـن نظم بشـری ای که 
در آن انسـانهای بیشـماری مظلوم واقع میشـوند، دلهای بیشـماری گمراه میشـوند، انسـانهای بیشـماری فرصت 
عبودیت خـدا را پیـدا نمیکنند، مـورد رد و اعتراض بشـری اسـت کـه منتظر ظهـور امام زمان اسـت. انتظـار فرج 
یعنـی قبـول نکـردن و رد کـردن آن وضعیتی کـه بر اثـر جهالت انسـانها، بـر اثر اغراض بشـر بـر زندگی انسـانیت 

حاکم شـده اسـت. ایـن معنـی انتظار فرج اسـت.
امروز شـما بـه اوضاع دنیـا نـگاه کنید، همـان چیـزی کـه در روایـاِت مربوط بـه ظهور ولـی عصـر )ارواحنـا فداه( 
وجود دارد، امـروز در دنیا حاکم اسـت؛ پر شـدن دنیـا از ظلم و جـور. امروز دنیـا از ظلم و جـور پر اسـت. در روایت 
و ادعیـه ی گوناگـون و زیـارات مختلف مربـوط به ولی عصـر )ارواحنـا فـداه( دارد که »یمـأ اللَّ به األرض قسـطا و 
عدال کمـا ملئت ظلمـا و جـورا«؛ همچنانیکه یـک روزی همـه ی عالم از ظلـم و جور پر بـوده اسـت - در روزگارانی 
ظلـم و جـور، وضع حاکـم بـر بشـر بـوده اسـت - همانطـور خـدای متعـال در زمـان او عـدل و داد را وضـع حاکم 
بر بشـریت قـرار خواهـد داد. امـروز همین اسـت؛ امروز ظلـم و جـور حاکم بـر بشـریت اسـت. زندگی بشـِر امروز 
زندگـی مغلوب و مقهوِر دسـت ظلـم و اسـتبداد در همه ی دنیاسـت. در همه جـا این جور اسـت. بشـریت، امروز بر 
اثر غلبه ی ظلم، غلبـه ی اغراض و هواهای نفسـانی دچـار مشـکات فراوانند. دو میلیارد گرسـنه در دنیـای امروز، 
وجـود میلیونها انسـانی کـه در نظامهای طاغوتـی مغلوب هـوای نفـس قدرتمندان طاغوتی هسـتند، حّتی فشـار 
بـر مؤمنیـن و مجاهدیـن فـی سـبیل اللَّ و مبـارزان راه حـق و ملتـی مثل ملـت ایران کـه توانسـته اسـت در یک 
مجموعـه ی محـدودی، در یـک فضـای معینـی، پرچـم عـدل و داد را بلنـد بکند و فشـار بـر مجاهدان فی سـبیل 
، همـه نشـانه ی سـیطره ی ظلم و جـور بر دنیاسـت. ایـن، انتظـار فـرج را با وضعیـت کنونـی زندگی انسـان در  اللَّ

دوره هـای مختلـف معنـا میکند.

لزوم مجاهدت در مفهوم شناسی مسأله انتظار
امروز ما انتظـار فرج داریـم. یعنـی منتظریم که دسـت قدرتمنـد عدالت گسـتری بیاید و ایـن غلبه ی ظلـم و جور 
را کـه همـه ی بشـریت را تقریبـاً مقهور خـود کرده اسـت، بشـکند و ایـن فضـای ظلـم و جـور را دگرگـون کند و 
نسـیم عدل را بر زندگـی انسـانها بوزانـد، تا انسـانها احسـاس عدالت کننـد. این نیـاِز همیشـگی یک انسـان زنده 
و یک انسـان آگاه اسـت؛ انسـانی کـه سـر در پیله ی خـود نکرده باشـد، بـه زندگی خـود دل خـوش نکرده باشـد. 
انسـانی که بـه زندگـی عمومی بشـر بـا نـگاه کان نـگاه میکند، به طـور طبیعـی حالـت انتظـار دارد. ایـن معنای 
انتظـار اسـت. انتظـار یعنـی قانع نشـدن، قبـول نکـردن وضـع موجـوِد زندگـی انسـان و تاش بـرای رسـیدن به 
وضع مطلـوب، کـه مسـلّم اسـت ایـن وضع مطلـوب بـا دسـت قدرتمنـد ولـی خـدا، حضـرت حجت بن الحسـن، 
مهـدی صاحب زمـان )صلـوات اللَّ علیـه و عّجـل اللَّ فرجـه و ارواحنا فـداه( تحقق پیـدا خواهـد کرد. بایـد خود را 
بـه عنوان یـک سـرباز، به عنـوان انسـانی که حاضـر اسـت بـرای آنچنـان شـرائطی مجاهدت کنـد، آمـاده کنیم.
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انتظار فرج معنایش این نیسـت که انسـان بنشـیند، دسـت بـه هیـچ کاری نزند، هیـچ اصاحـی را وجهه ی همت 
خود نکنـد، صرفاً دل خـوش کند بـه اینکه مـا منتظر امـام زمـان )علیه الّصـاة و الّسـام( هسـتیم. اینکـه انتظار 
نیسـت. انتظـاِر چیسـت؟ انتظـاِر دسـت قاهـِر قدرتمنـِد الهـِی ملکوتـی اسـت کـه بایـد بیایـد و با کمـک همین 
انسـانها سـیطره ی ظلم را از بیـن ببرد و حـق را غالـب کند و عـدل را در زندگـی مردم حاکـم کند و پرچـم توحید 

را بلنـد کنـد؛ انسـانها را بنـده ی واقعی خـدا بکند. بایـد برای ایـن کار آمـاده بود.

انتظار حركت است
تشـکیل نظـام جمهـوری اسـامی یکـی از مقدمـات ایـن حرکـت عظیـم تاریخـی اسـت. هـر اقدامـی در جهت 
اسـتقرار عدالت، یک قـدم به سـمت آن هدف واالسـت. انتظـار معنایـش این اسـت. انتظـار حرکت اسـت؛ انتظار 
سـکون نیسـت؛ انتظـار رهـا کـردن و نشسـتن بـرای اینکـه کار بـه خـودی خـود صـورت بگیـرد، نیسـت. انتظار 
حرکت اسـت. انتظار آمادگی اسـت. ایـن آمادگـی را بایـد در وجود خودمـان، در محیـط پیرامـون خودمان حفظ 
کنیـم. و خـدای متعـال نعمت داده اسـت بـه مـردم عزیز مـا، بـه ملت ایـران، کـه توانسـته اند ایـن قدم بـزرگ را 
بردارنـد و فضای انتظـار را آمـاده کنند. ایـن معنای انتظـار فرج اسـت. انتظار فـرج یعنی کمر بسـته بـودن، آماده 
بـودن، خـود را از همه جهـت بـرای آن هدفی که امـام زمـان )علیه الّصـاة والّسـام( بـرای آن هدف قیـام خواهد 
کرد، آمـاده کـردن. آن انقـاب بـزرگ تاریخی بـرای آن هـدف انجـام خواهـد گرفـت. و او عبـارت اسـت از ایجاد 

عـدل و داد، زندگـی انسـانی، زندگـی الهـی، عبودیت خـدا؛ ایـن معنـای انتظار فرج اسـت.
امـروز بحمـداللَّ ملت مـا توجهشـان بـه مقولـه ی مهدویت و وجـود مقـدس حضرت مهـدی )سـام اللَّ علیـه( از 
همیشـه بیشـتر اسـت. روز به روز انسـان احسـاس میکنـد در دل جوانـان، در میـان آحاد مردم، شـوق و عشـق و 
ارادت و تذکـر نسـبت به وجـود مقدس حضـرت حجت )سـام اللَّ علیه( بیشـتر میشـود. ایـن هم از بـرکات خود 
آن بزرگوار اسـت. نـگاه آن بزرگوار، نظـره ی رحیمـه ی آن بزرگـوار به ملت مـا، دلهای آنهـا را متوجـه آن حقیقت 

تابناك کـرده اسـت. خوِد ایـن، نشـانه ی توجـه آن بزرگـوار اسـت. ایـن را باید قدر دانسـت.

مرتبطين با حضرت اهل ادعا و گفتن نيستن 
البته مثـل همه ی حقائقـی کـه در برهه هـای مختلفی از زمان ملعبه ی دسـت سـودجویان میشـود، ایـن حقیقت 
هم گاهـی ملعبه ی دسـت سـودجویان میشـود. این کسـانی کـه ادعاهـای خاف واقـع میکننـد - ادعـای رؤیت، 
ادعـای تشـرف، حّتی به صـورت کامـًا خرافـی، ادعـای اقتـدای بـه آن حضـرت در نمـاز - کـه حقیقتـاً ادعاهای 
شـرم آوری اسـت، اینهـا همـان پیرایه هـای باطلـی اسـت کـه ایـن حقیقـت روشـن را در چشـم و دل انسـانهای 
پاکنهاد ممکن اسـت مشـوب کنـد. نباید گذاشـت. همـه ی آحاد مـردم توجه داشـته باشـند این ادعاهـای اتصال 
و ارتبـاط و تشـرف بـه حضـرت و دسـتور گرفتـن از آن بزرگـوار، هیـچ کـدام قابـل تصدیـق نیسـت. بـزرگان ما، 
برجسـتگان ما، انسـانهای باارزشـی که یک لحظـه ی عمر آنهـا ارزش دارد بـه روزها و ماه ها و سـالهای عمـر امثال 
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مـا، چنیـن ادعاهائـی نکردند. ممکن اسـت یک انسـان سـعادتمندی، چشـمش، دلـش ایـن ظرفیت را پیـدا کند 
که بـه نـور آن جمال مبارك روشـن شـود، امـا یک چنیـن کسـانی اهل ادعـا نیسـتند؛ اهل گفتـن نیسـتند؛ اهل 
دکان داری نیسـتند. ایـن کسـانی کـه دکان داری میکننـد بـه ایـن وسـیله، انسـان میتواند به طـور قطـع و یقین 
بگویـد اینها دروغگـو هسـتند؛ مفتری هسـتند. ایـن عقیـده ی روشـن و تابنـاك را بایسـتی از این آفـت اعتقادی 

دور نگه داشـت.

 انتقال صحيح مفاهيم شيعی در همه فرصتها  
امـروز خوشـبختانه در مجلـس مـا جمعـی از عناصـر فرهنگـی، رایزنـان فرهنگـی، جمعـی از مدیران آمـوزش و 
پـرورش، جمعـی از جوانـان زبـده و برجسـته ی سـازمان جوانـان، جمعـی از مجموعه هـای مرتبـط بـا مهدویـت 
حضور دارنـد. آنچه را که مـن به این مناسـبت در ایـن جمع فرهنگـِی آگاه و هوشـیار به شـما بـرادران و خواهران 
میخواهـم عـرض بکنـم، ایـن اسـت کـه مـا عقایـد اسـامی مان، بخصـوص عقایـد شـیعی، جـزو پاکیزه تریـن 
و منطقی تریـن و مسـتحکمترین عقایـد اسـت. توحیـدی کـه مـا تصویـر میکنیـم، امامتـی کـه تصویـر میکنیم، 
شـخصیت نبی کـه ما تصویـر میکنیـم، مسـائل اعتقـادی و معـارف دینـی ای کـه در آئین تشـیع تصویر میشـود، 
تصویرهـای روشـن و منطقی ای اسـت که هر ذهـن فعالـی و اهـل کنکاشـی میتواند بـه حقانیت و صحـت و دقت 
این اعتقـادات پـی ببـرد. عقاید شـیعه، عقاید بسـیار مسـتحکمی اسـت. همیشـه در طـول تاریـخ اسـام، عقاید 
تشـیع اینجور شـناخته شـده اسـت. دیگران، مخالفیـن در مقـام احتجـاج، در مقـام اسـتدالل، در هماوردی های 
کامـی، بـه اسـتحکام عقایـد امامیـه کـه از ائمـه )علیهم الّسـام( اخـذ شـده اسـت، اعتـراف کرده انـد. و ائمـه 
)علیهم الّسـام( بـه تبع قـرآن کریـم، ما را بـه تأمل، بـه تفکر و بـه کارگیـری خرد و اندیشـه دسـتور داده انـد. این 
اسـت که فکر، اندیشـه، خـرد، در ایـن عقاید آشـکار اسـت؛ به عـاوه راهنمائی هـای ائمـه )علیهم الّسـام( هم که 

هدایت کننـده اسـت و جلوگیـر از لغزشهاسـت.
این عقاید را بایسـتی اوالً درسـت فهمیـد، ثانیاً آنهـا را با تدبـر و تأمل عمق بخشـید، ثالثـاً آنها را بدرسـتی منتقل 
کرد. در همـه ی مجموعه هـای فرهنگـی اینجـور اسـت. در آموزش و پـرورش، یـک معلم، یـک مدیر آموزشـی یا 
پرورشـی بـه بهترین وجهـی میتوانـد از این فرصـت طائِی عمـر نوجـوان ما کـه در اختیار اوسـت، اسـتفاده کند. 
عقاید دینـی را نه فقـط در زنگ تعلیمـات دینی، بلکـه میشـود آن را در همـه ی فرصتهـای تعلیم با هوشـیاری، با 
دقت، بـا سـنجیدگی، در عمق ذهـن و جان متعلـم جایگزین کـرد، تا او فرصـت پیـدا کنـد آن را در دل و مغز خود 

رشـد بدهد.
مجموعه هـای فرهنگـی مرتبط بـا ملتهـای دیگر و شـاغل در خارج کشـور یـا مرتبـط با آنهـا، مهمترین کارشـان 
ایـن اسـت کـه ایـن حقائـق را بتواننـد بـا شـیوه های مختلـف در مقابـل چشـم و نظـر خواهنـدگان و جویندگان 
قـرار بدهنـد؛ همین قدر کـه آنهـا مطلـع بشـوند. در همین قضیـه ی مهدویـت، آن کسـانی از اهل سـنت یـا حّتی 
از علمـای غیر مسـلمان که بـه عقاید شـیعه در بـاب مهدویـت توجـه کردنـد و از آن اطاع پیـدا کردنـد، تصدیق 
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کردند که بشـارتهائی کـه در تـورات و انجیـل و ادیان دیگر هسـت، همـه منطبق با همیـن مهدویتی اسـت که در 
شـیعه وجود دارد. ایـن را اعتـراف میکنند. آن کسـی که عقیـده ی شـیعه را نمیداند، یا شـکل تحریف شـده ی آن 
به او رسـیده، خـوب، بدیهی اسـت که یـک چنیـن قضاوتـی نمیتواند بکند. شـکل درسـت عقیـده را بایـد منتقل 
کـرد. آن وقـت خواهید دید کـه قضـاوت خردمنـدان عالـم، آگاهـان عالـم، قضـاوِت موافق با ایـن عقیـده خواهد 

بـود و تأییـد میکنند و تصدیـق میکننـد و بـه آن میگروند.

نقش علماى دین، مبلغان و روشنفكران درانتقال مفاهيم شيعی
این را، هـم جوانان مـا - جوانـان فرزانه ی مـا، دانشـجویان ما، طـاب فاضل مـا - هـم مجموعه هائی کـه متصدی 
آموزشـند، متصدی تبلیغند، متصـدی پرورش افـکار و اذهان هسـتند، باید توجه کننـد. نشـان دادن آن حقیقتی 
کـه در اختیـار مذهب امامیـه و پیـروان اهل بیـت )علیهم الّسـام( هسـت بـه مخاطب، مسـاوق1با قبـول مخاطب 
و همـراه بـا تصدیق و پذیـرش مخاطـب اسـت. حقیقـت را بایـد نشـان داد. باید سـعی کنیـم پیرایه هـا، خرافه ها، 
ادعاهـای دروغیـن، کج فهمی هـا، بدفهمی هـا دخالـت نکنـد. البتـه نقـش علمـای دیـن، مبلغـان برجسـته، 
روشـنفکران در ایـن زمینـه نقـش برجسـته ای اسـت. و ملـت ما بـا عمـل بـه تعالیـم اهل بیـت )علیهم الّسـام( و 
عمـل بـه قـرآن، چـه در دوران انقـاب، چـه در دوران دفـاع مقـدس، چـه در حـوادث گوناگونـی که برای کشـور 
ما پیـش آمده اسـت، حقانیت ایـن تعالیم را نشـان داد. بسـیاری از مـردم دنیـا در دوران دفـاع مقدس بـا حقانیت 
تشـیع آشـنا شـدند و به آن گرایش پیدا کردنـد و آن را قبول کردنـد و پذیرفتنـد؛ همچنانـی که خیلـی از ناظران 
جهانـی در دوران دفـاع مقـدس، در دوران انقـاب، بـا حقائقـی کـه در عمل امـام بزرگـوار مـا و حواریـون او - که 
همین جوانهـای مبـارز و مجاهـد و مجاهـدان راه حق بودنـد - دیده شـد، به حقانیـت اسـام اعتقاد پیـدا کردند. 
بسـیاری از ملتها که مسـلمان بودنـد، اما غفلت از حقیقت اسـام داشـتند، بیدار شـدند؛ آگاه شـدند. نشـان دادن 

حقیقِت صحیـِح دیـن و نشـان دادن آن بخصـوص در عمـل، چنین خاصیـت معجزآسـائی دارد.

1.  همراهی کردن 
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مهدویت، مسئله ى اصلی معارف عاليه ى دینی
مهدویت، حركت به سمت اهداف واالى الهی

لزوم كارعلمی، دقيق و متقن روى مسأله مهدویت
كليـد واژه  اصلـی حركـت امت اسـالمی به سـمت 

اهداف واالى اسالم
لوازم مسأله انتظار 

كار عالمانه و مستند در مسأله ى انتظار
اهميت توسالت و انس معنوى با امام زمان)ع(
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انتظار ظهور موعود؛ حقيقتی معطوف به واقعيت*

مهدویت، مسئله ى اصلی معارف عاليه ى دینی
ــه  ــزرگ اســامی - بلک ــد ب ــه ی شــعبان و عی ــه مناســبت نزدیکــی نیم ــا ب ــن روزه ــه ای ــت ک مســئله ی مهدوی
ــت در  ــئله ی مهدوی ــه مس ــم ک ــرض کنی ــد ع ــدر بای ــن ق ــب دارد، همی ــئله تناس ــن مس ــرح ای ــا ط ــری - ب بش
ــوت  ــئله ی نب ــل مس ــت؛ مث ــی اس ــه ی دین ــارف عالی ــه ی مع ــه و حلق ــی در چرخ ــئله ی اصل ــد مس ــمار چن ش
مثــًا، اهمیــت مســئله ی مهدویــت را در ایــن حــد بایــد دانســت. چــرا؟ چــون آن چیــزی کــه مهدویــت مبشــر 
ــرای خاطــر آن آمدنــد و آن ایجــاد یــک  آن هســت، همــان چیــزی اســت کــه همــه ی انبیــاء، همــه ی بعثتهــا ب
ــا اســتفاده ی از همــه ی ظرفیتهائــی اســت کــه  جهــان توحیــدی و ســاخته و پرداختــه ی بــر اســاس عدالــت و ب
خــدای متعــال در انســان بــه وجــود آورده و قــرار داده؛ یــک چنیــن دورانــی اســت دیگــر، دوران ظهــور حضــرت 
مهــدی )ســام اللَّ علیــه و عّجــل اللَّ تعالــی فرجــه(. دوران جامعــه ی توحیــدی اســت، دوران حاکمیــت توحیــد 
ــه  ــر سراســر زندگــی انسانهاســت و دوران اســتقرار عــدل ب اســت، دوران حاکمیــت حقیقــی معنویــت و دیــن ب

ــد. ــرای ایــن آمدن معنــای کامــل و جامــع ایــن کلمــه اســت. خــب، انبیــاء ب

مهدویت، حركت به سمت اهداف واالى الهی
ــرون  ــن ق ــاء، در طــول ای ــم انبی ــم کــه همــه ی حرکتــی کــه بشــریت در ســایه ی تعالی ــا مکــرر عــرض کردی  م
ــه ســمت جــاده ی اســفالته ی عریضــی اســت کــه در دوران حضــرت مهــدی  ــد، حرکــت ب متمادیــه انجــام دادن
)عّجــل اللَّ تعالــی فرجــه الّشــریف( بــه ســمت اهــداف واال کشــیده شــده اســت کــه بشــر در آن جــاده حرکــت 

*. بیانات در دیدار اساتید و فارغ التحصیان تخصصی مهدویت 1390/04/18
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خواهــد کــرد. مثــل اینکــه یــک جماعتــی از انســانها در کــوه و کمــر و راه هــای دشــوار و باتاق زارهــا و 
ــاده ی  ــه آن ج ــان را ب ــا خودش ــد ت ــد میکنن ــت دارن ــور حرک ــن ط ــانی همی ــای کس ــا راهنمائی ه ــتانها ب خارس
ــاز اســت؛ صــراط مســتقیم روشــن اســت؛ حرکــت  ــی رســیدند، راه ب ــه جــاده ی اصل ــی ب ــی برســانند. وقت اصل
ــه جــاده اصلــی رســیدند، اینجــور نیســت کــه  در آن آســان اســت؛ راحــت در آن راه حرکــت میکننــد. وقتــی ب
حرکــت متوقــف بشــود؛ نــه، تــازه حرکــت بــه ســمت اهــداف واالی الهــی شــروع میشــود؛ چــون ظرفیــت بشــر 
ــای  ــا، راه ه ــا، بیراهه ه ــر از کج راهه ه ــادی، بش ــرون متم ــن ق ــول ای ــت. در ط ــدنی اس ــت تمام نش ــک ظرفی ی
ــن  ــود، در بی ــای مجــروح شــده و زخم آل ــدن رنجــور و پ ــا ب ــع گوناگــون، ب ــا موان ــا برخــورد ب دشــوار، ســخت، ب
ــی همــان  ــن جــاده ی اصل ــی برســاند. ای ــن جــاده ی اصل ــه ای ــا خــودش را ب ــن راه هــا حرکــت کــرده اســت ت ای
ــا از  ــه یــک معن جــاده ی زمــان ظهــور اســت؛ همــان دنیــای زمــان ظهــور اســت کــه اصــًا حرکــت بشــریت ب

ــروع میشــود. ــا ش آنج

لزوم كارعلمی، دقيق و متقن روى مسأله مهدویت
ــا،  ــن بعثته ــا، ای ــن دعوته ــاء، همــه ی ای ــاش انبی ــه همــه ی ت ــن اســت ک ــش ای ــت نباشــد، معنای ــر مهدوی  اگ
ــت  ــئله ی مهدوی ــن، مس ــد. بنابرای ــر بمان ــد، بی اث ــده باش ــه اش بی فای ــا هم ــا، اینه ــات طاقت فرس ــن زحم ای
یــک مســئله ی اصلــی اســت؛ جــزو اصلی تریــن معــارف الهــی اســت. لذاســت کــه در همــه ی ادیــان الهــی هــم 
تقریبــاً - حــاال تــا آنجائــی کــه مــا اطــاع داریــم - یــک چیــزی کــه لــّب و معنــای حقیقــی آن همــان مهدویــت 
اســت، وجــود دارد، منتهــا بــه شــکلهای تحریــف شــده، بــه شــکلهای مبهــم، بــدون اینکه درســت روشــن باشــد 

ــد. ــد بگوین کــه چــه میخواهن
 مســئله ی مهدویــت در اســام هــم جــزو مســلّمات اســت؛ یعنــی مخصــوص شــیعه نیســت. همــه ی مذاهــب 
ــام  ــاة و الّس ــه الّص ــدی )علی ــه وســیله ی مه ــدل ب ــت حــق و ع ــه ی حکوم ــه اقام ــان را ک ــت جه اســامی غای
ــر  ــون، از پیغمب ــب گوناگ ــف، در مذاه ــرق مختل ــر از ط ــات معتب ــد. روای ــول دارن ــه( اســت، قب ــل اللَّ فرج و عّج
ــن  ــیعه در ای ــاز ش ــا امتی ــت. منته ــدی در آن نیس ــچ تردی ــن، هی ــت. بنابرای ــده اس ــل ش ــزرگان نق ــرم و از ب اک
ــرای  ــه ب ــده ای ک ــئله ی پیچی ــک مس ــت؛ ی ــم نیس ــئله ی مبه ــک مس ــت در آن ی ــئله ی مهدوی ــه مس ــت ک اس
ــن مصــداق را  ــه ای ــک مســئله ی روشــن اســت، مصــداق واضحــی دارد ک ــد، نیســت؛ ی ــم نباش ــل فه بشــر قاب
ــیم، والدت او را  ــواده ی او را میشناس ــیم، خان ــدران او را میشناس ــم، پ ــی از او را میدانی ــیم، خصوصیات میشناس
میشناســیم، جزئیــات آن را خبــر داریــم. در ایــن معرفــی هــم بــاز روایــات شــیعه، تنهائــی در صحنــه نیســتند؛ 
ــد  ــد و بای ــا روشــن میکن ــرای م ــی را ب ــق شــیعه هــم وجــود دارد کــه همیــن معرف ــر طری ــی از غی ــی روایات حّت
ــد.  ــن حقیقــت روشــن را دربیابن ــا ای ــد ت ــد و دقــت کنن ــال مذاهــب دیگــر هســتند، توجــه کنن کســانی کــه م
بنابرایــن اهمیــت مســئله یــک چنیــن ســطحی دارد و مــا بیشــتر از دیگــران اولــی  هســتیم بــه اینکــه بــه ایــن 

ــرد. ــام بگی ــئله انج ــن مس ــن روی ای ــق و متق ــی و دقی ــای علم ــم؛ کاره ــئله بپردازی مس
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كليد واژه  اصلی حركت امت اسالمی به سمت اهداف واالى اسالم
ــن  ــم دی ــی فه ــای اصل ــت اســت، از آن کلیدواژه ه ــه جــزء الینفــک مســئله ی مهدوی ــم ک  مســئله ی انتظــار ه
ــار؛  ــت؛ انتظ ــام اس ــداف واالی اس ــمت اه ــه س ــامی ب ــت اس ــی ام ــی و اجتماع ــی و عموم ــت اساس و حرک
ــار اســت.  ــای انتظ ــن معن ــودن؛ ای ــی اســت، ب ــه قطع ــی ک ــک حقیقت ــی مترصــد ی ــب، یعن ــی ترق ــار یعن انتظ
انتظــار یعنــی ایــن آینــده حتمــی و قطعــی اســت؛ بخصــوص انتظــاِر یــک موجــود حــّی و حاضــر؛ ایــن خیلــی 
ــه وجــود خواهــد  ــد خواهــد شــد، کســی ب ــد کســی متول ــه بگوین مســئله ی مهمــی اســت. اینجــور نیســت ک
آمــد؛ نــه، کســی اســت کــه هســت، وجــود دارد، حضــور دارد، در بیــن مــردم اســت. در روایــت دارد کــه مــردم 
ــده  ــبیه ش ــات تش ــی از روای ــند. در بعض ــا نمیشناس ــد، منته ــردم را می بین ــه او م ــی ک ــد، همچنان او را می بینن
ــا  ــرش آنه ــود، روی ف ــا ب ــار آنه ــود، در کن ــا ب ــن آنه ــد، بی ــرادران او را میدیدن ــه ب ــه حضــرت یوســف ک اســت ب
ــد  ــک میکن ــن کم ــده ای؛ ای ــح و برانگیزانن ــارز، واض ــت ب ــن حقیق ــک چنی ــناختند. ی ــی نمیش ــت، ول راه میرف
ــی  نیــاز دارد. ایــن انتظــار،  ــه طریــق اول ــه معنــای انتظــار. ایــن انتظــار را بشــریت نیــاز دارد، امــت اســامی ب ب
تکلیــف بــر دوش انســان میگــذارد. وقتــی انســان یقیــن دارد کــه یــک چنیــن آینــده ای هســت؛ همچنانــی کــه 
در آیــات قــرآن هســت: »و لقــد کتبنــا فــی الّزبــور مــن بعــد الّذکــر اّن االرض یرثهــا عبــادی الّصالحــون. اّن فــی 
ــاده  ــد خــود را آم ــد - بای ــت خــدا هســتند، میفهمن ــه اهــل عبودی ــی ک ــن«1 - مردمان ــوم عابدی ــا لق هــذا لباغ

ــت.  ــود هس ــازی خ ــه اش آماده س ــار الزم ــند. انتظ ــد باش ــر و مترص ــد منتظ ــد، بای کنن

لوازم مسأله انتظار 
ــت نمیشــود گفــت  ــع خواهــد شــد و همیشــه منتظــر باشــید. هیــچ وق ــزرگ واق ــه ی ب ــک حادث ــم کــه ی بدانی
ــن  ــه ای ــت ک ــم نمیشــود گف ــت ه ــچ وق ــد، هی ــاق بیفت ــن اتف ــه ای ــده اســت ک ــا مان ــا مدته ــه حــاال ســالها ی ک
ــد  ــود، همیشــه بای ــد مترصــد ب ــاد. همیشــه بای ــک اســت و در همیــن نزدیکــی اتفــاق خواهــد افت ــه نزدی حادث
منتظــر بــود. انتظــار ایجــاب میکنــد کــه انســان خــود را بــه آن شــکلی، بــه آن صورتــی، بــه آن هیئــت و ُخلقــی 
نزدیــک کنــد کــه در دوران مــورد انتظــار، آن ُخلــق و آن شــکل و آن هیئــت متوقــع اســت. ایــن الزمــه ی انتظــار 
اســت. وقتــی بناســت در آن دوران منتَظــر عــدل باشــد، حــق باشــد، توحیــد باشــد، اخــاص باشــد، عبودیــت 
خــدا باشــد - یــک چنیــن دورانــی قــرار اســت باشــد - مــا کــه منتظــر هســتیم، بایــد خودمــان را بــه ایــن امــور 
نزدیــک کنیــم، خودمــان را بــا عــدل آشــنا کنیــم، آمــاده ی عــدل کنیــم، آمــاده ی پذیــرش حــق کنیــم. انتظــار 

ــه وجــود مــی آورد. یــک چنیــن حالتــی را ب
 یکــی از خصوصیاتــی کــه در حقیقــِت انتظــار گنجانــده شــده اســت، ایــن اســت کــه انســان بــه وضــع موجــود، 
بــه انــدازه ی پیشــرفتی کــه امــروز دارد، قانــع نباشــد؛ بخواهــد روزبــه روز ایــن پیشــرفت را، ایــن تحقــق حقایــق 

و خصــال معنــوی و الهــی را در خــود، در جامعــه بیشــتر کنــد. اینهــا لــوازم انتظــار اســت.
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كار عالمانه و مستند در مسأله ى انتظار
 خــب، بحمــداللَّ امــروز کســانی دارنــد در مســئله ی انتظــار کاِر عالمانــه میکننــد؛ آن طــوری کــه در گزارشــهای 
ــد و  ــودم، حــاال هــم کــه ایشــان اشــاره کردن ــده ب ــن گــزارش را خوان ــًا هــم ای ــود و قب ــای قرائتــی ب ــاب آق جن
ــا دقــت در مســئله ی انتظــار و مســئله ی دوران ظهــور نبایــد غفلــت کــرد. و از  گفتنــد. از کاِر عالمانــه و همــراه ب
کاِر عامیانــه و جاهانــه بشــدت بایــد پرهیــز کــرد. از جملــه ی چیزهائــی کــه میتوانــد یــک خطــر بــزرگ باشــد، 
ــام  ــه ام ــوط ب ــه ســند و مــدرك در مســئله ی مرب ــر متکــی ب ــه و دور از معرفــت و غی ــه و جاهان کارهــای عامیان
زمــان )عّجــل اللَّ تعالــی فرجــه الّشــریف( اســت، کــه همیــن زمینــه را بــرای مدعیــان دروغیــن فراهــم میکنــد. 
ــات؛  ــات و توهم ــرف تخی ــر، ص ــدارك معتب ــع و م ــه مناب ــی ب ــر متک ــتند، غی ــه، غیرمس ــای غیرعالمان کاره
اینجــور کاری مــردم را از حالــت انتظــار حقیقــی دور میکنــد، زمینــه را بــرای مدعیــان دروغگــو و دجــال فراهــم 

ــز کــرد. ــن بایســتی بشــدت پرهی ــد؛ از ای میکن
 در طــول تاریــخ مدعیانــی بودنــد؛ بعضــی از مدعیــان هــم همیــن چیــزی کــه حــاال اشــاره کردنــد، یــک عامتی 
ــی کــه  ــد؛ همــه ی اینهــا غلــط اســت. بعضــی از ایــن چیزهائ ــر یــک کســی تطبیــق کردن ــا ب ــر خودشــان ی را ب
ــم  ــل اســتناد ه ــِر قاب ــات معتب ــه در روای ــی اســت ک ــی نیســت؛ چیزهائ ــور هســت، قطع ــم ظه ــه عائ راجــع ب
ــتناد  ــل اس ــه قاب ــم ک ــواردی ه ــرد. آن م ــتناد ک ــا اس ــه آنه ــف اســت، نمیشــود ب ــات ضعی ــده اســت؛ روای نیام
هســت، اینجــور نیســت کــه بشــود راحــت تطبیــق کــرد. همیشــه عــده ای ایــن شــعرهای شــاه نعمــت اللَّ ولــی 
را - در طــول ســالهای متمــادی و در مــوارد زیــادی - بــر آدمهــای مختلفــی در قــرون مختلــف تطبیــق کردنــد، 
ــان کــس  ــن ف ــم، ای ــان جــور می بین ــان کــس را، ف ــن ف ــه م ــه گفت ــی ک ــه، این ــد بل ــدم. گفتن ــده دی ــه بن ک
ــدا  ــری را پی ــس دیگ ــک ک ــًا، ی ــد مث ــال بع ــد س ــان، ص ــک زم ــاز در ی ــد. ب ــخصی را گفته ان ــک ش ــت؛ ی اس
ــداز  ــای غلطان ــده اســت، کاره ــای منحرف کنن ــا کاره ــط اســت، اینه ــا غل ــد! اینه ــق کردن ــه او تطبی ــد و ب کردن
اســت. وقتــی انحــراف و غلــط بــه وجــود آمــد، آن وقــت حقیقــت، مهجــور خواهــد شــد، مشــتبه خواهــد شــد، 
وســیله ی گمراهــی اذهــان مــردم فراهــم خواهــد شــد؛ لــذا از کاِر عوامانــه، از تســلیم شــدن در مقابــل شــایعات 
عامیانــه بایســتی بشــدت پرهیــز کــرد. کاِر عالمانــه، قــوی، متکــی بــه مــدرك و ســند، کــه البتــه کار اهــل فــِن 
ایــن کار اســت، ایــن هــم کار هــر کســی نیســت، بایــد اهــل فــن باشــد، اهــل حدیــث باشــد، اهــل رجــال باشــد، 
ــه  ــن زمین ــد در ای ــت میتوان ــی را بشناســد، آن وق ــد، حقایق ــر فلســفی باشــد؛ بدان ســند را بشناســد، اهــل تفک
وارد میــدان شــود و کار تحقیقاتــی انجــام دهــد. ایــن بخــش از کار را هرچــه ممکــن اســت، بیشــتر بایــد جــدی 
ــه ی مهدویــت آشــنا شــود و انــس پیــدا  ــا مقول ــاز شــود؛ هرچــه دلهــا ب ــرای مــردم ب ــا راه ان شــاءاللَّ ب گرفــت ت
ــود و بیشــتر  ــتر ش ــت هســتیم، محسوس ــه در دوران غیب ــی ک ــا مردم ــا، م ــرای م ــوار ب ــد و حضــور آن بزرگ کن
حــس کنیــم و رابطــه بیشــتر داشــته باشــیم، ایــن بــرای دنیــای مــا و بــرای پیشــرفت مــا بــه ســمت آن اهــداف 

ــود. ــد ب ــر خواه بهت
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اهميت توسالت و انس معنوى با امام زمان)عليه السالم(
 ایــن توســاتی کــه در زیــارات مختلــف وجــود دارد کــه بعضــی از اینهــا اســانید خوبــی هــم دارد، اینهــا بســیار 
بــاارزش اســت. و توســل، توجــه، انــِس بــا آن بزرگــوار از دور. ایــن انــس بــه معنــای ایــن نیســت کــه حــاال کســی 
ادعــا کنــد کــه مــن خدمــت حضــرت میرســم یــا صــدای ایشــان را میشــنوم؛ ابــداً اینجــور نیســت. غالــب آنچــه 
کــه در ایــن زمینــه گفتــه میشــود، ادعاهائــی اســت کــه یــا دروغ اســت، یــا طــرف دروغ هــم نمیگویــد، تصــور 
ــل  ــد، تخی ــال میکردن ــا خی ــد، ام ــی نبودن ــای دروغگوئ ــم. آدمه ــانی را دیدی ــا کس ــد. م ــل میکن ــد، تخی میکن
ــد! نبایســتی تســلیم اینهــا  ــن و آن نقــل میکردن ــرای ای ــه عنــوان واقعیــت ب ــد؛ تخیــات خودشــان را ب میکردن
ــا میشــنود،  ــام آن را از م ــه ام ــلی اســت ک ــی. آن توســل، توســل از دور اســت؛ توس ــد. راه درســت، راه منطق ش
ان شــاءاللَّ میپذیــرد؛ ولــو اینکــه مــا بــا مخاطــب خودمــان از دور داریــم حــرف میزنیــم؛ اشــکالی نــدارد. خــدای 
ــس  ــن ان ــن توســات و ای ــاند. ای ــوار میرس ــه آن بزرگ ــدگان را ب ــاِم پیام دهن ــال ســاِم ســام دهندگان و پی متع

ــوی بســیار خــوب و الزم اســت. معن
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یکـی از چیزهائی که مـا امروز خیلـی احتیاج داریـم، برنامه های 
مطالعاتی برای قشـرهای مختلف اسـت. بارها اتفـاق می افتد که 
جوانهـا را، نوجوانهـا را بـه کتابخوانی تشـویق میکنیـم؛ مراجعه 
میکننـد، میگوینـد آقا چه بخوانیم؟ این سـؤال یک جـواب ندارد؛ 
احتماالً جوابهـای متعددی دارد. مجموعـه ی متصدیان امر کتاب 
- چـه در وزارت ارشـاد، چـه در مجموعـه ی کتابخانه هـا - روی 
ایـن مسـئله بایـد کار جدی بکنند؛ در بخشـهای مختلـف، برای 
قشـرهای مختلـف، بـه شـکلهای مختلـف، بـا تنوع متناسـب، 
سـیرمطالعاتی درسـت کنند؛ اول این کتاب، بعـد این کتاب، بعد 
ایـن کتـاب. وقتـی که جـوان، نوجـوان، یا کسـی که تاکنـون با 
کتـاب انـس زیادی نداشـته اسـت، وارد شـد، حرکت کـرد، راه 

افتـاد، غالباً مسـیر خـودش را پیـدا خواهد کرد.
بیانات در دیدار مسئوالن کتابخانه ها و کتابداران 1390/4/29


