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 غریب تر از عطشان کربال 
السالم علیک یا غریب الغربا

 هزار و سیصد و اندی از آن روز غم گسار می گذرد؛ از خونین ترین غروب جهان.
آن هنگامه که روضه قتلگاه و خیمه و اسارت و خرابه میهمان مجالس عزا می گردد، میلیون ها 
چشم بارانی می شود. همگان خون می گریند و بر سر و سینه می  زنند و واویال کنان بر یزید و 

سپاهیانش لعنت می فرستند.
داستان تنهایی و غربت امام حسین )علیه السالم (آتش بر جگر ها برمی افروزد.

باورش برای همگان سخت است، یعنی میان آن همه جمعیت تنها و تنها هفتاد ودوتن 1یار و یاور 
امام خود بودند؟! یعنی آن هنگام که امام فریاد » َهْل ِمْن َذاٍبّ یَُذُبّ َعْن َحَرِم َرُسوِل الَلّ «2 سر 

دادند؛ همگان در خواب غفلت به سر می بردند؟!
ِ َوابَْن ثارِهِ َوالِْوتَْر الَْمْوتُوَر«3 الُم َعلَْیَک یا ثاَر اللَّ  »اَلسَّ

 سالم بر تو! ای کشته ای که خداوند برای تو خون خواهی می کند، و پسر کسی که خدا خون 
خواهی او می کند، و ای تنهایی که نزدیکان او کشته شدند.

گرچه پسر فاطمه )سالم الل علیها( وتر  الموتور بود ولی تکیه گاه استواری همچون زینب )سالم 
الل علیها( داشت، تنها بود اما در عین تنهایی اش عباس همراهش بود، قاسم بود، عبد الل وعلی 

اکبرش بودند.
امام حسین علیه السالم یاری همچون ُحّر داشتند، یاوری که می شود معنای واقعی توبه را از 

رفتارش آموخت، کسی که نفس خودش را قربانی کرد و به آنچه که باید نائل آمد.
با این وجود همگی ما غربت و تنهایی و مظلومیت امام حسین علیه السالم را پذیرفته ایم و بر آن 

اقرار می ورزیم، اما...
وای بر ما از آن دِل خونیِن غریب امروزمان؛ هم او که شرید و طرید و فرید و وحید است4.

]موالی غریب و تنهای من! مضطر فاطمه علیها السالم!
اسیر آل محمد صلی الل علیه وآله! پدر مهربان اهل عالم!

من از تصویر این غربت و غم ناتوانم وسخت متحیرم که کدامین مصرع از این مثنوی »هفتاد من 
کاغذ« را بازخوانی کنم.

از کجا آغاز کنم؟ از خود بگویم یا از دیگران؟ از نسل های گذشته بگویم یا از نسل امروز؟ ازدوستان 
شکوه کنم یا از دشمنان؟ از عوام گالیه کنم یا از خواص؟

این شکایت را به کجا بریم که نه تنها بی خبران دور از آبادی، حّتی برخی مومنان و مقّدسان نیز 
شنیدن از غربت حضرت بقیة الل علیه السالم را تاب ندارند.

1 شاید این شهرت گفتار شیخ مفید در االرشاد باشد که تعداد سرهای جداشده  ی شهدای کربال را )به جز سر امام حسین ع( ۷2 سر می داند( 

2 سید بن طاووس، اللهوف، 134۸ش، ص11۶.

3 زیارت عاشورا 

4 ) کمال الدین.جلد 1. باب 2۶. ح 13. (
 

خدایا! عجب حجاب ضخیمی وچه غربت عجیبی؟!!
احتماالً برخی خواهند پرسید: مگر امام زمان )عجل الل تعالی فرجه( هم غریب است؟ 

شاید برخی دیگر، به کار بردن این گونه تعابیر را فاقد مبنای اعتقادی و از موضع احساس و 
برخاسته از ذوق نویسنده بدانندو شاید برخی نیز اساساً طرح چنین موضوعاتی را خارج از عرف 
تلّقی کرده و آن را نپسندند؛ چرا که ما به طور معمول، از غربت سایر ائمه )علیهم السالم( مطالب 
زیادی شنیده و می شنویم، اما به غربت امام زمان )علیه السالم( کم تر اندیشیده و یا اصاًل فکر 

نکرده ایم و این خود، اولین بیت از این مثنوی »هفتاد من کاغذ« است. 
نا آگاهی از غربت اما عصر )عجل الل تعالی فرجه( یا باور نداشتن غربتشان ویا غفلت از این غربت، 

بزرگترین وجه از »غریبی« امام زمان )عجل الل تعالی فرجه( است5.
تجلی این غربت را در ادعیه و زیارات و روایات رسیده از معصومین می توان مشاهده کرد، آن جا 
که امام صادق ) علیه السالم ( به مفضل می فرمایند: » ای مفضل، او تنها ظهور می کند؛ به تنهایی 
وارد مسجد الحرام می شود؛ به تنهایی به دامن کعبه دست می یازد؛ تاریکی شب همه جا را فرا 

می گیرد و او همچنان تنهاست...۶«

در حدیث دیگري حضرت علي )علیه السالم( تصریح مي کنند به این که او غریب است:
سیأ تي الل بقوم یُِحّبُهم و یُِحّبونَُه و یَملُِک َمن هو بینهم غریب.... 

خداوند، گروهي را مي آورد که آنان را دوست دارد و آنان نیز او را دوست مي دارند و کسي که 
در میان آنان غریب است، بر آنان حکومت مي کند۷. 

اینجاست که سخن مرحوم آیت الل شیخ علي اکبر اللهیان را به یاد مي آوریم که فرمود: »تحمل 
زندگي با مشقت، از مرگ و شهادت سخت تر است ! و چرا چنین نباشد! دالور مردي که براي 
دفاع از حق , در خون خود فرو مي غلطد و به آني یا ساعتي زندگي دنیا را بدرود مي گوید تا در 
نعیم جاودان الهي متنعم گردد , بارها آسوده تر از فرزندي است که باید سالهاي سال در غربت و 

انزوا با لحظه لحظه عمر خویش یادآور شهادت و رسالت او باشد«.

اینک بیش از یازده قرن از عمر مقدس حضرت اباصالح المهدي علیه السالم مي گذرد. انتظار 
در نفس خود از سخت ترین حاالت انساني است. با آنکه مي دانیم در طي این قرون چشم هاي 

مقدس او شاهد و ناظر چه فجایع سخت و صعبی بوده است.
مشاهده ی این همه قتل عام ها , تجاوزها , حق کشي ها , آوارگي ها و... به تنهایی کافي است تا 

سخن صائب تبریزي را بپذیریم که گفت:
»گرم است آفتاب روز قیامت ولیک نیست سوزنده تر زسایه دیوار انتظار«۸ 

5 آشنایی با امام عصر عجل الل تعالی فرجه/ نویسنده: دکتر علی هراتیان

۶ ) بحاراالنوار، جلد 53، ص ۷ (

۷ روزگار رهایي، ج 2، ص ۶۰۸ )به نقل از ینابیع الموده، ج 3، ص 131(.

۸سایت تبیان؛ چرا امام زمان)علیه السالم( مظلوم ترین فرد عالم است؟
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نرگس زراعتکار



 قربانی به نام هوای نفس 
چگونه هوای نفس خود را قربانی کنیم؟ 

مطابق آموزه های دینی، آدمی در مسیر تکاملی خود با دشمن 
درونی به نام نَْفس اّماره در ستیز است.

و  بدی  به  اّماره،امرکننده  نَْفس  ویژگی  قرآن کریم  تعبیر  به 
نَْفس  که  درستی  به  وءِ:  بِالسُّ اَرٌة  َلَمَّ الَنْفس  است:»إِنَّ  زشتی 

)سرکش( بسیار به بدی ها امر می کند« )یوسف/53(. 
از  دسته  »آن  است،  انسان  دشمن  که  نَْفس  از  منظور   
گرایش هایی است که مانع ترّقی روح انسان و تقّرب به سوی 

خداست« )مصباح یزدی، 13۸3، ب، ج1: 11۸(
است:  فرموده  تصریح  نَْفس  دشمنی  به  )ص(  اسالم  پیامبر 
دشمن ترین  َجْنَبْیَک:  بَْیَن  َِّتی  ال نَْفُسَک  َعُدّوَک  »اَْعَدی 
دشمنانت نَْفس توست که میان دو پهلوی توست« )مجلسی، 

13۸۶ق.، ج۷1: ۶4(. 
واضح است که ایجاد زندگی سالم و پیشروی به سوی کمال 
تحّقق  وقتی  است  را خواستار  آن  آدمی  فطرت  که  مطلوب 
می پذیرد که انسان توان مقابله با نَْفس اّماره را داشته باشد 
نزند، چون در صورت  زانو  او  با  مبارزه  و  میدان ستیز  در  و 
از  تبعّیت  اّماره( و  )نَْفس  با دشمن داخلی  توان مقابله  عدم 
او، آدمی هویّت انسانی خویش را می بازد و از ِسلْک انسانّیت 
بدتر  بلکه  می نهد،  گام  حیوانّیت  مسیر  در  و  می شود  خارج 
آن ها   : أََضلُّ ُهْم  بَْل  َکاْلنَْعاِم  »أُولَِئَک  می شود:  چهارپایان  از 

همچون چهارپایانند، بلکه گمراه تر« )العراف/1۶9(. 

اّماره  نَْفس  با  جهاد  و  غلبه  موضوع  بررسی  ی  پیشینه  در 
بحث هایی با اهمّیت در ُکُتب اخالقی و نیز در ُکُتب تفسیری 
زحمات  که  است  گرفته  صورت  آن  به  مربوط  آیات  ذیل 

نویسندگانش قابل تقدیر است.
نوآوری این نوشتار دسته بندی جدیدی در استخراج و معّرفی 
مهارت های قرآنی غلبه بر نَْفس اّماره با استناد به آیات متعّدد 
قرآنی و همچنین رابطه ی مهارت های ارائه شده با غلبه بر 

نَْفس اّماره می باشد. 
 سؤال اصلی که ما در این بخش از نوشتار در پی پاسخ آن 
هستیم )که البّته هر زن و مرد، پسر و دختر، پیر و جوان با 
آن روبرو هستند( این است که قرآن کریم چه نوع مهارت ها و 
راه کارهایی را برای غلبه نمودن بر نَْفس اّماره )امیال نَْفسانی( 
انسانی  مهارت هاهویّت  آن  پرتو  در  آدمی  تا  است  داده  ارائه 
کمال  به سوی  و  کند  اّماره حفظ  نَْفس  گزند  از  را  خویش 

مطلوب فطری خویش پیش رود. 
 بر مبنای این سؤال اصلی، سؤاالت فرعی دیگری نیز مطرح 

است که عبارتند از: 
 1ـ رابطة مهارت ها با غلبه بر نَْفس اّماره چیست؟ 

 2ـ آیا انسان ها و مربّیان با مهارت های قرآنی غلبه بر نَْفس 
اّماره آشنایی دارند؟ 

معّرفی  با  تا  شده  تالش  شده،  مطرح  سؤاالت  به  توّجه  با 
اجرایی  زمینه های  اّماره  نَْفس  بر  غلبه  قرآنی  مهارت های 
مربّیان  و  انسان های خواستار مطلوب فطری  برای  راهکار  و 

تربیتی ارائه شود. 

 اهمّیت مقابله و جهاد با نَْفس

نَْفس،  با  مقابله  اهمّیت  مباحث  مهارت ها؛  بیان  از  قبل 
مفهوم شناسی نَْفس، وجوه استعمال واژه ی نَْفس در قرآن، 
نَْفسانی مطرح می شود.  مراتب نَْفس و مردم و خواسته های 
معصومین  روایات  و  کریمه  آیات  به  اجمالی  مروری  با 
)علیهم الّسالم(اهمّیت مقابله و جهاد با نَْفس آشکار می گردد 

که در این نوشتار به سه آیه و دو روایت استناد می شود. 

َواْجَتِنُبواْ  اللَّ  اْعُبُدواْ  أَِن  رَُّسوالً  ٍة  أُمَّ ُکّل  فِی  بََعْثَنا  »َولََقْد   1ـ 
اُغوَت...: ما در هر امتی رسولی برانگیختیم که: »خدای یکتا  الطَّ

را بپرستید؛ و از طاغوت اجتناب کنید...« )الّنحل/3۶(. 
و  عبودیّت  پیامبران،  بعثت  فلسفه ی مشترک  آیه  این  در   
بندگی آدمی خوانده شده است. روشن است که عبودیّت و 
بندگی خداوند وقتی تحّقق می پذیرد که آدمی از خواسته های 
نَْفسانی و طاغوت اجتناب نماید، چنانکه در ادامه ی آیه به 
ضرورت اجتناب از طاغوت )درونی و بیرونی( تصریح نموده 

است. 

 2ـ »ُهَو الَِّذی بََعَث فِی اْلُّمّییَن َرُسواًل ّمْنُهْم یَْتُلو َعلَْیِهْم آیَاتِِه 
در  که  است  کسی  و  َوالِْحْکَمَة...:  الِْکَتاَب  َویَُعلُّمُهُم  َویَُزّکیِهْم 
میان جمعیت درس نخوانده، رسولی از خودشان برانگیخت 
که آیاتش را بر آن ها میخواند و آن ها را تزکیه می کند و به 

آنان کتاب )قرآن( و حکمت می آموزد...« )الجمعه/2(. 
 در این آیه یکی از اهداف بعثت پیامبر اسالم )ص( را تزکیه ی 
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نَْفس آدمی بیان نموده است. 
 در چهار آیه از آیات قرآن کریم، واژه ی تزکیه و 
تعلیم در کنار هم آمده است. در سه آیه واژه ی 
تزکیه مقّدم بر واژه ی تعلیم است، که این تقّدم 
نشان از اهمّیت تزکیه ی نَْفس و مقابله با هواهای 
نَْفسانی است. در آیه ای هم که واژه ی تعلیم بر 
واژه ی تزکیه مقّدم شده، از زبان حضرت ابراهیم 

)ع( نقل شده است )البقره/129(. 

اَها: که هر کس نَْفس خود را   3ـ »َقْد أَْفلََح َمْن َزکَّ
پاک و تزکیه کرده، رستگار شده است«)الّشمس/9(. 
اساسی  راه  َقَسم،  یازده  ذکر  از  بعد  آیه  این  در   
رسیدن به رستگاری یعنی پاکی نَْفس ذکر شده 

است. 
حضرت علی )ع( فرموده است:  »الُمَجاِهُد َمْن َجاَهَد 
نَْفَسُه: مجاهد واقعی کسی است که با هوس های 

سرکش نَْفس خود بجنگد« )همان(. 
 از مجموع سه آیه و دو روایت این مطلب استفاده 
می شود که مقابله با نَْفس )امیال نَْفسانی( دارای 
اهمّیت شایانی است، چرا که راه رستگاری آدمی 
و فلسفه ی بعثت مشترک پیامبران، تهذیب نَْفس 

آدمی است. 

 کشتن هوای نفسانی 

ذبح  و  قربانی  به  اشاره  حیوانات  کردن  قربانی   
حیوانیت انسان دارد؛ یعنی، به او می آموزد که برای 
رسیدن به کمال انسانی، نفس حیوانی خویش را 
در همین جا بکشد و به دنبال هوا و هوس نرود و 
در قیامت خود را از آتش جهنم نجات دهد. امام 
سجاد)علیه الّسالم( می فرماید: »اذا ذبح الحاج کان 
فداه من النار«؛ »هر گاه حاجی حیوان را ذبح کند، 

از آتش جهنم نجات می یابد«.

نکته  این  زیبایی  به  قزوینی  رفیعی  متاله  حکیم 
را بیان کرده است: »قربانی در روز عید، صورتی 
دارد و باطنی؛ صورت آن، کشتن حیوانی با صفات 
کشتن  آن،  باطن  و  است  خاصی  ویژگی های  و 
نفس  مرتبه  در  انسان  زیرا  است؛  حیوانی  نفس 
عید،  روز  قربانی  ندارد.  فرقی  حیوان  با  حیوانی 
اشاره به ذبح نفس حیوانی است نه عقالنی. اگر 
می آمد  الزم  می شد،  ذبح  اسماعیل)علیه الّسالم( 
انسان قربانی شود؛ ولی آنچه باید در سیر و سلوک 
محو شود، مقام حیوانیت است نه مقام عقالنیت؛ 
زیرا مانعی در ساحت مقدس عقل، وجود ندارد؛ 

ولی در قوه حیوانی مانع سیر الی الل زیاد است. 
حاجی  اگر  که  است  مطرح  مساله ای  فقه  در 
بگیرد )سه  روزه  روز  باشدباید ده  نداشته  قربانی 
روز در حج و هفت روز پس از رسیدن به وطن( 

 ده نکته معرفتی مهدوی

»عدالت محوری و ظلم ستیزی« 
اخالق  زمینه  در  برجسته  ویژگی  دو  ظلم ستیزی  و  عدالت محوری   1
اجتماعی منتظران است و ظلم  ستیزی روی دیگر عدالت  خواهی است، 
گاه افراد ادعای عدالت محوری دارند اما در کمال تعجب می بینیم که اگر 
بحث ظلم ستیزی مطرح شود، همین افراد دچار تردید می شوند، حال 

آنکه در واقع افرادی که عدالت محور هستند قطعا ظلم ستیزند. 

2 امیرمومنان)ع( که فرمود »بهترین عدالت ، یاری ظلم دیده است«. تا 
زمانی که معنای ظلم و عدالت و مصادیق و معیارهای آن را نشناسیم ، 

حتی ممکن است به نام عدالت، مرتکب ظلم شویم. 

امام را نمی شناسند چه بسا ممکن است مانند  3 کسانی که جایگاه 
زمان امیرالمؤمنین علی)ع( به نام عدالت، با مظهر عدل به مبارزه و ستیز 

برخیزند.

4 در زمان غیبت امام زمان، شاقول تشخیص ظلم از عدالت است عالمان 
دینی هستند زیرا امام زمان فرموده اند که در حوادث واقعه وپیشامدهای 
مباحث  که  ولی فقیه  و  ایشان  سخنان  به  آگاه  ربانی  علمای  به  روزگار 

اجتماعی حاکمیت جامعه اسالمی را بر عهده دارد، باید مراجعه شود. 
)گفتگوی خبرگزاری ایکنا با حسن مالیی (

»منتظران واقعی« 
5 اگر ما منتظر واقعی هستیم و معتقدیم میخواهیم جامعه ای با شرایط 
خاص برای رسیدن به هدفی متعالی بسازیم، اولین چیزی که باید متحول 

شود درون خود ماست. 
)کتاب انتظار ضابطه حرکت بر صراط مستقیم( 

6 در مسیر آرمان دستیابی به حاکمیت توحید به وسیله امام عصر عج 
باید منتظر بود، ولکن، ستون خیمه انتظار با صبر و استقامت است که 

فرمودند:انتظار الفرج بالصبر)تحف العقول، ص: 41۶( 

7 در معنایی لطیف از حدیث فوق می توان گفت که برای گشایش و فرج، 
مثل حضرت زینب ع، منتظر فرج باشید؛به بیانی دیگر: انتظار فرج داشته 

باشید با اسوه صبر، زینب )س(! )استاد حسن مالیی(

امام بودن و جنگیدن و  انتظار در رکاب  انتظار فرج داشتن یعنی:   8
احیاناً شهید شدن، یعنی آرزوی واقعی و حقیقی مجاهد بودن در راه حق 

)آزادی معنوی، ص 1۷3(.

9 انتظاری واقعی و با ارزش است که انسان برای پیروزی و عظمت اسالم 
و گسترش آن در انتظار فرج باشد و ظهور حضرت مهدی)عج( را بخواهد. 
انتظاری واقعی است و روایات بر ارزش واالی آن  باارزش و  انتظار  این 

داللت دارد )بر درگاه دوست، ص143(.

10 اگرچه در سایه حکومت و انقالب جهانی حضرت حجت)عج( امنیت 
و آسایش و وفور نعمت و نابودی ظلم و ظالمان و از بین رفتن فقر و 
بدبختی حاصل می شود، لکن اینها نباید انگیره اصلی مؤمن برای انتظار 

فرج آن حضرت باشد )بر درگاه دوست، ص143(.

محمدرضا محمدپور

الهام فدایی

اگر قدرت محو  اینکه  به  اشاره دارد  این موضوع 
کردن جنبه حیوانیت خود را ندارید؛ پس دست 
کم با روزه گرفتن، مقام حیوانی را تضعیف و ناتوان 
کنید. همان گونه که قوای عقالنی خود را قوی و 
که  بکشید  را  خود  نفس های  می کنید،  نیرومند 
فرمود: »فاقتلوا انفسکم«. مقام حیوانی را بکشیدنه 

روح و عقل را.
 تویی که نمی توانی حیوانیت خود را بکشی، به 
جای آن حیوانیت که در وجود تو است، حیوان 

دیگری را بکش که حکایت این معنا را بکند.
اگر  که  باش  داشته  معنا  این  به  توجه  منا  در 
حیوانیت خود را می یافتیم، آن را سر می بریدیم و 
می کشتیم؛ حاال این حیوان را به جای او می کشم«. 

)اسرار و معارف حج، ص4۰- 41( 
هست روز عید و خلقی می شود قربان تو 

هر که قربانت نمی گردد ز حیوان کمتر است 

یکی از تجلیات و نشانه های مقام حیوانی، وجود و 
غلبه هواهای مختلف نفسانی و هوس های بی شمار 
و  نفس  تزکیه  از  رمزی  قربانی  و  است  شهوانی 
و  پلید  نفس  کشتن  از  نموداری  و  روح  تهذیب 

تطهیر درون از این صفات شیطانی است.
 پس انسان همراه با »هدی«، باید نفس خود را نیز 
بکشد و هواهای خویش را سر ببرد تا فریب دنیا 
و شهوات را نخورد و از آفریدگارش مهجور نگردد. 
سفارش حضرت صادق)علیه الّسالم( به حج گزاران 
والطمع  الهوی  حنجرتی  اذبح  »و  که:  است  این 
مصباح  صادق)علیه السالم(،  )امام  الذبیحة«؛  عند 

الشریعه، ص49. (  

»هنگام قربانی، گلوی هوای نفس و طمع را قطع 
کن«، حج گزار می داند که قربانی در منا یعنی؛ 
آلودگی های  مادی،  عالیق  تمامی  نهادن  کنار 
به جای  نا  تمایالت پست، خواسته های  نفسانی، 
شهوانی و وسوسه های شیطانی و او منا را مقتل 
و مذبح هواهای نفس و پلیدی های درونی می داند 
از همان جا تصمیم می گیرد هر چه غیر خدا  و 
است، از خود دور کند و بر شیطان برون و درون 

چیره گردد. 
مجسم  صورت  گوسفند،  عرفاکشتن  دیدگاه  از 
گوسفند  ذبح  که  تفاوت  این  با  است،  نفس  ذبح 
ارتقا به مقام اعالنیست و انسان از ذبح نفس، به 
قرب  اهلیت  و  می رسد  انسانیت«  »کمال  مقام 
پیدا می کند؛ چنان که موال احمد نراقی سفارش 
می کند: حج گزار چون ذبح قربانی کند، یادآوردکه 
این ذبح، اشاره به آن است که به سبب حج، بر 
شیطان و نفس اماره غالب گشتم و آن ها را کشتم 
احمد،  فاضل نراقی،  فارغ شدم.)  الهی  عذاب  از  و 

معراج السعادة، ص۷1( 

منابع:

- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، محقق، غفاری، علی اکبر، آخوندی، محمد، ج  1، ص 17، تهران، دار الکتب اإلسالمیة، 
چاپ چهارم، 1407ق. 

 
- منسوب به امام صادق)ع(، مصباح الشریعة و مفتاح الحقیقة، ص 103، بیروت ، اعلمی ، چاپ اول، 1400ق. 

 
المواعظ، محقق، مصحح، حسنی بیرجندی، حسین،  ص 317، قم، دار   - لیثی واسطی، علی بن محمد عیون الحکم و 

الحدیث، چاپ اول، 1376ش.
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السالم علیک یا صاحب ازلمان

سالم بر ثانیه های دیوانه وار جمعه ، ثانیه هایی که نه صبر سرش 
می شود نه تحمل وبسان زمین شیفته ی عصای محبتت هست 

که آن را لمس کند. 
بی تاب است و دست از چرخش برنمی دارد ، وقتی دلیلش را جویا 

می شوی می گوید به امیدی می چرخم.
خوب گوش کن ، نوایش را می شنوی !چه بی قرار و بی تاب ذکر 
می گوید، مثل مجنونی که برای لیلی اش شعر می گوید؛ غزل 

اللهم کن لولیک الفرج را می سراید. 
تپش قلبش تند تر شده است، دلش برای مالک اشتر هایت تنگ 
شده، تشنه ی شنیدن صدای الل اکبر بالل هایت هست، صبر 

ایوب که ندارد! 
وقتی دلش برایت تنگ می شود بغض می کند پس اجازه نده که 

این بغض طول بکشد و آسمانش ابری شود. 
ظهور حضرت صاحب نیازمند فراهم شدن شرایطی است ک 

یکی از انها وجود 313 یار با وفا است.
یارانی ک پای عهد خود با امامشان مانده اند و

برای ارزنده ترین هدفشان؛ یعنی پای در رکاب بودن حضرت 
تاپای جانشان ایستاده اند.

با توجه به روایات منقول از معصومین و همچنین با استناد به 
آیات قران کریم می توان ویژگی هایی در مورد یاران خاص و با 
وفای حضرت مهدی موعود )عج( بیان کرد و آن ها را الگو و 
معیار زندگی خود قرار داد ک در اینجا به بخشی از آن ها اشاره 

می کنیم.
این ویژگی ها را بر اساس روایات در سه محور کلی می توان مورد 

بررسی قرار داد:

1- ویژگی های ظاهری:
در پاره ای از روایات دربـاره مـشـخـصـات ظـاهـری آن ها از 

قبیل اسامی و شهرشان ذکر شده است.
همچنین درباره خصوصیات ظاهری آن ها، روایاتی هست که 

 منادیان یاری حضرت کدام اند؟
محدوده سّنی آن ها را بـیـان کـرده و اکثریت را جوان معرفی 

می کند. به عنوان نمونه امام علی)ع ( می فرمایند:
یـاران قـائم هـمـه جـوان انـد و پیرمرد در میان آنان نیست 
مگر مانند سرمه در چشم و نمک در غـذا، و کـم تـریـن چـیـز 
در غـذا نـان است ))اَْصحاُب القائِِم َشباُب ال َکُهُوَل فیِهْم، ااِلّ ِمْثَل 

ـُْحِل فِی الَْعْیِن َو الِملِْح فِی الّزاِد، َو اََقلُّ الّزاِد الِملُْح(( )1( الْک
بعضی دیگر از روایات به رنگ، قد و اندازه، زیبایی و لباس و 
جنسیت پرداخته است وپاره ای دیگر از روایات به قدرت بدنی 

آنان پرداخته و می فرماید:
از  انـسـان  امـر ظـهـور حـضـرت واقـع شـدبـه هـر  چـون 
َّه لَْو  یـاوران ایـشـان نـیـروی چـهـل مـرد داده مـی شـود ))اَن

َة اَْربعیَن َرُجاًل...(( )2( ُجُل ُقَوّ َقْد کاَن ذلَِک، اُْعِطَی الَرّ

2- ویژگی های نفسانی:
روایـات مـتعددی به تبیین ویژگی های معنوی و نفسانی یاران 
خاص امام زمان )ع ( پرداخته انـد. خـصـوصـیـاتی مانند علم 
و معرفت، ایمان، مشیت الهی، طهارت و تقوا، زهد، بینش و 
بصیرت، عبادت و بندگی، توجه به خدا، دعا و ذکر و نیایش و 
استغفار، شب زنده داری، شرح صدر، صبر و شکیبایی و...، این 
هابرخی از خصلت های معنوی و نفسانی یاران خاص حـضـرت 
مهدی )عج(هستند که در روایات به آن اشاره شده است و ما در 

اینجا به تعدادی اشاره میکنیم.
نـظـام حـکومت جهانی حضرت مهدی )عج(،  در  1. ایمان: 
ایمان عنصری است که بیش از دیگر عناصر اهـمـیـت دارد 
برای حکومت جهانی اش  را  افراد  و آن حضرت مؤمن ترین 

برگزیده است.
گـاهـی از ایـن ویـژگـی در روایـات بـه صراحت یاد شده و به 
عنوان مؤمنان حقیقی مورد ستایش قرار گرفته است. چنانکه 
امام باقر)ع ( می فرمایند: بدانید که آن ها مؤمنان حقیقی اند 

))ااَل ُهُم الُمؤ ِمُنوَن َحّقاً...(( )3(
بـر ایـن اسـاس یاران خاص حضرت از تمام اوصافی که در قرآن 

برای )مؤمنان حقیقی( بیان شده است برخوردار خواهند بود.

ایـده آل؛  2. طـهـارت و تـقـوا: یـک رکـن مـدیـریـت 
حـفـظ طـهـارت و تـقـوا، پـاکـیـزگی در عـمـل و اجـتـنـاب 
از هـر گـونـه اخـتـالط بـا اهـداف غـیـر مـشـروع یـا اهـداف 
غـیـر مـقـبول و غیر اخالقی است. مدیر خوب، مدیری است 
که هر کاری را بر عهده می گیرد، آن را با رعایت اصول اخالقی 

صحیح انجام دهد.
یاران خاص حضرت مهدی )عج ( به جهت برخورداری از طینتی 
پاک و طهارت و تقوایی ستودنی از انواع فسادی که حکومت ها 

دچار آن می شوند، مبّرا هستند. 
فساد مالی، فساد کاری، قرارهای نـامـشـروع و نـامـوجـه در 
زمـیـنـه هـای مـسـائل کـاری و جـاذبـه هـای دنـیـایـی دل 

آنـان را نـمـی لرزانـد و تـاثـیـری در آنـان نـدارد. 
امام صادق )ع ( می فرمایند:

خـداوند با دست قدرت خود بر شکم و پشت آن هامی کشد، 
دیگر هیچ حکمی بر آن ها دشوار نـمـی نـماید ))یَْمِسُح اللُّ 

بُُطونَُهْم َو ُظُهوَرُهْم َفال یُْشِکُل َعلَْیِهْم ُحْکٌم(( )4(
3. علم و معرفت: حکومت مهدوی از تـمـام آنـچـه الزمـه 
مـدیـریـت ایـده آل اسـت، بـرخوردارمیباشد، از جمله شاخصه 

های مهم در این عـرصـه عـلم و دانـش اسـت.
یـاران خـاص حـضـرت مـهـدی )عج( در حـوزه مـسـئولیتی 
خویش با مدیریت علمی به پیش خواهند رفت. جالب این است 
که مدیریت علمی آنان بر اساس موازین اسالمی و منطبق بر 

کتاب و سّنت است. 
آنـان از نـظـر عـلمی در باالترین درجه قرار دارند و از جام 
حکمت الهی و معرفت دینی به طـور شـایـسـتـه سـیـراب 

گـشـتـه انـد.
بـر  عـالوه  حـضـرت،  خـاص  یـاران  الهـی:  معرفت   .4
تـوانـمـنـدی هـای مـدیـریـتـی، اهل سیر و سلوک معنوی 
هستند و از مراتب باالی معرفت الهی برخوردارند که به این 
ویژگی بـا تـعـبـیـرهـای مـخـتـلفـی در روایـات اشـاره شـده 

اسـت.
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امام باقر )ع(و امام صادق )ع ( به نقل از حضرت علی )ع ( در 
توصیف آنان می فرمایند:

مـردانـی کـه خـدا را بـه حّق شناخته اند، آن ها یاوران حضرت 
ـَقَّ  ـُوا اللَّ ح ـََرف مهدی )عج ( در آخرالزمان هستند ))... رِجـاٌل ع

ْم اَنْصاُر الَمْهِدّی فی آِخِر الزَّماِن(( )5( ـُ ـِِه، َو ه ـَت ِرف ـْ ـَع م
اما از بعضی روایات هم برداشت می شود ک آن ها بر اثر عرفان 

عملی به مراتبی رسیده اند که قدرت تصرف در عالم را دارند.
 ) )عج  مهدی  حضرت  جهانی  انقالب  پشتوانه  معنویت:   .5
معنویت است. حضرت مهدی )عج ( در مورد یاران خود روی 
قدرت معنوی و اراده ناشی از ایمان و انسانیت، تکیه می کند 
و به آن اهمیت مـی دهـد. از ایـن رو، در هر موقعیتی آنان 
را به تعّبد و تضرع سفارش می کند، تا هدف را فـرامـوش و 
مـقـصـد را گـم نـکـنـنـد و پیروزی های پیاپی آنان را به غفلت 
و غرور دچار نـسـازد. هـمـواره پیروزی را از جانب خدا ببینند و 

مناجات و نماز را کلید نصرت او بدانند.
عبادت و بندگی؛ نماز و روزه، ذکر خدا، تالوت قرآن، شب زنده 
داری، تضّرع و راز و نـیاز با خدا، ارتباط دلها با خدای متعال، خدا 
را هدف قرار دادن، فریب ظواهر را نخوردن، دلبـسـتـه نشدن 
بـه زر و زیـور دنـیـا و امـوری دیـگـر از ایـن قـبـیـل معّرف 
معنویت و بنیه ی معنوی یک انسان و یا مجموعه ای از انسان 
ها هستند و یاران خاص حضرت مهدی )عج ( از همه جهات 

ذکر شده برخوردارند.
العاده  فوق  سیاسی  شّم  از  )عج(  مهدی  یاران  بصیرت:   .6
باال، آگاهی به زمان و مکان، تـحـلیـل سـیـاسـی از مـسـائل 
جـهـانـی و در یـک کـلمـه از بـصـیـرت و روشـن بـیـنـی 

قابل توجهی برخوردارند.
با  جنگ  شکیبایی:  و  صبر  و  روحی  قدرت  دارای   .7
مستکبران عالم و در افتادن با کفر و شرک و نفاق تحّملی بسیار 
باال می خواهد، باید کسانی باشند که از زیر بار مشکالت ناشی 
از آن خم به ابرو نیاورند. یـاران خـاص حـضـرت، دلی دریـایـی 
دارنـد، امـواج مـتـالطـم شـدایـد و سـخـتـی هـا دل آنان را 

نمی لرزاند ))ُقُلوبُهم َکُزبُِر الَْحدید((.
8. روحیه شهادت طلبی: یاران حضرت مهدی )ع ( شیفته 
لقای الهی و عاشق شهادت اند وآرزومـی کـنـنـد کـه در راه 
ـَُلوا فی  ـْت ق ـُ ـَنَّوَن اَْن ی ـَم ـَت خـدا بـه شـهـادت بـرسـنـد ))... ی

ِسبیاِللّل(( )۶(

3- ویژگی های عملی و رفتاری:
از خـصـوصـیـات عـمـلی یـاران خـاص حـضـرت را می توان 

در محورهای زیر مورد بررسی قرار داد.
1. سادگی و بی پیرایگی: یـاران حضرت مـهـدی )عج( جـالل 

و جـبروت و حشمت ظاهری ندارند. با دبدبه و کبکبه ظاهری و 
تشریفات چشم پرکن غریبه هستند.

ظـاهـر آنـان نـشـان نـمـی دهـد کـه جـزو اصـحـاب خـاص 
حضرت مـهـدی )عج ( هـسـتـنـد. 

اگـر در هـشـت سـال دفـاع مـقـدس کـسی شهید هّمت، 
شهید باکری، شهید خرازی و دیگر سرداران رشید اسـالم را 
مـی دیـد بـاورش نمی شدکـه فـرمـانـده لشـکـر و فـدایـی راه 

امـام راحل )ره ( هستند.
2. جدیّت در کار و تالش روزانه: یاران حضرت مهدی )عج( 
به تعبیر شهید بهشتی شیفتگان خدمت انـد نـه تشنگان قدرت. 

چنانکه در حدیثی دیگر امام صادق )ع ( به مفّضل می فرماید:
آن ها در مبارزه نیز همواره آماده و جّدی هستند و در این راه 
یَُکفُّوَن  دست از سالح بر نمی دارند تا خدا راضـی شود ))ال 

)۷( )) َوَجلَّ ُسُیوَفُهْم َحّتی یَْرَضی اللُّ َعزَّ
3. سـاده زیـسـتی: یکی از نقاط ضعف در مدیریِت مدیران، 
روحیه اشرافیگری است. اشـرافـیـگـری بـه تـعـبیر مقام معظم 
رهبری برای یک کشور آفت است، ولی اشرافیگری مسئوالن، 

آفت مضاعف است.
مـعـمـولی  زنـدگـی   ) )عج  مـهـدی  خـاص حضرت  یـاران 
تـجـمـل  و  تنّعم  سمت  به  آن ها  زنـدگـی  رونـد  دارنـد. 
پـرسـتـی نیست. آن ها با امام شان پیمان بسته اند که همانند 
او ساده زندگی کنند؛ غـذای سـاده بخورند؛ لباس ساده بپوشند؛ 

وسیله نقلیه معمولی سوار شوند؛ به مقدار کم قانع باشند.
4. والیـت مـداری: یاران حضرت، امام خود را به شایستگی 
ِه((.از این رو، به  می شناسند و به او اعتقاد دارند ))اَلْقائِلیِن بِاِماَمِتّ
امام شان عشق می ورزند ودل های آنان از محبت مهدی )عج ( 
لبریز است. بر لوح دل آنان جز الف قامت مهدی )عج( نوشته ای 
نیست. ایـن شـیـدایـی بـه حـّدی اسـت کـه برای تبّرک دست 
بر زین اسب امام می کشند و تبّرک می جـویند. آن ها به هنگام 
نبرد پروانه وار شمع وجود مهدی )عج( را در میان می گیرند و از 
ُحوَن بَِسْرِج االِماِم یُْطُلُبوَن  ـََمسَّ ـَت او مـحـافـظـت مـی کـنـنـد ))ی

بِذلَِک الَْبَرَکَة َو یََحفُّوَن بِِه یَُقونَُه بِاَنُْفِسِهْم فِی الَْحْرِب...(()۸(
مطیع امر امام شان اند و شیفته وار در انجام آن بر می آیند. 

فرماندهی  ستاد  5. انـضـبـاط و روحـیـه تـشکیالتی: 
نظمی  آهنین،  انضباطی  از   ) )عج  مهدی  جهانی  حکومت 
مـنـطـقـی و روحـیـه تـشکیالتی برخوردارند. معنا ندارد غیر 
از این باشد؛ چرا که آنان می خـواهـنـد دنـیـا را بـه نـظم و 

انضباط وادارند و انسجام جهانی ایجاد کنند. 
یاران خاص حضرت  6. اتـحـاد و انـسـجـام و برادری: 
برگزیدگانی هستند که خداوند قـلوب آن ها را بـه یـکـدیـگـر 
ْیَنُهْم...(( ))یَُؤلُِّف اللُّ ُقُلوبَُهْم ((.  ـَ َؤلُِّف اللُّ ب ـُ گـره زده اسـت ))ی

روح برادری، اعتماد، همدلی و یک رنگی بر آنان حاکم است. 
به یکدیگر عشق می ورزند و با هم مهربانند و خیرخواه یکدیگر 
هستند. رابـطـه دوسـتـی آن ها چـنان مستحکم است که گویی 
ـٌِد َو  ْم اٌَب واح ـُ ـّاه َّمـا َرب اَن ـَ برادران تنی و از یک پدر و مادرند ))ک

اُمُّ واِحَدٌة ُقُلوبُُهْم ُمْجَتِمَعٌة بِالَْمَحبَِّة َو النَّصیَحِة(( )9(
7. روحـیـه حـمـاسی و سلحشوری: یاران مهدی )عج( در 
شـجـاعـت و دلیـری و نترسی بی نظیرند. روحیه ای حماسی و 

سلحشوری دارند ))ُهْم َکّراُروَن...((
آنـان سـپـاه غـضـب و مـظـهـر خشم الهی اند که در آخرالزمان 
برای یاری حضرت مهدی )عج ( خـواهـند آمد ))َجْیُش الَْغَضِب 

َقْوٌم یَْاءتُوَن فی آِخِر الّزماِن...((  امام صادق)ع(
برای در هم شکستن ظلم و استکبار با شعار انتقام از خون امام 
ـّهـت و آوازه آن ها جـلوتـر  حسین )ع ( به راه مـی افـتـنـد. اب
از خـودشـان حـرکـت مـی کـنـد و در دل دشـمـنـان اسالم 
رعب می افکنند. رعب و وحشت آن ها یک ماه جلوتر از خودشان 
پیش می رود و خداوند به وسیله آن ها امام زمان )ع ( را یاری 

می کند.
))ِشعاُرُهْم: یا لَثاراِت الُْحَسْیِن! یَسیُر الرُّْعَب اَماَمُهْم َمسیَرَة َشْهٍر... 

)1۰()) بََهْم یَْنُصُر اللُّ اِماَم الَْحِقّ
8. عدالت پیشگی و دادگری: از ماموریت های یاران خاص 
آن حضرت اجرای عدالت در ممالک است. امام کاظم )ع ( در 

تفسیر آیه شریفه ))یُْحیی االَْْرَض بَْعَد َمْوتِها(( فرمود:
نه اینکه خداوند زمین را با باران زنده کند، بلکه مردانی را بر می 
انگیزد تا عدالت را زنـده کـنـنـد و زمـیـن در پـرتـو آن عـدالت 

زنـده مـی شـود.
نباشند چگونه  اگـر یـاران حضرت مهدی )عج ( خود عادل 

خواهند توانست عدالت را در جهان برقرار کنند. 
))ذات نایافته از هستی بخش / کی تواند که شود هستی بخش((.
آن ها در همه ی عرصه ها الگو و نمونه اند. آن جا که به عنوان 
فرمانده ی لشکر حضرت مهدی )عج ( انجام وظیفه می کنند 
از تمام ویژگی های الزم در قالب یک فرمانده ی لشکر اسالم 
برخوردارند و در قلوب مؤمنان عالم جای دارند. هنگامی که 
شان  زمان  امام  رکاب  در  شجاع  و  فداکار  سربازی  عنوان  به 
هستند، چون پروانه ای بر محور شمع وجود رهبر و مقتدای 
محض  تسلیم  او  برابر  در  اویند،  دلداده ی  میگردند،  شان 
هستند و والیتمداری را در عقیده و اخالق و عـمـل عـیـنیت 
می بخشند. وقتی که به عنوان کارگزار حکومت جهانی انجام 
وظیفه میکنند، شیفته خدمت اند نه تشنه قدرت، بی پیرایه اند، 
زندگی آنان در حد افراد معمولی است، بـر مـحور عدالت حرکت 
میکنند. آن جا هم که به عنوان شهروند جامعه جهانی هستند 

مطیع قانون مهدوی اند.
انشاالل که بتوانیم با پیروی و مد نظر قرار دادن این معیار ها و 

خصوصیات در رکاب آن حضرت قدمی برداریم. 

منابع: 
)1(الغیبة للطوسی، ص476

)2(کتاب الوافی، ج2،ص456
)3(مبارکه انفال، ایه 4

)4(المالحم الفتن،ص35
)5(الفتوح

)6(میزان الحکمة، ج5،ص576
)7(تفسیر اهل بیت علیهم السالم، ج6،ص750

)8( المالحم الفتن، ص52،چاپ نجف
)9(الزام الناصب، ج2،ص200

)10(حار االنوار، ج52،ص308

رضا امینی
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از ابتدای آفرینش آدم، تقابل حق و باطل و نبرد خیر و شّر 
وجود داشته است. شیطان به عنوان مظهر کامل بدی و شّر، 
پیوسته با سعادت و کمال آدم، مخالفت کرده، برای سقوط نسل 
بشر تمام تالش خود را به کار بسته است. این جنگ و ستیز در 
دوره غیبت امام عصر )عج( نیز با قوت بیشتر و البته با طرح ها 
و روش های پیچیده تری ادامه یافته است و تا روزگار ظهور در 

قالب دّجال و سفیانی خواهد بود.
امروز از وظایف بسیار مّهم مهدی یاوران، شناخت طرح ها و 
شیوه های مهدی ستیزان در این مبارزه است، تا اهداف زیر 

تأمین شود:
الف: حفظ و حراست از گوهر ناب مهدویت و فرهنگ صحیح 

انتظار و آرمان موعود و جلوگیری از تخریب و تحریف آن.
ب: شناسایی و عملیاتی کردن راه های مقابله با مهدی ستیزان 

و طرح های خائنانه آن ها.
ج: مراقبت از ایمان و باور دوستان و منتظران مهدی )عج( تا 

ناخواسته و ندانسته در زمره ی مهدی ستیزان قرار نگیرند.

اهداف مهدی ستیزان:
دشمنان مهدویّت در عرصه ستیز با این حقیقت قرآنی به دنبال 

سه هدف عمده هستند:
1. انکار مهدی یا دست کم سست کردن عقیده به مهدی)عج( 

و امامت او؛ 
مهدی ستیزان تالش می کنند تا با ابزار مختلف، مهدویت را یک 
خیال و خرافه معرفی کنند که هیچ دلیل و مدرکی برای اثبات 
آن نیست، و اگر از این هدف ناتوان ماندند، حداقل سیمای 

مهدی و مهدویت را مخدوش کرده اند.
2. نفی آرمان مدینه فاضله مهدوی و حکومت جهانی توحیدی؛
ویژه  به  و  مسلمین  بزرگ  آرمان  می کوشند  ستیزان  مهدی 
تحقق  و  خدا  حجت  نزدیک  ظهور  به  امید  که  را  شیعیان 
حکومت عدل الهی بر سراسر زمین است، از بین ببرند وبه جای 
آن، ناامیدی و انفعال در برابر سلطه مستکبران و تسلیم در 

مقابل زیاده خواهی آنان را ترویج کنند.
3.تغییر و تبدیل هنجارها و ارزش های مکتبی؛

هدف دیگر دشمنی با مهدویت، از بین بردن هویت دینی و 
مکتبی اهل ایمان و تغییر ساختار رفتاری ایشان است. دشمنان 
می کوشند با نفی مهدویت یا تحریف جریان مهدی باوری و 
انتظار، تعهد و پایبندی منتظران به مذهب و آموزه های مذهبی 

را از بین برده یا سست کنند.

1.صهیونیسم مسیحی:
این گروه به بخشی از مسیحیان پروتستان گفته می شود که 
موعود  عنوان  به  مسیح  ظهور  مهم  شرایط  از  یکی  معتقدند 
جهانی، تشکیل دولت اسرائیل است. آنان در راستای حمایت 
کامل از دولت جعلی اسرائیل، پروژه ی »آرماگدون« را مطرح 
فلسطین  نزدیکی حیفای  در  منطقه ای  نام  کرده اند.آرماگدون 
است که در واژه نامه های آمریکایی به معنای نبرد نهایی حق و 
باطل در آخرالزمان است.بنابر گمان صهیونیست های مسیحی و 
تفسیر آن ها از عهد جدید، این جنگ بزرگ در آن جا رخ می دهد 
که در آن، مهدی)عج( به عنوان اصلی ترین شخصیت ضّد مسیح 
با تکیه بر یاران مسلمانش به جنگ با مسیح موعود و یارانش می 
رود. این دروغ بزرگ در فیلم معروف»مردی که فردا را دید« به 

تصویر کشیده شده است.
2. فرقه های انحرافی:

برداشت های نادرست از آموزه های یک مکتب الهی، گاه به 
تشکیل یک جریان فکری منحرف می انجامد. فرقه های خوارج، 
و اسماعیله در گذشته دور؛ و بهائیت و وهابیت در قرون اخیر از 
این نمونه اند. فرقه های انحرافی با گرایش به عقیده های باطل 
به مقابله با عقاید صحیح مکتب اسالم پرداخته اند. در این مسیر، 
استکبار جهانی و دشمنان بیرونی اسالم، با حمایت گسترده از 
فرقه هایی مانند بهائیت و وهابیت، آن ها را در راستای اهداف 

شومشان یاری کرده اند.
3. دگراندیشان

اصول و مبانی دینی و احکام اسالم و قرآن، مبتنی بر وحی و 
نشأت گرفته از کالم خدا و پیامبر)ص( است. بدیهی است تفسیر 
و تبیین این معارف، به دانشی وسیع و آشنایی عمیق با مبانی 
قرآنی و حدیثی نیاز دارد. با کمال تأسف باید اعتراف کنیم که در 
طول تاریخ اسالم،پیوسته تفسیر های نادرستی از تعالیم دینی 
در جامعه اسالمی وجود داشته است. به ویژه در تاریخ معاصر، 
انگیزه هماهنگ سازی  با  جریان های به اصطالح روشن فکر 
آموزه های اسالمی و قرآنی با ایده های دنیای جدید، به این راه 
گمراه کننده روی آورده اند که محصول آن، نفی و انکار بعضی 
از اصول اسالم مانند وحی و نبّوت و یا دست کم تحریف بعضی 

از حقایق شده است.
4. مستشرقان

اندیشوران غربی را که درباره ی ادیان و مکاتب شرقی به ویژه 
اسالم تحقیق می کنند میتوان به دو دسته تقسیم کرد؛ گروهی 
مانند هانری کربن فرانسوی به سبب دغدغه علمی و آگاهی از 

حقایق دین اسالم درباره این مکتب، پژوهش می کنند؛ اما گروه 
دوم مانند گلدتسیهر،جیمز دارمستتر و فان فلوتن در جهت 
اهداف شوم امپریالیسم فرهنگی به مطالعه و تحقیق درباره 
اسالم می پردازند و به دنبال تضعیف مبانی اسالم وسست نشان 

دادن معارف اسالمی هستند.
5. مدعیان دروغین

در طول تاریخ اسالم و به ویژه در سده اخیر، کسانی ادعای 
مهدویت داشته اند و با این ادعا گروهایی از مردم را به سوی 
خود دعوت نموده و آن ها را از مسیر صحیح مهدویت اسالم 

منحرف کرده اند.
البته گروهایی نیز هستند که نه با قصد مهدی ستیزی، بلکه 
به دلیل جهل و نادانی و گرایش به افکار غلط و ارتجاعی، مانع 
پویایی مکتب شیعه و حرکت شیعیان در مسیر زمینه سازی 
ظهور می شوند. این ها با برداشت های نادرست از روایات، هر 
حرکت انقالبی پیش از قیام امام زمان)عج( را باطل دانسته و 
با همین تفّکر انحرافی با انقالب اسالمی و نهضت امام خمینی 

مخالفت کردند.

ریشه های مهدی ستیزی
نفی مهدویت و ستیز با این آرمان بزرگ الهی و انسانی، عوامل و 
ریشه های گوناگونی دارد، به بررسی برخی از آن ها می پردازیم:

1.جهل و نادانی:
پیامبران،  با  از مخالفت های مردم  در اسالم، ریشه بسیاری 

نادانی آن ها دانسته شده است.
در مبحث مهدویت نیز گاهی نادانی و ناآگاهی از مقام امامت و 
صفات امام و اهداف و آرمان های موعود منتظر، سبب دشمنی 

و ستیز با فرهنگ مهدویت و انتظار شده است.
2. دنیا خواهی و منفعت طلبی:

مهدویت جریان زمینه ساز عبودیت و بندگی خداست و امام 
به همه ستم ها، حق  الهی است که  مهدی)عج( آن موعود 
کشی ها و هوس های حرام، پایان داده، به جای بی عدالتی ها، 

دادگری و عدالت را رواج خواهد داد.
بدیهی است آن ها که برای انسان و جهان،هدفی جز خور و 
خواب و شهوت نمی بینند با هر حقیقتی که با هدف دنیایی 

آن ها منافات داشته باشد، مخالفت و دشمنی می کنند.
3.تعّصب باطل:

اسالم پیوسته انسان را به تفکر و اندیشه دعوت کرده است. 
قرآن نیز ارزش آدمی را به تعّقل و خردورزی او دانسته است 
و افرادی را که به دلیل تعّصب باطل بر راه غلط نیاکانشان، 
پافشاری می کنند نکوهش کرده است. بخشی از دشمنی ها با 
جریان مهدویت، ریشه در همین خصلت زشت دارد. وهابیت که 
خود را به اسالم نسبت داده است با نفی سایر مذاهب اسالمی 

هر عقیده ای جز عقاید خود را باطل می شمارد.
4.خودمحوری و استکبار

مستکبران عالم که به دنبال سلطه بر مستضعفان و سرنوشت 
آن ها هستند با جریان مهدویت که جریان مبارزه با ظالمان و 
ستم گران است دشمنی می کنند و این دشمنی به دلیل خوی 

استکباری و روحیه ستمکاری آن هاست.
مقام معظم رهبری در این باره فرموده است:

بودن و  آلوده  استکباری، خواهان غفلت و خواب  قدرت های 
نیز عدم تحرک ملت ها هستند و چنین وضعی را بهشت خود 
انسان به وضع  انتظار فرج، موجب می شود که  اما  می دانند؛ 

موجود قانع نباشد و بخواهد به وضعی بهتر دست پیدا کند.

منبع: کتاب نگین آفرینش)2(
مؤلفان: محمد امین باالدستیان

محمد مهدی حائری پور و مهدی یوسفیان

مهدی ستیزان )گونه شناسی دشمنان مهدویت(

سینا شعاعی
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مدعیان دروغین مهدویت )بخش دوم(
 

توسعه فرقه گرایی در جامعه ایران با هر انگیزه و هدفی، یکی از مهم ترین آسیب هایی است که فرهنگ 
اسالمی- ایرانی را تهدید می کند و غفلت از این مسئله می تواند نتایج جبران ناپذیری در پی داشته 

باشد. 
فرقه ها را می توان از مناظر و جهات مختلف ارزیابی کرد و آن ها را به انواع مختلف تقسیم نمود.

تقسیم می شوند:  به چند بخش  نظر  این  از  فرقه ها  که  است  اعتقادی  این جهات، جهت  از  یکی   
فرقه هایی که منتسب به یک دیانت هستند؛ مثل فرقه وهابیت که منتسب به مذهب اهل تسنن است 
یا فرقه ی بابیت در مرحله اولیه و یا فرقه شیخیه که به مذهب تشیع و دین اسالم منتسب می شود.
 برخی فرقه ها هم مستقل هستند و از آغاز کار یک راه مجزایی را برای خودشان انتخاب کرده اند؛ 

مثل فرقه بابیت که مستقل از اسالم عمل می کند و احکام و عقایدش متفاوت است. 
حاال اینکه چقدر مبنا دارد بحث دیگری است ولی اینکه تالش کرده متفاوت باشد او را در زمره 

فرقه هایی قرار می دهد که مستقل از ادیان قبلی هستند. 
از جهات سیاسی هم فرقه ها به دسته های مختلف تقسیم می شوند. البته ذات همه ی فرقه ها سیاسی 
است ولی برخی فرقه ها به طور علنی رفتارهای سیاسی از خودشان بروز می دهند ولی برخی فرقه ها 
ترجیح می دهند در حاشیه باشند و در اجتماع حضور نداشته باشند و از سیاست هم کناره می گیرند؛ 
مثل فرقه های عزلت گرایی که در نقاط مختلف دنیا حضور دارند و گروه های مختلفی در این زمینه 

فعالند. 
فرقه ها از نظر اقتصادی هم قابل تقسیم بندی هستند. برخی فرقه ها به صورت جدی و صریح در 
عرصه های اقتصادی ورود می کنند ولی برخی فرقه ها سعی می کنند حداقل به صورت ظاهری نمای 

متفاوتی از خودشان بروز دهند. 
با تمام این حرف هایی که زده شد واقعاً تقسیم بندی کردن فرقه ها کار مشکلی است. به دلیل اینکه 
فرقه ها بر اساس یک مبنا و معیار مشخصی عمل نمی کنند و بر اساس دیدگاه های رهبران خود که 
از شرایط زمانی و مکانی است عمل می کنند؛ لذا ممکن است در یک مقطع زمانی ادعایی  متأثر 
داشته باشند و بگویند ما این رفتار را انجام می دهیم یا انجام نمی دهیم و در مقطعی دیگر کاماًل 
عکس آن عمل کنند؛ یعنی در یک بستر زمانی و مکانی کاری را انجام بدهند و در بستر زمانی و 

مکانی دیگر کار دیگری انجام دهند. 
لذا به رغم اینکه فرقه ها قابل تقسیم بندی هستند اما این تقسیم بندی ها نمی تواند چندان پایدار و 

دقیق باشد. 
ممکن است تکثر فرقه ها یک امری طبیعی و نتیجه اختالف سالیق و اقتضائات جوامع بشری باشد 

یا یک امر برساخته است و افرادی مغرضانه این اقدام را انجام دهند 
یعنی برخی فرقه ها به دلیل اختالف سلیقه ها شکل می گیرد. مثاًل بعد از مرگ شوقی افندی اختالف 
نظری که بین ادیان امرالل و میسون ریمی اتفاق افتاد بهائیان را به دو دسته بهائیان بیت العدلی و 
بهائیان ارتودوکس تقسیم کرد. این امر ناشی از اختالف نظری بود که در تعیین ولی امر داشتند. 
در عین حال برساختگی و نقش آفرینی برخی جریانات در تکثر فرقه ها هم امری کاماًل بدیهی است 
و اتفاق افتاده است. اگر به دوران مشروطیت و دوران قبل از مشروطیت نگاه کنید دولت انگلیس 
در ایجاد خیلی از فرقه های صوفیه در ایران و تکثیر آن ها برای تضعیف نهاد مرجعیت دینی اقدام 
اسماعیلیه  از جریان  بهائیت و شیخیه و حمایت  و  از جریانات صوفیه  با حمایت  امر  این  می کند. 
اتفاق افتاد. فرقه اسماعیلیه از دوران حسن صباح در یک کمای تاریخی طوالنی مدت فرو رفته بود 
و هرچند پیروانی داشت اما خیلی هیجان و خلجانی در اجتماع نداشت اما در دوران قاجاریه یکباره 
این جریان پا گرفت و بعد علیه دولت مرکزی قیام می کنند و مورد حمایت صریح دولت انگلستان 
قرار می گیرند تا جایی که پیشوای آن ها یعنی آقا خان از سوی دولت انگلستان لقب پرنس می گیرد. 
این نشان دهنده این است که نقش آفرینی دولت های مختلف و جریانات مختلف در تکثر فرقه ها 

یک امر کاماًل بدیهی است و اتفاق افتاده است. 

منبع: حجت االسالم علیرضا روزبهانی، مدیر گروه نقد فرق انحرافی مرکز تخصصی کالم و ادیان حوزه 
علمیه و مدیر مؤسسه مطالعات فرقه شناسی معراج )برگرفته از گفت وگوی ایشان در خبرگزاری 

مهر-گروه دین وآئین- مصطفی شاکری(

گناه؛ خداحافظ امام زمانم 
همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی

چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویی؟1
مهربانم،خوبم! هر روز بالتکلیف تر از دیروزم!

به  را  خودم  یا  ام  مانده  منتظرت  دانم  نمی  راستی  به 
انتظارت زده ام...

شب ها و روز ها را ازدیده می گذرانم، جهالت بشری مرا به 
گناهان وا می دارد وهیچ یادت نیستم!

آنگاه که ظلمت گناه را به جان میخرم،هیچ یادت نیستم...
آنگاه که دلی می رنجانم،هیچ یادت نیستم...

آنگاه که کفران نعمت میکنم...
آنگاه که چشمانم را به روی مظلوم می بندم...

آن لحظه ای که دیگران را به سخره و اهانت می گیرم...
آن جا که ظلم میشنوم و سکوت میکنم...

هیچ به یادت نیستم...
ولی غروب جمعه دلم عجیب هوایت می کند..

عجب رویی دارم!
به راستی چرا بیایی؟به کدامین دلخوشی؟!

به هوای روی سیاه مان بیایی؟یا به خاطر دست های خالی 
مان ویا برای این قلب های تاریک ؟!

می دانم!
خالی  دست  هایمان  و  سیاه  رویمان  که  می دانم  خوب 

است...
قلبمان روز به روز تاریک تر میشود...

می دانم تنها نیاز است که مرا به خواندنت وادار می کند...
می دانم...
مهربانم!

به  نه  و  بنگر  سیاهم  روی  به  نه  زدم  صدایت  هرگاه 
دست های خالی ام.

فقط بغضم رابشنو...
بیا! تنها به خاطر بغض هایم بیا...

می دانم آمدنت در گرو ترک گناهانمان است
خوب درک می کنم با هرگناهم چشمانت غمگین می 

شوند.
مهربانم!می دانم هر روز دعایم می کنی و با همه ی این ها 

بازهم من...
آقای من..

از  ایم  پرشده  ما  و  ما  گناهان  از  است  پرشده  دنیا  این 
دلتنگی تو و تو سرشار از مهربانی هستی...

ببخش بر ما و دعایمان کن...
همیشه هستی و از بدرمی درخشی و می رسی از کعبه و 
کوفه همین تهران است که بار اول می آیی و ذوالفقار را 

باز می کنی و ظلم را می بندی.
همیشه منتظرت هستم ای عدل وعده داده شده2

1شاعر:فصیح الزمان شیرازی
2 شاعر:طاهره صفار زاده
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