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 ر اتحاد ملی و انسجام اسالمینقش اعتقاد به مهدویت د

 
   :نوشته

 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر   قنبر امیرنژاد 

 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر  محمدحسن محسن نسب
 
 

 چکیده
خداونـد مـتعال بـا خلقـت انسـانها، همواره پیامبرانی را براي هدایت و رهبري آنها گسیل داشته است که                 

هر چند این . اولـین آن پیامبـران، آدم و آخرین آنها حضرت ختمی مرتبت حضرت محمد بن عبداله بود         
ش فراوانی در زمان حیات خویش جهت بـزرگواران بخصـوص حضـرت رسـول و امامان پس از وي تال     

هـدایت بشـر انجـام دادنـد امـا بـه دالیلی به نتیجه مطلوب نتوانسته دست بیابند تا اینکه مشیت الهی بر آن                   
براي تحقق ) عج(قـرار گـرفت کـه دوازدهمـین پیشـواي معصـوم مسـلمانان و شـیعیان، حضـرت مهـدي               

سـالم در پـس پـرده غیـبت به سر برد تا در روز     بخشـیدن کـه آرزوي تمامـی پیامبـران و امامـان علـیهم ال           
 . موعود ظهور نماید و با انقالب خویش یک حکومت واحد جهانی را تشکیل دهد

در زمـان غیـبت آخـرین معصـوم والیـت فقـیه نقشـی اساسی در راهبرد جامعه اسالمی و شیعیان برعهده                      
ظمی خامنه اي سال اتحاد ملی و    بهمـین مـنظور امسـال را رهبـر معظـم انقالب حضرت آیت اله الع               . دارد

در سرتاسر ) عج(این مقاله با تاکید بر نقش و حضور حضرت مهدي   . انسـجام اسـالمی نامگذاري نمودند     
 . جامعه اسالمی راهکارهاي زیر را ارائه می دهد

 
 عمل به دستورات و تعالیم الهی، قرآن کریم و عترت مطهر .1

 فراموش نکردن آرمانهاي مقدس امام راحل .2

  به فرمان رهبريگوش .3

 عالم را محضر خدا دیدن .4

 اجراي عدالت اجتماعی در سطح کشور .5

 تبیین عمیق جایگاه اتحاد و وحدت اسالمی در میان دولتها و به ویژه کشورهاي مسلمان .6

 هماهنگی هرچه بیشتر مسئوالن جمهوري اسالمی و مردم  .7

  ، وحدت ملیحضرت مهدي ، اعتقاد به مهدویت ،انسجام اسالمی:    کلمات کلیدي
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  اعضاء هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر 2 و 1

 مقدمه

خداونـد مـتعال بـا خلقـت انسـان، همـواره پیامبرانی را براي هدایت و رهبري آنها گسیل داشته است که                     
هر چند این . بود» )ص(محمدبن عبداله «و آخرین آنها حضرت ختمی مرتبت » آدم«اولـین آن پیامبـران،     

در این باره، سعی بسیاري از خود نشان دادند، ولی هیچکدام         ) ص(بـزرگواران، بخصـوص رسـول اکرم        
 . نتوانستند نتیجه مطلوب را در زمان حیات خویش به دست آورند

اصل امامت و وصایت امامان معصوم علیهم السالم پایه گذاري شد و  ) ص(از اینـرو، بعـد از پیامبر اسالم         
به وصایت و جانشینی آن حضرت و پس از او نیز یازده ) ع(خداونـد، حضـرت امیرالمومنین علی   بـه امـر    

اما متاسفانه این امامان . تـن از اوالد معصـوم و بـزرگوارش به ترتیب عهده دار امر امامت و خالفت شدند       
تعلق گرفت که نیـز بـه دالیلـی نتوانسـتند بـه آن نتـیجه مطلـوب دسـت یابـند، تا اینکه مشیت الهی بر این             

، بـراي تحقـق بخشـیدن به    )ع(دوازدهمـین پیشـواي معصـوم مسـلمانان و شـیعیان، حضـرت امـام مهـدي                
آرزوي تمامـی پیامبـران و امامـان علـیهم السـالم، در پـس پرده غیبت به سر برد، تا در روز موعود ظهور                

ت آخرین معصوم در زمان غیب. کـرده، و بـا انقـالب خویش، یک حکومت واحد جهانی را تشکیل دهد             
در همین . والیـت فقـیه نقـش اساسـی در شناخت اصول اعتقادي، اجتماعی، علمی فرهنگی برعهده دارد      

راسـتا مقـام معظـم رهبـري بعـنوان رهبـر جهان اسالم، امسال را سال وحدت ملی و انسجام اجتماعی بیان            
 . فرمودند

 جمهوري اسالمی ایران رکن اساسی    بنیانگذار» ره«بـه قدري مهم است که امام خمینی         » وحـدت کلمـه   «
 .  بقاي انقالب اسالمی را اجتماع ملت در سراسر کشور با وحدت کلمه با انگیزه الهی می دانند

بود، » ره«یکی از مشغولیتهاي فکري دیرینه و اساس حضرت امام   » وحـدت جهـان اسـالم     «طـرح اندیشـه     
یروزي انقالب اسالمی و چه پس از آن  سیاسـی خـود چـه پیش از پ   -کـه او در دوران فعالـیت اجتماعـی      

نـه تـنها ایشان را به برجسته ترین   » وحـدت «لحظـه اي از آن غفلـت نـورزید، وفـاداري صـادقانه امـام بـه                
شخصـیت انقالبـی جهـان اسالم تبدیل نمود، بلکه حضرت امام راحل توانست در میان فرقه هاي اسالمی         

 . نیز جایگاه بس رفیعی ،کسب نماید

 اگـر امـروز بشـریت مـتوجه ایـن رحمت        : نقـالب نیـز در رابطـه بـا وحـدت ملـی فـرمودند              رهبـر معظـم ا    

و آن را بیابد و خود را » وحدت« رحمـت وجود اسالم رحمت تعالیم نبوي این سرچشمه جوشان           -بشـود 
 . از آن سیراب کند بزرگترین مشکل بشر برطرف خواهد شد
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 از تعالیم اسالم بهره مند شده اند و بدون تردید اگـرچه همـین امـروز هـم تمدنهاي موجود عالم، بالشک     
آنچـه از صـفات و روشـهاي خـوب و مفاهـیم عالـی در بین بشر وجود دارد متخذ از ادیان الهی و تعالیم                  
انبـیاء و وحـی آسـمانی اسـت و بخـش عظیمی از آن به اسالم متعلق است، لیکن امروز بشر به معنویت و               

الم کـه هـر دل بـا انصافی آن معارف را می پذیرد و می فهمد     صـفا و معـارف روشـن حـق و دلپذیـر اسـ             
نیازمـند اسـت، لـذا دعـوت اسـالمی در جهـان طرفدارانـی  پـیدا کرده است و بسیاري از غیرمسلمین هم             

ایـن رهـنمودها و همزمانی هفته وحدت با آغاز سال نو، تدبر نخبگان و     . دعـوت اسـالمی را پذیـرفته انـد        
ره نـام امسـال یعنی اتحاد ملی و انسجام اسالمی که به درستی می توان آن را   اهـل فکـر و اندیشـه را دربـا       

گوشزد و بر تالش بیشتر مسئوالن . زیـرکانه ترین راهبرد جهان اسالم از سوي رهبر فرزانه انقالب دانست         
 . براي فراهم کردن زمینه هاي الزم این امر مهم تاکید می کند

قاد بـه مهدویت و اعتقاد به ظهور مصلح آخرالزمان، حضرت   ایـن مقالـه سـعی بـرآن دارد کـه نقـش اعـت              
 . صاحب االمر مهدي موعود را در اتحاد ملی و انسجام اجتماعی بیان نماید
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 مهدویت چیست؟

اعـتقاد بـه مهـدي موعـود مسـئله اي اسـت کـه در تمـام ادیـان و مـذاهب مختلف جهان اعم از کلیمیت،             
غیـره مطـرح بـوده و هست، بدین معنی که در آخر الزمان، مصلحی ظهور    مسـیحیت، زرتشـت، اسـالم و       

نه تنها » اعتقاد به مهدي«آري . خـواهد کـرد و بـه جنایـتها و خیانـتها و تبعیضـهاي بشـر خاتمه خواهد داد             
یـک بـاور اسـالمی اسـت، کـه عنوانـی مـی باشـد بـراي خواسـته ها و آرزوهاي همه انسانهاي دردمند و                     

و مـذاهب گوناگـون و همچنین بازده الهام فطري مردم است و با همه اختالفاتی که   سـتمدیده، بـا کـیش       
در عقـیده و مـذهب دارنـد دریافـته انـد که براي انسانیت در روي زمین، روز موعودي و انسان موعودي               
خـواهد بـود که با ظهورش هدف نهایی ادیان الهی تحقق یافته و مسیر آن به دنبال رنجی بسیار، همواري               

 . بنابراین، مسئله مهدویت با سابقه اي دیرینه، ریشه در مذهب دارد. ستواري الزم را می یابدوا

اگـرچه غیر از قرآن مجید، تمامی کتابهاي آسمانی دیگر دستخوش تحریف شده اند، لیکن با این وجود            
ی گفتگو جمالتـی از دستبرد دیگران مصون مانده است که در آنها از آمدن مهدي موعود و مصلح جهان         

شـده اسـت و چـون ایـن مطلـب بـه صـورت پیشـگویی و مربوط به آینده است و مضامین آن در قرآن و          
از ایـن رهگذر مسلم می شود که این عبارتها از منطق وحی سرچشمه           . روایـات متواتـر وارد شـده اسـت        

ي که به ظهور از جمله روایات متواتر. گـرفته و از دسـتبرد انسـانها در طـول تـاریخ در امـان مانـده اسـت            
اگـر از عمـر دنـیا یک روز بیش                 «وعـده داد، حـدیث معـروف نـبوي اسـت کـه فـرمود        » مهـدي موعـود   «

باقـی نمانـده باشـد، خداوند آن روز را طوالنی کند تا مردي از امت و خاندان من که نامش نام من است                
 )294ص / مالکی(» .پر شده باشدظاهر شود و زمین را از عدل و داد پرکند چنانکه از ظلم و ستم 

 مهدي موعود در دیگر ادیان و کتب آسمانی
بـا تحقـیق و جسـتجو ادیـان و مـذاهب آسـمانی، به این نتیجه قطعی و مسلم می رسیم که اعتقاد به مهدي        
 موعـود اختصـاص بـه مسـلمان نـدارد، بلکـه سـایر ادیـان و مـذاهب نیـز در این عقیده با مسلمین شریک                     

 . می باشند

ـ  .1 که کتاب مذهبی زردشتیان است درباره انقراض اشرار و وراثت      » زنـد «در  : نابع زردشـت  م
لشـگر اهـریمنان بـا ایـزدان، دائـم در روي خاکدان، محاربه و کشمش             «: صـالحان آمـده اسـت     

دارنـد و غالـباً پیـروزي با هریمنان باشد اما نه به طوري که ایزدان را محو منقرض سازند چه در           
که فرزندان اویند، یاري  » ایزدان«کـه خداي آسمان است به       » اورمـزد «انـب   هـنگام تنگـی از ج     

مـی رسـد ومحاربـه ایشـان نـه هـزار سـال طـول مـی کشـد آنگـاه پیروزي بزرگ از آن ایزدان                                  
مـی شـود و اهریمنان را منقرض می سازند و تمامی اقتدار اهریمنان در زمین است و در آسمان         

از پیـروزي ایـزدان و بـرانداختن تـبار اهریمنان، عالم کیهان به سعادت اصلی     راه ندارنـد و بعـد       
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»  جاماسب نامه«و در کـتاب  » .خـویش رسـیده و بنـی آدم بـر تخـت نیکبختـی خواهـند نشسـت             
مردي بیرون آید از زمین تازیان، از فرزندان هاشم، مردي بزرگ و بزرگ تن   «: آمـده است که   

نهد و آبادانی کند و » ایران«د با سپاه بسیار ورودي به    و بـزرگ سـاق و بـر دیـن جـد خویش بو             
دین را  ) نجات دهنده بزرگ  (سوشیانس  «: و در جاي دیگري آمده است     » ...زمـین پـرداد کـند       

بـه جهـان رواج دهد، فقر و تنگدستی را ریشه کن سازد، ایزدان را از دست اهریمن نجات داد،     
 ».گرداندمردم جهان را همفکر و هم گفتار و هم کردار 

که از سردمداران کافران هند است و به عقیده پیروانش، » شاکمونی« در کـتاب   :منابع هندي  .2
پیامبـر و صـاحب کـتاب آسمانیسـت، اشـاره بـه وحدت دیانت در زمان آن پرچم دار روحانی                  

 بزرگوار 1»کشن«پادشـاهی و دولـت دنـیا به فرزند سید خالیق دو جهان      «: جهـان نمـوده گـوید     
ي کسـی باشـد کـه بـرکوههاي مشـرق و مغـرب دنیا حکم براند و فرمان کند و بر        تمـام شـود و    

ابـرها سوار شود و فرشتگان کارکنان او باشند و جن و انس در خدمت او شوند و از سودان که           
زیـر خط استوا است تا ارض تسعین که زیر قطب شمال است و ماوراء بحار را صاحب شود، و          

و نیز » .دا زنده گردد و نام او ایستاده باشد و خداشناس باشددیـن خـدا یک دین شود، و دین خ      
پس از خرابی دنیا پادشاهی «کـه نـزد هندیان از کتب آسمانی است می گوید   » دیـد «در کـتاب   

باشد و تمام عالم را بگیرد » منصور«در آخرالـزمان پـیدا شـود، که پیشواي خالیق باشد و نام او               
» .ز مـومن و کافـر بشناسد و هرچه از خدا خواهد برآید  و بـه دیـن خـود آورد و همـه کـس را ا       

 )18ص / بهشتی(

کمـرهاي خـویش را بسـته، چـراغهاي خـود را افـروخته بدارید و شما مانند کسانی                     «:انجـیل  .3
باشـید که انتظار آقاي خودشان را می کشند که چه وقت مراجعت می کند، تا هروقت که آید              

ند، خوشا به حال آن غالمان که آقاي ایشان چون آید و در را بکـوبد بـی درنگ براي او باز کن        
پس شما نیز مستعد باشید، زیرا در ساعتی که گمان   نمی برید بسر انسان       ... ایشـان را بـیدار یابد     

 )12انجیل لوقا فصل (» .می آید

بیرون آمده و شاخه اي از ریشه هایش خواهد شکفت و روح     » یستی«و نهالی از تنه      «:تـورات  .4
مسـکینان را بـه عـدالت داوري خـواهد کـرد و به جهت            ... او برقـرار خـواهد گـرفت        خـدا بـر     

گرگ با بره سکونت خواهد کرد و پلنگ با   ... مظلـومان زمـین بـه راسـتی حکـم خـواهد کرد              
در تمامی کوه ... بـزغاله و گوسـاله وشـیر و پـرواري بـاهم و طفل کوچک آنها را خواهد راند            

ــ     ــرد زی ــند ک ــرري نخواه ــن ض ــدس م ــد    مق ــواهد ش ــر خ ــدا پ ــرفت خ ــان از مع ــه جه  » .را ک

 )11  فصل -تورات(

است که در بشارت فوق فرزند برومندش را به نام ایستاده و خداشناس نامیده، چنانکه شیعیان    ) ص(به لغت هندي نام پیامبر      » کشـن  «-1   
 . او را قائم می خوانند
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هان بعد از . رث زمین خواهند شد   شریران منقطع خواهند شد و اما منتظران خداوند وا         « :زبـور  .5
انـدك زمانـی شـریر نخـواهد بـود در مکـانش تامـل خواهـی کـرد و نخواهی بود و اما حلیمان           

 )18عتیق ص (» و میراث آنها خواهد بود تا ابداآلباد ... وارث زمین خواهند شد 

 شواهد وجود مهدي موعود در قرآن
 و خصوصیاتش در قرآن کریم آمده باشد، زیرا هـرچند نـیاز نیسـت هـر موضوع صحیحی با تمام جزئیان       

اما جواب سؤال مذکور . بسـیاري از مـوارد واقعیت دارد ولی وحی الهی به جزئیات متعرض نگشته است             
وجود دارد که بزرگان دین در    ) ع(آیـات بسـیاري پیـرامون حکـومت جهانـی امـام عصـر               . مثـبت اسـت   

که در کتاب شریف بحاراالنوار » عالمه مجلسی«له آنها از جم. کـتابهاي معتبـر و گرانبهایشـان فرموده اند     
تأویل شده، اختصاص داده است و در اینجا ) عج(بابـی را بـه ذکر آیات قرآن کریم که به قیام امام زمان          

 : به چند نمونه اکتفا می کنیم

زمین را بندگان صالح ما به : بعـد از کـتب آسـمانی سابق نوشتیم که         ) حضـرت داود  (در زبـور    « .1
 . و اینان قائم آل محمد و یاران او می باشند» .رث می برندا

خـدا فرسـتاده خـود را بـا هدایت و دین حق فرستاد تا بر همه دینها غالب شود هرچند مشرکین        « .2
نقل شده است، این آیه درباره قائم آل محمد است    ) ع(بنابـر روایتی که از امام رضا        » .نخواهـند 

 . رهمه کیش ها و آئین ها غالب گرداندوي امامی است که خداوند او را ب

خداونـد بـه کسانی که از شما ایمان آورده و عمل صالح پیشه ساخته اند، وعده داده که آنها را     « .3
در زمـین نمایـنده خـود گـرداند، چـنانکه همانـند آنهـا را سابقاً خلیفه کرد و ثابت می دارد دین         

 به امن کنیم و اینان هیچگاه به من شرك آنهـا را، کـه بـراي آنـان برگـزید، تـرس آنها را تبدیل        
) عج(شیخ طوسی، روایت شده که این آیه نیز درباره مهدي موعود        » غیبت«درکـتاب    ».نـورزند 

 . و یاران او نازل شده است

مـا اراده کـرده ایـم بـر آنـان کـه در زمین زبون گشتند، منت بنهیم و آنها را پیشوایان و وارثان                   « .4
روایت می کند که در تفسیر این    ) ع(شیخ طوسی از امیرالمؤمنین     » یبتغ«در  . ».زمین قرار دهیم  

ایـنان که در زمین ضعیف گشته اند آل پیغمبرند که خداوند مهدي آنها را برانگیزد  : آیـه فـرمود   
 . تا آنان را عزیز و دشمنان ایشان را ذلیل گرداند

یات خود را براي شما بیان  بدانـید کـه خداونـد، زمـین را پس از مردنش زنده می گرداند، ما آ                « .5
شیخ طوسی از ابن عباس روایت نموده که در      » غیبت«باز در   .».کـردیم تا در آن باره تعقل کنید       

خداونـد زمـین مـرده را بعد از بیدادگري اهلش، با ظهور قائم محمد اصالح    : تفسـیر آیـه گفـت     
 . کند
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 خبر داده اند؟ ) عج(عود و امامان معصوم علیهم السالم از مهدي مو) ص(آیا پیامبر اکرم 

و امامان معصوم علیهم السالم، روایات با سندهاي ) ص(بایـد گفـت کـه از ناحیه مقدس پیغمبراکرم        
معتبـر راجـع بـه وجـود حضرت مهدي و ظهور آن موعود جهانی وارد شده است که جاي هیچگونه      

ــنجا نمــونه     ــا در ای ــی نمــی گــذارد و م ــبان حقــیقت باق ــراي طال ــردید را ب ــی را ازآن شــک و ت  های
 : بزرگوراران نقل می کنیم

و ) محمد(مهدي از فرزندان من است، اسم او، اسم من    «: فـرموده است  ) ص(رسـول اکـرم      §
اسـت، از نظر اخالق و خلقت شبیه ترین مردم به من است   ) ابوالقاسـم (کنـیه اش کنـیه مـن        

ــراي او غیــبت و حیرتــی اســت کــه در آن مــردم بســیار گمــراه مــی شــوند، آنگــا    ــثل ب  ه م

می آید و زمین را پس از عدل و داد خواهد کرد همچنان که پر ازظلم ستم       » شـهاب ثاقب  «
 )287 ص -شیخ صدوق(» .شده بود

 قـائم مـا غیبـیت طوالنـی خواهد داشت، شیعیان را چنان           «: فـرموده اسـت   ) ع(امیـرالمومنین    §

بدانید . یدا نکنندمـی بیـنم کـه بـراي پـیدا کـردن دشت و دمن را زیر پا گذارده ولی او را پ                  
آنهـا کـه در غیـبت وي در دیـن خـویش ثابـت بمانـند و در طـول مـدت غیبـتش منکر وي             

چون قائم ما ظهور کند، بیعت هیچ    : آنگاه فرمود . نشـوند، روز قـیامت بـا مـن خواهـند بـود            
از این رو والدتش پوشیده خواهد ماند و خودش از نظرها     . کـس در گـردن وي نمـی باشد        

 پــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهان 

 )287شیخ صدوق ص (» .می شود

شــرفیاب شــد، در حالــیکه در مقابــل ) س(جابــربن عــبداهللا خــدمت حضــرت فاطمــه زهــرا  §
من شمردم دوازده نام . حضـرت لوحـی بـود کـه در آن لـوح اسـامی اوصـیا نوشته شده بود             

 . بود و سه نام محمد و چهار نام آنها علی بود» قائم«دیدم که آخر آن اسمها 

مگـر نمی دانید که هیچ یک از ما ائمه نیست جز اینکه بیعت  «: دمـی فـرمای  ) ع(امـام حسـن     §
یعنی حقشان که امامت و خالفت باشد، (بـا سـلطان و گـردنکش زمـانش را بـه گردن دارد           

جز آن قائمی که عیسی بن مریم پشت سرش به نماز  ) ظالمانـه و غاصـبانه پایمـال مـی شـود          
غایب فرماید، تا هنگام خروج بیعت ایسـتد و خداوند متعال تولدش را مخفی و وجودش را       

و فرزند مهتر زنان است  )ع(هـیچ کـس در گـردنش نباشـد و او نهمین فرزند بردارم حسین                
خداونـد عمـرش را در غیبـتش طوالنـی کند، سپس او را به قدرت خود در صورت جوانی       

 » کمتـــر از چهـــل ســـال ظاهـــر کـــند تـــا بدانـــند خـــدا بـــر هـــر چیـــز قـــادر و تواناســـت 

 ) 55ص /   لیشیخ حرعام(
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 و ســنتی از ) ع(در نهمــین فــرزند مــن، ســنتی از یوســف « : فــرموده اســت) ع(امــام حســین  §

اسـت و او مقـام اهل بیت است که خداوند امر او را در       ) ع(و سـنتی از موسـی       ) ع(موسـی   
 ». یک شب اصالح می فرماید

از آدم، نوح، در قـائم مـا چـند سنت از سنتهاي انبیا هست       «: فـرموده اسـت   ) ع(امـام سـجاد      §
امـا از آدم و نوح، طول عمر است و اما از  ). ص(ابـراهیم، موسـی، عیسـی، ایـوب و محمـد       

ابـراهیم والدت پنهانـی اسـت و امـا از موسـی خـدا تـرس ودر غیـبت اسـت و اما از عیسی                        
چـنانکه پس ا ز باال رفتن آن حضرت بعضی گفتند   . (اخـتالف آراي مـردم پـس از اوسـت         

و اما از ایوب گشایش و فرج بعد از امتحان  ... )  دار آویخته شد و      مـرد و بعضـی گفتـند بـه        
 ».خروج با شمشیر است) ص(است و اما از محمد 

: در هنگامی که اوضاع روزگار دگرگون شود و مردم گویند « : فرموده است ) ع(امـام باقـر      §
ار نابودي او به کدام بیابان رفته است و آنها که خواست: قـائم مـرده یـا هالك شده یا بگویند        

شما به » !کسـی کـه استخوانهایش پوسیده شده چگونه ظهور می کند؟        : مـی باشـند بگویـند     
ظهـور او امـیدوار باشـد و چـون بشـنوید کـه ظهـور نمـوده اسـت بـه سوي او بشتابید ولو با               

 ».خزیدن از روي برف باشد

 بالــنعل روش غیبتــی کــه در پیغمبــران بــود، طــاق الــنعل  «: فــرموده اســت) ع(امــام صــادق  §

و او همچنین فرزند پسرم   ... دربـاره قـائم مـا اهـل بیت جاري شود          ) بـا همـه خصوصـیاتش     (
موسـی اسـت او پسـر خاتـون کنیـزان است، غیبتی کند که اهل باطل در آن به شک افتند،                  
ــند       ــتح ک ــه دســت وي ف ــین را ب ــرب زم ــرق و غ ــد و ش ــر نمای ــد او را ظاه  . ســپس خداون

ر او نماز گذارد و زمین به نور صاحبش روشن آنجا     عیسـی بـن مـریم فـرود آیـد و پشت س            
 » .پرستش خدا شود و دین همه خاص خدا شود گرچه مشرکان نپسندند

آن قائمی که زمین را از دشمنان خدا پاك، و از عدل و داد           «: فرموده است ) ع(امـام کاظم     §
والنی است پـر نمایـد چـنانکه از ظلـم پـر شده بود او پنجمین فرزند من است او را غیبتی ط            

گروههایـی از دین برگردند و  ) عصـر غیـبت   (چـون بـر جـان خـود خائـف اسـت و در آن                
جمعـی پایـدار مانـند، خوشـا بـه حال شیعیان ما که در غیبت قائم به والیت ما چنگ زنند و        
بـه دوسـتی مـا و بیـزاري از دشمنانمان ثابت بمانند آنان از مایند و ما نیز از آنهائیم، ایشان به          

ا راضـی انـد و مـا به تشیع آنها پس خوشا به حال آنها، به خدا سوگند که آنان در        امامـت مـ   
 ».روز قیامت در درجه ماو با ما هستند

قـائم مـا کسـی اسـت که چون خروج کند، در سن پیران و      «: فـرموده اسـت   ) ع(امـام رضـا      §
سـیماي جـوانان اسـت و بـه قـدري نیـرومند اسـت که اگر به بزرگترین درخت روي زمین                 
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سـت دراز کـند آن را از بـیخ بـرکند و اگـر مـیان کـوهها فـریاد زند، سنگها پاشیده شوند              د
او چهارمین فرزند من است، خداوند هر . عصـاي موسـی و انگشـتر سلیمان را به همراه دارد     

چـه خـواهد او را در حجـاب و پـرده خـود غایـب کـند سـپس ظاهرش نماید و زمین را به                    
 » .انکه از ظلم و ستم پرشده استدست او از عدل و داد پرکند چن

او کسی است که در زمان   . است) عج(قائم ما همان مهدي     «: فـرموده است  ) ع(امـام جـواد      §
غیبـتش واجـب اسـت انـتظار کشـیده شـود و هنگامـی کـه ظهـور کـرد اطاعتش کنند و او                 

را مبعوث به نبوت ) ص(قسـم به آن خدایی که محمد     . سـومین نفـر از فـرزندان مـن اسـت          
د و ما را امامت انتخاب نمود، اگر از عمر دنیا فقط یک روز باقی مانده باشد، خداوند         فـرمو 

پس . آن روز را چـنان طوالنی گرداند تا اینکه قائم ما در آن روز خارج شده و ظهور نماید       
 ». با ظهورش زمین را از عدل و داد پرکند، چنانکه تا آن زمان پر از ظلم و ستم بود

شما مردم را چنان می بینیم که بعد از من درباره      «: فـرموده اسـت   ) ع(امـام حسـن عسـکري        §
کسی که متعقد به امامت امامان بعد از پیغمبر       ! آگاه باشید . جانشـینم اخـتالف پیدا می کنید      

باشـد، ولـی فـرزند مـرا انکـار کند مانند آن است که تمام پیغمبران را باور دارد ولی نبوت                    
باشد،               ) ص( در صـورتیکه هـرکس منکـر رسـول خـدا          .را منکـر شـود    ) ص(پیغمبـر خـاتم     

زیرا اطاعت آخرین نفر ما مانند اطاعت اولین . در واقـع همـه پیغمبـران را انکار نموده است         
» .آنهـا اسـت و هـرکس کـه منکر اولین معصوم ما شود، آخرین نفر ما را انکار نموده است             

 )391ص / دوانی(
 

 ؟ نقل شده است) عج(تی پیرامون وجود و ظهور و سیره امام مهدي آیا در کتب اهل سنت روایا

در بین شیعه ، موج بیشتري دارد و شاید روایات وارده در این        » مهـدي موعود  «اگـرچه عقـیده بـه وجـود         
موضـوع بالـغ بـر یک هزار حدیث باشد اما بعضی از پژوهندگان مسائل اسالمی، تعداد روایاتی را که از                  

باري هرچند که خفقان عمومی . زمیـنه وارد شـده، به دویست حدیث تخمین زده اند  اهـل تسـنن در ایـن     
در دروان بنـی امـیه و بنـی عـباس و دستهاي مقتدر و مرموز سیاست وقت و تعصبات شدید مذهبی اجازه      
نمـی داد که اخبار مربوط به والیت و امامت مورد مذاکره و ثبت و ضبط قرار گیرد ولی باز هم کتابهاي                

خالی نیست که در اینجا به چند نمونه اشاره   ) عج( سـنت از احادیـث مـربوط بـه حضـرت مهـدي               اصـلی 
 : می کنیم

خطبه می خواندند که در خالل سخنان از آنچه در آینده به          ) ص( رسول خدا    :حذیفـه گوید   §
اگر از عمر روزگار جز یک روز نمانده باشد خداوند  «: وقـوع خـواهد پیوسـت گفته و فرمودند        

. ز را چـنان طوالنـی کـند کـه مـردي از فـرزندانم کـه هـم اسـم من است برانگیخته شود                   آن رو 
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ــرد   ــرض ک ــلمان ع ــرمود     : س ــود؟ حضــرت ف ــواهد ب ــرزندتان خ ــدام ف ــدا از ک ــول خ  : اي رس

 )325ص / جوینی(» .زدند) ع(از این فرزندم و با دست مبارك به پشت امام حسین 

اگر از عمر دنیا جز یک روز باقی   «: مودفر) ص( پیامبـر اکرم     :و عـبداهللا بـن مسعود گوید       §
نمانـده باشـد خداونـد مـتعال آن روز را آنقـدر طوالنـی مـی گرداند تا مردي از امتم و اهل بیتم           
مـبعوث شـود نام او نام من است و زمین را پر از عدل و قسط می کند، چنانکه پیش از آن پر از             

 )394ص / مالکی(» .ظلم و جور بوده است

مهدي موعود از عترت من و اوالد فاطمه «:  حضـرت روایـت کرده اند که فرمود    و نیـز از همـان      §
 » .است

در آخرالزمان بالي سختی از جانب «: روایت کرده که فرمود) ص(و ابوسـعید خدري از پیغمبر     §
سـلطان بـر امـت مـن نـازل می شود، بالیی که سخت تر از آن شنیده نشده است بطوریکه زمین            

 مومنین پناهگاه و دادرسی از ظلم و ستم  .  پـراز جـور و ستم می شود        فـراخ بـر آنهـا تـنگ شـده         

پس خدا مردي از خانواده مرا می فرستد تا زمین را پر از عدل و قسط کند، چنانکه             . نمـی یابـند   
زمین تمام . سـاکنین آسـمان و زمـین از او راضـی خواهـند بود      . از ظلـم و جـور پـر شـده اسـت           

و آسـمان بـارانش را پـی در پـی فـرو می فرستد بطوریکه      گـیاهان خـود را بـرایش مـی رویانـد          
 » .مـردگان آرزوي زندگـی دوبـاره مـی کنـند هفت سال یا نه سال در بین مردم زندگی می کند          

 ) 493ص / شافعی(

زمین را . مهدي ما پیشانی بلند و باریک بینی است    «: و نیـز از آن حضرت روایت شده که فرمود          §
ه از ظلم و بیدادگري پر شده است، مدت هفت سال حکومت پـر از عـدل و داد مـی کند چنانک       

 )163ص / فندوزي(» .می کند
 

 انتظار فرج یا آرزوي شورآفرین
بعضـی از سـنتهاي الهی هستند که حیات جوامع براساس آنها جریان می یابد و زندگی افراد را در جامعه         

 :ي حق و راندن باطل استیکی از برجسته ترین این سنتها پیروز. دستخوش دگرگونی می سازند

 1 و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا
 ».که باطل نابود شونده است. بگو حق بیامد و باطل نابودن شد«

کشـتی زندگـی سـرانجام بـر کـرانه هـاي دریـاي رحمـت خـدا لنگر خواهد انداخت که رحمت خدا بر                  
پروردگار سبحان ما را . ید تا بدانها رحمت آردغضـب او پیشـی گـرفته و از سـویی خداونـد مردم را آفر        

بـدین سـنت متوجه می سازد، سنتی که اگر در تاریخ بشر و در ظواهر هستی در آن نیک تأمل کنیم آثار         
 : آن را به روشنی تمام خواهیم دید
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 2هو الذي ارسل رسوله بالهدي و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون
رسـولش را بـه هـدایت و دیـن حـق فرسـتاد تـا برسـایر کیشـها چیره اش گرداند هرچند          اوسـت آن کـه    «

 » .مشکران را ناخوش آید

تـا زمانـی کـه آسـمانها و زمـین به حق و برپایه حق آفریده شده اند، قدرت و حاکمیت و سیادت حق نیز       
 . دادهاي هستی باشدباید با سیر هستی در پیوند باشد و به رخصت خداوندي نتیجه تکامل حوادث و روی

  3و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان االرض یرثها عبادي الصالحون
 » .و در زبور بنوشتیم پس از ذکر که بندگان شایسته من زمین را ارث برند«

ایـن حقـیقت کـه مکاتـب الهـی بـرآن تاکـید کـرده انـد تـنها محـدود به یک قوم و یا منحصر به وراثت                   
بلکه بیانی است براي سنتی الهی و عمومی که در شورشها و     . محدود از زمین نیست   صـالحان در قسـمتی      

انقالبهـاي صـالحان بـر ضـد سـتمگران و طاغوتـیان مـتحقق می شود و بطور کامل در وراثت صالحان از             
 : دلیل ما بر این سخن آن است که. تمام جهان تجلی می یابد

ف و الم آمده که خود نشان دهنده آن است که مراد از        در آیـه مذکـور بـا ال       ) زمـین (کلمـه ارض     : اوالً
 . تمام زمین است» االرض«

تاکید قرآن بر این حقیقت درچندین کتاب آسمانی دیگر آمده است و مجالی براي شک در این       : ثانـیاً 
نکـته باقـی نمی گذارد که این امر سنتی است الهی که خداوند روند رویدادهاي هستی را مطابق با آن به             

 . جریان می اندازد تا باالخره بطور کلی متحقق گردد

ــین        ــه و نجعلهــم الوارث ــرید ان نمــن علــی الــذین استضــعفو فــی االرض و نجعلهــم ائم  و نمکــن لهــم  * و ن
 4فی االرض و تري فرعون و هامان و جنودهها منهم ما کانوا بحذرون

وارثان قرار دهیم و فرمانرواییشان و خواهـیم بـر مستضـعفان در زمـین مـنت نهـیم و آنـان را پیشـوایان و                «
 ».دهیم در زمین و به فرعون و هامان و سپاهیان ایشان نشان دهیم آنچه را که از آن می ترسیدند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  81سوره اسراء آیه  -1

 6 و 5سوره قصصآیات -4 105 سوره انبیا آیه -3  32 سوره توبه آیه -2
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 طبیعی نظامهاي حاکم بر زمین به گونه اي است که با تجـربه هـاي بشـري حاکـی از آن هسـتند که روند             
اتکـا بـه آنهـا نمی توان بدین آرمان واال و نهفته در روح افراد بشر که عبارت از همان تحقق یافتن مدینه                

جایی که عدل و داد در آن برتري دارد و حق بی هیچ شریکی در چهار گوشه      . فاضـله است دست یازید    
ین چطـور و چـه هـنگام مـی تـوان بـدین آرمان فطري و مشروع جامه تحقق              بنابـرا .  آن حکـم مـی رانـد      

پوشـاند؟ آیـا ممکـن است بشر به گونه اي معمولی تکامل یابد تا به این درجه واال برسد؟ زراد خانه هاي       
سـالحهاي اتمـی و شـیمیایی و توطـئه هاي مستکبران بر ضد مستضعفان و عقب نشینی آشکار بشریت از                

و هدایت و فروافتادن خوفناك آن در پرتگاه فساد و تجاوز و ستمگري دلیلی آشکار        مـیدانهاي فضـیلت     
بـر ایـنکه تـنها راه تحقـق اهـداف و آرمانهـاي انسان همان رحمت خداست که انسان را از تاریکی ها به                   

دوازدهمین امام از خاندان ) عج(ایـن رحمـت تـنها در ظهـور امـام حجت        . سـوي روشـنایی بیـرون آورد      
ا خـاتم پیامبـران و مقـتداي راسـتکاران متجلـی است و ایمان بدین حقیقت راست در دلهاي                  رسـول خـد   

مومـنان شـعله اي جاویـد ازآرزو و امـید برمـی افـروزد، امـید و آرزویی که در حرکت تکاملی انسان به                      
با آرزو و  »سعی و تالش« این امید الهی است که با شاخصه . مـثابه نیـروي محـرکه او محسـوب مـی شود         

زیـرا سـعی بـراي مـتحقق ساختن این امید الهی شرطی ضروري به شمار می رود      . امـید تفـاوت مـی یابـد       
این آرزو و امید است که مجاهدان . حـال آنکـه آرزو و امید توجیهی است براي ماندن و حرکت نکردن       

وانیهاي مادي را از تیـرگیهاي ناامـیدي و یأسی که شیطان با بهره گیري از شرایط خفقان و اضطراب و نات     
ایـن امـید وآرزویـی اسـت که بر نگاهها و مواضع فرد منعکس          . در دل آنـان راه داده رهایـی مـی بخشـد           

مـی شـود و بـدان رنگـی از خـوش بینـی مثبت می زند و روح بدبینی و گمان و منفی بافی و شکست که            
مالن و کوشندگان دسـتگاههاي طاغـوت و وسوسـه هـاي طاغوتیان می کوشند آن را در جسم و جان عا            

شاید به خاطر همین حکمت باشد که درحدیث نبوي . راه خـدا تـزریق کنـند از آنها می راند و می زداید    
 .  »برترین کارهاي امت من، انتظار فرج است«: آمده است

 : حجت و خلیفه خداست) ع(نیز مانند سایر امامان ) عج(امام زمان 

 ) 227حاراالنوار ص ب(» السالم علیک یا حجه اهللا فی عباده«
 . »سالم بر تو اي حجت خداوند در بین بندگانش«

 : و فرموده اند که نقش انگشتري آن حضرت چنین است

 » انا حجه اهللا و خالصته«
 . »من حجت خدا و خالص و برگزیده اویم«

 : این عناوین نیز در موارد مختلف آمده است

 ) معهمفاتیح الجنان، اعمال روز ج(» حجتک علی خلقک«
 ) مفاتیح الجنان، زیارت جمعه(»حجه اهللا فی ارضه«
 ) مفاتیح الجنان، زیارت آل یاسین(» حجه اهللا علی خلقه«
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 ) مفاتیح الجنان، زیارت صاحب االمر(» حجه اهللا«
 )مفاتیح الجنان، دعاي یاسین( » حجتک فی ارضک«
 )مفاتیح الجنان، زیارت صاحب االمر(» حجه اهللا التی التخفی«
 )  مفاتیح الجنان، زیارت صاحب االمر(»ه اهللا علی من فی االرضحج«
 

 :دیدار با امام زمان 

پـیش از آنکه به عاملی، زمانی یا مکانی بستگی داشته باشد، به عوامل روحی و        ) عـج (دیـدار امـام زمـان       
. آیدبایـد حجـاب از چهـره جـان و دیـه دل برداشته شود، تا قابلیت دیدار حاصل           . معـنوي وابسـته اسـت     

آنکـس کـه دل بـه مهـر جمـال دل آرایـش باخته و هواي وصال او را در جان می پرورد بیش از هر چیز             
چـون خـود آن حضــرت   . بایـد بـه تـرك گــناه بیندیشـد و بـه انجــام واجـبات و مسـتحبات اهــتمام ورزد       

ل شیعیان که هر اگر نامه هاي عم» فمـا یحبسـنا عنهم اال ما یتصل بنا مما نکرهه و النؤثره منهم            «: فـرمودند 
هفـته بـه ساحت مقدس عرضه می شود، سنگین از بار گناهانی نبود که ناخوشایند آن بزرگوار و خالف              

 .توقع و انتظار ایشان از یاورانشان است این دوري و جدایی به درازا نمی کشید

 گفتا تو خود حجابی، ورنه رخم عیان است  گفتم که روي خوبت، از من چرا نهان است؟

سعادت ) عج(گاهـی گـذرا بـه شـرح حـال کسـانی کـه در طـی دوران غیـبت کبراي موال امام زمان              بـا ن  
شـرفیابی بـه حضـور مقدسـش را داشـته یـا از کرامات و معجزات و عنایات خاصه آن حضرت بهره مند              
گشـته انـد، مـی تـوان دریافت که بیشترین و مهمترین عامل در حصول این توفیق الهی براي آنان، همان                 

ه قلبـی و مواظبتهاي عملی و رعات تقوي و استمرار برگونه اي خاص، از عبادت خداوند و اطاعت       تـوج 
بـا ایـن همـه نقـش زمانهایـی خـاص، چـون مکه مکرمه، چون شبهاي جمعه، نیمه             . اولـیایش بـوده اسـت     

شـعبان، نـیمه رجـب و مکانهایـی خـاص، مسـجد سـهله ومسـجد جمکـران بـراي حصول دیدار قائم آل                   
 . و بهره مندي از عنایات و الطاف آن حضرت نباید نادیده گرفته شود)  ص(محمد

 
 )عج(کرامتهاي حضرت مهدي 

بـه یقـین شـیفتگانی کـه در راه محـبت مـوالي خـویش، دسـت از هواي نفس شسته و جان خویش را از           
ز برکات کـژیها پیراسـته و دل را بـه معنویـتها آراسـته انـد و یـا حداقل به حالت اضطرار رسیده اند اگر ا                 

 زمانـی مناسـب چـون شـب جمعـه و مکانـی مناسـب چـون مسجد جمکران بهره گیرند، آسانتر به وصال             

وقتی بناست مسجد جمکران خانه . مـی رسـند و بـی پرده تر از فیوضات آن امام رحمت تاثیر می پذیرند        
تر ومهمانخانـه او باشـد، طبیعـی اسـت کـه شرافت حضور آن حضرت را بیش       ) عـج (حجـه بـن الحسـن       
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دریابـد و بدیهـی اسـت که زائر این مسجد خصوصاً آنگاه که با معرفت و حضور قلب و با شوق دیدار و       
این . توسـل خالصـانه آمـده باشد، سعادت بهره وري از عنایات خاصه آن حضرت را بیش تر داشته باشد            

 دستور که هزار و اندي سال پیش، به)  عج( مسجد مخصوص امام زمان -تـاریخ مسـجد جمکـران اسـت      
 آکــنده از هــزاران خاطــره شــیرین از معجــزات و کــرامتها و الطــاف خاصــه آن -حضـرتش ســاخته شــد 

بـزرگوار رئـوف نسـبت به شیعیانی که از دور و نزدیک با کوله باري از امید براي شفا طلبیدن یا حاجت           
 .  خواستن یا رخصت دیدار یافتن به آستان مقدسش مشرف می شده اند

 
 ): ع(امات امام زمان نمونه یکی از کر

 )عج(نجات پیدا کردن از اعدام در زندان رژیم شاهنشاهی توسط امام زمان 
مـردي بـه نـام حـاج مـومن در شـیراز بود که جمعی به تقوي و اخالص و مقام یقین و انقطاع او شهادت                 

چند قبضه در زمـان رژیـم سـابق، مامـورین سـاواك نـزد پسردائی حاج مومن به نام عبدالنبی       . مـی دهـند   
 اسـلحه پـیدا مـی کنـند و مـتوجه مـی شـوند که او از افراد انقالبی است و باالخره او را محکوم به اعدام                      

وقتـی حکـم اعـدامش بـه گـوش پـدر و مادرش می رسد آنها مضطرب می گردند و به نزد              . مـی نمایـند   
 . مرحوم حاج مؤمن می روند و از او تقاضاي دعا می کنند

 امـروز تمـام امور کائنات در دست حضرت   ! از رحمـت خـدا مأیـوس نشـوید      «: حـاج مـؤمن مـی گـوید       

 اسـت و مـن بـا شـما همـین امشب که شب جمعه است در یک محل متوسل به حضرت                 )  عـج (بقـیه اهللا    

می شویم، خداي تعالی قادر است که از برکات وجود مقدس آن حضرت فرزندتان           )   عج(ولـی عصـر     
ج مـومن و پـدر و مادر آن شخصی که می خواسته اعدام شود   پـس شـب جمعـه را حـا      » .را نجـات دهـد    

احـیاء مـی گیـرند و چـند رکعتـی بـراي تصـفیه روحشان نماز می خوانند سپس با دعاها و زیارتهایی که            
امـن یجیب المضطر  «دسـتور داده شـده متوسـل به آن حضرت می گردند و بعد مشغول تالوت آیه شریفه      

این جوان به خاطر رفع ! آقا«:  و به آن حضرت عرض می کنند که       مـی شـوند    1»اذا دعـاه و یکشـف السـوء       
ظلـم از سـر شـیعیان شـما، به تهیه اسلحه مبادرت کرده وهدفی جز دفاع از مظلوم نداشته و بلکه به خاطر            

باالخره »  .یـاري دین اسالم خودش را به خطر انداخته است، لذا از شما نجات او را درخواست می کنیم          
یـن تضـرع و زاري تـا اواخر شب طول می کشد که ناگهان هر سه نفر متوجه می شوند          ایـن مـناجات و ا     

 کــه تمــام اطــاق را بــوي عطــر و مشــک عجیبــی احاطــه کــرده و آثــار اظهــار لطــف حضــرت بقــیه اهللا    

اطاق را روشن می کند و هر سه نفر آن حضرت را در ) روحـی و ارواح العالمـین لتـراب مقدمـه الفـداء      (
 کنـند و آن حضرت با کمال محبت به آنها دلداري می دهد و رو به پدر و مادر آن       بـیداري زیـارت مـی     

دعاي شما مستجاب شد، خداوند فرزند شما را نجات خواهد داد «: جـوان اعدامی می کنند و می فرمایند       
پدر و مادر آن جوان وقتی آن «: مرحوم حاج مؤمن نقل می کرد که» .و همـین فـردا به منزل بر می گردد       

ال مقـدس را دیدنـد و آن کـالم دلـربا را از آن حضـرت شـنیدند بی طاقت شده و تا صبح مدهوش                  جمـ 
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صبح که آنها به هوش آمدند و به سراغ فرزندشان که قرار بود همان روز اعدام . روي زمـین افـتاده بودند    
دیشب ناگهان «: آنها در جواب گفته بودند  » .فالنی چه شد  « : شـود رفتـند از مسئولین زندان سؤال کردند        

تصـمیم عـوض شـد وفعـالً اعدام او به تاخیر افتاد و بنا شده که در خصوص محکومیت او تجدید نظري                 
آنهـا خوشـحال بـه منـزل بـر می گردند و هنوز ظهر نشده می بینند که آن جوانی زندانی، به منزل           » .شـود 

 .آمده و آزاد گردیده است

 واجب است )  عج(شناختن امام زمان 

ممکن نیست، بر این مطلب هم دلیل عقلی وجود دارد وهم )  عج(ن، بدون شناخت امام زمان   تحقـق ایما  
 دلیل نقلی 

 : دلیل عقلی-1

همـه علـتها و فلسـفه هایی که براي ضرورت و لزوم وجود پیامبر گفته اند، براي ضرورت وجود جانشین       
ت تا مردم به جانشین پیغمبر بنابراین پس از وفات آن حضرت الزم اس      . و وصـی پیغمبـر نیـز صادق است        

پس بر خداوند . در شـؤون مختلف زندگی خود مراجعه کنند، همانگونه که به پیغمبر مراجعه می کردند             
الزم اسـت کـه او را نصـب فـرماید و بر مردم نیز واجب است آن امام را بشناسند، زیرا که پیروي کردن                 

 . بدون معرفت و شناخت امکان ندارد

از جانب خداوند قواعد و احکامی را که مردم در امورمعاش و شئون زندگی )  ص(م  پیامبـر اکـر   : سـؤال 
مـادي و جنـبه هـاي اخـروي و امـور مـربوط بـه معاد نیاز داشتند براي مردم بیان نمود، دیگر چه نیازي به           

 است؟ )  عج(وجود امام 

ا به مقدار موردنیاز عموم بیان فرموده و دستورات دین ر   » کلی«قـواعد را به طور      )  عـج (پیغمبـر   : جـواب 
. روشن می گردد) ص(تشریح کرده است و این مطلب با مراجعه به احادیث پیغمبر اکرم         » آن زمـان  «در  

بنابـراین احتـیاج مردم با آن مقدار از بیان برطرف نشده، بلکه پاره اي از مسائل حتی بر علما و دانشمندان    
س افراد بشر از وجود امام و پیشواي معصوم بی نیاز  پ- تا چه رسد به دیگران-بـزرگ پوشـیده مـی مانـد       

تردیدي نیست . نـبوده و ناگریـز هسـتند تـا به او مراجعه کنند و مطالب موردنیاز خویش را از او بیاموزند                
 از -تمام احکام و علوم را به وصی خود سپرده که پس از ایشان، رهبري مردم را      ) ص(کـه پیغمبـر اکرم      

شته باشند و هر امامی به امام بعد از خودش سپرده تا اینکه نوبت به امام زمان       به عهده دا   -طـرف خداونـد   
عالوه بر این، اگر فرض کنیم تمام علما و دانشمندان به تمام .  رسیده است- عجـل اهللا فرجه الشریف    -مـا 

و و احکـام عمـل کنـند، بـاز هـم وجودایشـان مـا را از وجـود امام بی نیاز نمی سازد، زیرا که آنان از سه              
پس در هر زمان به وجود شخص معصومی که از خطا و اشتباه محفوظ باشد نیاز            . اشـتباه معصـوم نیسـتند     
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هسـت تـا مـرجع و پـناه مـردم بـوده حقایـق احکام را برایشان بیان فرماید و آن شخص معصوم هیچکس                      
 . جز امام نیست

 ن و غایب باشد چه فرق می کند؟ نبودن امام با بودنش در حالیکه از دیدگان مردم پنها:سوال

  اوالً مانـع ظهــور و آشـکار بــودن امـام ناشـی از خــود مـردم اسـت، غیــبت آن حضـرت دلــیل        :جـواب 

نمـی شـود بـر ایـنکه احتیاجـی بـه وجود آن حضرت نیست بلکه بر مردم واجب است که موانع         
ــا       ــوم مع ــواع عل ــوند و از ان ــند ش ــره م ــور مقدســش به ــا از ن ــازند ت ــور را برطــرف س رفش                  ظه

 . استفاده کنند

    غیـبت آن حضـرت در همـه زمانها و از همه انسانهاي مومن نیست بلکه براي بسیاري از بزرگان        :ثانـیاً 
مومنـین اتفـاق افـتاده اسـت کـه بـه خـدمت حضـرتش شـرفیاب شـده و به محضر مقدسش راه                              

رگوار ما ضبط است و بیان آنها فعالً از بحث ما جـریانات آنـان در کتابهاي علماي بز  . یافـته انـد   
 . خارج است

    منافع وجود مبارك آن حضرت منحصر در بیان علوم نیست بلکه همه آنچه از مبدأ و سرچشمه               :ثالـثاً 
 .فیض الهی به مخلوقات می رسد، از برکات وجود او می باشد 

 : دلیل نقلی -1
اره وارد شده که ما به خاطر رعایت اختصار به ذکر در این ب- کـه در حـد تواتـر است        -روایـات بسـیاري   

 : قسمتی از آنها اکتفا می کنیم

و براي خداوند نیکوترین ) وهللا االسماء الحسنی فادعوه بها(درباره آیه مبارکه  )  ع(امـام صادق     )1
) نیکوترین نامها(به خدا قسم، ما آن اسماء حسنی «فرمود . نامهـا اسـت، پس او را با آنها بخوانید     

اصول (» هسـتیم کـه خداونـد هـیچ عملـی را از بـندگان نمی پذیرد مگر با شناخت و معرفت ما                    
 )249ص / کافی

فرمود قله و بلندي مقام و کلید آن و راه اشیاء و رضایت پروردگار اطاعت از امام         ) ع(امـام باقر     )2
ه دهد و اگـر شخصی شبها به عبادت برخیزد وروزها را روزه بدارد و تمام مالش را صدق        . اسـت 

همـه سـالهاي عمرش حج خانه کعبه را انجام دهد اما والیت ولی خدا را نشناسد تا از او پیروي              
کـند و تمـام اعمـالش بـا راهنمایـی او انجام پذیرد براي او حق ثواب نزد خداوند نیست و او از                 

 )285ص / اصول کافی.  (اهل ایمان نمی باشد

هرکس بمیرد و «: فرموده) ص(آیا پیامبر   :رسیدمپ) ع(از امـام صـادق      : حـارث بـن مغیـره گـوید        )3
 .»!امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است؟
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ایـن کـدام جاهلـیت اسـت آیا جاهلیت مطلق یا جاهلیت کسی که               : آري عرضـه داشـتم    :             فـرمود 
 .»جاهلیت کفر و نفاق و ضالل«:امامش را نشناخته؟ فرمود

هرکس منکر قائم از فرزندانم «: روایـت کـرده کـه فـرمود    ) ع(کـرم  از پیامبـر ا ) ع( امـام صـادق    )4
 )377ص / اصول کافی(» .شود، مرا انکار کرده است

 .در این باب آمده است) ع(البته اخبار بسیار دیگري از ائمه اطهار 
 

 :اما منظور از معرفت و شناخت

 .شناخت شخص امام با اسم و نسب او است: اوالً

 . و خصوصیات او که با آنها از دیگران امتیاز می یابدشناخت صفات : ثانیاً

 
 همه گویند از تو اي موعود   کتب آسمانی موجود

 یا ز انجیل و شاهد و مشهود  از زبور و صحف و یا تورات

 نوح و عیسی، کلیم و آدم و هود   از رسوالن اول و آخر

 خضر و الیاس و یوسف و داوود  شیث و شعیا و یونس و ذالکفل
 
 هم خلیل و محمد محمود  م ز اسحاق هم ز اسماعیله

 اهل اسالم و عیسوي و یهود   همه ادیان شرقی و غربی

 یا برهمائیان و دین هنود  متن دستورهاي کنفوسیوس

 بازگرد اي نجاتبخش وجود   :همه یک جمله می کنند بیان
 

 تساهل و تسامح و ظهور مهدي موعود

 ی تحـریف دیـن بـه نفع رسیدن به دنیاست از مصادیق بارز این امر،   یکـی از آثـار دنیازدگـی و رفـاه طلبـ       

 مـی تـوان به تساهل و تسامح در دین اشاره کرد که همین تساهل و تسامح خود پیامدهایی به دنبال دارد                 
کـه چـنان ضـرباتی بـر پیکره ي جامعه ي اسالمی وارد می کند که قابل جبران نمی باشد در حوزه هاي                   

اعی رسوخ می کند هر جایی که دین در زندگی حضور دارد تساهل و تسامح در    مخـتلف زندگـی اجتم    
هر چند که ظاهر دین ممکن . دیـن مـی تـواند موثـر واقـع شـود و نقش دین را در بیشتر جاها از بین ببرد                

لکن محتواي آن دینی نیست و در خیلی از موارد نیز نقش . اسـت در آن حـوزه بروز و ظهور داشته باشد        
عبارت تسامح و تساهل از مواردي است که تحریف معنوي در    . مـرنگ و بـی جلـوه مـی کند         دیـن را ک   

آن صـورت گـرفته اسـت یعنـی اگـر هـم در دیـن اسـالم تسـاهل و تسامحی وجود دارد که دارد البته با                      
تعـریف خـاص خـود که به آن اشاره خواهد شده، متاسفانه توسط برخی از افراد به گونه اي مطرح شده            
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دین اسالم دین سهله و : می فرماید) ص(پیامبر اکرم . عناي اصلی خود را از دست داده است       اسـت کـه م    
آئینی است که بر . سـمحه اسـت یعنی دینی است که در آن افراط و تفریط و جهل و جمود وجود ندارد          

پیـروان خـود سـخت گیـر و خشـن نیسـت، امـا در زندگی اجتماعی افراد هیچگاه قائل به تعطیلی دین و               
ریعت نمـی باشـد مـرزها را در هـم نمـی ریـزد حالل و حرام را با هم نمی آمیزد به تعطیلی واجبات و                شـ 

) ع(نه آنگونه که در جامعه اسالمی قبل از قیام امام حسین    . تشـویق به ارتکاب محرمات توصیه نمی کند       
ه و خرد         بـروز و ظهـور داشـت و نـه آنگـونه کـه امـروز عـده اي از افـرادي کـه خـود را صـاحب اندیشـ              

ایـن برداشت که تساهل و تسامح در جامعه امروزي  . مـی دانـند از تسـاهل و تسـامح برداشـت مـی کنـند               
ایـنگونه اسـت کـه دامنه آن مرزهاي گناه و ثواب را در هم می ریزد و امور شخصی و زندگی اجتماعی           

افرادي با گرایشهاي برداشـتی بـس ناصواب و نادرست است که توسط         . افـراد بشـر را مخـتل مـی سـازد          
دنـیوي مطـرح میشـود ایـن افـراد در واقـع رهپویان همان روندگان صدر اسالم هستند که دین را آنگونه              
کـه بـه دنیاي آنان ضرر نرساند تحریف می کردند و دینی را ترویج می کردند که کامالً با دنیاخواهی و              

 لذا از دین و آموزه هاي دینی و گفتار   .رفـاه طلبی و ثروت اندوزي بی حساب و کتاب آنان منطبق باشد            
بـزرگان اینگونه سوء استفاده می کردند و ذهنهاي خالی از معارف یا کج اندیشان هم اقبالی بطرف آنان          
نشـان مـی دادنـد و جامعـه را دچـار فتـنه و بحـران مـی کـردند و باعـث انحـراف عده اي از افراد جامعه                   

 . نهاي منحرف به مبارزه خواهد برخاستامام زمان همچنین با دی. اسالمی می شدند

 
 وظیفه مردم در دوران غیبت کبري

دوران غیبت صغري به سر آمد و دوران غیبت کبراي  ) عج(پـس از درگذشـت آخـرین نائـب امام زمان            
حضـرت آغـاز شـد، مهمتـرین سؤالی که ذهن هر مؤمنی را به خود مشغول می کند این است که راستی               

کـه امکـان دسترسـی بـه حضـرت نیسـت مشکالت و معضالت              ) ع(ام زمـان    در زمـان غیـبت کبـراي امـ        
 عقیدتی، فقهی و اجتماعی مردم به دست چه کسی پاسخ داده می شود؟ 

) عج(پاسـخ سـؤال فـوق در یـک کـالم و سـخن کـوتاه ایـن است که در دوران غیبت کبراي امام زمان              
 .  ین امر مهم مهمترین وظیفه را بعهده دارندفقیهان رسماً وارثان انبیاء و رهبران دینی می شوند و در ا

چـند سـالی است که با تدابیر مقام معظم رهبري، هر سال به یک عنوان نامگذاري می شود که خود آثار              
رهبر معظم انقالب در . و بـرکات فراوانـی را در سطوح مختلف و عرصه هاي گوناگون در برداشته است      

اد ملی و انسجام اسالمی نامگذاري کردند که در واقع ادامه  را سـال اتحـ  1386پـیام نـوروزي خـود سـال         
امید است با بهره گیري از سیره . بود، است ) ص(رونـد محـوریت سال گذشته که همانا سال پیامبر اعظم            

آن رسـول بـزرگوار و تعالـیم و دسـتورات سـعادتمندانه شان و با محوریت قراردادن این فراز حکیمانه و            
ر معظم انقالب بیان شد بتوانیم سالی پر از موفقیت و پیشرفت هرچه بیشتر و بهتر          اصـولی که از سوي رهب     
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چنانچه مروري بر سخنرانیها و . را در ابعـاد گوناگـون اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی داشته باشیم     
    داشته باشیم به خوبی در ) ره(ارشـادات بنـیانگذار فقـید جمهـوري اسـالمی ایـران حضـرت امـام خمینی                 

مـی یابـیم کـه آن رهبـر راحـل عظـیم الشـأن همـواره در جـاي جـاي جمـالت و سخنان هوشیارانه خود                 
موضـوع اتحـاد و همدلـی را چـه در سـطح داخلـی و چـه در سطح جهان اسالم مورد توجه و تذکر قرار            

 هدف داده و تاکـید مـی کـردند کـه چـنانچه ممالک، دولتها و ملتهاي اسالمی در سایه اتحاد و انسجام و          
است قرار داشته باشند می توانند سرنوشت و آینده اي      ) ص(واحـد کـه همانـا تحقق اسالم ناب محمدي           
این ) ره( الهی حضرت امام راحل -در وصـیت نامه سیاسی   . روشـن، سـعادتمند و قدرتمـند داشـته باشـند          

مه و اتحاد رمز درسـنامه بزرگ و این چراغ هدایتگر انقالب و منشور بقاي آرمانهاي انقالب، وحدت کل       
چرا که در زیر لواي همین اتحاد و همدلی و وحدت در هدف و کلمه بود     . پیـروزي قلمـداد شـده اسـت       

کـه مـردم شـریف کشـورمان توانستند با مبارزات و پایه ریزي سنگ بناي انقالب و در نهایت پیروزي بر        
وري اسالمی را فراهم   حاکمـان و نظـام اسـتبدادي ستمشـاهی پهلـوي موجبات استقرار نظام مقدس جمه               

 . آورند

تعالـیم دیـن مبـین اسـالم، فرمایشـات و سیره ائمه معصومین علیهم السالم، احادیث و آثار بجاي مانده از                 
بـزرگان دیـن و معـنویت و از همـه مهمتـر روح بسـیاري از آیـات حـیات بخـش و روشـنگر قرآن کریم             

بطور اصولی و مستمر . ر جاي خود نیاز استهمـواره بـر موضـوع اتحاد و انسجام تاکید ورزیده اند که د         
 . بدانها پرداخته شود

 اتحاد ملی و انسجام اسالمی از منظر امام خمینی و مقام معظم رهبري 
در اینجا است که          . امسـال از سـوي مقـام معظـم رهبـري بـه نـام اتحـاد ملـی و انسـجام اسالمی نام گرفت                 

تاکید می نمود که انقالب اسالمی ایران توسط امدادهاي غیبی       چـرا بارها    ) ره(مـی فهمـیم امـام خمینـی         
مانند واقعه . پیـروز شـده است و ماجراهایی می بینیم و می شنویم که نشانه این امدادهاي غیبی الهی است       

طـبس کـه امام فرمود شنهایی که سربازان آمریکایی را ناکار نمود و شکست داد و مانع موفقیت آنها شد        
 ... بودندماموران الهی 

وحـدت کلمـه و یکپارچگی و کنارگذاشتن اختالفات جزئی دوستداران انقالب اسالمی و لزوم اتحاد و             
اتفـاق کلمـه مـیان مسـلمانان و توجه به توحید کلمه بر محور کلمه توحید ضرورتی است که از تعالیم و                 

 .آموزشهاي اساسی آئین اسالم و اصول فرهنگ قرآنی سرچشمه می گیرد

را تالیف ) ص(اسـاس قـرآن کـریم یکـی از مهمترین و سازنده ترین اهداف رسالت رسول اکرم         بـراین   
قلـوب و ایجـاد انـس و تفاهـیم بـه جـاي خصـومت و دشمنی بیان می کند و اگر کسی در تاریخ به دیده           

 . می یابد) ص(عبرت بنگرد این معنی را از شاهکارهاي رسالت محمدي 
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چه چیزي را در ذهنمان تداعی می کند؟ چرا رهبر فرزانه انقالب        » میانسـجام اسـال   « و   »اتحـاد ملـی   «پـس   
امسـال را بـه ایـن نـام نامگذاري کرده اند؟ مگر تاکنون چنین اتحاد و انسجامی وجود نداشته است؟ حال       
وظـیفه مـردم، احـزاب، رسـانه هـا، گـروه هـاي مـرجع و به ویژه مسئوالن براي تحقق این شعار چیست؟                   

انـیم بـه ایـن شعار جامه عمل بپوشانیم راهکار و ابزار الزم براي تحقق این شعار در          امسـال چقـدر مـی تو      
 کشور چیست؟ 

اتحـاد ملـی را از چـند منظـر مـی تـوان نگـاه کـرد نخست تنوع قومی، زبانی، فرهنگی و اقلیتهاي مذهبی           
و آن سـپس ادغـام اجتماعـی یعنـی همـه گـروه هـا اجتماعـی احساس کنند در یک نقطه اشتراك دارند               
 . تابعیت جمهوري اسالمی ایران است و سومین منظر تالش براي ارتقاي منزلت و جایگاه کشور است

این شعار : از سوي رهبر معظم انقالب این است که     » اتحـاد ملـی و انسـجام اسـالمی        «علـل انـتخاب شـعار       
راي اختالف میان بهتـرین شـعاري اسـت که با توجه به موقعیت ایران در منطقه و توطئه هاي اخیر غرب ب        

مسـلمانان و گـروههاي اسـالمی مطـرح شد، اما نباید این نکته را نیز فراموش کرد که نقش آفرینی ایران                   
در مسـائل مـنطقه اي نیازمـند دولتـی قوي و کارآمد است که در سایه وحدت ملی و توجه مردم به منافع           

 . کشور محقق می شود

خرده فرهنگهاي موجود در جامعه که در اصل و ارزشهاي زیبایـی دیگـر این نامگذاري در این است که     
وظایف مسئوالن، مردم، . اساسـی نظـام اسـالمی مشـترك هسـتند حـول یـک محـور گـرد هـم مـی آیند                  

وظیفه مسئوالن  فراهم : احـزاب، رسـانه هـا و گروههاي مرجع در خصوص اتحاد ملی باید مهندسی شود         
اي اجتماعی داشتن حس مسئولیت پذیري در قبال مسائل  کـردن زمینه حضور گسترده تر مردم در فعالیته        

کشـور، رسـانه هـا همچـون آئیـنه اي براي انعکاس خواستهاي مردم از مسئوالن باشند و در نهایت وظیفه         
احـزاب و گـروههاي مرجع براي تحقق اتحاد ملی، ایجاد شور و نشاط در مردم و جامعه و انعکاس اراده              

البته تحقق اتحاد ملی فرایندي است که چندسال طول می کشد . ستنخـبگان سیاسـی در مسـائل کشور ا        
 . و با چالشها و دشمنیهاي دشمنان همراه است

 قانون اساسی می توان به موفقیتهاي چشمگیري در عرصه بین المللی دست یافت      44بـا اجـرا دقـیق اصل        
ــران                کــه ایــن موضــوع مــوجب مــی شــود کشــورهاي اســالمی هــویت گمشــده خــود را در الگــوي      ای

 . اسالمی بیابند

چنین است که دشمنان انقالب اسالمی متوجه شده اند که این انقالب »  انسـجام اسالمی    «دربـاره چیسـتی     
دست به هرکاري از » بیداري«مـوجب بـیداري ملـتهاي مسـلمان شـده بنابراین براي خفه کردن این حیات       

 . جمله تفرقه میان مسلمانان می زنند

 معظـم انقـالب علت اصلی نامگذاري امسال به اتحاد ملی و انسجام اسالمی را هشدار به کشورهاي        رهبـر 
مسـلمان دانسـت و بـیان نمـود انسـجام اسـالمی نقطـه عطف براي رسیدن به وحدت همه ملتهاي مسلمان                    
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از جهـان اسـت و تشـکیل اتحادیـه هـاي اقتصـادي کشورهاي اسالمی براي رقابت در بازار اقتصادي دنیا          
مقام معظم رهبري با طرح نامگذاري امسال . مهمتـرین راههـاي رسـیدن بـه انسجام اسالمی می تواند باشد     

بنابراین اگر مسلمانان . بـه اتحـاد ملـی و انسجام اسالمی ایده نجات بخشی را به مسلمانان ارائه کرده است        
مقام عظماي والیت . د کرددقـت بیشـتري کنـند قـدر مسلم معادله قدرت در جهان به نفعشان تغییر خواه         

همچنـین در مـورد وظـیفه مـردم، احـزاب، رسـانه ها و مسئوالن در قبال تبیین نامگذاري امسال نیز اضافه               
 قانون اساسی است تا زمینه هاي مناسب فرهنگی و 44نمـودند وظـیفه اصـلی مسـئوالن اجراي دقیق اصل       

.                  ر پیشبرد این اصل به دولت کمک کننداقتصـادي از ایـن طـریق فـراهم شـود و مـردم نیز در حد خود د                 
احـزاب وظیفه دارند این اصل اقتصادي را از مسئوالن مطالبه کنند رسانه ها نیز وظیفه دارند اطالع رسانی   

وائمه » ص«اتحاد و انسجام میوه عمل به سیره پیامبر .  داشته باشند 44دقیقـی از ظرفیتهاي نظام درباره اصل        
 اتحاد میان گروهها، احزاب، قومها و گروههاي مختلف  86بنابراین به هر میزان در سال       . اسـت  »ع«هـدي   

جامعـه ایران و انسجام فرق و مذاهب کشورهاي اسالمی با یکدیگر افزایش یابد به همان میزان به اهداف          
 .  نزدیک شده ایم»ص«واالي اسالم و پیامبر بزرگوار 

علما، اندیشمندان و روشنفکران «هویت اسالمی می توان تصریح کرد  در مـورد بیداري اسالمی و احیاي        
کشـورهاي اسالمی باید از این فرصت استثنایی استفاده و دنیاي  » و همچنـین رهبـران سیاسـی بـاالخالص     

ایـن کشـورها با تکیه بر این قدرت عظیم   . اسـالم را مـتوجه قـدرت تـوده هـاي میلیونـی مسـلمانان کنـند                
در مقابـل فشـارها و تهدیـدهاي دشمنان مسیر ترقی و پیشرفت علمی، سیاسی،       مردمـی ضـمن ایسـتادگی       

همـین کنشـهاي متناقض دیگران را به داوري بدي درباره ما رسانده و      » .فرهنگـی و اقتصـادي را بپیمایـند       
براستی مراد از وحدت . مـنافقانه بـودن وحـدت گرایـی را بـه ذهـنهاي بـی طـرف یـا مغـرض می نمایاند                   

اگـر قرار است با وحدت به اتحاد رسیده و در برابر دشمن      . دف را نشـانه رفـته اسـت       چیسـت و کـدام هـ      
مشـترك بایسـتیم، تکلیف اختالفها چه می شود؟ آیا وحدت به معناي کوتاه آمدن از عقاید مذهبی است             

 و یا تائید اعتقادات طرف مقابل؟ 

.                تن در یک سنگر استباتـوجه بـه هـدف یادشـده مـی تـوان گفـت مـراد از وحـدت کـنار هـم قرارگرف                
اگر هموطنان ارمنی براي دفاع از میهن به جنگ      .ایـن همسـنگري هیچگاه به معناي تسلیم اعتقادي نیست         

مـی روند یا از انرژي صلح آمیز هسته اي دفاع می کنند بدین معنا نیست که مسلمان شده اند یا هموطنان                
 ! وطنان عرب، نژاد خود را فراموش کرده اندآذري دست از زبان خود برداشته اند یا هم

 .پس وحدت،گردآمدن و حرکت زیر یک علم مشترك است نه رها کردن پرچمها

 مقـام معظـم رهبـري در اینـباره بـا تاکـید بر اینکه اختالفات عقیدتی و مذهبی مربوط به مباحث علمی و             
امروز امت «: ر بگذارد می فرمایندفقهـی اسـت و نـباید در واقعـیات زندگـی و سیاسـی بـین مسلمانان تاثی             

اسـالمی در مسـائل مهـم خود تحت فشار آمریکا و همفکرانش قرار دارد و تنها راه رهایی از این فشار و               
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رسـیدن بـه وحـدت عملـی، تمسـک جمعـی مسـلمانان بـه ریسـمان الهی و اعالم انزجار از رژیم ایاالت                      
 » .متحده آمریکا به عنوان طاغوت اعظم است

ی مسـلمانان را دعـوت کنـیم کـه بـه جاي نشانه رفتن به قلب ما از جبهه مقابل خارج شده و                      وحـدت یعنـ   
 . در یک سنگر به ما بپیوندند تا با هم، سینه دشمن را هدف قرار دهیم

 راهکارهاي تقویت اتحاد ملی و انسجام اسالمی 

 ی و انسجام اسالمیمبانی الزم براي برنامه ریزي جهت شکل گیري و تقویت اتحاد مل
در ذیــل مبانــی الزم بــراي بــرنامه ریــزي و هــدایت و شــکل دهــی اتحــاد ملــی و انســجام اســالمی ارائــه                    

 : شده است
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 تعیین دالیل و عوامل ایجاد شکاف -4

 برنامه ریزي -5

 اجراء -6

 نظارت -7

 ارزشیابی و بازخورد -8
 

 )تعیین انتظارات(و اهداف رفتاري) غایتها(بیان اهداف کلی 
. غایـتها بیاناتـی هسـتند کلـی و آرمانـی که قصد و منظور دستگاه، سازمان یا نهاد مربوطه را بیان می کنند      

 دارند و غالباً خط مشی فلسفی موردنیاز براي تعیین هدفهاي اختصاصی      هـدفهاي کلی بیشتر جنبه آرمانی     
غایتهاي کلی را در سطوح مختلفی از کلیت و . و محـتواي بـرنامه هـاي موردنـیاز را بـه دسـت مـی دهند                

 : برخی از آنها بسیار کلی هستند مانند هدف کلی ذیل. جامعیت می توان بیان کرد

 »تحاد ملی و انسجام اسالمیایجاد زمینه الزم براي تقویت ا«
ایـن غایـت بـه دوره یـا مرحله خاصی از آموزش و پرورش اختصاص ندارد و از سالهاي اول تحصیالت              

حال براي نیل . ابتدایـی گـرفته تـا آخرین سالهاي تحصیل دانشگاهی و حتی پس از آن قابل انطباق است            
 نهایت آن را به اهداف رفتاري دقیق تبدیل بـه این غایت بایستی آن را به غایتهاي جزئی تري تبدیل و در       

 . کرد تا بتوان به صورت عملیاتی و دقیق براي آن برنامه ریزي نمود
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 : بعنوان مثال دو غایت جزئی تر نسبت به غایت کلی مذکور در ذیل ارائه شده است

ی و نگـارش داسـتانهاي کـوتاه بـراي دانـش آمـوزان دوره ابتدایـی که در آنها مضامین اتحاد مل         •
انسـجام اسـالمی بـا تـوجه به سطح نگارش رشد کودکان ارائه گردد، به نحوي که پس از پایان             
دوره ابتدایـی دانـش آمـوز دانش الزم در این خصوص را کسب کرده و نگرش مثبتی به اتحاد                  

 . ملی و انسجام اسالمی داشته باشد

ا مضامین اتحاد ملی و   تـدارك فـیلمهاي کـوتاه بـراي دانـش آمـوزان دوره ابتدایـی کـه در آنه                   •
انسـجام اسـالمی بـا تـوجه بـه سـطح رشـد کودکان ارائه گردد، به نحوي که پس از پایان دوره                   
ابتدایـی دانـش آموز دانش الزم در این خصوص را کسب کرده و نگرش مثبتی به اتحاد ملی و             

 . انسجام اسالمی داشته باشد

تند و تقـریباً محـدوده کار را مشخص              همانگـونه کـه مالحظـه مـی شـود اهـداف مذکـور جزئـی تـر هسـ               
کـرده انـد امـا هـنوز هم براي برنامه ریزي دقیق هدف مذکور بایستی به اهداف رفتاري دقیق تري تبدیل             

در ذیل دو مثال از اهداف رفتاري که باز هم    . شـود تـا نحـوه انجـام کـار و چارچـوب آن مشـخص شود                
 .  است بیان شده استنسبت به اهداف قبلی دقیق تر و جزئی تر

بعنوان نماد وحدت اسالمی بین شیعه و سنی و همچنین تکمیل کننده       ) ص(معرفـی پیامبـر اکرم       •
 سایر ادیان الهی در قالب فیلمهاي کوتاه براي دانش آموزان دوره ابتدایی

ز این قابـل ذکر است که جهت برنامه ریزي دقیق باز هم می توان اهداف مذکور را جزئی تر و دقیق تر ا           
 . هم بیان کرد که جهت جلوگیري از اطاله مطلب این کار صورت نگرفته است

 . شایان توجه است براي گزینش هدفها می توان از طرح هفت مرحله اي رالف تایلر استفاده کرد

 طرح هفت مرحله اي رالف تایلر براي گزینش هدفها :  1شکل

نــیازهاي مخاطــبان          :  ســه منــبع عبارتــند ازایــن. غایــتهاي کلــی از ســه منــبع مخــتلف کســب مــی شــوند  
 . ، نیازهاي جامعه و نظر متخصصان موضوع مربوطه...)دانش آموزان، دانشجویان و(

بـراي اسـتفاده از منـبع نخسـت یعنـی نـیازهاي مخاطـبان بایـد بررسـی جامعـی از وضع روانی و جسمانی                  
در نظر گرفتن نیازهاي جامعه در تدوین .  گردد مخاطـبان انجـام گیـرد تـا نـیازهاي همـه جانبه آنها معلوم              

هـدفها و بـرنامه هـاي پرورشـی سـبب خـواهد شد که برنامه هاي موردنظر با تغییرات اجتماعی هماهنگ            
شـوند و مطالـب و هـدفهاي نهایـی که با شرایط زندگی اجتماعی پرورش یا بندگان منطبق باشند در آنها          

 . گنجانده شوند

این افراد به اعتبار صالحیت علمی و تسلطی که .  نظر متخصصان مربوطه استمنـبع سـوم انـتخاب هـدفها      
 . بر موضوع دانش خود دارند، بهتر از دیگران می توانند هدفهاي مهم را تشخیص دهند
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هـدفهاي انـتخاب شـده از مـنابع سـه گانه باال هدفهایی موقتی هستند و باید از دوصافی فلسفه پرورشی و                
زیرا هدفهاي موقتی انتخابی بسیار زیاد . ذرند تا به صورت هدفهاي قطعی درآیند  روانشناسـی پرورشی بگ   

عالوه بر . و گـاه متـناقض هستند که باید از میان آنها هدفهاي مناسب و همخوان با یکدیگر انتخاب شوند       
آن ممکـن اسـت برخـی از هـدفهاي موقتـی با فلسفه اجتماعی و پرورشی حاکم بر جامعه مغایرت داشته                

ند یـا از لحـاظ یافـته هـاي روانشناسـی پرورشـی قابل آموزش و استفاده نباشند که اینها نیز باید کنار                 باشـ 
همچنـین روانشناسـی پرورشـی به ما امکان می دهد تا هدفهایی را که دستیابی به آنها در        . گذاشـته شـوند   

 . سنین معینی از رشد غیرممکن است تشخیص دهیم

منظور این است که پس از تهیه هدفهاي کلی موقتی از منابع        .  است آخـرین مـرحله تعیـین هدفهاي دقیق       
 سه گانه پیش گفته ومراجعه به مالکهاي دوگانه فلسفه پرورشی و روانشناسی پرورشی هدفهاي                 

 . پذیرفته شده را باید از صورت کلی و غیردقیق خارج کرد و به صورت هدفهاي دقیق درآورد
 
 

 فت مرحله اي رالف تایلر براي گزینش هدفها  طرح ه-1شکل 

 
 
 
 

 

 هدفهاي کلی یا غایتهاي کلی موقتی-4

 
 
 
 
 
 
 
 

  هدفهاي کلی با غایتهاي پرورشی پذیرفته شده-7

 
 

 هدفهاي دقیق 

 

1 
 دانش آموز

2 
 جامعه

3 
 موضوع

5 
 فلسفه پرورشی جامعه

6 
 روانشناسی پرورشی
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 شناخت دقیق وضع موجود به تفکیک اقشار 
جامعه به تفکیک اقشار در ) انتظارات(در ایـن مـرحله بایسـتی وضـعیت موجود اهداف رفتاري        

... مخـتلف ابتدایـی، راهنمایـی، دبیرسـتان، دانشـگاه، مشـاغل، مناطق شهري، مناطق روستایی و         
ابزار مناسب سنجش منطبق بر اهداف رفتاري تهیه و   . بـراي ایـن کـار نـیاز اسـت         . بررسـی شـود   
 . تدوین گردد

ت اهداف دقیق وضع مطلوب که بصور(تعیـین شـکاف بـین وضـع موجـود بـا اهـداف رفـتاري           -1
 .)رفتاري بیان شده است

 : تعیین دالیل و عوامل ایجاد شکاف -2

.         در ایـن مـرحله بایسـتی بررسـی شـود کـه ضـعف در چه چیزي باعث ایجاد شکاف شده است           
آیا ضعف به . آیـا ضـعف در دانـش اسـت یـا مهارت یا نگرش و یا رفتارهاي فردي و اجتماعی           

و این ضعفها در کدام مرحله ... مدیریتی، آموزشی، پژوهشی و افـراد  برمـی گـردد یـا به سیستم      
دو عامل از مهمترین عوامل قابل . از مـراحل فـرایند توسـعه اتحـاد ملـی و انسـجام اسالمی است       

 . بررسی بعنوان نمونه در جدول زیرارائه شده است

د شناختی و         هـر کـدام از مـوارد مذکـور بایسـتی بـه تفکیک اقشار و متناسب با مراحل رش                    :تـوجه 
 . با بهره گیري از متخصصان مربوطه صورت گیرد تا نتیجه بخش باشد

پـس از انجـام مـراحل مذکـور و آمـاده سازي برنامه مناسب بایستی آن را اجرا نمود و مدتی                 
در نهایت با . بعـد از اجـرا بـرنامه را بـا تـوجه بـه اهـداف و انـتظارات مورد ارزشیابی قرار داد              

نـتایج ارزشیابی بازخوردهاي الزم به مسئولین ذیربط ارائه می شود تا نقاط ضعف        اسـتفاده از    
 . برنامه اصالح و نقاط قوت آن تقویت گردد
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  تمهید تبلیغ وترویج تعلیم وتربیت )معرفت(تعمیق  تصحیح و تعالی

ارائه آموزشهاي مرحله مند 
نظري جهت رفع نواقص 
لی مراحل قبل و تقویت و تعا

شخص جهت درك آثار و 
پیامدهاي اتحاد ملی و انسجام 

اسالمی بصورت درونی و 
آماده کردن وي بعنوان یک 

مربی و آموزش دهنده مراحل 
 قبل به سایرین

ارائه آموزشهاي 
مرحله مند دانش 

فراهم شده در سطح 
 پیشرفته

ارائه آموزشهاي 
مرحله مند دانش 

فراهم شده در سطح 
 اولیه و مقدماتی

ه دانش فراهم شده اشاع
از مرحله قبل در ین 

اقشار مختلف جامعه به 
نحوي که دانش 

موردنیاز اقشار مختلف 
در دسترس مختلف آنها 

 .قرار گرفته باشد

آماده سازي پیکره شناختی 
موردنیاز براي نشان دادن 
نقش اتحاد ملی و انسجام 
اسالمی و باالبردن وفاق و 

همدلی و جلوگیري از تفرقه و 
در سطح داخلی و خارج نفاق 

و همچنین بیان پیامدها و 
 ...اثرات آن و 

 دانش

رفع نواقص مراحل قبل و 
هدایت و تقویت و تعالی 

انگیزه و شوق و گرایش اقشار 
مختلف به سمت اهداف 

متعالی اتحاد ملی و انسجام 
اسالمی به نحوي که افراد 
پس از آن بعنوان مبلغین و 
 مدافعین اندیشه اتحاد ملی و
انسجام اسالمی به اشاعه و 

 .گسترش آن بپردازد

تقویت انگیزه و 
شوق و گرایش 
اقشار مختلف به 

نحوي که این شور 
و اشتیاق مقطعی 
نبوده و بصورت 
دائمی و پایدار در 

شخص وجود داشته 
 .باشد

تقویت انگیزه و شوق 
و گرایش اقشار 

مختلف به نحوي که 
این شور و اشتیاق 
مقطعی نبوده و به 

رت دائمی و پایدار صو
در شخص وجود 

 .داشته باشد

ایجاد شور و اشتیاق و 
همچنین احساس نیاز 
در اقشار مختلف به 

سمت اهداف اتحاد ملی 
 و انسجام اسالمی

فراهم سازي روشهاي 
مختلف علمی براي تقویت 

نگرش مثبت نسبت به اتحاد 
ملی و انسجام اسالمی و 
 نگرش اصالح نگرشهاي منفی

ــایر  - - - - - س
 عوامل

 

 هر کدام از موارد مذکور بایستی به تفکیک اقشار و متناسب با مراحل رشد شناختی و با بهره گیري از :توجه
 .متخصصان مربوطه صورت گیرد تا نتیجه بخش باشد

 
 :نتیجه گیري

    بــی شــک زمــان حاضــر بــیش از هــرزمان و دوره تاریخــی دیگــري، اتحــاد و انســجام ملــتهاي مســلمان           
در برابـر هجمـه هـاي گوناگـون سـلطه گـران و ابـرقدرتها علـیه جهـان اسـالم را طلـب کرده و لزوم آن             

ایـن راهبـرد مهـم و اساسی بعنوان ضرورتی انکارناپذیر باید در حال حاضر به شکل       . احسـاس مـی شـود     
دهاي الزم اسـت کـه بـرنامه هـاي منسـجمی قالـب ریـزي شود تا راهبر         . موثـري تقـویت و نهادیـنه شـود        

 به 86سیاسـت مدارانـه براي تحقق بخشیدن به اندیشه ناب رهبر معظم انقالب اسالمی در نامگذاري سال           
نـام اتحـاد ملـی و انسجام اسالمی نهادینه و موضوع وحدت جهان اسالم با توجه به سوابق در طول تاریخ         

ن المللی و سازمانهاي بشـریت در جهـت مقابلـه بـا حاکمان زورگو و جایگاه جهان اسالمی در مجامع بی                
نقش همایشها و  برنامه هاي فرهنگی متعدد اعالم شده      . موجـود نقـش اساسـی و سـازنده اي داشـته باشد            

توسـط سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی به مناسبت این سال اثرات بسیار مطلوبی می تواند در وضع            
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زشی براي پیشبرد اهداف تبیین شده از در ایـن مـیان نقـش دانشگاهها و مراکز آمو     . موجـود داشـته باشـد     
 . سوي مقام معظم رهبري باید بیش از پیش هویدا و ملموس باشد

یکپارچگـی ملـت ایران وحدتی دستوري نیست بلکه ریشه و عقبه اي دینی دارد و در واقع این اعتقادات       
می دهد واتحاد مذهبـی اسـت که با نزدیک کردن دلها، همه را به سمت توجه به ذات باري تعالی جهت          

عید واقعی هنگامی تحقق می یابد که امت اسالمی انگیزه هاي اختالف و         . عمـیق ملی را همراه می آورد      
دودسـتگی را کـنار بگـذارد و دسـت در دسـت یکدیگر و با تمسک به تعالیم اسالمی بار دیگر به تعالی،       

با استفاده از انگیزه . ستدر طـول سـالیان گذشـته، دشـمن همواره تالش کرده ا      . عـزت و قـدرت برسـند      
هـاي قومـی و مذهبـی در اتحاد کلمه ملت یکپارچه ایران خلل ایجاد کند اما هیچگاه موفق نبوده و ملت               

محور وحدت در . ایـران در جلـوه گاههـاي حضـور عظـیم خـود این وحدت را به نمایش گذاشته است                    
 . ئمه اطهارندکشور، نظام جمهوري اسالمی، اسالم عزیز و قرآن و سیره نبوي و ا

می توان . بعنوان مصلح آخرالزمان نقش مهمی را ایفا می نماید) عج(در ایـن مـیان نقـش حضرت مهدي        
 : را در وحدت ملی و انسجام اجتماعی به شرح زیر بیان کرد) عج(نقشهاي اعتقاد به مهدي موعود 

 .باعث کنارهم بودن ملتها و دولتهاي اسالمی خواهد بود) عج(مهدي موعود  -1

باعث حفظ نمودن انسجام اجتماعی و وحدت ملی حول محور    ) عج(اعـتقاد بـه مهـدي موعـود          -2
 .دین و توحید خواهد شد

موجب پایداري در برابر ظلم و ستم استعمارگران عرصه ظهور و ) عج(اعـتقاد بـه مهدي موعود      -3
 . بروز وحدت عقالنیت و شعور ملی خواهد شد

رهنگـی، اجتماعـی دوسـتیها و محبـتها و رفع      فـرهنگ مهـدویت مـوجب تقـویت بنـیه علمـی، ف             -4
 . کدورتها و اختالفهاي اقوام و ملل و ادیان مختلف است

مـوجب اسـتحکام کشـور، هماهنگی مسئولین و دفاع از محور    ) عـج (اعـتقاد بـه مهـدي موعـود        -5
 . والیت و ارزشها خواهد بود

ار مصلح آخرالزمان حضرت مهدي بـا توجه به سخنان گهربار مقام معظم رهبري، سیره پیامبر و نقش انتظ      
 .، یوسف زهرا مدل زیر را جهت تقویت وحدت ملی و انسجام اجتماعی ارائه می نمائیم)عج(موعود 
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 عمل به دستورات الهی
 عمل به آرمانهاي مقدس امام و شهیدان

 عمل به دستورات رهبري
 عالم را محضر خدا دیدن
 تقدم منافع جمعی بر فردي

  به سند چشم انداز بیست سالهتوجه
 داشتن حس نوعدوستی، انصاف و عدالت

 رفع تبعیضها و محرومیتها
 توجه به مقوله کار و علم

 توجه به سخنان گهربار معصومین
 اعتقاد به یگانه منجی عالم بشریت

 والیت مداري

 
                                             

 هان اسالم بیداري و هوشیاري ج
  جهت توسعه روابط دنیاي اسالمITاستفاده از

 تبیین عمیق جایگاه اتحاد و وحدت اسالمی
گسترش احکام اسالمی از طریق صوتی 

 تصویري رسانه اي 
 تقویت نهادهاي مسئول ارتباطات اسالمی

 سازماندهی بهتر مناسک حج
 تالش در جهت رفع بین مناقشات مسلمین

اي اسالمی در تدوین هماهنگی کشوره
 راهبردهاي معین اسالمی

 هماهنگی سازمانها  و اتحادیه هاي مسلمین
هماهنگی هرچه بیشتر مسئوالن نظام 

جمهوري اسالمی در سیاستهاي خارجی و 
 مواضع کشور عزیزمان ایران 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محیط ارزشی همراه با عزم قلبی

 )ملی(سطح داخلی 

وحدت ملی و انسجام 
 اجتماعی مطلوب

 سطح خارجی
 )بین المللی (
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