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چكیده
ما  نگرش  نحوة  با  محکمی  ارتباط  ظهور،  زمینه سازی  موضوع 
انتظار و نیز رابطة این آموزة دینی  به مفهوم و ماهیت اندیشة 
منتظر  جامعة  اجتماعی   � سیاسی  تکالیف  و  رفتار  شرایط،  با 
آموزة  خاستگاه  و  ماهیت  تبیین  ضمن  نوشتار،  این  در  دارد. 
با  انتظار  اندیشة  رابطة  بررسی  به  شیعی،  فرهنگ  در  انتظار 
نیز  و  آن  الزامات  و  ضرورت ها  مهم ترین  و  زمینه سازی  مسئلة 

ظرفیت های جهانی سازی اندیشه انتظار، پرداخته شده است.

واژگان كلیدي
انتظار، زمینه سازی، ظهور، آموزه، سلوک، اندیشه، جهانی سازی.
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بررسی چگونگی 
تعامل مردم با امام 
غایب و شناخت 
تكالیف دینیـ  
سیاسی جامعۀ 
منتظر، به ویژه 
گفت وگو درباره نقش 
و رسالت مردم در 
زمینه سازی ظهور، از 
مهم ترین اولویت های 
این دوران است كه 
آثار و تبعات فراوانی 
را در پی دارد
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مقدمه
عصر غیبت در فرهنگ شیعی، با عنوان عصر انتظار شناخته می شود. این عصر به دلیل 
ش��رایط استثنایی ناشی از عدم دست رسی مردم به رهبری معصوم، دشواری ها، اقتضائات 
و الزامات خاص خود را دارد. در این زمینه، بررس��ی چگونگی تعامل مردم با امام غایب و 
شناخت تکالیف دینی � سیاسی جامعة منتظر، به ویژه گفت وگو درباره نقش و رسالت مردم 
در زمینه س��ازی ظهور، از مهم ترین اولویت های این دوران اس��ت که آثار و تبعات فراوانی 

را در پی دارد.
با وجود اهمیت و انعکاس وسیع این موضوع در منابع روایی شیعه، به دلیل نگرش های 
متفاوت در مورد مفاد و ماهیت این آموزة دینی و اعتقادی، هنوز هم برخی از زوایاي این 
بحث، به ویژه جنبه هاي کاربردي و سازوکارهاي عملیاتي شدن آن به خوبي شکافته نشده 

و به بازکاوي و تأمل بیشتري نیاز دارد.
در این زمینه، به نظر مي رس��د، تبیین صحیح ماهیت و مفهوم انتظار در اندیشة شیعي 
و ارتباط آن با مس��ئلة زمینه س��ازي و نیز بررسي الزامات عملي و کارکرد انتظار زمینه ساز، 
از اولویت ه��اي مهم این موضوع محس��وب مي ش��ود. به همین جهت، الزم اس��ت ابتدا 
به چیستي شناس��ي اندیش��ة انتظار در فرهنگ ش��یعي توجه گردد؛ س��پس رابطة انتظار و 
زمینه س��ازي بررسي شود تا خاستگاه واقعي انتظار زمینه ساز، به خوبي روشن گردد. آن گاه 
روی ضرورت ها و الزامات انتظار زمینه س��از و رسالت دیني جامعة منتظر در بستر سازي و 
تقویت بنیان هاي فکري � فرهنگي اندیش��ة انتظار ظهور و گس��ترش آن در سطح جهاني 
و بین المللي تأمل ش��ود. اینها مهم ترین محور هایي اس��ت که در این نوشتار بدان خواهیم 

پرداخت.

آموزۀ انتظار
واژة »انتظ��ار« و مش��تقات آن در منابع لغت، به معنای چش��م دوخت��ن، با تأمل نگاه 
گردن،1 نظاره گر بودن، توقع امری را داش��تن و مراقب بودن2 آمده است. انتظار به معناي 
امیدوار بودن، چش��م به راه بودن، چشم داش��تن، لحظه شماري کردن و مترصد بودن وقوع 

یک امر و یا دست یابي به یک خواستة قلبی است.3
انتظار به مفهوم عالي آن، نه یک توصیه دیني و مذهبي، بلکه اصلی فطري اس��ت که 
با نهاد انسان عجین شده و الزمة حیات انساني است. از این نظر، همة انسان ها به نوعي 

منتظرند. قرآن و روایات نیز به این اصل کلي اشاره کرده اند:
(َفاْنَتِظُروا إِنِّ َمَعُكْم ِمَن اْلُ�ْنَتِظِریَن)4

پس منتظر باشید که من ]هم[ با شما از منتظرانم.

پیامبر اکرم6 مي فرماید:
119لو ال المل ما رضعت والدة ولدها و ال غرس غارس شجرًا؛5
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مشخص مي کند و الزامات و بایسته هاي خاصی را می طلبد که در 
ادامه به آن خواهیم پرداخت.

انتظار و زمینه سازي
در م��ورد ماهی��ت، خاس��تگاه و اقتضائ��ات مس��ئلة انتظ��ار و 
چگونگی رابطه و پیوند این بحث با مس��ئلة زمینه سازي، تلقي ها و 
برداش��ت هاي متفاوتي وجود دارد. این امر، منشأ پیدایش دیدگاه ها 
و ظهور تفس��یر هاي متفاوتی در این زمینه گردیده اس��ت. پرسش 
اساس��ی در این مورد، این اس��ت که نگرش صحیح در مورد آموزة 
انتظار در اندیشة شیعي چیست؟ رابطة انتظار با تکالیف دیني دوران 
غیبت و تأثیر آن در روي کرد های سیاسي � اجتماعي جامعة منتظر 

چگونه است؟
در م��ورد ماهیت آم��وزة انتظار و ارتباط آن با زمینه س��ازي، دو 
نگ��رش متف��اوت وجود دارد: نخس��ت، نگ��رش محافظه کارانه به 
آموزة انتظار، با روي کرد منفعالنه. از این نگرش به انتظار خاموش 
و تکلیف گری��ز می ت��وان تعبی��ر نم��ود. دوم، ن��گاه عمل گرایانه و 
تکلیف اندیش به مقولة انتظار که از آن به انتظار فعال، برانگیزاننده 

و زمینه ساز، می توان یاد کرد.
در این ج��ا ب��ه ویژگی ها و تبعات این دو نگرش، اندکی اش��اره 
می شود تا شاخصه های انتظار زمینه ساز و آثار و پی آمدهای سیاسی 

� اجتماعی آن، به خوبی روشن گردد.

الف( انتظار خاموش
انتظار خاموش، به دیدگاه کساني اطالق مي شود که پدیدة ظهور 
حضرت حجت4 را تنها معلول اراده و مش��یت الهي می دانند و 
برای عوامل انسانی و طبیعی، نقش چندانی قائل نیستند.6 به همین 
جهت، در عصر غیبت نیز شیعیان را به زمینه سازي و تهیه مقدمات 

ظهور مکلف نمي دانند.
این نگرش منفي و منفعالنه به موضوع انتظار، از نگاه س��طحي 
و تلقي نادرست نس��بت به مفاد برخي روایاتي ناشي می شود که در 
مورد نفي هرگونه قیام و حرکتي در عصر انتظار و بطالن و یا نافرجام 

بودن آن نقل شده است. امام صادق7 به ابوبصیر فرمود:

كّل رای�ة ترفع قب�ل قیام القائ�م7 فصاحبها طاغوت 
یعبد من دون اهلل عّزوجّل؛7

اگر امید به زندگي حاکم نمي بود، هیچ مادري فرزندش 
را شیر نمي داد و هیچ باغباني درختي را نمي کاشت.

بر این اس��اس، وجود چنین انتظاري، مایة تداوم و س��رزندگي 
حیات فردي و اجتماعي است، وگرنه زندگي براي انسان بي مفهوم 
و بي هدف خواهد ش��د. انتظ��ار و امید، انگی��زش، حرکت و عمل 
را پدید مي آورد. این امیدواري و چش��م به راهي، به حس��ب تفاوت 
موضوع و متعلق آن، ممکن است از حیث مادي، معنوي، بزرگی و 
کوچکی، متفاوت باشد. به هر میزانی که مقصد و هدف مورد انتظار 
مقدس و بزرگ باشد، این انتظار نیز مقدس و ارزش مند خواهد بود. 
از این رو، ارزش یابي مقصد انتظار، ممکن اس��ت شاخص ارزیابي 
انس��ان منتظر نیز به شمار آید؛ زیرا چگونگی انتظار هرکسي، نوع 

نگرش و مقاصد و اهداف او را نیز بیان می کند.
انتظ��ار، مفهومی عام و دارای ریش��ة فطری و س��ابقة تاریخی 
اس��ت؛ اما مقاله حاضر، به مفهوم ارزش��ی این اصطالح به عنوان 

یک آموزة دینی و اعتقادی در فرهنگ شیعی نظر دارد.
بنابرای��ن، در این زمینه تبیین آموزة انتظار در فرهنگ ش��یعی 
جالب است. اصطالح انتظار در فرهنگ شیعي، مفهوم و ویژگي هاي 
خاص��ي دارد که این آموزه را هم از اط��الق مفهوم عام لغوي آن 
خارج می کند و هم از معناي مبهم و خنثا که در میان پیروان ادیان 
دیگر مطرح اس��ت، متمایز مي س��ازد. از این نظر، مفهوم انتظار در 
فرهنگ لغت و ادبیات دینی � مذهبي، مفهوم مش��ترکي دارد و آن 
عبارت است از جریان روح »امید« در کالبد جامعه و انسان منتظر. 
ب��ا این تفاوت که جهت گیري و اهداف انتظ��ار و امید در فرهنگ 

دیني، به اهداف و تعلیمات دینی تکیه دارد.
اصطالح انتظار در فرهنگ ش��یعي، همواره با پس��وند »قیام«، 
»فرج«، »ظهور« و... همراه است. در تفکر شیعی، انتظار به معناي 
امید به آیندة روش��ن، امی��د به دگرگوني و گش��ایش عظیم، امید 
ب��ه روي داد نجات بخش و عزت آفرین و امید به فرارس��یدن ظهور 
منجی موعود حضرت مهدی4 است؛ انتظار یعني چشم به راهی 
و لحظه ش��ماري ظهور موعود ق��رآن، آخرین ذخیرة الهی حضرت 
مهدی4؛ انتظار یعني حرکت به سمت تحقق آرزو هاي تاریخي 

بشري و آرمان هاي متعالي انساني در پرتو دولت کریمة مهدوي.
چنین انتظاري، چگونه بودن و ویژگي هاي شخص منتظر را نیز 
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در تفكر شیعی، انتظار 
به معناي امید به آیندۀ 
روشن، امید به دگرگوني 
و گشایش عظیم، امید 
به روي داد نجات بخش 
و عزت آفرین و امید 
به فرارسیدن ظهور 
منجی موعود حضرت 
مهدی4 است
چنین انتظاري، چگونه 
بودن و ویژگي هاي 
شخص منتظر را نیز 
مشخص مي كند و 
الزامات و بایسته هاي 
خاصی را می طلبد

هر پرچمي قبل از قیام حضرت قائم4 برافراش��ته ش��ود، صاحب آن طاغوت 
بوده، اطاعت او خروج از اطاعت خداست.

این نوع برداش��ت منفي از ظاهر این روایات، بر این استدالل استوار است که اقدامات 
زمینه س��از براي ظهور، مس��تلزم قیام علیه حاکمان جور و تغییر وضع سیاسي � اجتماعي 
است؛ در حالی که چنین اقداماتي اواًل طبق روایات، محکوم به بطالن و حرام است؛ ثانیًا 
بي نتیجه و محکوم به شکست است. بنابراین، در زمان غیبت جز سکوت و به انتظار ظهور 
حضرت نشس��تن، راه دیگري وجود ندارد! غافل از این که ای��ن نوع روایات، به قیام هایي 
ناظر است که به نام مهدي موعود4 صورت گیرد نه هر نوع قیام و اقدام اصالحي ولو 

براي اقامة حق و احیای دین.
اساسًا روایات مبني بر منع از قیام و حرمت آن، با توجه به قراین عصر صدور روایت، با 
هدف جلوگیري از سوءاس��تفاده برخي عناصر شیعي و نیز گروه عباسیان، از نام »مهدي« 
صادرش��ده اس��ت تا قیام خود علیه بني امیه را قیام مهدي موعود4 قلمداد نکنند و به 
اغراض سیاس��ي خود دست نیابند. این که برخي از خلفاي عباسي از جمله مهدي عباسي، 
خود را مهدي موعود قلمداد نمودند و حتي برخي قیام هاي شیعیان علیه دستگاه بني امیه، 
به نام »مهدي« انجام مي گرفت، نظیر قیام محمد بن عبداهلل بن الحس��ن7 معروف به 
نفس زکیه، که با عنوان مهدي موعود قیام خود را آغاز نمود و مردم را به بیعت فراخواند. 
حتي پدرش از امام صادق7 نیز خواس��ت با فرزندش بیعت نماید و در جنگ با بني امیه 
شرکت جوید؛ اما وقتي امام صادق7 به بیعت با او حاضر نشدند، عبداهلل سخت برآشفت 
و س��خنان ناروایی به حضرت گفت! هم چنین قراین متني ذیل روایت، نش��ان می دهد که 
منظور از این نوع روایات، جلوگیري از سوء اس��تفادة افراد فرصت طلبي اس��ت که درصدد 
بهره برداري سیاس��ي از اعتقادات م��ردم درباره موضوع امام مه��دي4 و انتظار ظهور 
بوده اند. به همین جهت در روایات، توجه مردم را به مسئله عالیم ظهور معطوف نموده اند 
تا کسي نتواند قبل از وقوع این عالیم و نشانه ها، خود را به نام مهدي موعود قالب کند.

بر اس��اس این برداش��ت، نه تنها هرگونه تالش در عصر غیب��ت براي برپایی حکومت 
اس��المي، باطل و بي نتیجه است، بلکه هر نوع تالش و برنامه ریزي در این جهت، نتیجة 
عک��س دارد و تأخیر قیام حضرت را موجب خواهد ش��د. طبق ای��ن دیدگاه، قیام حضرت 
مه��دي4 تنها داراي ماهیت انفجاري اس��ت که فقط از گس��ترش و رواج اختالف ها، 
حق کش��ي ها و تباهي ها ناش��ي مي ش��ود و هرگونه اصالحي مذموم است.8 قیام حضرت 
گرچه براي سامان دادن امور مردم صورت می گیرد، خود ساماني است که معلول پریشانی 
و بی س��امانی است؛ یعنی تا زمانی که صالح و راستی به نقطه صفر نرسد، حق و حقیقت 
هیچ طرف داري نداش��ته باشد، باطل یکه تاز میدان شود، جز نیروي باطل نیرویی حکومت 
نکن��د و فرد صالحي در جهان یافت نش��ود، این انفجار رخ نمي دهد و دس��ت غیب براي 

ورنجات حقیقت از آستین بیرون نمي آید! 
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در این نگرش، هر اصالحي محکوم است؛ زیرا هر اصالح، یک 
نقطة روشن به حساب می آید. تا زماني که در صفحه اجتماع نقطه 
روش��ني وجود دارد، دس��ت غیب ظاهر نمي شود بلکه برعکس هر 
گناه، فس��اد، ظلم، تبعیض، حق کشي و هر پلیدي، به حکم این که 
مقدمة اصالح کلي است و انفجار را قریب الوقوع مي کند، رواست؛ 
زیرا »الغایات تبرر المبادي«؛ هدف ها وس��یلة نامشروع را مشروع 
مي کند. پس، ترویج و اشاعه فساد، بهترین کمک به تسریع ظهور 
و بهترین ش��کل انتظار اس��ت. بنابراین، گناه هم فال است و هم 
تماش��ا؛ هم لذت است و کام جویي و هم کمک به انقالب مقدس 

نهایی.9 
البت��ه ط��رف داران این دیدگاه که نوعًا خود اف��راد صالحند، در 
نگرش تفریطي شان به مسئلة انتظار ظهور، یک سان نیستند، بلکه 

بعضي دیدگاه تفریطي شدید و برخي نیز نظر مالیم تري دارند.
امام خمیني; که خود یکی از مصلحان بزرگ ش��یعه و احیاگر 
اندیشة انتظار است، در یک طبقه بندي جامع، طرف داران این نوع 
نگ��رش منفي را ک��ه در دوران قبل از پیروزي انقالب اس��المي 
تا حدي ش��یوع یافته بود، به چند دس��ته  انزواگ��را، عافیت طلب و 

تکلیف گریز، تقسیم مي کند:
بعضي ها انتظار فرج را به این مي دانند که در مسجد، در 
حسینیه و در منزل بنشینند و دعا کنند و فرج امام زمان را 
از خدا بخواهند... فكر این که یك کاري بكنند نبودند. یك 
دستة دیگر بودند که انتظار فرج را مي گفتند این است که 
ما کاري نداش��ته باشیم به این که در جهان چه مي گذرد، 
بر ملت ها چه مي گذرد، به این چیزها کار نداشته باشیم؛ 
ما تكلیف هاي خودمان را عمل مي کنیم؛ براي جلوگیري 
از ای��ن امور هم خود حضرت بیاید ان ش��اءاهلل درس��ت 
مي کنن��د؛ دیگر ما تكلیفي نداریم جز این که دعا کنیم که 
ایشان بیاید و کار به آن چه در دنیا مي گذرد یا در مملكت 
خودمان مي گذرد، نداشته باشیم... یك دسته مي گفتند که 
خوب، باید عالم پر از معصیت بشود تا حضرت بیاید. ما 
باید نهي از منكر نكنیم؛ امر به معروف هم نكنیم تا مردم 
ه��ر کاري مي خواهند بكنند؛ گناهان زیاد بش��ود تا فرج 
نزدیك بش��ود... یك دس��ته از این باالتر، مي گفتند: باید 
دامن زد به گناهان؛ دعوت کرد مردم را به گناه، تا دنیا پر 
از ظلم و جور ش��ود و حضرت زود تر تشریف بیاورد... 
یك  دسته دیگر بودند که مي گفتند: هر حكومتي اگر در 

زمان غیبت محقق بش��ود، این حكومت باطل است و بر 
خالف اسالم است.10

وی با نکوهش کس��اني که در زمان غیبت، تشکیل حکومت را 
جایز نمي دانند و هرگونه حرکت اصالحی و تالش سیاس��ی برای 
قیام علیه ستم گران را حرام مي شمارند، خطاب به آنان مي فرماید: 
ِكنَی  اي بي خردان! اس��المي که مي گوید: (َوَقاتُِلـوا امْلـرُْشِ
ًة)11 آیا مي گوید بنش��ینید تا طعمة  ـًة َكـاَم ُیَقاتُِلوَنُکـْم َكافَّ َكافَّ
دیگران ش��وید؟ اس��المي که مي گوی��د: (َواْقُتُلوُهـْم َحْیُث 
َثِقْفُتُموُهم َوَأْخِرُجوُهْم ِمْن َحْیُث َأْخَرُجوُكْم)12 آیا مي گوید 
دست روي دست بگذارید تا دیگران بر شما چیره شوند؟ اسالمي 
ِذیـنَ ُیَقاتُِلوَنُکْم)13  که مي گوید: (َوَقاتُِلوا ِف َسـِبیِل الّلـِه الَّ
مي گوید خود را تس��لیم دیگران کنید؟ اس��المي که مي گوید: 
»اخليكّلـه ف الّسـیف و تت ظّل الّسـیف و ل یقیم الّناس 
اّل الّسیف و الّسیوف مقالید اجلّنة و الّنار«14 و »للجّنة باب 
یقال له باب املجاهدین«15 و صدها آیات و احادیث دیگر براي 
جنگ با اجانب و براي استقالل کشور، آیا مردم را از کوشش و 

جنگ بازمي دارد؟16

در می��ان ط��رف داران این دی��دگاه، تفاوت ه��اي اندکي دیده 
مي ش��ود، اما همگي در مورد بالتکلیفي ش��یعیان در عصر غیبت، 
درباره زمینه س��ازي ظهور و واگذاري اصالح امور به تشریف آوري 
خود حضرت اشتراک  نظر دارند. از این رو، با وجود تفاوت هایي که 
میان دیدگاه این دسته وجود دارد، حتی خوش بینانه ترین حالت آن 
را نی��ز نمي توان به منزله یک انتظار جزی��ی پذیرفت. چون با این 
نوع نگاه بس��ته، نمي توان آموزة انتظار در فرهنگ شیعي را تفسیر 

نمود و از خاستگاه و الزامات آن سخن گفت.
ای��ن نوع تلقي از انتظار، در زمان رکود جامعه ش��یعي در دوران 
قبل از پیروزي انقالب، حتي دامن گیر بس��یاري از علما نیز ش��ده 
بود، اما تجربه عیني پیروزي انقالب اس��المي ایران از یک س��و و 
روشن گري هاي روحانیان آگاه شیعه، به ویژه هشدارهاي بیدارکننده 
امام خمیني; در مورد خطرها و آسیب هاي فرسایش گر این تفکر 
تاریک اندیش، موجب گردید که این نوع نگاه منفي به مقولة انتظار، 

از حوزة تفکر شیعي خارج گردد و به نفوذ آن پایان داده شود.
بنابراین، انتظار خاموش، منفعالن��ه و انزواگرایانه، با محکمات 
قطعی احکام سیاس��ی اسالم، تضاد آش��کار دارد. ضمن این که در 
آموزه های اهل بیت:، بر چنین برداشت نادرستی از انتظار، خط 
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هدیۀ ظهور چیزي 
نیست كه خداوند آن را 
علي رغم نبود شرایط 
الزم، بر جامعۀ بشري 
تحمیل نماید؛ بلكه 
شرط این مهم این است 
كه مردم از سر شعور 
و آگاهي و با میل و 
انتخاب خود، اهمیت و 
ضرورت ظهور حضرت 
حجت4 را درك 
كنند و با مجاهدت و 
برنامه ریزي، در جهت 
تحقق این مهم تالش 
نمایند تا خداوند آنان را 
از چنین نعمتی بهره مند 
سازد و وعدۀ الهي بر 
ظهور منجي موعود، 
محقق گردد

بطالن کش��یده ش��ده اس��ت؛ زیرا روایات، انتظار از س��نخ »عمل« را معرفی می کنند نه 
بي عملي و تماش��ا و بي اعتنایی؛ آن هم بهترین عمل »أفضل أعامل ُاّمتي انتظارالفرج«،17 
بزرگ تری��ن عمل »إنتظار الفـرج من أعظم الفـرج«18 و محبوب ترین جهاد »أفضل جهاد 

ُاّمتي انتظار الفرج«.19

ب( انتظار زمینه ساز
منظور از انتظار زمینه ساز، نگاه جامع و کاربردي به مقولة انتظار است. در این نوع نگاه، 
نه تنها اراده، تالش و خواست جمعي، نقش مؤثر و تعیین کننده در تسریع ظهور دارد، بلکه 
اساس��ًا انتظار بدون توجه به سازوکارها و اقدامات زمینه ساز، امري نامعقول و بي معناست. 
خوش بختان��ه این نگاه مثب��ت وکاربردي به مفهوم انتظار، امروزه به یک نگرش غالب در 

میان پژوهش گران معاصر تبدیل شده است.
در ای��ن نگرش که ارزیابی دقیق اوضاع گذش��ته و تالش برای تغییر وضعیت موجود، 
جزو الزامات تفکر انتظار محس��وب می شود، تکالیف فردی و اجتماعی شخص منتظر نیز 

تا حدي روشن مي گردد.
این نوع انتظار، تعهدآور، تحرک بخش و نیروآفرین است و شناخت، تعهد و تالش برای 
فراهم س��ازی مقدمات ظهور از راه ایجاد آمادگي های فکري، روحي و جسمي برای کسب 
ورع و پاکي، تالش در جهت گسترش فضیلت هاي اخالقي و زدودن مظاهر ظلم و پلیدي 

در جامعه جوهر اصلي آن است. امام صادق7 مي فرماید:

من رّس أن یكون من أصحاب القائم فلینتظر و لیعمل بالورع و حماسن الخالق 
و ه�و منتظ�ر فإن مات و ق�ام القائم بعده كان له من الج�ر مثل أجر من أدركه 

فجّدوا؛20
هرکه دوست دارد در زمرة یاران قائم4 قرار گیرد، باید منتظر ظهورش باشد و 
در حال انتظار، مطابق تقوا و نیكي رفتار نماید. اگر هم قبل از قیام حضرت بمیرد، 

اجر و پاداش کسي را دارد که ظهور قائم را درك کرده باشد.

بر اساس این نوع نگاه، هدیة ظهور چیزي نیست که خداوند آن را علي رغم نبود شرایط 
الزم، بر جامعة بشري تحمیل نماید؛ بلکه شرط این مهم این است که مردم از سر شعور و 
آگاهي و با میل و انتخاب خود، اهمیت و ضرورت ظهور حضرت حجت4 را درک کنند 
و ب��ا مجاه��دت و برنامه ریزي، در جهت تحقق این مهم تالش نمایند تا خداوند آنان را از 

چنین نعمتی بهره مند سازد و وعدة الهي بر ظهور منجي موعود، محقق گردد.
این دیدگاه بر این اس��تدالل اس��توار اس��ت که پدی��دة ظهور، گرچ��ه یک رخ داد 
فوق العاده و بي نظیر محس��وب می ش��ود، هرگز یک پدیدة فراطبیعي و بریده از اوضاع 
ج��اري در این عالم نیس��ت. بلکه از ای��ن نظر، رخداد ظهور ب��رای برپایی نظام عدل 
جهان��ي و تحقق حاکمیت همه جانبة دین اس��الم، یک حادثة طبیعي مربوط به جامعة 
انس��اني، براي س��امان دادن به اوضاع و چگونگی زندگی است که تأثیر و تأثر متقابل 
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نس��بت به یک دیگر دارد. بدیهي اس��ت چنین رخدادي همانند 
دیگ��ر رخداد هاي طبیعي، عوامل، مقدمات و بس��ترهاي خاص 
خود را مي طلبد که بدون آن، تحقق چنین تحول عظیمي، امري 

ناممکن و انتظاري نامعقول است.
ب��ه همین دلیل، امام مه��دي4 در این اقدام بزرگ، قبل از 
هرچیز به فراهم شدن نیرو و یاران ویژه نیاز دارد تا با حمایت آنان، 
چنین بناي عظیمي را پي ریزي نماید؛ یارانی که تمامي مشکالت 
آغازی��ن انق��الب را با ج��ان و دل تحمل نمایند و دش��واري ها و 
رن��ج و س��ختي، هرگز آنان را به س��توه نیاورد. تأکی��د روایات بر 
دشواري هاي زمان قیام حضرت مهدی4 نیز، گویاي پر هزینه 
بودن رخداد ظهور اس��ت. وقتي بش��یر نبال وارد مدینه مي ش��ود، 
به امام باق��ر7 عرض مي کند: »إهنم یقولـون إّن املهدّی لو قام 
لستقامت له األمور عفوًا و ل يریق حمجمة دم؛ تلقي مردم درباره 
ظهور مهدي این اس��ت که وقتي ظهور کند، همه چیز خودبه خود 
درس��ت مي ش��ود، بدون این که قطره خوني ریخته ش��ود.« امام 

باقر7 در رد چنین خیال باطلي فرمود:

كاّل و اّل�ذي نف�ي بی�ده ل�و اس�تقامت لح�د عف�وًا 
الستقامت لرسول اهلل6 حنی ُادمیت رباعیته و شّج 

يف وجهه؛21
به خدایی که جانم در قبضة قدرت اوس��ت، سوگند 
که چنین نیست. اگر بنا بود مشكالت فراروي مهدي، 
بدون هزین��ه و زحمت برطرف ش��ود، این امر براي 
رس��ول خدا که س��رآمد همة بندگان اس��ت، تحقق 
مي یافت؛ در حال��ي که دندان هاي مبارك پیامبر6 
با ضربات دشمن شكست و از پیشاني مبارکش خون 

جاري شد.

حضرت در ادامه تأکید مي کنند:

و اّلذی نفس�ی بیده حّتی نمس�ح نح�ن و أنتم العرق و 
العلق؛22

به خدا س��وگند که ظهور تحقق نمي یابد، مگر این که ما 
و ش��ما )حضرت در این جا خ��ود را در جایگاه یكي از 
شیعیان و یاران مهدي قرار داده است(، از شدت پیكار با 

دشمن، در عرق و خون خود غوطه ور شویم.

ایش��ان هم چنین این مطلب را در پاسخ مفضل  بن  عمر یادآور 
می ش��وند. مفضل مي گوید: »در محض��ر امام صادق7 بودم که 
ذکري از حضرت قائم4 به میان آمد. عرض کردم: إّنی ألرجوا 
أن یکون أمره فی سـهولة؛ امیدوارم کار او به آس��اني انجام گیرد.« 

حضرت فرمود:
ال یكون ذلك حّتی تُ�مسحوا العلق و العرق؛23

کار مه��دي این گون��ه آس��ان که ش��ما تص��ور مي کنید 
نیست، مگر این که ش��ماها در خون و عرق فرو روید و 

دشواري هاي قیام او را احساس کنید.

معّم��ر بن خالد نیز نقل مي کند: نزد ام��ام رضا7 بودیم که 
ذکري از حضرت قائم4 به میان آمد. امام رضا7 فرمود:

أنتم الیوم أرخی بااًل منكم یومئذ. قالوا: و كیف؟ قال: 
لو قد خرج قائمنا7 ل یكن إاّل العلق و العرق و النوم 
عل�ی ال�رّسوج و ما لب�اس القائ�م7 ااّل الغلی�ظ و ما 

طعامه ااّل اجلشب؛24
ش��ما اکنون در امن و راحتي به س��ر مي برید. پرسیدند: 
چگونه ما در راحتي هس��تیم؟ فرمود: اگر حضرت قائم 
خروج کند، جز خون و ریختن عرق و خواب بر پش��ت 
اسب هاي تندرو در میدان هاي رزم و مبارزه، نخواهد بود 
و خود قائم نیز جز لباس خش��ن و غذاي ساده، استفاده 

نخواهد کرد.

این نوع روایات، همگي مؤید تفس��یر زمینه ساز از مفهوم انتظار 
ظهور اس��ت. تأکیدات مطرح شده در این روایات درباره مشکالت 
هنگام ظهور، همه به پرهزینه بودن امر ظهور و لزوم آمادگي براي 
فداکاري در این راه نظارت دارد. بدیهي اس��ت انسان منتظري که 
پیمان وفاداري با رهبر و موالیش بسته، »و نصتی لکم معدة«،25 
 باید خود را براي چنین روزي آماده نماید و اس��تعداد تحمل رنج ها 
و مشقات آن چه را به انتظار او نشسته، در خود پدید آورد تا حقیقتًا 

منتظر ظهور حضرت باشد.
س��نت هاي الهي در قرآن نیز مؤید دیگر بر تفس��یر زمینه ساز از 
مفهوم انتظار اس��ت. قرآن، س��نت الهي در مورد روند تحوالت در 
عرصة حیات انساني، اعم از جنبه هاي فردي و اجتماعي را این گونه 

بیان مي فرماید:
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نقش ستایش برانگیز 
امام خمیني; در 
احیاي اندیشۀ 
انتظار و تصحیح 
برداشت های نادرست 
در مقولۀ انتظار، بسیار 
برجسته است. امام; 
با جامع نگري و نگاه 
كاربردي به مفاهیم 
دیني، مفهوم انتظار را 
از معناي رایج آن در 
گذشته دگرگون ساخت 
و با آوردن تعریف 
جدید و راه گشا، 
توانست اندیشۀ انتظار 
را با مقوالت فرهنگ، 
سیاست و حكومت، 
پیوند دهد و ادبیات 
سیاسی در گفتمان 
شیعي را متحول سازد

وا َما بَِأنُفِسِهْم)26 ُ ُ َما بَِقْوٍم َحتَّى  ُیَغریِّ �َه اَل ُیَغریِّ (إِنَّ اللَّ
در حقیقت، خدا حال قومی را تغییر نمی دهد تا آنان حال خود را تغییر دهند.

لس��ان آیة ش��ریفه عام اس��ت و اطالق دارد و هر نوع تغییرات در سرنوش��ت فردي، 
اجتماعي، مادي و معنوي را ش��امل مي ش��ود. آیه درصدد آن اس��ت ک��ه قانون مند بودن 
تغیی��رات اجتماعي و نقش اراده و اختیار انس��ان در چگونگي وضع ح��ال و آینده را بیان 
فرمای��د. این قانون مند بودن تغیی��رات، به فرآیند تحوالت اجتماعی و روند ش��کل گیری 

سرنوشت آینده مربوط است. 
انتظار زمینه س��از، بر این نگرش قرآني تکیه دارد. بر اس��اس این نگرش، هرگز نباید 
بحث انتظار را جداي از کارکردهاي اجتماعي جامعة منتظر، در نظر گرفت و با دست روي 
دست گذاشتن، به تحقق ظهور و دست آوردهاي آن چشم دوخت. بلکه در این نگاه، انتظار 
ظهور مه��دي4 به معناي انتظار تحول عظیم جهان��ي در عرصه هاي مختلف امنیت، 
سیاس��ت، اقتصاد، فرهنگ و تالش در جهت تحقق آن است. در انتظار فعال و زمینه ساز، 
ش��خص منتظر، خود را در این فرآیند، دخیل و س��هیم مي داند و در برابر این پروژه عظیم 
بش��ري، دغدغه دارد و با ش��ناخت صحیح از اوضاع، به میزان اس��تعداد و توان، به ایفاي 

نقش مي پردازد.

انتظار زمینه ساز در نگرش امام خمیني;
نقش س��تایش برانگیز امام خمیني; در احیاي اندیشة انتظار و تصحیح برداشت های 
نادرس��ت در مقولة انتظار، بس��یار برجسته اس��ت. امام; با جامع نگري و نگاه کاربردي 
ب��ه مفاهی��م دیني، مفهوم انتظار را از معناي رایج آن در گذش��ته دگرگون س��اخت و با 
آوردن تعریف جدید و راه گش��ا، توانس��ت اندیشة انتظار را با مقوالت فرهنگ، سیاست و 
حکومت، پیوند دهد و ادبیات سیاس��ی در گفتمان شیعي را متحول سازد. امام خمیني; 
با درایت و نبوغ خاصي که از دقت نظر و وسعت شعاع فکري ایشان حاکي است، مفهوم 
انتظ��ار را از عنصر »زمینه س��ازي«، انفکاک ناپذیر مي داند و انتظار فعال و زمینه س��از را 

این گون��ه تبیی��ن مي کن��د:
ما همه انتظار فرج داریم و باید در این انتظار خدمت کنیم. انتظار، قدرت اس��الم 
اس��ت و ما باید کوشش کنیم تا قدرت اسالم در عالم تحقق پیدا کند و مقدمات 

ظهور ان شاءاهلل تهیه شود.27

ایش��ان ضمن این که تالش زمینه س��از در جهت احیاي هویت اس��المي مسلمانان را 
مهم ترین رسالت جمهوري اسالمي اعالم مي کند و مسلمانان جهان را به پیروي از اصول 

تصاحب قدرت در جهان فرامي خواند، مي فرماید: 
من با صراحت اعالم مي کنم که جمهوري اس��المي ب��ا تمام وجود، براي احیاي 
هویت اس��المي مسلمانان در سراسر جهان، س��رمایه گذاري مي کند و دلیلي هم 
ورندارد که مسلمانان جهان را به پیروي از اصول تصاحب قدرت در جهان دعوت 
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نكند و جلوی جاه طلب��ي و فزون طلبي صاحبان قدرت، 
پول و فریب را نگیرد.28 من با اطمینان مي گویم، اس��الم 
ابرقدرت ها را به خاك مذلت مي نش��اند؛ اس��الم موانع 
ب��زرگ داخل و خارج مح��دودة خ��ود را یكي پس از 
دیگ��ري، برطرف و س��نگرهاي کلیدي جه��ان را فتح 

خواهد کرد.29 

ما با خواست خدا دست تجاوز و ستم همة ستم گران را 
در کش��ورهاي اسالمي مي شكنیم و با صدور انقالب مان 
ک��ه در حقیقت صدور اس��الم راس��تین و بی��ان احكام 
محمدي6 اس��ت، به س��یطره و ظل��م جهان خواران 
خاتمه مي دهی��م و با یاري خداون��د، راه را براي ظهور 
 منج��ي و مصل��ح کل و امام��ت مطلقة ح��ق، امام زمان

 � ارواحنا له الفداء � هموار مي کنیم.30

مس��ئوالن ما باید بدانند که انقالب م��ا محدود به ایران 
نیس��ت. انقالب مردم ایران، نقطة ش��روع انقالب بزرگ 
جهان اس��الم به پرچم داري حضرت حجت � ارواحنا له 
الفداء � اس��ت... باید مسئوالن دولت جمهوري اسالمي، 
تمام س��عي و توان خود را در ادارة بهتر مردم بنماید، اما 
این بدان معنا نیست که آنها را از اهداف عظیم انقالب که 

ایجاد حكومت جهاني اسالم است، منصرف کند.31

م��ا درص��دد خش��كاندن ریش��ه هاي فاس��د صهیونیزم، 
سرمایه داري و کمونیزم در جهان هستیم. ما تصمیم گرفته ایم 
ب��ه لطف خدا و عنایت خداوند بزرگ، نظام هایی را که بر 
این س��ه پایه اس��توار گردیده اند، نابود کنیم و نظام اسالم 

رسول اهلل6 را در جهان استكبار، ترویج نماییم.32

البته این پرکردن دنیا از عدالت، این ]کار[ را ما نمي توانیم 
بكنیم؛ اگر مي توانس��تیم مي کردیم، اما چون نمي توانیم، 
ایشان باید بیاید... اما باید فراهم کنیم کار را؛ فراهم کردن 
اس��باب این است که کار را نزدیك بكنیم، کار را هم چو 

بكنیم که مهیا بشود عالم براي آمدن حضرت33.7

بی ش��ک انتظار زمینه ساز، به معناي صحیح آن، چنین ایمان و 
عزم فوالدینی را مي طلبد و به چنین ش��عور، درک، اراده، تصمیم، 
قاطعی��ت و صالبت آهنینی نی��از دارد. با چنی��ن نگرش و عزم و 
اراده اي مي توان راه برد آیندة شیعه و جهان اسالم را ترسیم نمود و 

خود را منتظر و زمینه ساز حکومت مهدوي دانست.

ضرورت ها و الزامات انتظار زمینه ساز
ب��ا توجه به آن چه اش��اره گردید، مقولة انتظار ظهور با مس��ئلة 
آمادگي، زمینه س��ازي و برنامه ریزي براي اجرایی شدن اهداف بلند 
دین��ي و فراهم نمودن مقدمات ظهور، رابط��ة انفکاک ناپذیر دارد. 
در عص��ر انتظار، توجه به الزامات عقیدتي � فرهنگي و سیاس��ي � 
اجتماعي اندیش��ة انتظار ضروری است و باید در دستور کار جامعة 
منتظران قرار گیرد. در ادامه، به برخي از این ضرورت ها و بایسته ها 

اشاره مي کنیم:

1. معرفت منتظرانه
شناختن و شناس��اندن امام منتَظر4 و اهداف ظهور او، جزو 
اولین و مهم ترین الزامات انتظار زمینه ساز است؛ زیرا بدون معرفت 
و شناخت، نه تنها سخن از زمینه سازي، مفهوم نمي یابد، بلکه اساسًا 

اندیشة انتظار شکل نمي گیرد.
م��راد از معرف��ت منتظران��ه در این جا، تنها ش��ناخت ظاهري و 
شناس��نامه اي، یعني شناخت حسب و نس��ب حضرت نیست، بلکه 
منظ��ور معرفت از روی بصیرت، همراه با پیوند قلبي و انس معنوی 
است که حصول آن، قدري دشوار است. این معرفت هم یک تکلیف 
همگان��ي به ش��مار می آید و هم به تفکر و تعق��ل نیاز دارد. حداقل 
نصاب چنین معرفتی، هم س��نگ دانس��تن امام عصر4 با پیامبر 

اکرم6 جز در مسئلة نبوت است. امام صادق7 مي فرماید:

أدنی معرفة اإلمام أّنه عدل الّنبّي ااّل درجة الّنبّوة و وارثه 
و أّن طاعته طاعة اهلل و طاعة رسول اهلل و الّتسلیم له فی 
كّل أم�ر و ال�ّرّد إلیه و الخذ بقوله و یعلم أّن اإلمام بعد 
رس�ول اهلل6، عيّل ب�ن ايب طالب و بعده احلس�ن ثّم 

احلسنی... و احلّجة من ولد احلسن؛34
کمترین درجة معرفت امام، اعتقاد به هم سنگ بودن امام 
با پیامبر6 اس��ت، مگر در درجة نبوت که امام، وارث 
پیامبر6 اس��ت. اطاعت او اطاعت خدا و پیامبر خدا، 
و فرمان ب��رداری از او و واگذاري ام��ور به او و عمل به 
اوامر اوس��ت و نیز اعتقاد به این ک��ه بعد از پیامبر6، 
علي بن ابي طالب و بعد از او حسن و حسین تا حجة بن 

الحسن4 امام مسلمین  هستند.
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وقتي انسان به این 
باور قلبي رسید كه 
امام عصر4 قبل از 
آن كه یك رهبر دیني 
ـ سیاسي باشد، 
دارای مقام والیی در 
نظام تكوین است، 
آن گاه خود را ناگزیر 
و مضطر به امام7 
مي داند. با پیدایش 
چنین بینشی، عطش 
درونی او ناچار وی 
را به سوي امام7 
می كشاند

طبق این کالم، پایین ترین درجة معرفت امام، این است که اواًل امام، در شئون تکویني 
و تشریعي، جز در بعد نبوت، هم شأن پیامبر6 هستند. ثانیًا این شناخت مطابق با معرفت 
شیعي است؛ یعنی خلفاي بالفصل پیامبر6 را منحصر در دوازده امام معصوم7 بدانند 

نه دیگران؛ و اساسًا معناي انتظار، در حوزة معرفت شیعي موضوعیت مي یابد.
معرف��ت امام عصر4 بدون توجه به جایگاه تکویني امام در عالم هس��تي و اضطرار 
و ناچاري انس��ان به امام7، به دست نمی آید؛ زیرا تا انسان جایگاه محوري امام7 در 
نظام هس��تي را درک نکند، خود را نیازمند و مضطر ب��ه امام نمي بیند و تا وقتي ضرورت 
وجود امام را در حد اضطرار احس��اس نکند، ش��ئون تشریعي امام را درک نمي کند، تا او را 
هم سنگ پیامبر6 بداند و رهبري او را بپذیرد و مطاع او باشد؛ اگر هم مي پذیرد، ناشي 

از تقلید است نه از روي خرد و تحقیق.
وقتي انس��ان به این باور قلبي رسید که امام عصر4 قبل از آن که یک رهبر دیني 
� سیاس��ي باشد، دارای مقام والیی در نظام تکوین است، آن گاه خود را ناگزیر و مضطر 
ب��ه امام7 مي داند. با پیدایش چنین بینش��ی، عطش درونی او ناچار وی را به س��وي 

امام7 می کشاند.
ب��راي این که ذه��ن مردم دچار انحراف س��طحي نگري در امام شناس��ي نگ��ردد و با 
مقیاس ه��اي متع��ارف در مورد یک رهبر سیاس��ي و زعیم حکومتي به ام��ام نگاه نکنند، 
ضرورت نگرش کالمي به این موضوع، امری ضروری اس��ت؛ یعني ابتدا  باید توجهات به 
س��مت ش��ئون تکویني و جایگاه رفیع امام7 در عالم هستي، معطوف گردد؛ زیرا شئون 
تش��ریعي و زعامت دیني و سیاس��ي امام7، امري اعتباري و برخاسته از شئون حقیقي 

والیی و تکویني مقام امامت است.
ب��ا چنین نگاهي، معلوم مي ش��ود که امام عصر4 قبل از آن ک��ه یک رهبر دیني و 
زعیم سیاسي جامعه باشند، زمام دار عالم تکوین هستند؛ ایشان نه تنها ولي نعمت و واسطة 
فیوضات الهي و برکات زمیني و آسماني به حساب می آیند، بلکه مایة تداوم حیات و بقای 

عالم هستند.

... القائ�م النتظر الهدّی الرجی اّلذی ببقائه بقیت الّدنیا و بیمنه رزق الوری و 
بوجوده ثبتت الرض و الّسامء...؛35

آن امام قائم که چش��م ها در انتظار اوست و امیدها به آمدن او دوخته شده، کسي 
است که جهان هستي به برکت وجود او، باقي و برقرار مانده است.

ب��ا چنین نگاهی، ضرورت »عصمت« به عنوان ش��رط اصلی جانش��یني پیامبر6، 
آش��کار می شود و تفاوت جوهري امامت شیعي با خالفت و سلطنت سني براي هر انسان 

منصف و اهل فکري، روشن می گردد.
این نوع معرفت، تنها با نگرش کالمي شیعي، به دست می آید. در پرتو چنین معرفتي،36 
ورانس��ان همواره رش��تة ارتباطش را با خدا و پیامبر6 و امام عصر4 استوار مي بیند، 
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چون خ��ود را به ریس��مان هدایت )حبل اهلل( گره زده اس��ت. لذا 
پیوس��ته از خدا مي خواهد که این پیوند را ناگسس��تني گرداند و با 

چنین درخواست و دغدغه اي، به انتظار مي نشیند.

الّلهم عّرفني نفسك فإّنك إن ل تعّرفني نفسك ل أعرف 
نبّیك الّلهم عّرفني رسولك فإّنك إن ل تعّرفني رسولك 
ل أع�رف حّجت�ك الّله�م عّرفن�ي حّجت�ك فإّن�ك إن ل 

تعّرفني حّجتك ضللت عن دیني؛37
خدایا خودت خودت را بر من بشناس��ان که اگر خودت 
را برایم نشناس��اني، پیامبرت را نخواهم شناخت؛ خدایا 
پیامب��رت را بر من بشناس��ان و اال حجت��ت را نخواهم 
شناخت؛ خدایا حجتت را بر من بشناسان که اگر حجتت 
را بر من نشناس��اني، دینم را رها خواه��م کرد و گمراه 

خواهم شد.

این دعایی است که امام صادق7 آن را براي منتظران ظهور 
در عصر غیبت توصیه می فرمایند. در این س��ه خواس��تة معرفتي، 
تکیة اصلي انس��ان منتظر، بر خواس��ته س��وم، یعني معرفت امام 
عصر4 اس��ت؛ زیرا سررش��تة دیانت و هدایت انس��ان، در گرو 
معرفت حجت عصر4 است و آن دو معرفت قبلي نیز، با این که 
ب��ر معرفت حجت تق��دم دارد، در معرفت حجت نهفته اس��ت. لذا 
وقتي از امام حس��ین7 سؤال می شود: »فام معرفة اهلل؟« حضرت 

می فرماید:

معرف�ة أه�ل كّل زم�ان إمامه�م اّل�ذي ي�ب علیه�م 
طاعته؛38

معرفت خدا همان معرفت امام عصر در هر زمان است؛ 
زی��را معرفت توحیدي، در گرو معرفت نبوت اس��ت و 

معرفت نبوت، در معرفت امامت تبلور می یابد.

در روایات، معرفت امام عصر4، اس��اس انتظار معرفی شده 
اس��ت؛ به گونه اي که با وجود چنین معرفتي، حتي کس��اني که به 
درک عص��ر ظهور موفق نگردیده اند نی��ز در زمره منتظران ظهور 
و همراه��ان و پا در رکابان حضرت حج��ت4 قرار می گیرند و 
پاداش یک ساني با آنان دارند. بنابراین »معرفت«، زیربناي اندیشة 

انتظار ظهور را تشکیل می دهد. امام باقر7 مي فرماید:

و ال یع�ذر الّن�اس حّت�ی یعرف�وا إمامه�م و م�ن مات و 
ه�و ع�ارف إلمامه ال ی�رّضه تق�ّدم هذا الم�ر أو تأّخره 
و م�ن م�ات عارف�ًا إلمامه كان كم�ن هو م�ع القائم يف 

فسطاطه.39
و نیز امام صادق7 مي فرماید:

م�ن م�ات منتظرًا ل�ذا الم�ر كان كمن كان م�ع القائم 
يف فس�طاطه ال ب�ل كان كالّضارب بنی یدي رس�ول اهلل 

بالّسیف؛40
هرکس بمیرد در حالي که منتظر ظهور قائم است، همانند 
کسي باشد که همراهي حضرت قائم را درك نموده و در 
خیمة وي حضور دارد؛ بلكه باالتر، همانند کسي است که 

در پیش روي پیامبر6 بر دشمنان شمشیر مي زند.

ای��ن ض��رورت معرفت ام��ام و حجت عصر، همان بایس��تگي 
مهمي است که هیچ کس از چنین تکلیف معرفتي، برکنار و معذور 

نیست.

2. سلوک منتظرانه
دومین بایس��تگي انتظار زمینه س��از، نمود و ظه��ور این باور در 
رفتار و سلوک شخصی و اجتماعی انسان منتظر است؛ زیرا احیاي 
ارزش هاي الهي و آراستگي جامعة منتظر به فضایل انسانی، هدف 
اصلي در بحث انتظار است. از این رو، نمي توان منتظر ظهور بود اما 
در عمل، دغدغه اهداف ظهور را نداشت؛ زیرا مأموریت اصلي امام 
مهدي4 نیز حاکمیت بخشي اسالم در جهان و اجراي عدالت در 
جامعه اس��ت. بنابراین، الگوپذیري عملي از روش حضرت در عصر 

انتظار، شرط چنین انتظاري است.
امام صادق7 مي فرماید:

م�ن رّسه أن یكون من أصحاب القائم فلینتظر و لیعمل 
بال�ورع و حماس�ن الخ�الق و ه�و منتظر... فج�ّدوا و 

اتنظروا هنیئًا لكم أّیتها العصابة الرحومة؛41
هرکس آرزو دارد که از جملة اصحاب حضرت قائم4 
به شمار آید، باید منتظر او باشد و در این حال انتظار، با 
تقوا و اخالق نیك رفتار نمایند. پس جدي باش��ید و در 
آراستگي اخالقي و رفتاري خود پافشاري کنید و منتظر 
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فرج باش��ید. گوارا باد بر شما این انتظار و چشم به راهي، اي گروه اهل رحمت و 
نجات!

طب��ق این حدیث، س��لوک منتظرانه و الگوپذیري عمل��ي و اخالقي از امام عصر4 
در دوران انتظ��ار، تنه��ا راه قرارگرفتن در صف یاران مهدي4 اس��ت. امام باقر7 در 
ُکْم ُتْفِلُحوَن)42  ـَه َلَعلَّ ُقوا اللَّ وا َوَصابُِروا َوَرابُِطوا َواتَّ ِذیَن آَمُنوا اْصِبُ ا الَّ َ ذیل آیه شریفه (َیا َأيُّ

مي فرماید:
اصبوا علی أداء الفرائض و صابروا عدّوكم و رابطوا إمامكم النتظر؛43

در انج��ام دادن واجبات دیني، مقاوم و اس��توار و در مقابل دش��منانتان محكم و 
باصالبت باش��ید و با امام خ��ود که در انتظار او نشس��ته اید، پیوند معنوي ایجاد 

نمایید.

خود امام عصر4 والیت پذیري و عمل به احکام و دس��تورهای الهي را به پیروان و 
منتظران ظهور س��فارش می کنند. حضرت در توقیعي به ش��یخ مفید;، به شیعیان منتظر 

چنین توصیه می فرماید:

فلیعم�ل كّل امرئ منكم بام یق�ّرب به من حمّبتنا و یتجّنب ما یدنیه من كراهتنا و 
س�خطنا فان أمرنا بغته فجاءة حنی ال تنفعه توبة و ال ینجیه من عقابنا ندم علی 

حوبة؛44
پ��س هرکدام از ش��ما، به آن چه نزدیكي و جلب محبت م��ا اهل بیت: را موجب 
می گردد، عمل کنید و از کارهایي که ناراحتي و خش��م ما را برمي انگیزد، دوري 
گزینید؛ زیرا فرمان ظهور، دفعي و ناگهاني است؛ آن وقت توبه براي کسي سودي 
نخواهند داش��ت و نیز پشیماني کس��ي از کار زشت، وي را از مجازات ما نجات 

نخواهد داد.

یعن��ي خود را با عمل صالح و اخالق نیکو، آماده نگه دارید و منتظر امر ظهور باش��ید. 
حض��رت در دعاي معروف ف��رج نیز، توفیق بندگي و عمل طبق دس��تورهای دیني و نیز 

دوري از معصیت را از پیش گاه خداوند درخواست می فرماید:
الّلهم ارزقنا توفیق الّطاعة و بعد العصیة و...45

بنابراین، الگوپذیري و سلوک منتظرانه یعنی عمل طبق تقوا و تزیین به آراستگي هاي 
اخالقي و ارزش��ي، یکي از بایسته هاي جدي اندیشة ظهور است؛ چنان که امام صادق7 
و خ��ود امام عصر4 بر ض��رورت آن تأکید فرموده اند. به ع��الوه، الگوپذیري عملي و 
اخالقي، الزمة معرفت و اعتقاد به امام زمان4 اس��ت، وگرنه چنین باوري بدون تأسي 

عملي و اخالقي به سیرة اهل بیت:، معنا نخواهد داشت.
س��لوک منتظرانه، مس��تلزم ارتقای س��طح بینش و تقّید ش��دید عملی به اعتقادات و 
ورباورهای دینی است. در این زمینه، به منظور فرهنگ سازی این روي کرد در جامعه، به دو 
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نکته باید توجه شود:
نخست. این تفکر اصیل اسالمي و شیعي باید با اسلوب صحیح، 
مستدل و علمي، برای مردم عرضه گردد و ابعاد و کارکردهای آن 
برای مردم به خوبی ش��کافته شود تا این باور، به تدریج به صورت 
من��ش عمومی درآید و در متن جریان اجتماعي، به فرهنگ تبدیل 
گ��ردد و آثار و نتایج آن در تمام س��طوح جامع��ه، به ویژه در مراکز 
علمي � فرهنگي، نمایان ش��ود. بدیهي است که نهادینه شدن این 
تفکر ناب به صورت ی��ک فرهنگ و تفکر غالب در جامعه، کاري 
دش��وار است که بیش از همه به تمرین مستمر و کارکرد فرهنگي 
نیاز دارد و مهم ترین اولویت آن نیز تبیین صحیح آموزه های اصیل 
مهدوی��ت نظیر مباني اعتقادي اندیش��ة مهدویت، بحث والدت و 
اثبات آن، فلس��فة غیبت، عالیم ظه��ور، چگونگي قیام و پیروزي 
حضرت بر دشمنان و به ویژه تبیین دست آوردها و جلوه هاي بي نظیر 
حکومت مهدوي اس��ت که افزایش جذبة این اندیشة نجات بخش 
در اذه��ان عموم��ي را موجب مي گردد و نی��ز تفاوت هاي بنیادین 
حکومت مهدوي از سیستم ها و الگوهاي سیاسي � حکومتي مطرح 

در عصر غیبت محسوب مي شود.
دوم. در کنار ترویج فرهنگ مهدویت و انتظار، آسیب شناسي و 
مبارزه با آفت هاي اندیشه انتظار، از بایسته هاي فرهنگ سازي این 
تفکر اس��ت. زمینه ها، بسترها و عوامل مختلفي در پیدایش و رشد 
این آفات، تأثیر دارد. از این میان، دو عامل مهم آفت زا، از نگرش 
افراطي و تفریطي به مس��ائل مهدویت ناشي است که پي آمدها و 
تبعات منفي فراواني دربر دارد. سطحي نگري و عوام گرایی در طرح 
مسائل مهدویت، عامل مخربي است که اندیشة مهدویت و انتظار 
را از محتواي اصیل و س��ازندة آن تهي می نماید و موجب می شود 
ک��ه اذهان عموم��ي، از توجه به مفاهیم و اهداف متعالي اندیش��ة 
انتظار، بازداش��ته و به سمت و س��وی خرافه گرایي، کج اندیشي و 

انحرافات فکری سوق داده شود.
هم چنی��ن نگ��رش روش��ن فکرگرایانه و تعبدس��تیز به مباحث 
مهدویت، عامل آفت زای دیگری است که پي آمدهاي خطرناک و 
زیان باری را در پی دارد. کمترین تبعات منفي این نوع نگرش، این 
اس��ت که از یک سو، اندیشة مهدوي و فرهنگ انتظار را در اذهان 
مخاطبان، در حد یک اندیش��ة سیاسي � اجتماعي تنزل می دهد و 
رفته رفته مردم را نس��بت به اصل موضوع و حتمیت و واقعة ظهور 

و نی��ز کارآمدي آن، دچار تردید مي کند. از س��وي دیگر، اندیش��ة 
مهدویت را از همة پش��توانه هاي غیبي و الهي آن، تهي می س��ازد 
و امام مهدي4 را در قالب رهبر یک جنبش اجتماعي مجس��م 
مي س��ازد که همانند آن رهبر، دارای سازوکار پذیرفته  شده جوامع 
بش��ري اس��ت. بنابراین، خرافه زدایی و نیز مقابل��ه با نگرش هاي 
روش��ن فکرگرایانة افراطي در حوزة مباحث مهدوي، از بایسته هاي 

مهم دیگر انتظار زمینه ساز محسوب می شود.

3. ایجاد رغبت اجتماعی
ایجاد رغبت اجتماعی به س��وی تعجی��ل، از دیگر الزامات انتظار 
زمینه س��از اس��ت. تا زمانی که مردم، مسئلة ظهور را اولویت اساسی 
خود تلقی نکنند و به این مسئله بی اعتنا باشند، این رغبت اجتماعی 
به امر ظه��ور تحقق نمی یابد. الزمة ای��ن دغدغه، انس با حضرت، 
دعا برای تعجیل ظهور و تالش و اقدامات تمهید س��از در این زمینه 

است.
مراد از »دعا« نیز تنها خواندن زباني نیس��ت، بلکه خواس��تن از 
روي احساس قلبي و عشق است؛ یعني هم چنان که امام زمان4 
نماد همه آمال و آرزو هاي انس��ان منتظر محس��وب می گردد،  باید 
بزرگ ترین دغدغه انس��ان منتظر نیز، تعجیل ظهور حضرت باشد 
و ب��ا الحاح و التم��اس، آن را از پیش گاه خداوند مس��ئلت نمایند. 
برگزاري مراس��م جش��ن اعیاد مذهبي، برپایی جش��ن و چراغاني 
و ش��ادماني به مناس��بت عید نیمه ش��عبان، عید عدالت و آزادي و 
عزت و کرامت انس��اني، از ارادت و عش��ق و ایم��ان برپاکنندگان 
حاکي اس��ت که رایحه دل انگیز آن، مش��ام هر دوست دار عدالت و 
فضیلت را معطر مي س��ازد و نام آن مصل��ح الهي را در دل ها زنده 
مي کند. این ش��ور و شوق ها، داستان تشخیص یکي از نفیس ترین 
تعلیمات دین خداست؛ یعنی گفت وگو از انسان کامل، انسان قرآن 
و انسان متعالي که براي تحقق اهداف ناب و اعالي حیات انساني 
و مصلحان بزرگ تاریخ بش��ري، به ویژه انبیا و اولیاي الهي، ذخیره 
شده و ما نیز موظف و مکلف هستیم که یاد و نام و پیام انتظار او را 
زنده و شاداب، به گوش جهانیان برسانیم و این امر اقتضاي عشق 
و ایمان هر عاش��ق مؤمن است. هم چنین تکریم اماکن منسوب به 
حضرت نظیر مسجد مقدس جمکران و استفادة معنوی � فرهنگی 
از این اماکن مقدس، نقش اساس��ي در انگیزش احساسات مذهبي 
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جامعۀ شیعي به دلیل 
این كه رسالت تبیین و 
ترویج اندیشه انتظار 
و طرح حكومت جهاني 
مهدوي را بر عهده 
دارند،  باید خود آماده 
باشند و این آمادگي، 
مستلزم حضور فعال 
و ارتقای توان مندی 
جامعۀ شیعه در 
عرصه هاي تأثیرگذار 
فكري، فرهنگي، 
سیاسي، نظامي و 
اقتصادی است تا 
بتوانند در توسعۀ تفكر 
مهدویت در جهان، به 
رسالت خود عمل نمایند

مردم و جذب و آش��نایی آنان به مس��ائل مهدویت خواهد داش��ت. امروزه مسجد مقدس 
جمکران در اثر توجه روزافزون مردم به س��وي حضرت، به یک پایگاه مهم تبلیغ دیني و 
ترویج معارف مهدوي تبدیل ش��ده که هیچ تریبون و اب��زار فرهنگي دیگري، کارآیی آن 
را ندارد. حجم انبوه زائران، به ویژه در ایام ش��عبان، گویاي عطش و عش��ق وسیع مردم به 
حضرت حجت4 اس��ت. جهت گیري صحیح و اس��تفادة بهین��ه از این فرصت ها، براي 
تقویت ارتباط مردم با امام زمان4 بس��یار اهمیت دارد که این مسئولیت، بیشتر متوجه 

متولیان امور فرهنگی و علمای دین است.

4. تبدیل رغبت به روي کرد جمعی
ارتقای رغبت اجتماعی به روي کرد عمومی و حرکت به س��مت اس��تقبال از حکومت 
عدل جهاني مهدوي، از دیگر الزامات و بایس��ته های انتظار زمینه س��از است. اساسًا تبدیل 
چنی��ن باوري از حالت اعتقاد و گرایش بس��یط به یک روي کرد جمعی، مهم ترین ش��رط 
تحقق ظهور محس��وب می ش��ود؛ زیرا تا بشر به این باور نرس��د که تنها راه نجات انسان، 
روي ک��رد به حکومت ع��دل جهانی مطرح در نظریة مهدویت اس��ت، هرگز خود را براي 
پذیرش آن آماده نخواهد کرد. از طرف دیگر، س��نت خداوندی نیز این گونه است که بشر 

بدون چنین ره یافتی، از آثار حکومت عدل جهانی بهره مند نخواهد شد.
تغییر نگرش عمومي و آمادگي جهاني، از مهم ترین بایس��ته ها و شرایط ظهور به شمار 
می آید و ایجاد زمینه برای درک این اندیش��ة الهی در س��طح جهان نیز مهم ترین وظیفة 

جامعة شیعي منتظر است.46

5. جهانی سازی اندیشة انتظار ظهور
موض��وع آمادگي عمومي و جهاني براي ورود به عصر ظهور، از عوامل تعیین کننده در 
بحث زمینه سازي ظهور محسوب می شود؛ زیرا مهم ترین عامل و بلکه عامل اصلي تأخیر 
ظه��ور نیز، فقدان آمادگي جهاني براي پذیرش این اندیش��ة الهی و نجات بخش اس��ت. 
عوامل دیگر نیز به این عامل اساس��ي بازمي گردد. در این زمینه، توجه به رس��الت جهاني 
ش��یعه در ایجاد چنین آمادگي، بس��یار اهمیت دارد؛ زیرا تمهید بس��ترهاي چنین آمادگي، 
مهم ترین رس��الت جامعة منتظر ش��یعي در عصر غیبت اس��ت و این مهم قبل از هر چیز، 
به آمادگي خود ش��یعیان و حضور مؤثر آنان در عرصه هاي فرهنگي، سیاس��ي و اجتماعي 
بس��تگی دارد. جامعة ش��یعي به دلیل این که رس��الت تبیین و ترویج اندیشه انتظار و طرح 
حکومت جهاني مهدوي را بر عهده دارند،  باید خود آماده باش��ند و این آمادگي، مس��تلزم 
حضور فعال و ارتقای توان مندی جامعة ش��یعه در عرصه هاي تأثیرگذار فکري، فرهنگي، 
سیاس��ي، نظامي و اقتصادی است تا بتوانند در توسعة تفکر مهدویت در جهان، به رسالت 

خود عمل نمایند.
این که در روایات، بر نقش کلیدي ش��یعه در هنگام ظهور تأکید ش��ده، براي آن است 
که جامعة ش��یعي در عصر انتظار، رسالت زمینه س��ازي چنین حکومتي را بر عهده دارند و 
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لذا ب��ا آغاز ظهور نیز ب��ه عنوان پیش گامان نهض��ت جهاني امام 
مهدي4، بار س��نگین اجراي اوامر امام مهدي4 را بر عهده 

خواهند داشت. امام صادق7 مي فرماید:

إّن قائمن�ا إذا ق�ام مّد اهلل عّزوجّل لش�یعتنا يف أس�امعهم 
و أبصاره�م حّت�ی ال یك�ون بینه�م و ب�نی القائ�م برید 

یكّلمهم فیسمعون و ینظرون إلیه و هو يف مكانه؛47
هنگام که قائم ما قیام کند، خداوند بر توان شنیدن و دیدن 
شیعیان ما به گونه اي مي افزاید که بین آنان و امامشان، واسطه 
و پیام رساني نیست؛ حضرت قائم با آنان گفت وگو مي کند 
و آنان به امامش��ان مي نگرند، در حالي ک��ه او در مقر خود 

حضور دارد.

این روایت، بر دست یابي شیعه به امکانات فوق العاده شنیداري 
و دیداري، در عصر ظهور داللت دارد. اما نکتة جالب این است که 
از ارتباط تنگاتنگ و گفت وگو و تصمیم گیري امام زمان با شیعیان 
سخن می گوید، نه کس��اني دیگر و این از تقرب منزلت شیعیان و 
نقش جدی آنان در فرآیند ش��کل گیری حکومت مهدوی حکایت 
می کند؛ زیرا بار مس��ئولیت تحقق این حکومت نیز بیشتر بر عهده 
ش��یعیان و زمینه سازان ظهور است. حضرت صادق7 به ابابصیر 

می فرماید:

طوب�ی لش�یعة قائمن�ا النتظری�ن لظه�وره يف غیبت�ه و 
الطیعنی له يف ظهوره؛48

خوش��ا به حال شیعیان مهدي ما که هم در دوران غیبت 
او منتظر ظهور اوین��د و هم در هنگام ظهورش فرمان بر 

امام خود هستند.

از این روایات، به خوبي اس��تفاده مي شود که میان شرایط عصر 
غیبت و انتظار با شرایط ظهور، پیوند و هم آهنگي وجود دارد. طبق 
این روایات، منتظران و زمینه س��ازان ظهور در عصر انتظار، وارثان 

عصر ظهورند.
این نوع روایات، بر رس��الت سنگین شیعه در عصر انتظار تأکید 
دارد؛ زیرا هم چنان که عصر ظهور، دوران اجرایی شدن احکام دین 
است، عصر انتظار نیز دوران ایجاد استعداد، تمرین و آمادگي جامعة 
ش��یعي و توس��عة این آمادگي براي ورود به عصر ظهور است. در 
عصر ظهور، مأموریت شیعیان و یاوران حضرت، پاک سازي جهان 

از فتن��ة ظلم و جور، و اجراي سیاس��ت هاي عدالت محور امام7 
اس��ت. حضرت آنان را به ش��رق و غرب عالم اع��زام مي فرماید تا 

عدالت و قسط را به اجرا بگذارند:

یفرق الهدي أصحابه يف جیع البلدان و یأمرهم بالعدل 
و اإلحسان و يعلهم حكامًا يف القالیم؛49

امام مهدي4 یارانش را به سراس��ر جهان اعزام مي کند 
و با دستور به اجراي عدالت و نیكي، آنان را فرمان روایان 

کشورها قرار مي دهد.

این گونه روایات، بر ضرورت نقش آفریني ش��یعه در عصر انتظار 
براي فراهم نمودن زمینه هاي ظهور تأکید دارد. از این نظر، ش��یعه 
در زمینه سازی ظهور، دارای رسالتی جهاني است؛ چون شیعه داعیه 
تفک��ری را دارد که در پي دگرگوني جهان اس��ت. بی ش��ک انجام 
دادن این رسالت خطیر، بدون حضور مؤثر شیعه در عرصة گفتمان 
جهان��ي و تأثیرگذاري جدي بر نگرش هاي عمومي ممکن نخواهد 

بود.

ظرفیت های جهاني سازی اندیشۀ ظهور
امروزه با توجه به عطش فزایندة افکار عمومي نس��بت به یک 
اندیشة نجات بخش و آینده ساز، ضرورت بسط اندیشة انتظار منجي 
موعود، بیش از هر زمان دیگری احس��اس مي ش��ود. در این جهت 
نیز جهان تش��یع عمومًا و نخبگان فکري و اندیشه س��ازان متفکر 
شیعي خصوصًا، رسالت سنگینی را بر دوش دارند. در گذشته، لزوم 
حف��ظ هویت مذهبي ش��یعه در مقابل چالش ه��ا و برخورد حذفي 
مذاه��ب دیگر و ح��کام وقت، جامعه ش��یعي را ناگزیر به روي کرد 
درون گرا و جدلي، س��وق داده بود. اما اکن��ون با توجه به موقعیت 
ویژه و آثار ایدئولوژیک تفکر ش��یعي در جهان، الزم است روي کرد 
انفعالي گذشته، به روي کردی تعاملي، پویا و تأثیرگذار تبدیل گردد؛ 
زی��را در چند دهه اخیر، این روي کرد مبارک، در میان بس��یاري از 
اندیش��ه ورزان شیعي با توجه به مقتضیات کنونی، به خوبي مشهود 

است.
بش��ر معاص��ر در فضایي زندگي مي کند که از یک س��و به طور 
فطري، میل ش��دید به وجود ای��ده اي نجات بخش را در درون خود 
احساس مي کند، هرچند در بسیاري از موارد این احساس به صورت 
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اگر چنین اندیشۀ نابي 
كه از جان مایه هاي 
فطري و انساني 
برخاسته است، با 
روش عقالنی و فرمول 
نظام مند و منطبق با 
فاكتورهاي هویتي 
و آرماني، بر خرد ها 
عرضه گردد، بی شك 
از همۀ پوسته ها و 
مرز هاي تصنعي، عبور 
كرده و نگاه ها را به 
سوي خود معطوف 
خواهد نمود

ناخودآگاه اس��ت. از س��وي دیگر، در میان امواج پرغوغاي موجود در فضاي گفتمان بشر 
معاصر که تفکر اومانیس��تي مدرنیسم وجهه  غالب آن است، نه تنها هیچ آهنگ روح افزا و 
آرام بخش��ي را که بتواند به نداي دروني و اس��تغاثة فطري آنان پاسخ دهد، نمي یابد، بلکه 
حتي احس��اس س��رخوردگي، درماندگي، بي هویتي و یأس از آین��دة تاریک، ذهن و فکر 
بسیاري را رنج مي دهد. جهان امروزي، بر دیوار و برج و باروي محصور »دهکده جهاني« 
بنا گذارده شده است. گرچه درها و پنجره هاي آن بر روی همگان گشوده شده و حصارها 
فرو ریخته، با این حال، وضعیت موجود در یک محدودیت و چرخش دّوار، محصور گشته؛ 
به گون��ه اي که در این حصار دّوار، فرآیند تکث��ر داده ها و پراکندگي ایده ها، حالت متورم و 
انفجاری یافته است. در این فضای متورم فکری، تنها اندیشه ای می تواند بر فراز چشم انداز 
توده ها صعود نماید که از محتواي جامع، اصیل، غني، زنده و پایدار برخوردار باش��د؛ یعنی 
هم آموزه های آن، با اقتضائات فطري هم ساز باشد و هم بتواند برای زندگي متعالی، راه کار 

برتر و بهتر، ارائه دهد.
اگر چنین اندیش��ة نابي که از جان مایه هاي فطري و انس��اني برخاسته است، با روش 
عقالنی و فرمول نظام مند و منطبق با فاکتورهاي هویتي و آرماني، بر خرد ها عرضه گردد، 
بی شک از همة پوسته ها و مرز هاي تصنعي، عبور کرده و انگیزه هاي نهادي و دروني بشر 
معاص��ر را برخواه��د انگیخت و یک باره همة توجهات و نگاه ها را به س��وي خود معطوف 

خواهد نمود.
این انگاره، نه از روی احساس و خوش بیني صرف، بلکه بر اصول و قواعد تبدل و تغییر 
در اوضاع اجتماعي مبتنی اس��ت. بر اساس این اصل )تبدل و تغییر نظام مند(، اندیشه هاي 
باطل و بي ریشه، علي رغم جوالن هاي زودگذر آن، به زوال و نابودي محکوم است و ثبات 

و پایداري، به اندیشه هاي اصیل و فطري تعلق دارد که وارث تاریخ بشر خواهد بود.
معیار اصالت اندیش��ه و فرهنگ نیز، برتري قدرت مادي و یا گس��تره  نفوذ جغرافیایی 
آن نیس��ت. هرگز نباید ش��وکت ظاهري و یا پهناي جغرافیایي و یا کثرت طرف داران یک 
اندیش��ه و مکتب را مالک س��نجش قرار داد؛ زیرا این فاکتورها، مقطعي و در حال نوسان 
اس��ت و بیش از هرچیز، معلول ش��رایط حاصل از نوع تعامل انسان هاست. بلکه اصالت و 
جاودانگي هر تفکر و فرهنگ را  باید در هم آهنگي و هم خواني آن با آرمان هاي فطري و 

گرایش هاي جاودانة انسانی آن دانست.
تکثر اندیشه ها و ایده ها و یا به تعبیر دقیق تر »جهان اندیشه« به معنای تراکم ایده ها، 
دید گاه ها و خواس��ت ها، در فضاي متورم فکري انسان معاصر مشاهده مي شود که نوعًا بر 
محور تمایالت منفعت جویی دور می زند؛ در حالی  که »اندیش��ة جهاني« در گفتمان بش��ر 
معاصر وجود ندارد؛ اندیش��ه و ایدة جامعی که همة ایده آل های مورد انتظار بش��ر در آن به 
بهترین شکل منعکس شده باشد، به گونه اي که هر انسان ترقی خواه و کمال طلبی، بازتاب 
آرزوهای مطلوب خود را در آن مشاهده نماید. این خأل هم اکنون به خوبي درک می شود. 
امروزه نگاه عموم، به آیندة تمدن بش��ری، امیدوارانه و مثبت اس��ت. این نگاه آمیخته با 
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دغدغ��ه و امید، امروزه اوضاع جهان��ي را تا حد زیادي براي ایجاد 
تبدل بنیادین در گفتمان کنوني، از حالت متورم و انفجاري تکثر و 
تضاد اندیشه ها، به سمت یک اندیشة اصیل جهاني، مساعد نموده 
اس��ت؛ زیرا از یک سو، رشد چش��م گیر تکنولوژي ارتباطات، امکان 
انتقال پیام را به سرعت فوق العاده اي در گسترة جهاني میسر نموده 
و از سوي دیگر، روند جهاني شدن ایده ها، فرهنگ ها، دغدغه ها و 
نیازها، زمینة رقابت تئوریک مکاتب و اندیشه ها را برای رسیدن به 
آرمان مورد انتظار بش��ر، فراهم ساخته است؛ همان آرمان دیرینی 
که پابه پای انس��ان تا پایان تاریخ، پیوس��ته ب��ا او هم گام و همراه 
خواهد بود. این روند، به تدریج بشر معاصر را به گزینش راه آینده 
و انتخ��اب نوع فرهنگ و ایده ای ناگزی��ر خواهد نمود که به خلق 

تمدن آرمانی او بینجامد.
در چنی��ن وضعیتي، به نظر مي رس��د عملیاتی نمودن اندیش��ة 
»انتظار ظهور« و طرح ای��دة »حکومت عدل جهاني مهدوي« به 
عنوان اساس��ی ترین نیاز انس��ان معاصر، مي تواند پاسخ گوی خأل 
کنوني باش��د؛ زیرا ق��رار دادن این طرح در م��دار گفتمان جهاني، 
زمینه ه��ای فکری ضرورت چنین تبدل��ي را در اذهان پدید خواهد 
آورد و انظار عمومي را از اندیشه هاي متزلزل و نامتوازن، به سمت 

اندیشة عقالني، فطری و جامع نگر، سوق خواهد داد.
این تحلیل، بر این بُن مایه و اس��تدالل اس��توار است که اصواًل 
فاکتورها و شاخص های مطرح در این طرح، هم چون عدالت جهاني، 
صلح جهاني، امنیت همگاني، رفاه عمومي، رش��د و بلوغ فکری، و 
تعالي و کرامت انس��اني، اصول و آرمان های گم ش��ده اي است که 
همواره وجدان هاي بشر طالب آن هستند. به راستی کدامین انسانی 
را مي توان یافت که تش��نة عدالت و امنیت نباش��د و یا آرزوی رفاه 
و آس��ایش را در دل نپروراند و یا در پی رشد و بالندگی خود نباشد 
و ی��ا به ترقی و کمال و س��عادت، عش��ق نورزد؟ ب��ه همین دلیل 
در وضعیت مس��اعد فکری، خرد جمعی نمی تواند در برابر گزینش 

آن چه با سرنوشت حال و آیندة او تعلق دارد، بی  اعتنا باشد.
اساس��ًا رمز پویایی و برتري اندیش��ه مهدویت در این است که 
س��اختار، مؤلفه ها و اهداف آن، بر اساس اصول انساني و نیازهاي 
جاودانه و ماندگار، تنظیم ش��ده است. این هم خواني و هم آهنگي، 
س��رزندگي، جذابی��ت و پویایی جاودان��ة آن را تضمین می کند. در 
حالی که گفتمان غالب در جهان معاصر، بیش��تر بر اساس تحمیل 

نگرش ه��ا از طریق ابزارهاي تأثیرگذار تبلیغاتي و نیز ش��گرد هاي 
فرهنگي � سیاسي، تنظیم شده اس��ت. اگر مثاًل اندیشة لیبرالیسم 
و الگوي لیبرال � دموکراسي توسط نظریه پردازان غرب، به عنوان 
نسخة ایده آل و تکامل یافته، راه و روش زندگي بشر را پایان تاریخ 
اعالم می کند، به دنبال آن، در فاز سیاس��ي، فرهنگي و اقتصادي، 
جهانیان را ملزم و ناگزیر از تبعیت و پذیرش چنین الگویي مي داند. 
ل��ذا هم��گان را به پی��روي از نظم نوی��ن جهاني م��ورد نظر خود 

فرامي خواند، نه به تفکر و تعقل و انتخاب آزاد.
در اوضاع کنونی، حاکمیت شدید رسانه ها در فضاسازي فکري، 
به گونه اي اس��ت که فرصت اندیشیدن و س��نجش و انتخاب را از 
بش��ر معاصر ربوده اس��ت. امروزه فضاس��ازي ها، فرضیه بافي ها و 
پیش س��اخته ها، نوع اندیش��یدن، انتخاب و گزینش افراد را تعیین 
مي کند، گو این که توده هاي مردمي، وظیفه اندیشیدن و فکرکردن 
در م��ورد چگونگي آینده و سرنوش��ت را به عهده فرهنگ عمومي 
گذاش��ته اند که ساختة سلطه رسانه اي اس��ت و نوعًا مطابق آن چه 
اراده هاي پنه��ان در پیش روي آنان مي گذران��د، حرکت مي کنند 
و خ��ود را مقه��ور روزمرگي ناش��ي از ش��رایط س��اختگي روزگار 

مي پندارند.
گفتم��ان غالب و فضاي فکري بش��ر معاصر، بیش��تر روي کرد 
ژورنالیس��تي یافته اس��ت که در آن کثرت اندیشه هاي عامیانه، بر 
نظریات محققانه و عالمانه مي چربد. تکیه بر فاکتور هاي عوام پسند، 
روزمرگي، ساده انگاري، کوته فکري، آمرانگي، سرعت و هیجان، از 

ویژگي هاي مهم تفکر غالب بر گفتمان بشر معاصر است.
تکیه بر مباني و هویت اصیل تش��یع از یک  س��و، و ش��ناخت و 
به کارگیري روش هاي تأثیرگذار براي عرضة این تفکر الهي بر افکار 
جهاني از سوی دیگر، در بحث جهاني شدن اندیشه انتظار، اهمیت 
دارد. این مهم در بدو امر، ممکن است قدري دشوار به نظر آید، اما 
ب��ا اندک تأملي در ادبیات و محتواي تئوري های مطرح در گفتمان 
معاصر، آسیب پذیري و شکنندگي این وضعیت و امکان ایجاد یک 
چرخ��ش عظیم در افکار عمومي، به خوبي آش��کار مي گردد. کافي 
اس��ت بش��ر معاصر، به این باور برسد که حتي آن چه آنان از آن به 
نام »منافع« یاد مي کنند و با چنگ و دندان دور آن حلقه زده اند، با 

راه و رسم دیگري، به بهترین وجه به دست می آید.
بدیهی است، دس��ت یابی به چنین ره یافت سترگی، بایسته ها و 
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به نظر مي رسد 
عملیاتی نمودن اندیشۀ 
»انتظار ظهور« و طرح 
ایدۀ »حكومت عدل 
جهاني مهدوي« به 
عنوان اساسی ترین 
نیاز انسان معاصر، 
مي تواند پاسخ گوی 
خأل كنوني باشد؛ زیرا 
قرار دادن این طرح در 
مدار گفتمان جهاني، 
زمینه های فكری 
ضرورت چنین تبدلي 
را در اذهان پدید خواهد 
آورد و انظار عمومي را 
از اندیشه هاي متزلزل 
و نامتوازن، به سمت 
اندیشۀ عقالني، فطری 
و جامع نگر، سوق 
خواهد داد

ش��یوه های خاص خود را مي طلبد که در جاي خود، به تأمل و پردازش بیش��تري نیاز دارد 
تا بتوان با خرد و تدبیر، راه کارها و راه برد هاي تحقق این رس��الت بزرگ را بررس��ي کرد و 
طرحي نو درانداخت. آن چه اش��اره گردید، در حد طرح موضوع و توجه دادن به ضرورت و 

اهمیت بحث بود.

نتیجه
در بح��ث انتظار، توجه ب��ه مفهوم کاربردی مبتنی بر آموزه های دینی اندیش��ة انتظار، 
مهم و راه گشاس��ت. بر اس��اس آموزه های دینی، نباید کارکرد فرهنگی اندیشة انتظار را از 
کارکردهای سیاس��ی � اجتماعی آن جدا دانس��ت. فقدان جامع نگری در این مقوله، بروز 
آسیب های فراوانی را موجب می گردد؛ زیرا درک صحیح مفهوم انتظار نیز مستلزم شناخت 
اقتضائات و الزامات عقیدتی و سیاس��ی � اجتماعی مقول��ه انتظار در عرصه های فکری و 
رفتاری خواهد بود. از این رو، برای رهایی از آسیب های انتظار خاموش و ره یافت به انتظار 
فعال و زمینه س��از،  باید نگرش معرفتی جامعة منتظر، بر اس��اس معرف��ت منتظرانه و نیز 
روی کرد رفتاری آنان، بر اس��اس سلوک منتظرانه، شکل گیرد تا زمینه برای ایجاد رغبت 

اجتماعی پدید آید و این رغبت اجتماعی، به تدریج به روی کردي جمعی تبدیل گردد.
در ای��ن زمینه، ضرورت نقش آفرینی مراک��ز علمی � فرهنگی و نخبگان فکری جهان 
تش��یع، در جهت جهانی سازی این اندیش��ة الهی، بیش از همه اهمیت دارد؛ مخصوصًا در 
اوضاع کنونی که گسترش تفکر اومانیستی غرب، اندیشة مردمان پاک فطرت را زمین گیر 
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نموده و احساس سرخوردگي، درماندگي، بي هویتي و یأس از آیندة 
تاریک، ذهن و فکر بش��ر معاصر را رنج مي دهد، توجه به این امر 
خطیر، بیش از هر زمان دیگری ضروری اس��ت. بی شک برگزاری 
همایش ها و گفتمان های بین المللی، تا حد زیادی می تواند زمینه را 

برای تحقق این هدف هموار نماید.

پي نوشت ها
پژوهش گر و عضو گروه کالم و عرفان پژوهشکده مهدویت.  *

. »النظر االنتظار: تأمل الش��یء بالعین«. )اس��ماعیل بن حماد الجوهری، الصحاح   1
ت�اج اللغة و صحاح العربیة، تحقیق: احم��د عبدالغفور عطار، ج2، ص830، بیروت: 

انتشارات دارالعلم المالیین، چاپ چهارم، 1407ق(
. »یقال: نظرته و انتظرته إذا ارتقبت حضوره«. )سید محمدمرتضی حسینی واسطی   2
زبیدی حنفی، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقیق: علی شیری، ج7، ص539، 

بیروت: انتشارات دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع، 1414ق(
. ن��ک: علي اکب��ر دهخدا، لغت نامه، ذی��ل کلمه »انتظار«؛ محم��د معین، فرهنگ   3

فارسي، کلمه »انتظار«.
. سورة اعراف، آیة 71. در چند آیه دیگر نیز به مفهوم عام انتظار اشاره شده است:   4

سورة انعام، آیة 158؛ سورة هود، آیة122؛ سورة یونس، آیة20 و 102.
. محمدباقر مجلسي، بحاراألنوار، تحقیق: علي اکبر غفاري، ج74، ص173، بیروت:   5

انتشارات دار احیاء التراث العربی، 1403ق.
. این برداشت بدین جهت مردود است که اراده الهي، گرچه علت العلل همه پدیده ها   6
به ش��مار می آید، باید توجه داش��ت ک��ه تعلق اراده الهي به ام��ري، ضابطه مند و 
حکیمانه اس��ت. در مورد پدیده هاي اجتماعي و هر آن چه اختیار و اراده انس��ان در 
آن دخالت دارد، تعلق اراده الهي بر وقوع امري، مس��تلزم وجود مبادي اختیاري و 
مقدماتي اس��ت که جزو علل معده آن پدیده به حس��اب مي آید و بدون آن، اراده 
الهي بر حمیت وقوع آن تعلق نمي پذیرد و این یک س��نت عام الهي اس��ت. پدیده 

ظهور نیز از شمول این سنت و قانون محسوب می گردد.
. علی کوراني عاملي، معجم احاديث االمام المهدي4، ج3، ص431، قم: مؤسسة   7

المعارف السالمیة، چاپ اول، 1411ق.
. مرتض��ی مطهري، قیام و انقالت مهدي4 از ديدگاه فلس�فه تاريخ، ص48، قم:   8

انتشارات صدرا، بی تا.
. حبیب اهلل طاهري، س�یماي آفتاب، ص205 � 206، قم: انتشارات زائر، چاپ اول،   9

.1380
. صحیفه نور )مجموعه آثار امام خمیني;(، ج20، ص196 � 197، تهران: سازمان   10

مدارک انقالب اسالمي، 1369ش.
. سوره توبه، آیه 36.  11

. سوره بقره، آیه 191.  12

. سوره بقره، آیه 190.  13
. محمد بن یعقوب کلیني، الکافي، ج5، ص2، تهران: انتشارات دارالکتب االسالمیه،   14

چاپ چهارم، 1365ش.
. همان.  15

. روح اهلل خمیني، کشف االسرار، ص289.  16
. بحاراالنوار، ج50، ص317.  17

. همان، ج52، ص122.  18
. همان، ص 125.  19
. همان، ص140.  20
. همان، ص358.  21

. همان.  22
. محمد بن ابراهیم نعماني، الغیبة، ص284، تهران: مکتبة الصدوق، 1397ق.   23

. همان، ص285.  24
. ش��یخ عباس قمی، مفاتیح الجنان، ترجمه: موس��وی دامغانی، بخش��ی از زیارت   25

اربعین، تهران: انتشارات فیض کاشانی، 1376ش.
. سوره رعد، آیه 11.  26

. صحیفه نور، ج7، ص255. )به نقل از: ش��فیعي سروستاني، شناخت هستي بخش،   27
ص151 � 171(

. همان، ج20، ص238.  28
. همان، ص118.  29

. همان.  30
. همان، ج 21، ص108.  31
. همان، ج10، ص232.  32
. همان، ج20، ص198.  33

. بحار االنوار، ج4، ص36  و 407.  34
. مفاتیح الجنان، ص140، دعاي عدیله.  35

. مراد از معرفت مورد نظر، درجه ادني و حداقل آن اس��ت، چنان که در کالم امام   36
صادق7 قباًل اش��اره ش��د. اما معرفت حقیقت مقام ام��ام7 برای افراد عادي 
مقدور نیست، چنان که امام رضا7 مي فرماید: »فمن ذا الّذي یبلغ معرفة المام 
أو یمکنه اختیاره هیهات ضلّت العقول و تاهت الحلوم و حارت األلباب و خس��أت 
العیون و تصاغرت العظماء و تحّیرت الحکماء و... عن وصف ش��أن من ش��أنه أو 

فضیلة من فضائله«. )الکافي، ج1، ص201(
. همان، ج1، ص337.   37

. بحاراالنوار، ج 5، ص312.  38
. همان، ج23، ص78.   39

. ش��یخ صدوق، کمال الدين و تمام النعمة، تحقیق: علي اکبر غفاري، ج2، ص338،   40
قم: انتشارات دارالکتب السالمیة، چاپ دوم، 1395ق.

. الغیبة )نعماني(، ص200.  41
. سورة آل عمران، آیه 200.  42

. الغیبة )نعماني(، ص26 و 199.  43
. ابي منصور احمد بن علي ابي طالب طبرسي، االحتجاج، ج2، ص495، مشهد: نشر   44

مرتضی، 1403ق.
. مفاتیح الجنان، ص193، دعاي امام زمان4.  45

. نک: سوره رعد، آیه 11.  46
. الکافي، ج8، ص245.   47

. کمال الدين، ج2، ص357.  48
. کام��ل س��لیمان، روزگار رهايي، ترجم��ه: علي اکبر مهدي پ��ور، ص632، تهران:   49

انتشارات آفاق، 1381ش.
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