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  با خواننده يسخن

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 4االعظـم   اهللا بقيةنهم ربيع االول؛ سالروزآغاز امامت و واليت حضرت 

به لحاظ تأثير عميق و ماندگارش در حيات اعتقادي شيعيان نقطة عطفي در 

رو، نيازمنـد حجـم عظيمـي از     رود و درست از همين تاريخ شيعه به شمار مي

گذشت . هاي فرهنگي و تبليغي براي بازنمايي اين رخداد عظيم است فعاليت

 م تاريخي نكاسـته، بلكـه  زمان، نه تنها از اهميت بحث درباره اين رويداد مه

نظران رويكرد كالن تبليغي و  و امروزه بسياري از صاحب بر آن افزوده است

فرهنگي اين روز را براي آشنايي نسل حاضر بـا آمـوزه امامـت و مهـدويت     

  . شمرند امري حياتي مي

 ،بينانـه  نه غالباً از منظري واقـع  ،متأسفانه بايد گفت كه برخي در اين ايام

به . دار در صدد دامن زدن به اختالفات مذهبي هستند يه و جهتسو بلكه يك

هاي بيان  كه درصدد كشف و شناسايي حقايق و ظرفيت جاي اينه عبارتي ب

هـايي بـه    و بالغ معارف مهدوي در جامعه باشند، درصـدد برگـزاري جشـن   
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و پر پيداسـت كـه ايـن امـر، بـدون دامـن زدن بـه        . مناسبتي خاص هستند

هـا همچـون بـذري     پراكني اين اختالف. شدني نبوده است اختالفات مذهبي

شود، و با گذشت زمـان اگـر بـه موقـع      است كه در چنين مواقعي كاشته مي

 دواند و آرام آرام شاخ و برگ خود را نشان زدايي صورت نگيرد، ريشه مي آفت

  . دهد تا در زمان مناسب به ثمر نشيند مي

دهد كه  درك حقيقتند هشدار مي آگاهي از اين امر، به كساني كه در پي

هـاي بـزرگ    ها و فرصت هاي فرهنگي و تبليغي از ظرفيت در عرصه فعاليت

هاي  غافل نبوده و در داوري 4سالروز آغاز امامت و واليت حضرت حجت

هاي امـت واحـده اسـالمي را مـدنظر داشـته       االمكان مصلحت خويش حتي

مردي  سالروز امامت بزرگ و هر چه هست هر چه بود نهم ربيع االول. باشند

پس ما نيز از اين مقدار . ايستد است كه در راه شكست جبهه باطل مردانه مي

هـا را بگـوييم؛ و    مردانگي درباره او دريغ نورزيم كه راست بگوييم و راسـتي 

شناسـي   اميد اين جستار، همه آن است كه اتمـام حجتـي باشـد در ظرفيـت    

  . تبليغي اين روز بزرگ و گرامي

ونت تبليغ و ارتباطات مركز تخصصي مهدويت، اهتمام ويژه بـه ايـن   معا

دانـد و در   روز را نياز حياتي و فوري باورمندان به آموزه سترگ مهدويت مـي 

مندان ارائه  اين راستا، سلسله مباحثي را در قالب كتاب حديث انتظار به عالقه

ليغي در ايـن  هاي تب رو كوششي در ارائه بيان فرصت نوشتار پيش. كرده است

ها است؛ گامي هرچند اندك كـه اميـد اسـت     باره و مواجهه با فرصت سوزي

  . مقبول افتد

 )2( حديث انتظار � 8

اين جستار حاصل تالش علمـي فضـالي ارجمنـد و بزرگـوار در مركـز      

سـزد از   درا يـن جـا مـي    ؛باشـد  تخصصي مهـدويت حـوزه علميـه قـم مـي     

حجـج   االسالم والمسلمين كلباسـي و  هاي مدير محترم مركز حجت حمايت

اسالم و اساتيد بزرگوار و گرانقدر آقايان محمدرضا فؤاديان، محمد يوسفيان، 

پـور، محمـد حسـن     چراتـي، هـادي حسـين    اباذري، حجت حيـدري محمود 

و همچنـين  و علـي مصـلحي    ، حسن مالييامير محسن عرفان ،نيا مهدوي

امـور  دراالسالم محمود مسيبي و آقـاي سـعيد حيـدرعلي كـه      آقايان حجت

  . اند، كمال تشكر و امتنان را داشته باشيم ي تدوين اين اثر اهتمام داشتهاجراي

را  به تدريج ادامه اين جسـتار  - فرمايد اگر خداوند متعال توفيق ـ�  برآنيم

پيشنهادها و انتقادهاي سازنده شما، راهنماي ما در . تقديم شما خوبان نماييم

آن داريم انتشار اين كتـاب  اميد . هايي از اين دست خواهد بود ارائه مجموعه

قرار گيرد و براي همه شـيفتگان و طالبـان    4مورد رضايت حضرت حجت

  .معارف ديني مفيد واقع شود
  

  قيو من اهللا التوف

  حوزه علميه قمـ مركز تخصصي مهدويت 

   معاونت تبليغ و ارتباطات

  محمد رضا نصوري



   وحدتتالوت 

  وحدت و همدلي در كالم 

  )دامت توفيقاته( اي ظمي خامنهاهللا الع حضرت آيت

  

هـاي نـژادي و    اسالم به ما آموخته است كه انسانها با وجود ناهمگوني�

زباني و فرهنگي، فطرت همساني دارنـد كـه آنهـا را بـه پـاكي و عـدالت و       

نيكوكاري و همدردي و همكاري فرا ميخواند و همين سرشت همگاني است 

سالمت عبور كند، انسانها را به توحيد و كننده به  هاي گمراه كه اگر از انگيزه

اين حقيقت تابناك داراي چنان . معرفت ذات متعالي خداوند رهنمون ميگردد

ي تشكيل جوامع آزاد و سرافراز و  ظرفيتي است كه قادر است پايه و پشتوانه

ي  ت را بر همهگردد و شعاع معنوي -توأماً  -رفت و عدالت ـبرخوردار از پيش

پـيش از   -ي يي انسانها نفـوذ دهـد و بهشـتي دنيـا    يي مادي و دنيافعاليتها

و نيـز همـين   . بـراي آنـان فـراهم آورد    -بهشت اخروي موعود اديان الهي 

ريـز همكاريهـاي   ي   حقيقت مشترك و همگاني اسـت كـه ميتوانـد شـالوده    

 )2( حديث انتظار � 10

ي تـاريخي و   ي ملّتهايي باشد كـه از نظـر شـكل ظـاهري و سـابقه      برادرانه

  �1.ي، شباهتي به يكديگر ندارنديافياي جغر منطقه

ــا� ــاي سياســتمداران و روشــنفكران و علم  و وحــدت درس اســالم دني

 براي را نسل اين بالنده جوانان و كنند تكرار خود ملّتهاي براي را يكپارچگي

 و ســنگين امــانتي بــار كشــيدن دوش بــه و بــزرگ حــوادث بــا رويــارويي

  �2.سازند آماده ماسال ي يكپارچه و متحد امت ريزي شالوده

 قرآن به تمسك و يكدلي ،اتّحاد به هميشه، از بيش اسالم دنياي امروز�

 اقتدار، و عزّت و توسعه براي اسالم جهان ظرفيتهاي سويي، از. است نيازمند

 اسـالمي،  امـت  عظمـت  و مجـد  بازيابي و شده آشكار گذشته از بيش امروز

 شـده  فرزانگـان  و جوانـان  سـت خوا و انگيـزه  اسالم، جهان سراسر در امروز

 بـراي  آنـان  پليـد  نيات و باخته رنگ مستكبران، ي منافقانه شعارهاي. است

 كـه  خـواران  جهان ديگر، سوي از است و شده آشكار تدريج به اسالمي، امت

 وحـدت  و بيـداري  از پرورانند، مي سر در را جهان سراسر بر حاكميت سوداي

 خـود  هـاي  نقشـه  ويرانگر سيل برابر در يسد را آن و بيمناكند اسالمي امت

  اخـوت  روز امـروز،  .آنند از پيشگيري و پيشدستي براي تالش در و ميشمرند

 ساختن فراهم روز. است ها فتنه ي همه برابر در و ها عرصه  ي همه در  عملي

 در الهـي  دعـوت  اجابت روز. است 4 مهدي حضرت حكومت براي زمينه

 و Fإخـوة  المؤمنـون  انّمـا G ي آيـه  بايـد  كه است روزي. است ها زمينه ي همه
                                                 

1 .9/6/1391، دبيانات در شانزدهمين اجالس سران جنبش عدم تعه. 

  .1/12/1380 ، الحرام اج بيته حجبرهبر معظم انقالب پيام . 2
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 الكفـار  علي اشداءG  ي آيه و Fمؤمناً لست السالم اليكم القي لمن تقولوا الG ي آيه

  �1.كنيم تالوت خود دلهاي بر ديگر بار را Fبينهم رحماء

 را بـزرگ  كارهـاي  انجـام  براي  آمادگي و اتّحاد اين ايران، ملّت شما تا�

  �2.است عمل قابل شما دست به :اوليا و انبيا زوهايآر ي همه داريد،

 نـه  باشند؛ واحد يك حقيقتاً مسلمان، ميليارد يك اين كه داريم آرزو ما�

 قبل تا الظّاهر، علي چيزي، چنين. باشند نداشته وجود كشورها و دولتها اينكه

ا  . شـد  نخواهد فداه، أرواحنا عصـر ولي ظهور از جهـت  يـك  در ميگـوييم امـ 

يـك   بـا  مسلمان، دولتهاي و ملّتها. كنند حركت روحيه يك با. كنند تحرك

 ي سـايه  در قـدرت،  و عزّت. آنهاست قدرت و عزّت اين، و. كنند حركت دل 

 شـما  اسـالمي  همـدلي  و همبستگي ي سايه در قدرت، و عزت. است اسالم

. اسـت  قـرآن  بـه  تمسك و تقوا ي سايه در ،قدرت و عزّت. است ايران ملّت

 رعايـت  مـا  اگـر  را اينها. خداست غير از نترسيدن ي سايه در قدرت، و تعزّ

 خـداي  باشـند،  مـا  مقابل يا باشند ما همراه نباشند؛ يا باشند ديگران كرديم،

 داد خواهيم ادامه الهي فضل به را راه اين ما و. بود خواهد ما پشتيبان متعال

 إن فـداه،  أرواحنـا  رعصـ ولي توجهات و ماست با متعال خداي كه ميدانيم و

  �3.است ملّت شما حال شامل اللّه شاء

                                                 
  .29/10/1383 ، پيام به كنگره عظيم حج .1
سخنراني در مراسم بيعت اصناف مشهد و تعاونيهاي شهري خراسـان، مسـئوالن بنيـاد پـانزده     . 2

  .8/4/1368، ...خرداد و نهضت سوادآموزي و
و امام جعفر  6كرممناسبت سالروز والدت رسول ا بيانات در ديدار كارگزاران نظام، به. 3

� 

 )2( حديث انتظار � 12

امروز مصلحت كشور، مصلحت ملّت و مصلحت انقالب، اتّحاد كلمـه و  �

بعد از صحبتي كه ما يكي، دو ماه قبل از اين در توصـيه بـه   . اتّحاد دلهاست

وحدت در نماز جمعه به ملّت ايران عـرض كـرديم، برخـي از شخصـيتهاي     

شتند و پيغام دادند كه ما حاضر هستيم؛ بنـده هـم از آقايـان    سياسي نامه نو

تدريج آمدند و با بعضي از اين مسئوالن و شخصيتهاي برخـي از   خواستم، به

هاي سياسي كه در بين آنهـا شخصـيتهاي محتـرم،     بندي بنديها و جناح گروه

دار هستند صحبت كرديم؛ همه هـم   علماي بزرگ و اشخاص سياسي سابقه

د؛ عملًا هم كارها و اقدامهايي كردند و فضـاي سياسـي جامعـه، بـه     پذيرفتن

پسند خـارج شـد و دلهـا بـه هـم نزديـك        ميزان زيادي از آن التهابِ دشمن

حاال باز بر سرِ اين قضيه، بعضيها چيزي . گرديد؛ كه بنده خيلي تشكر ميكنم

هـايي در مقابـل هـويي،     ؛بگويند؛ بعضيها در جواب، چيـز ديگـري بگوينـد   

نجالي درست كنند؛ من مجدداً تكـرار ميكـنم و از كسـاني كـه جناحهـا و      ج

ي ما را شكل ميدهند، خواهش ميكنم كه به مـتن   گروههاي سياسي جامعه

مردم، به اخالص و صفاي مردم نگاه كنند، ببينند ايـن ملّـت چگونـه ملّتـي     

 نبايد كاري كرد كه دلهاي مردم به تصور اينكه گروههاي سياسـي در . است

. ، بلرزد و آزرده و اندوهگين شـود كنند مياند و با همديگر دعوا  مركز نشسته

  �1.باهم مهرباني كنند

                                                                                                  
� 

  .24/6/1371، 7صادق
  .9/7/1378،  ي تهران هاي نماز جمعه بيانات در خطبه. 1
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  اللّـه   ولـي  حضـرت  توجهـات  بـه  و پروردگـار  الطاف به كه شكر را خدا�

 تان يكپارچگي و وحدت آگاه، و هشيار رشيد، ملّت شما فداه، أرواحنا ، االعظم

 بـاالي  ظرفيت و توان و دقّت ي همه با بايد هم اين از بعد و كرديد حفظ را

  �1.كنيد حفظ را يكپارچگي اين و آييد فايق ها توطئه بر خودتان،

 آن كه گنجانده، مؤمن ملّت يك اجتماع در عظمت قدر آن متعال خداي�

. Fبـالمؤمنين  و بنصـره  الّذي ايـدك  هوG است؛ كرده مقايسه خود نـصرت با را

 انجـام  بـراي  آمادگي و اتّحاد اين ايران، ملّت شما ات. نگهداريد را روحيه اين

 قابـل  شما دست به :اوليا و انبيا آرزوهاي  ي همه داريد، را بزرگ كارهاي

 و مستضـعفان  نجـات  جهـاني،  عـدل  اسـتقرار  آنان، بزرگ آمال. است عمل

 عدل استقرار و است حق الهي،  ي وعده البتّه. بود عالم سطح در ظلم نابودي

� ���� حضرت ظهور دوران در طفق جهاني
ّ
 خواهـد  انجام) الفداء له أرواحنا( ا	�

  �2.گرفت

                                                 
 .11/12/1373، هاي نماز عيد سعيد فطر بيانات در خطبه. 1

سخنراني در مراسـم بيعـت اصـناف مشـهد، مسـئوالن بنيـاد پـانزده خـرداد و نهضـت          . 2
  .8/4/1368، ...سوادآموزي و



  بيعتي تا هميشه

  1مسعود پورسيدآقاييوالمسلمين االسالم حجت  �

�و وكّده  اخذه  الذي  اللّه  عليك يا ميثاق  السالم�
2  

  محمـد، خـاتم    آل  قـائم   وز آغـاز امامـت  راالول، سـال   ربيـع   نهم  اللّه  ميو

� ����، الوصياا
ّ
و   و اهداف  همام  امام  با آن  و روز تجديد ميثاق 4 االعظم  ا	�

  3.بلند اوست  هاي آرمان

                                                 
 .شگاهاستاد حوزه و دان .1

و   را محكـم   و آن  گرفتـه   را خداوند از مـردم   آن  به  وفاي  كه  الهي  اي پيمان بر تو  سالم« .2
؛ )يـس   آل  زيارت( 7االمر  صاحب  حضرت  ، زيارتالجنان مفاتيح( ؛»است  كد گردانده مؤ

  .)92، ص 99  ، جبحاراالنوار؛ 492  ، ص2  ، جاحتجاج
  امـام   از شـهادت   پس  بودند كه  گروهي  نخستين) و جبال  از قم(  ايرانياناز   جماعتي  كه  چنان  هم .3

خود   بيعت  بار يافتند و بدينسان  محضرش  و به  خود بر آمده  زمان  امام  وجوي در جست 7عسكري
از   و نيـز پـس  ) 26  ، ح476  ، ص43  مدرسـين، بـاب    جامعـه   ، چاپالدين كمال( .نمودند  را اعالم
 .)326  ، ص4  ، جطبري  تاريخ( .كردند  دوباره  بيعتي  حضرت  با آن 7علي  خوارج، شيعيان  پيدايش

 )2( حديث انتظار � 16

  1.ديگر است  غديري ،خود  در امتداد غدير و بلكه  كه  روزي

بشـريت، در هـر كجـا      منجي  و منتظران  مهدوي  عاشقان  است  شايسته

  شيعه  كه  مرز و بوم  در اين  و باالخص  اسالمي  در كشورهاي  ويژه  هستند به

و   روز بـزرگ   ايـن   پاسداشـت   بـه   ويژه  است، با مراسمي 4زمان  امام  خانه

  .گمارند  االكبر همت  عيداللّه

و بر مفاد عهد   كرده  خود، تجديد پيمان 4زمان  روز با امام  بايد در اين

  شده  عهد اشاره  دعاي  ويژه  ا بهو دعاه  ها در روايات آن  به  كه -خود   و ميثاق

  و تعهـداتي   حقـوق   و بازخواني  بازشناسي  و به  باشيم  داشته  دوباره  مروري -

  عـالم   مستضـعفان   و اميد همه  عهد الهي  نور و گنجينه  امام  آن  به  نسبت  كه

  خداي عهد  ، اين7محمد  آل  صادق  فرموده  به  كه  داريم، بپردازيم  بر عهده

  .با ما است  عزوجل

  االّ مـن  ةالشـفاع   اليملكونG  در تفسير آيه  از يارانش  يكي  در پاسخ  حضرت

Fعهداً  اتخذ عندالرحمن
  بعـده   من ةواالئم  منين اميرالمؤ ةبوالي  دان  من� :فرمايد مي2

   �3.فهوالعهد عنداللّه

بعـد    و امامان 7منين اميرالمؤ  واليت  همانا عهد در نزد خداوند، پذيرش

  .از اوست

  :كند مي  معرفي  نيز خود را چنين 7زمان  امام

                                                 
  .354  ، ص95  ج  ،بحاراالنوار .1
  .87 آيهمريم،  سوره .2
  .362  ، ص3  ، جتفسير نورالثقلين .3
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  كـه   پيماني  و جايگاه  از گنجينه 1د؛العبا  خوذ علي العهد المأ  ودعمستَ  من�

  �.است  شده  نهاده  بندگان  بر عهده] خداوند  از جانب[

، 4زمـان   مامـا   بـه   خود نسبت  هاي عهدها و پيمان  برخي  جا به  در اين

و   و جايگـاه ) و محبـت   معرفـت (  آن  هـاي  هـا و ريشـه   زمينـه   بـه   چنـين  هم

از   ترتيب  و به  داشت  خواهيم  كوتاه  اي اشاره) و اطاعت  تبعيت(  آن  آمدهاي پي

  كرد، شايد بتـوانيم   وگو خواهيم معرفت، محبت، واليت، عهد و اطاعت، گفت

  .شويم  ها موفق آن  امانج  ربوبي به  از ذات  با استعانت

   امام  معرفت. 1

عارفـاً  �اوست؛   واليت  حق  به  او و آگاهي  اضطرار به  امام، درك  شناخت

مـا از مـا     بـه   تـر و نسـبت   آگـاه   ما و مصـالحمان   از ما به  زيرا امام �2.بحقه

او   و محبـت   اسـت   و وجـودي   او شـهودي   آگـاهي   تر است؛ چرا كـه  مهربان

  هاي كشش  از همه  امام. است  و محيط  ربوبي  حدود نيست، بلكهو م  غريزي

  تلفيـق . اسـت   زمين  هاي تر ازراه آگاه  آسمان  هاي راه  او به. آزاد است  نفساني

و   واليـت   زيربنا و رمز پذيرش  و همين  شود عصمت مي  و آزادي  آگاهي  اين

  :هاست در برابر آن  ها و تسليم آن  سرپرستي
فيما   لهم  والتسليم ةاالئم ةمعرف :ةثالث  الناس  ا كلّفانّم

                                                 
   .597،ص2طبرسي،ج احتجاج:مفيد شيخنامه به . 1
نيـز در    جامعه  در زيارت.... و 319و  318و  294و  293  ، صص10  ، جالشيعه  وسائل .2

  في  تدخلني  عليك اسئلك ان  لهم  اوجبت  الذي  فبحقهم«: است  ما از خداوند چنين  خواست
  ».و بحقهم  بهم  العارفين̀ جمله

 )2( حديث انتظار � 18

  سـه   بـه   مردم؛ 1.فيما اختلفوا فيه  والرد اليهم  ورد عليهم

و   در برابـر ايشـان    امامان، تسليم  معرفت :مكلفند  تكليف

  پـيش   اخـتالف   كـه   در امـوري   ايشـان   امور به  واگذاري

  .آيد مي

  چنـين   ايـن   و مصـداق   در تشخيص  و جهل  ماما  واليت  از حق  ناآگاهي

  وحـي، مـرگ    دسـتاوردهاي   از همه  پوشي چشم  چون هم  آثار زيانباري  امامي

  :دارد  را در پي... و  هالكت ،  جاهلي، گمراهي

اي  بر تـو   سالم2؛هلك  سلك غيره  من  الذي  اللّه  يا سبيل  عليك  السالم�

  �.شود مي  ا رود، هالكر  غير آن  هر كس  كه! خدا  راه

  تواننـد بـه   انـد، مـي   كرده  احساس  گونه  را اين  ولي  اضطرار به  كه  كساني

 :يابنـد، كـه    خّـر نجـات   و تـأ   برسند و از تقدم  امام  و اطاعت  و واليت  محبت

�غيركم  المع  معكم  فمعكم� 3،�زاهق  خر عنهم والمتأ  مارق  لهم  لمتقدما�
  و از جـان  4

خـود را    بگذرنـد و هسـتي    الهـي   و پيمـان   عظيم  حق  اين  خود در راه  و مال

  7.�5الحسين  دون  بذلوا مهجهم  الذين� :كنند  امام  فداي

                                                 
 .45،ص18،جوسايل الشيعه.1

 .است واين يعني امام نه يك راه كه تنها راه.،دعاي حضرت صاحب االمرمفاتيح الجنان.2

  .361  ، صالمتهجد  مصباح .3
  .جامعه  ، زيارتالجنان مفاتيح .4
  .عاشورا  ، زيارتمفاتيح .5
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   محبت. 2

از حـق   و آگـاهي   امـام   اضطرار بـه   با درك 1.است  معرفت  محبت، ادامه  

  همـه   بـه   قعشـ   او كـه   بـه   نشيند و عشق مي  در دل  امام  او، محبت  واليت

  .گستراند مي  ريشه  آدمي  در قلب  هاست ها و زيبايي خوبي

  اجـر رسـالت    كـه   محبتـي   آن. نيست  را دوامي  معرفت، عشق  اين  بدون

  F.2القربي  في ةاجراً االّ المود  عليه  الاسئلكم  قلGاست؛   عشقي  چنين  است

  ايـن   كه  است  نكته  رك اينبيافزايد، د  محبت  تواند بر اين مي  كه  چه  آن

  كـه   نيست  گونه اين. است  و طرفيني  دو سويه  نيست، بلكه  طرفه  يك  محبت

از   دارد و حتي  محبت  من  به  او هم  باشم، بلكه  داشته  را دوست  امام  من  فقط

  بـه   مـن   شـد، عالقـه    اشاره  طور كه  همان  تر است؛ چون مهربان  من  به  من

  كـه   و محـدود نيسـت    غريـزي   مـن   به  امام  عالقه  است، ولي  غريزي  خودم

  از معرفـت   او و برخاسـته   وجـودي   سـعه   و بـر اسـاس    است  و محيط  ربوبي

! واللّـه � :فرمايد مي 7صادق  امام  كه  است  همين. اوست  و وجودي  شهودي

شـما از خـود     به  نسبت  من  كه! خدا سوگند  به3 ؛...بانفسكم  منكم  بكم  النا ارحم

  �.ترم شما مهربان

                                                 
  همان، ج( ؛»المعرفه  الحب فرع« ،)419  ، ص18  ، جالوسائل مستدرك( ؛»احبنّي... عرفني  من« .1

، 75  ، جاالنواربحـار ( ؛»...حقنا و احبنـا   عرف  من« ،)22  ، ص67  ، جبحاراالنوار ؛168  ، ص12
  .)224  ص

  .23آيهشوري،   سوره .2
  .78  ، ص47  ، جبحاراالنوار .3

 )2( حديث انتظار � 20

  امـام   از يـاران   يكـي  1.مـا اندوهناكنـد    ما شاد و در اندوه  ها در شادي آن

. دعـا كنـد    اش او و خـانواده   بـراي   كرد كه  درخواست  حضرت  از آن 7رضا

  �!كنم؟ نمي  آيا چنين2؛اَفعلُ`اَولَست � :فرمود  حضرت

و   و دعـا و اُنـس    طلـب   را بـه   انسـان   كه  است  شقيع  چنين  بارقه! باري

  دارد كـه  كشـاند و او را وا مـي   مي  و تبرّي  تولّي  خواند و به مي  با امام  نجواي

باشد   داشته  استقامت  راه  كند و در اين  دعوت  امام  را به  باشد و ديگران  داعي

  .نهراسد  و از هيچ

   واليت. 3

  بـه   نه  واليت. رسيم او مي  و سرپرستي  واليت  به  امام  و محبت  با معرفت

  و پيشـوايي   در امور و امامـت   و توليت  سرپرستي  معناي  به  كه  محبت  معناي

و   بر فرد و جامعه؛ بر فكر و احسـاس   امام  و حاكميت  سرپرستي  ؛ يعني3است

  .جامعه  و متن  زندگي  جاي  و جاي  و مدرسه  فرد و خانه  عمل

گـر و   ديـن، كليـد و گشـايش     ركـين، اسـاس    ركن  كه  است  واليت  اين

  بـه   شده  و سفارش  آن، دعوت  به  قدر كه  و آن  است  ابعاد دين  همه  راهنماي

  .است  نشده  دعوت  دين  از ديگر ابعاد و اركان  يك  هيچ

شود  مي  ها و مقدادها يافت ها و سلمان تنها در مالك  كه  است  واليت  اين
                                                 

  ؛ ما، در شـادماني ...لحزنكم  لفرحكم، و نحزن  انا لنفرح«: فرمايد مي 7منين اميرالمؤ  امام .1
  ).260  ، صبصائرالدرجات( ؛»شويم مي  شما، اندوهگين  شما شاد و در اندوه

  .219  ص ،1  ، جكافي  اصول .2
  .71  ، ص2  ، جبحاراالنوار .3
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  .نيست  از آن  ها نشاني جرداق  ها و جرج ها و احمد حنبل و در معاويه

و   عشق  و بدون  است  آفرين  و سختي  سخت  آن  تحمل  كه  است  واليت  اين

  را ياراي  را ديدن، كسي  و تا آخر خط  و يا شهود و آگاهي  مبتال و بالكَش  ايماني

اال ) يحتملـه (  اليحملـه   مستصـعب   انّ امرنـا صـعب  �  كه،  نيست  آن  كشيدن  دوش  به

  �1.لاليمان  قلبه  اللّه  امتحن  من ملك مقرّب، او نبي مرسل، او عبد مؤ

  روزهـا روزه   نماز بايستد، همـه   ها به شب  تمام  كه اگر كسي  است  همين

را صدقه  اموالش  باشد، همه  زما  عمر حج  بدهد و همه خود   نبگزارد، اما ولي

  ندهـد، از اعمـالش    او انجـام   و واليـت   سرپرستي  را به  را نشناسد و اعمالش

  2.نخواهد بود  ايمان  برد و از اهل نمي  اي بهره  هيچ

  عهد. 4

  با امـام   و بيعت  ساز عهد و پيمان او، زمينه  و واليت  و محبت  امام  معرفت

  پـذيري، هوسـي   و مسـئوليت   داري عهده  بدون  و واليت  شود؛ زيرا عشق مي

  �.ها افتاد مشكل  آسان نمود اول، ولي  عشق �كه   نيست  بيش

 3.است  يا كاري  شخص  در مقابل  تعهدپذيري  و نوعي  خاص  عهد، التزام

  و بـا او بـراي    سـازيم   ملتـزم   داريم  امام  به  نسبت  كه  وظايفي  بايد خود را به

                                                 
و حـج    ماله  بجميع  و تصدق  نهاره  و صام  ليله  رجالً قام  اما لوان: قال 7جعفر  ابي  عن« .1

  لـه   ما كان  اليه  بداللته  اعماله  جميع  و يكون  فيو اليه  ولي اللّه `واليه  يعرف  و لم  دهره  جميع
  .)44  ، ص18  ، جالشيعه  وسائل( ؛»االيمان  اهل  من  وال كان  بهثوا  في  حق  اللّه  علي

 .)الكريم  القرآن  كلمات  في  التحقيق( ؛»مرٍ او ا  شخص  مقابل  في  خاص  العهد هو التزام« .2

  .دعاي عهد ،مفاتيح الجنان .3

 )2( حديث انتظار � 22

و   عهد را با اسـباب   و آن 1)عهداً(  عهد ببنديم  هايش ها و آرمان خواسته  انجام

او   در دست  و دست  كرده  با او بيعت  و در نهايت 2)عقداً(  كنيم  محكم  وسايلي

  3).����(  او بسپاريم  و سر به  و دل  نهاده

بـا    و ضـعف   در شـدت   حقيقتند كه  از يك  مرتبه  سه  عهد و عقد و بيعت

تـا    و بيعتـي   و تجديد عهد در هر پگاه  يد با بازخوانيبا. دارند  يكديگر تفاوت

هـا   از غفلت  داد و هم  كرد و افزايش  خود را قوي  و انگيزه  اراده  هم 4هميشه،

  .گرفت  ها جدا شد و فاصله و سستي

  با يـاران   حساس  ها و مواقع نيز در بحران 7منين و اميرالمؤ 6پيامبر

نيـز   7مهدي  امام. گرفتند مي  دوباره  بيعتي  و از آنان  خود تجديد عهد كرده

هـا   رو دارنـد از آن   پـيش   يارانش  كه  سختي  خاطر شرايط  در عصر ظهور به

نكننـد،    را هتك  حريمي... ندهند،  را دشنام  مسلماني ... :گيرد مي  بيعت  چنين

ـ   نزنند، طال و نقـره   ناحق  را به  نبرند، كسي  هجوم  اي خانه  به و جـو    دمو گن

فاخر و   هاي لباس(خز و حرير   لباس... را نخورند،  يتيمان  نكنند، مال  انباشت

از   و نهي  معروف  امر به... كنند،  بسنده  اندك  به  در زندگي... نپوشند،) اشرافي

  5.جهاد نمايند  شايستگي  خدا به  منكر كنند و در راه

                                                 
  .همان .1
  همان .2
  ).همان( ؛»...ايامي  من  هذا و ما عشت  يومي `صبيحه  في  اجدد له  اللهم اني«.3

  .581  ، صاالثر  منتخب .4
 .386  ، صهمان .5
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  كنند كه  عهدها عمل  اين  به توانند در عصر ظهور مي  است، كساني  گفتني

و   عهد الهي  گنجينه  اين -  7خود با امام  هاي عهد و پيمان  به  در عصر غيبت

  كـرده   عمل -   است  نهاده  بندگانش  خداوند بر عهده  كه  پيماني  و جايگاه  خزانه

از   در روايتـي   كـه   جـا اسـت    تا آن  ها در عصر غيبت پيمان  اين  اهميت. باشند

  :است  شده  ها شمرده از فتنه  نجات  ، همانا تنها راه7سجاد  حضرت
االّ  االينجـو   المظلـم   الليل  كقطع  تينّ فتن يا ابا خالد لتأ

  و ينـابيع   الهـدي   مصـابيح  ميثاقه، اولئك  اخذ اللّه  من

ـ   كـل   من  اللّه  ينجيهم  العلم ! اباخالـد   اي1؛...ةمظلمـ  ةفتن

  تنها كسـاني . تار فرا خواهد رسيد  شب  چون هم  هايي فتنه

  خداونـد از آنـان    كـه   خواهند يافـت   ها نجات فتنه  از آن

  هـاي  و چشـمه   هدايت  هاي چراغ  آنان. باشد  گرفته  پيمان

  نجـات   تاريكي  ها را از هر فتنه هستند و خداوند آن  علم

  .خواهد داد

   اطاعت. 5

و   تبعيت  گاه با او و آن  عهد و پيمان  به امام،  و واليت  و محبت  با معرفت

هـر  . اسـت   و محبت  و نمود عشق  عهد و اطاعت، تجلي. رسيم او مي  اطاعت

  �2.. ..فاتبعوني  اللّه  تحبون  كنتم  ان�تر  تر، متعهدتر و مطيع عاشق  چه

  :فرمايد جابر مي  به 7باقر  امام

                                                 
  .97  طوسي، ص  شيخ امالي .1
  .405  ، ص1  ، جكافي .2

 )2( حديث انتظار � 24

  كـه   اسـت   تنها بـا عمـل  ! خدا قسم  به؛  1واليتنا االّ بالعمل  التنال  واللّه�

  �.ما رسيد  واليت  به  توان مي

: فقال ؟الناس  علي  االمام  ما حق� :شد  ال سؤ  از حضرتش  ديگري  در روايت

  چيست؟حضـرت   بـر مـردم    امـام   حـق  2؛و يطيعـوا   يسمعوا له  ان  عليهم  حقه

  �.كنند  د و اطاعترا بشنون  سخنش  كه  است  اين  بر مردم  امام  حق :فرمود

  بيـت   اهـل   واليـت   بـه  �خيرالعمل  حي علي�  در روايتي  كه  است  همين

  هـم   شـود و آن  منجر مي  عمل  به  واليتي  چنين  اين  است؛ چون  تفسير شده

كارهـا،    و گشـايش   رمـز فـرج    كه  است  و عمل  اطاعت  همين. عمل  بهترين

  از همـه   منـدي  خـدا و بهـره    نصـرت   ملها، عا ها و خوبي زيبايي  ظهور همه

  غيبـي   امدادهاي  در نزد خدا، دريافت  محبوبيت  الهي، شرط  و عنايات  مواهب

  .لقا و حضور اوست  بهشت  به  و دستيابي

  هـا عمـل   عهـد و پيمـان    و بـه   بر سرقرارها ايسـتادن   امام؛ يعني  اطاعت

و   كشيدن  ها و گردن ميثاق  و مرور مستمر و هميشگي  بازخواني  كردن؛ يعني

  .ها آن  بر انجام  مدام  مراقبت

  اللّـه   رحـم �  او كـردن   هاي و خواسته  امام  خود را وقف  امام؛ يعني  اطاعت

  بـودن   واليت  حريم  جا، ياور و مدافع  و همه  ، و هميشه�علينا  نفسه  عبداً حبس

خداست،   هاي خواسته  مانه  او كه  هاي ها و آرمان خواست  تحقق  و در جهت

  .برداشتن  گام
                                                 

 .44  ، ص43  ، جبحاراالنوار .1

  .80  ، ص8  ، جكافي؛ 126  ، ص52  ، جهمان .2
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، �له  انتظر امراً تهيأ  من�  ساختن  ظهور او را فراهم  زمينه  امام؛ يعني  اطاعت

  �.سلطانه للمهدي  فيوطئون�

و   در جامعـه   پـذيري   عـدل   و فرهنـگ   عـدالت   بسـط   امام؛ يعني  اطاعت

  .آن  كردن  نهادينه

  .خود و جامعه  اصالح  جهتدر   تالش  امام؛ يعني  اطاعت

و   در فكر و انديشـه، عاطفـه    معصوم  واليت  حاكميت  امام؛ يعني  اطاعت

  .و عمل  احساس، اقدام

و   از خانـه   زنـدگي   جـاي   در جـاي   امام  خواست  جلوه  امام؛ يعني  اطاعت

  .و بازار  تا كوچه  گرفته  مدرسه



  روز امامت و مهدويتاالول نهم ربيع 

صادقي مصطفي �
1

  

اي كه در نهـم   بررسي واقعهنوشتار حاضر در دو بخش سلبي و اثباتي به 

جنبه سلبي در پي آن است كه مشخص . پردازد مي ،رخ داده استاالول ربيع 

، ارتباطي به مرگ خليفه دوم ندارد و جنبه اثباتي، از االول كند روز نهم ربيع

ز امامـت امـام   سـالروز آغـا  آن روست كه مشـخص شـود از نظـر تـاريخي،     

  . باشد مي 4زمان

  بخش اول؛ جنبه سلبي

 ؛دانند ميخليفه دوم  ،روز مرگ عمر بن خطابرا نهم ربيع االول اي،  عده

اي  و پـس از دوره . اسـت به منابع راه يافته ششم از قرن اين سخن و نظريه 

سكوت، بار ديگر در عصر صفويه شهرت پيدا كرده و حتي بخشي از فرهنگ 

 هنوشـت ( �النقض�رازي قزويني در كتاب  عبدالجليل. شده استجامعه شيعه 
                                                 

  .استاد حوزه و دانشگاه .1

 )2( حديث انتظار � 28

اما مستند و  ،اشاره كردهاالول به قتل خليفه در نهم ربيع )  ه 560حدود سال 

ششـم  عـالم ديگـر قـرن     ،هاشم بـن محمـد  . منبع خود را ذكر نكرده است

مشهور بـه   قمي روايتي از احمد بن اسحاق �االنوارمصباح�در كتاب  هجري

نسـبت  االول القلم را آورده كه در آن قتل عمر به روز نهم ربيـع  رفعحديث 

) 598ــ 543(گويا به همين دليل است كه ابن ادريس حلّي 1 .داده شده است

   :نويسد، مي ه 23ذيحجه سال  26با اشاره به مرگ عمر بن خطاب در 
اين مطلب بـراي برخـي شـيعيان اشـتباه شـده و تصـور       

اما اين اشتباه و . ل روز مرگ اوستاالواند نهم ربيعكرده

نيز بـر   ;چنانكه شيخ مفيد ،خالف اجماع مورخان است

  2.آن تاكيد كرده است

بدون نام بردن از خليفـه دوم  ) 664م (حدود يك قرن بعد، ابن طاووس 

گروهي از برادران ما و مـردم عجـم روز نهـم     :نويسد يا شخص ديگري، مي

عتقدند يكي از دشمنان خـدا و رسـولش در   دارند و م را بزرگ مياالول ربيع 

بـا ظهـور    امـا  ،كنـد  وي به جزئيات بيشتري اشاره نمي 3.اين روز مرده است

به عنوان زمـان قطعـي   االول صفويه و رواج تشيع در ايران، گويي نهم ربيع 

   4.شد ميو مراسمي نيز در اين روز برگزار  ه است،مرگ خليفه دوم تلقي شد

مصـباح  �يه، ماننـد هاشـم بـن محمـد در كتـاب      برخي قائالن اين نظر

                                                 
  .44 ،صالمحتضر .1
  .419 ص،1ج  سرايرابن ادريس، .2
  .113 ص،3ج  ،االقبال باالعمال .3
  .120 – 119صص، 31ج  ،بحاراالنوار .4
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اند و مستند  قرار داده قمي احمد بن اسحاق مستند اين قول را روايت �االنوار

دليل اصـلي   كند كه مجلسي هم تصريح مي. شود ديگري براي آن ذكر نمي

كه به رفع القلـم شـهرت    1نهم ربيع االول، همين روايت است مرگ عمر در

ت كه عالمان شيعه بر منبع و سند و محتواي اين خبر اين در حالي اس. يافت

   2.اند اشكال گرفته و آن را مردود دانسته

 8قـرن  (نوشتة حسن بن سليمان حلـي   �المحتضر�اين روايت در كتاب 

 �زوائـد الفوائـد  �همچنين مجلسي آن را بـه نقـل از كتـاب     3.آمده است)  ه

كـه اكنـون در دسـت      4آورده)  ه 7قرن (منسوب به فرزند سيد بن طاووس 

عـالم   ،نوشته هاشم بن محمد �مصباح االنوار�شود در كتاب  گفته مي.نيست

نبود اين خبر در منابع روايي دست  5.وجود داشته استي هم شش هجرقرن 

  . نخستين خدشه بر آن است اول، 

 قمي برده شده در آن جز احمد بن اسحاقاز نظر سلسله اسناد، راويان نام

از . انـد و در سند روايت ديگري واقـع نشـده   ،شوند لي يافت نميدر كتب رجا

ترين اشكالي كه بـه ايـن خبـر وارد اسـت اينكـه بـه نقـل از        نظر متن مهم

اعمـال   هبـه فرشـتگان نويسـند   خدا به خداي متعال نسبت داده شده كه  رسول

                                                 
  .120ص، 31ج  ،بحاراالنوار .1
 .395، ص 2، ج صافيمجموعه رسايل آيت اهللا : نك .2

 .44 ،صالمحتضر .3

  .120 ص،31ج  ،بحاراالنوار .4
 .44 ،صالمحتضر .5

 )2( حديث انتظار � 30

ا مـردم بردارنـد و چيـزي از گناهـان آنـان ر      هدستور داده تا سه روز قلم را از همـ 

  . مخالفت دارد Fشراً يره ةفمن يعمل مثقال ذرG آيهبا اين مطلب  1.ننويسند

اين همه در حالي است كه مورخان شيعه و سني تاريخ مرگ خليفه دوم 

حتي مرحوم مجلسي كه  2.اند هجرت دانسته 23را روزهاي آخر ذيحجه سال 

ند قتل عمر در ااينكه گفته� :نويسدخود نظريه نهم ربيع را نقل كرده است، مي

   �3.ماه ذيحجه بوده بين فقهاي شيعه اماميه مشهور است

 ،نتيجه آنكه قول درست درباره مرگ خليفه دوم، اواخر ماه ذيحجه است

رود آغاز آن، عصر آل بويه بوده باشـد، ايـن    هايي كه احتمال مي اما در دوره

 تالقـي  7زمان را كه با ايام سوگواري سـاالر شـهيدان حسـين بـن علـي     

. انـد  كرده است به بعد از ايام محرم و صفر يعني ربيع االول منتقل كـرده  مي

، مراسـمي  )448ـ   322(توضيح آنكه با روي كار آمدن دولت شيعي آل بويه

هـاي   رسـد نـزاع   بـه نظـر مـي   و  4.همچون غدير و عاشورا گرامي داشته شد

  . دماني كنندرا بدان سو برده كه روز مرگ خليفه دوم را شا اي، شيعيان  فرقه

  بخش دوم؛ جنبه اثباتي 

اكنون بـه بررسـي ارتبـاط روز نهـم ربيـع االول بـا مهـدويت و امامـت         

                                                 
 .135 ص،31ج  ؛ بحاراالنوار،51 ص،المحتضر .1

، ص 4طبـري، ج  تـاريخ  ؛ 302 ،ص4ج  اثبات الوصـيه، ؛ 159ص، 2ج  ،يعقوبييخ تار .2
  .42 ،صاالرشاد؛ 194

 .118، 31ج  ،بحاراالنوار .3

  .589و  550صص، 8ج  ،الكامل في التاريخ .4
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  .پردازيم دوازدهمين حجت الهي مي

و بـه   6اكـرم هر امام، جانشين او كه از سوي پيامبر شهادت پس از 

بـه زعامـت    ،دستور خداي متعال و با تأكيد پيشواي پيشين تعيين شده بـود 

خواص و نزديكان آن امام ضمن تسليت شهادت پـدر  . رسيد يعه ميجامعه ش

هر چنـد   1 ؛كردندبا پيشواي جديد بيعت مي) يا برادر در خصوص امام سوم(

اوضاع سياسي و رعايت تقيه، غالباً مانع از بيعـت عمـومي يـا حتـي اطـالع      

در خصوص دوازدهمين امام شيعيان نيز همين روش  .همگاني از موضوع بود

از مأموريـت   7هنگامي كه ابواالديان نماينده امـام عسـكري  . است جاري

ديد كه مردم به اشتباه سراغ جعفر رفته و او را به مرگ بـرادر   ،خود بازگشت

 )608 :1419ابـن حمـزه،   ( .گوينـد  دهند و به امامت تهنيـت مـي   تسليت مي

 دهنـده  ولي اين روايـت نشـان   ،اگرچه شيعيان در مصداق به خطا رفته بودند

  . رواج آن شيوه معمول در ميان اماميه نيز هست

متوقـف بـر آن    4مشخص شدن زمان آغاز امامت حضرت ولي عصر

  . روشن شود 7است كه زمان شهادت امام عسكري

 ;، شيخ مفيد;، شيخ صدوق;كلينيعالمان بزرگ اماميه مانند شيخ 

-را روز جمعه هشتم ربيع 7امام حسن عسكريشهادت  ;و شيخ طوسي

مشهور اين قول اقوال ديگري بر خالف البته  2.ندا ثبت كرده 260سال  االول

                                                 
  .247 ،صاثبات الوصيه .1
 ،االرشـاد ؛ 43ص، 1ج و  473، 2ج  ،كمال الـدين وتمـام النعمـه    ؛503ص، 1ج  ،كافي .2
  .92 ،ص6ج  ،مصباح المتهجد؛ 485 ،صالمقنعه؛ 336و  313ص، 2ج

 )2( حديث انتظار � 32

 7امام عسكريشهادت  �الوصيهاثبات�مسعودي در  مانند اينكه ؛ستهنيز 

در جاي ديگر البته وي  1.دانسته است   جريه 260اآلخر سال را در ماه ربيع

جمعـه  حضـرت صـاحب در روز   � :نويسدميتر به مشهور دارد و  سخني نزديك

�.امر امامت را بر عهده گرفت جري ه 260االول يازدهم ربيع
اين احتمال هـم   2

اآلخـر  هشتم يا دهم ماه ربيع امام را با تولدش كه درشهادت ست كه وي ه

  .بوده خلط كرده باشد

محـرم يـا    13اآلخر يـا  االول يا ماه ربيعچهارم ربيعاين اقوال يا قول به 

نظريه شهادت امام . در برابر قول مشهور برابري كندتواند االول نمياول ربيع

در هشتم ربيع االول اختصاص به شيعه نـدارد و مورخـان اهـل     7يازدهم

از عالمان و مورخان زيادي كه  ;ابن طاووس. اند هم آن راذكر كرده ،سنت

 3.اند، نام برده است دانسته 7امام عسكريشهادت هشتم ربيع االول را روز 

نسـبت بـه ديگـر     7امام عسـكري شهادت تالف در تاريخ اخكه  به طوري

به طوري  .تر استرويدادها يا وفيات بسيار كمتر و اتفاق نظر دربار آن جدي

امـام  شـهادت  اتفاقي مورخان است كه � :نويسدكه يكي از محققان معاصر مي

  �4.اتفاق افتاده است 260االول از سال در هشتم ربيع 7عسكري

امام حسن شهادت زمان  همشهور و معتبر دربار هظريخالصه كالم آنكه ن

                                                 
  .256 ،صاثبات الوصيه .1
  .272 همان،ص .2
  .114ص، 3ج  ،االقبال باالعمال .3
  .536 ،صحيات فكري وسياسي امامان شيعه .4
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االول است و اقوالي كه با اين سخن مخالفت   روز هشتم ربيع 7عسكري 

ها هر كدام به تنهايي توانـايي  دارد قابل اعتنا نيست بخصوص كه آن نظريه

اي بر صـحت و تـرجيح آنهـا وجـود     برابري با قول مشهور را ندارند و قرينه

  . ندارد

  گيري هنتيج

عصر االول مصادف با اولين روز امامت حضرت وليبنابراين روز نهم ربيع

پـدر آغـاز   شـهادت   هالبته امامت آن حضرت از همان لحظ. خواهد بود 7

روز هشـتم را بـه    7ليكن به احترام روز شهادت امـام عسـكري    ،شودمي

  .دكنن ميگويي و برگزاري مراسم تلقي نعنوان آغاز امامت براي تبريك

در روز هشتم  7پس از بيان شهادت امام عسكري ;سيد ابن طاووس

االول روز نهـم ربيـع    7حضرت مهـدي آغاز امامت  :نويسد ربيع االول مي

كفعمي به نقـل از شـيخ    1.است و شايد علت بزرگداشت اين روز همين باشد

هر كه در ايـن روز انفـاق كنـد، آمرزيـده      :نويسد در مسارالشيعه مي ;مفيد

د؛همچنين اطعام و گشايش و پوشيدن لباس نو و عيادت در ايـن روز  شو مي

اين مطلب در كتاب فعلي مسار الشيعه نيست و ممكن است  2.مستحب است

ديگر يا منبع ديگري ديده و به خطا نسبت به شـيخ    كفعمي آن را در نسخه

داده است، اگر نقل وي درست باشد، نشان از ايـن اسـت كـه عيـد      ;مفيد

                                                 
  .114ص، 3ج  ،االقبال باالعمال .1
  .510 صكفعمي، مصباح .2

 )2( حديث انتظار � 34

نزد شيعيان مرتكز بوده و ايـن   روز و انجام برخي اعمال مستحب، بودن اين

نيسـت؛ چـه آنكـه     7جز به دليل بزرگداشت آغاز امامت حضـرت مهـدي  

اند و اتفاق ديگري نيز  قبول نداشتهرا همين عالمان، مرگ خليفه در اين روز 

آنچه گاه در افواه گفته شده كه مرگ عمر بن . در اين تاريخ ثبت نشده است

  .د است، نيز دليلي نداردسع
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  عناوين پيشنهادي جهت سخنراني در نهم ربيع االول

 .اج به متخصص داريمما براي فهم روايت، احتي •
 .كند قيام قبل از ظهور را نفي و نهي نمي ،روايات •
 .اطاعت از فقيه جامع الشرايط مانند اطاعت از امام واجب است •

 .كند دور مي 4مال حرام ما را از امام زمان •

 .مرا دوست دارد 4امام مهدي •

 .تناسب ندارد 4حضور در جلسه گناه با عشق به امام •
 .نيستند احكام گريز ،منتظران •

را بـراي حاجـت خـود     4امـا امـام   ،بخواهيم 4حاجت خود را از امام •
 .نخواهيم

 .تواند بچه پنج ساله باشد م ميه امام •
 .انحصار امام در دوازده •
 .امامت باالترين نعمت •
 .مالقات آرزوست نه وظيفه •

 .4نياز به امام زمان •

دو كار ضد  4براي آگاهي شيعه از امام مهدي 7امام حسن عسكري •
 .م را انجام داده

 .؟است است يا انتصابيانسان كامل انتخاب شدني آيا  •
 )داستان ابواالديان. (امام، علم به غيبت دارد •



  پيشنهادهايي براي نهم ربيع االول

آورده است  1الجنان در كتاب شريف مفاتيح 6شيخ عباس قميمرحوم 

شــهادت حضــرت  هجــري قمــري، 260ســال االولِ  ربيــع روز هشــتمكــه 

امامـت    به منصب جليـل  4االمر و حضرت صاحب واقع شد، Aرىكعس

 و گوار در اين روز بسيار مناسب اسـت زيارت اين دو بزربنابراين . نايل گرديد

و  ها روز برطرف شدن غم اين روز،. يد بزرگ استروز عاالول،  ربيع روز نهم

شـهادت امـام    ]روزِ[، مـاه ] ايـن [و چون روز هشـتم   روز بسيار شريفى است

روز اول امامـت حضـرت    ،]االول نهـم ربيـع  [ بـوده و ايـن روز   Aرىكعس

  .سبب مزيد شرافتش خواهد بود است، 4الزمان صاحب

گناهـانش آمرزيـده    هركه در اين روز چيزى انفاق كنـد،  آمده  در روايتى

  :مستحب است] چند امر[در اين روز  :اند و گفته شود مى

 ؛ي در بين آناناطعام به دوستان و ايجاد فرح و شاد. 1

 و؛پوشيدن لباس ن .2

                                                 
 .االول ربيع، باب دوم اعمال سال، اعمال الجنان مفاتيح. 1

 )2( حديث انتظار � 40

 ل؛شكر و عبادت خداوند متعا. 3

   .دستي و فراواني براي خانواده گشاده. 4

 نهـم  اكنون جهت ترويج و تعميق فرهنگ مهدويت با استفاده از فرصت

پاسـخ بعضـي    در جامعـه  7سالروز آغاز امامت حضرت مهدي االول، ربيع

  :يمازكارشناسان مهدويت را بيان مي نماي

 مـدير مركـز تخصصـي    (االسالم والمسلمين مجتبـي كلباسـي    حجت

اي مهدويت و امامت مهم اسـت و نهـم ربيـع بهانـه     ةلئاصل مس :)مهدويت

نهم ربيـع و   شناساندنبنابراين با . است براي پرداختن به اين موضوع اصلي

توانيم ضمن بزرگداشت اين روز، به تبيين نقـش و جايگـاه   اهتمام به آن مي

اي همچنـين بـا ترسـيم آينـده    . مام، مسئوليت و آثار معرفت امام بپـردازيم ا

روشن براي بشريت، نقشي را كه آن حضرت در تحقق آرزوهاي ديرين بشر 

اي است براي  نهم ربيع بهانه با اين رويكرد،. كند، به نمايش بگذاريم ايفا مي

  .ع استهاي اساسي تشي طرح انديشة مهدويت كه جزو انديشه

 اگـر  :)نويسنده و پژوهشـگر (االسالم والمسلمين جواد محدثي  حجت 

 همچنـان  ،مهدويت موضوع و 4زمان امام به مربوط فرهنگي هاي فعاليت

 �ربيع نهم� بگيرد، صورت هم روز اين در گيرد مي انجام شعبان نيمة در كه

 پيونـد  و علقـه  ايجاد براي شود مي اي وسيله و شود مي ماندگار اذهان در هم

  .4زمان امام و شيعيان بين

 صورت ديگري انگيزة و مناسبت به سبكي هاي برنامه روز، اين در گاهي

 از را ربيـع  نهـم  كـه  است بهتر. شود مي هم تقابل و تفرقه ماية كه گيرد مي
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 مطـرح  حضـرت  آن خجسـتة  امامـت  آغاز و حجت حضرت به تعلقش حيث

 كتاب پخش و مناسب هايبروشور نشر. باشيم داشته شاد هاي برنامه و كنيم

  .است شايسته نيز موضوع اين با مرتبط هاي جزوه و

 پيـروانِ  گـردن  بـر  امـامي  هـر  كه است ما آمده روايات دراز طرفي هم 

 همـراه  ،7معصوم امام امامت به اعتقاد اساساً. دارد ميثاقي و عهد ،خودش

 دعـاي �. ميثـاق  و همبسـتگي  و واليت و پيمان و تعهد سلسله يك با است

 امام آن با �عهدنامه� همين متضمن خوانيم، مي غيبت دوران در كه را �عهد

 بنـدد  مي پيمان خويش موالي با حضرت، آن به معتقد شيعة كه است غايب

 بـر  جـان  و باشد الهي حجت آن خط در و دستور مجري و فرمان مطيع كه

 زهرگ و باشد نثاري جان هرگونه آمادة مواليش ركاب در طلب شهادت و كف

 در و نبـرد  يـاد  از را ميثاق اين غيبت، دوران كشيدن طول و زمان گذشت با

 و مجـالس  در اگـر  حسـاب،  ايـن  بـا . نگـردد  سسـت  حضرت، آن به عقيده

 همـين  كـه  فارسي متني و شود خوانده عهد دعاي روزي چنين در محافلي،

 صورت به هم آن، پخش ضمن شود تكثير و چاپ دارد، را ميثاق و مضمون

 هم كنند، عهد تجديد مواليشان با و بخوانند را �نامه ميثاق� اين معيج دسته

 دارند نگه ميثاق، و عيد روز اين يادبود عنوان به و كنند امضا را برگه آن پاي

 حـس  ايجـاد  براي كنند، خاطره تجديد و مرور را آن بار يك وقت چند هر و

 اعمال بر ناظر و اصرمع و زنده و حي امام امامت با ارتباط در روحي و معنوي

  .بود خواهد مؤثر شيعيان، ما

***  

 )2( حديث انتظار � 42

 استاد و مشاور اخالق و تربيـت  (االسالم والمسلمين علي صدوقي  حجت

 تـوانيم  مـي  كه كاري اولين براي رونق بخشيدن به مجالس اين روز، :)مهدوي

 و دانشــجويي هــاي گــروه بــراي را مطــالبي سلســله كــه اســت ايــن بكنــيم

 و كنيم، مثال نسـبت  مطرح است آنان درك و فهم با اسبمتن كه آموزي دانش

 رسـول بـا   و امام كه اي رابطه و دارد رسول با امام و امام با رسول كه اي رابطه

 پيامبرشناسـي و  اآلن مـا  چـون . كنـيم  روشـن  مطالـب  اين در را دارند جامعه

  .كنيم منعكس را اينها مختلف هاي قالب در است؛ بايد ضعيف مان شناسي امام

 را گويـان  سـخن توانيم انجام دهـيم ايـن اسـت كـه     كار ديگري كه مي

  .باشد مهدويت و امامت بحث ،آنان بحث موضوع كه كنيم تشويق

 بگذاريم آزاد بحث و ميزگرد سري يك ،مدارس درطور در اين ايام  همين

 تواند مي امان مجلة .كنند مطرح هاي مهدوي خود را پرسش آموزان دانش كه

 دتواننـ  مـي  را هـايي  برنامـه  چهآنها  كه بدهد خط آموزي دانش هاي گروه به

 قالب در .دهد انجام تواند مي كارهايي چه آموزي دانش شوراي ،دبيننب تدارك

بيان كنيم  مدرسهو آموزشي  پرورشي مديران و مدرسهي اوليا رايب اي مقاله

 اهيدانشـگ  و دانشجويي هاي كانون به توانيم مي همچنين .كنند كاره چ كه

 در گذشـته  سـال  كه دانشجويي كانون يك از گزارشي مثالً ؛بدهيم خط هم

 هـاي  كـانون  ديگر رايب را تهيه كنيم و اند داده انجام كارهايي ربيع نهم روز

  .بفرستيم دانشجويي

 عضو هيأت علمي پژوهشـگاه  (االسالم والمسلمين رحيم كارگر  حجت

اين روز بايـد همزمـان دو    براي رونق بخشيدن به :)علوم و فرهنگ اسالمي
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و  ترويجي ـ تبليغي هاي فعاليت ييك. نوع فعاليت را در دستور كار قرار دهيم

  . تخصصي ـ علمي هاي فعاليت ديگري

 سيما و صدا نشريات، مطبوعات، ها، رسانه كار ،ترويجي ـ تبليغيفعاليت 

ميـدان   وارد روز ايـن تبليـغ   در قـدرت  تمام با بايد اينها. است سينما حتي و

 سـاير  و مهـدويت  تخصصـي  مركز. دهند انجام را خود تبليغاتي كار و شوند

پژوهـان و   و دانـش  شوند اين حوزة كاري وارد قدرت تمام با مهدوي، مراكز

 بلكـه  جشـن،  مراسم تنها نه. بفرستند ايران جاي ههم بهمبلغان اسالمي را 

 مهـدويت  سانكارشنا توسط روز، اين در پربار هاي كالس سخنراني، مراسم

تـا   شـود  تهيـه  روز ايـن  بـراي  مناسـب  بروشـورهاي چنين هم شود، برگزار

 چيزهـاي  بـراي  ما سفانهأمت. صورت پذيرد ـ تبليغي  ترويجي كاروسيله  بدين

 همدردي روز ترافيك، بدون روز سيگار، بدون روز ،كنيم مي تعيين روز ساده

براي  وليت؛ اسهم  خوبي خيلي كار ؛شاعر فالن بزرگداشت روز ن،معلوال با

يـك  ! است نامي نـداريم  الهي بشارت و واليت و امامت ةشكران كه روز اين

نام خوب براي اين روز انتخاب كنيم تا توجه مردم را به اين روز مهم جلـب  

نهـم   روز بـه  ولي دارند،به عظمت آن روز توجه  مردم شعبان ةنيم در. كنيم

توجه دادن  براي خوبي ةزمين روز؛ در صورتي كه اين دارند توجه كمتر ربيع،

   .و تبليغ معارف مهدوي است 4مردم به حضرت مهدي

منتشر كنيم و به موضـوعاتي   �امامت� عنوان با هايي نامه ويژهدر اين ايام، 

 امـام  كاركردهاي ،امام به جهان و مردم نياز و امام منزلت امامت، جايگاهچون 

  .دربارة آنها بحث كنيمبپردازيم و  غايب، امام كاركردهاي و حاضر

 )2( حديث انتظار � 44

 جا به شكر نمازدهيم و  قرار حضرت آن با انس و ارتباط روز را، روز اين

 ايـن  بلكـه  ؛بخوانيم قرآن ؛بدهيم صدقه 4حضرت سالمتي براي بياوريم،

 درد ايشـان  بـا  دهيم، قرار 4زمان امام باابراز محبت و دوستي  روز را روز

 هـاي  سـال  بـه  نسـبت  كه دهيم رارق روزي را روز اين. كنيم ندبه ؛كنيم دل

  .شود بيشتر 4زمان امام به نسبت ما محبت و معرفت ،پيش

***  

  عضو هيأت علمي پژوهشكدة آينده (دكتر سيد رضي موسوي گيالني

 طريـق  زاتـوان  مي ،تبليغاتي ابزارهاي و ها رسانه قابليت به توجه با :)روشن

 ي هـم طرف از و گمارد همتز ور اين تبليغ و ترويج به جمعي، ارتباط وسايل

ة مسـابق  سـخنراني،  جشـنواره،  برگـزاري  جملـه  از فرهنگـي  هـاي  برنامـه  با

 تثبيت و كردن هنهادين بهبه خصوص با محوريت پيشوايان دين،  كتابخواني

  .ورزيد اقدام مردم ميان در آن

***  

 معـاون پـژوهش مركـز    (االسالم والمسلمين مهـدي يوسـفيان    حجت

روز امامت امام ر ما بخواهيم نهم ربيع را كه نخستين گا :)تخصصي مهدويت

اش اين است كه بحث امامت و ظهـور و   است، رونق بدهيم الزمه 4عصر

اي تبيين كنيم كه احساس نياز  را براي مردم به گونه 4حاكميت امام عصر

كنند، به هر اندازه كه به چيزي احساس نياز مردم به . در مردم به وجود بيايد

ريـزي   و نسبت بـه آن برنامـه   كنند ميهم به آن توجه بيشتري  ازههمان اند

 .ه با شور و نياز مردم پررنـگ شـود  بنابراين بايد معرفت مردم همرا. كنند مي
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 را نكته اين يعني ؛كنيم برقرار لطيفي پيوند غدير و ربيع نهم بين بتوانيم اگر

 خم غدير در ورحض يعني امام، با بيعت و ربيع نهم در حضور كه كنيم تفهيم

  .است خوبي و ارزشمند كار كنيم، بازسازي را بيعت مراسم بتوانيم اگر و

***  

 اسـتاد و عضـو هيـأت    (االسالم والمسلمين خـدامراد سـليميان    حجت

 شناساندن براي متأسفانه فرصتي :)علمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي

 براي است شايسته كه طور آن روز اين .است نداده دست االول ربيع نهم روز

 كـه  طلبـد  مـي  امـر  ايـن  اسـت،  نشـده  تبيـين  حضـرت  آن بـه  مندان هعالق

 كه باشد اي گونه به بايد تبيين اين اما ؛شود انجام زمينه اين در هايي فعاليت

 حقيقـت  واقـع  در وقتي اين اتفاق افتـاد، . ببخشد تعميق را مندان هعالق باور

 بـه  سـطحي  و قشـري  نگاه دچار اي هعد گاهي .ايم كرده تبيين را عيدالزهرا

 بـر  دهنـد  مي انجام كه رفتارهايي و كارها از بعضي شوند، مي ها آموزه برخي

 غفلـت  حقيقـت  از آنـان  نيسـت؛  :بيـت  اهـل  و اسالم هاي آموزه اساس

 برگـزاري  در ؛داننـد  نمـي  را دينـي  رفتارهـاي  از بعضـي  چرايـي  و كننـد  مي

 تواند مي 7مهدي امام امامت ازآغ نكوداشت به توجه عيدالزهرا، هاي جشن

 بـه  دهد، قرار حضرت آن مندان هعالق روي پيش را تري گسترده نگاه و افق

 بـه  منجـر  ،نهايـت  در كـه  شويم مي خرسند امامت آغاز از وقتي مثال عنوان

 اما. است ايشان امامت موضوع اصل به توجه اين و شود  ستمگران برانداختن

 روي نهـم ربيـع   هـاي  جشـن  برگـزاري  رد نگاهشان كه هستند كساني گاه

 و شـيعه  مصـلحت  بـه  چنـدان  هـا  نگاه اين متأسفانه و رود مي يئجز مسائل

 )2( حديث انتظار � 46

 فرامـوش  آرمـاني  نگـاه  دار، آن و گير اين در و نيست :بيت اهل پيروان

 مـوجي  شـوند،  ميـدان وارد  دارنـد  دغدغـه  كـه  كسـاني  است الزم .شود مي

 ايـن  در نوشـتاري  و شـنيداري  تصـويري،  هاي رسانه و شود ايجاد اي رسانه

  .حضور جدي پيدا كنند موضوع

***  

 مدير واحد كودك و نوجـوان مركـز   (االسالم محمد يوسفيان  حجت

مراكز مهدوي در سراسر كشـور  در اين زمينه بايد تمام  :)تخصصي مهدويت

اي هماهنگ تنظيم و اجرا كنند؛ مثال يك كار خـوب ايـن اسـت كـه      برنامه

ا صـبحگاه امامـت در مـدارس كشـور تـرويج، تبليـغ و       زنگ امامت همراه ب

  . اجرايي شود

***  

 كارشناس مباحث (نسب  االسالم والمسلمين سيد جعفر موسوي حجت

. تواند ايفا كند رسانه نقش اساسي مي :)مهدويت و نويسندة كتاب غدير دوم

ير و عاشورا بـه ميـدان   دربارة واقعة بعثت، غدرسانه به نظر من همانطور كه 

در  7جايگـاه امـام زمـان    و جايگاه امام در عالم هستي دربارةد، بايد آي مي

دوش صـدا و سـيما و    رسـالت مهمـي بـر   . وارد ميـدان شـود  زمان غيبـت،  

هاي ما بايد در بسط  ما، دانشگاه مسجدهايما، سخنرانان هاي ماست،  رسانه

امامـت و واليـت حضـرت    آغـاز  در روز  :بيـت  و گسترش فرهنگ اهـل 

شورا و عا دربارةهمانطور كه  اي داشته باشند؛ ويژهريزي  برنامه 7عصر ولي

  .كنند ميريزي  غدير برنامه
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***  

 مولـف و كارشـناس   (االسالم والمسلمين محمدرضـا فؤاديـان    حجت

 و جامعـه  فرهنگـي  هـاي  بخـش بـا   ة ملـي، رسـان با  بايد :)مباحث مهدويت

طـوري   را ربيـع  منه تصويري، و صوتي نوشتاري، از اعم مختلف هاي رسانه

اهـل منبـر و    ،انسـخنران اگـر   و شـناخته شـود   مـردم  بـراي  كه يمتبليغ كن

تبليـغ مهـدويت در ايـن روز     براي ويژه روز يك عنوان بهانديشمندان، همه 

 امـام  بـه  كه عزيزاني ةهمو از طرف ديگر  است تأثيرگذار وارد ميدان شوند،

 امام ياد به. كنند ندگيز مهدوي را روز آن كنند سعي دارند، عالقه 7زمان

 اسـت،  نقاش اگر ؛شعر يك با است، شاعر كسي اگر ؛كنند زندگي ،7زمان

 بـراي  روز آن اسـت،  كارمنـد  كه كسي. باشد زمان امام ياد به نقاشي يك با

 كسـب  محـلِ  در اسـت،  بقال كسي اگر. ببرد شكالت و شيريني همكارانش

 بـا  تعـاملش  و دباشـ  خـدا  حجـت  ترضاي مورد كه كند زندگي طوري خود،

 7زمـان  امام منتظر كه كسانيهمة  آنكه امر ةخالص. كند فرق ها مشتري

  .كنند زندگي ويژه صورت به ربيع، نهم روز در هستند،

***  

 ــت ــتيان   حج ــلمين باالدس ــالم والمس ــي  (االس ــز تخصص ــتاد مرك اس

 در را روز ايـن  جايگـاه  و كنـيم  ترسـيم  يدرستاگر اين روز را به  :)مهدويت

جا بيندازيم، كـار بسـيار    روز يك عنوان بهفقط  نه تاريخي مقاطع لك ميان

 و هـا  دغدغـه  و اهـداف  و آمدنـد  پيـامبر  124000. گيـرد مهمي انجـام مـي  

 ايـن  بـر  قرار هازمينه نبودن فراهم سبب به ولي؛ كردند دنبال را هايي انگيزه

 )2( حديث انتظار � 48

 بـه  مـا  اگـر  پـس ؛ كند محقق را اآنه اهداف و بيايد 7مهدي امام كه شد

 خداونـد  كـه  اسـت  مقطعي ،تاريخي مقطع اين كه كنيم نگاه طور اين لهئمس

 قشـنگ  وقـت  نآ كند محقق را انبيا هدف تا دتبفرس را كسي كه كرده اراده

  .شودمي
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  جايگاه نهم ربيع االول

  :ه از دو جهت شايسته توجه ويژه استدر فرهنگ شيع ،نهم ربيع االول

قرار گرفتن  ناشي ازكه اين روز، تقويمي و فرهنگي جايگاه از جهت  اول؛

  .است :معصومين اعياد عزاداري محرم و صفر و بعد از  ،آن

قـرار گـرفتن در مـرز دو دوره تـاريخي مهـم در       ،از جهت تاريخيدوم؛ 

خاتميـت دوران حضـور    در مـرز  ،قرار گـرفتن  ،يعني. باشد مي نگرش شيعي

ــاريخي معصــومين ــه  :ت ــت  بشــريدر جامع ــروع دوران غيب ــام و ش ام

پرچمداري دينداران شايسته به نيابت از آخـرين   از جامعه و آغاز 7معصوم

  .باشد مي 7معصوم

                                                 
 a.mohammadrezaei@chmail.ir:3سطح دانش آموخته مركز تخصصي مهدويت .1

 )2( حديث انتظار � 50

به معني جدا افتـادگي آخـرين معصـوم     7امامو غيبت االول نهم ربيع 

  .از متن جوامع بشري تا زمان نجات است 7موجود

ساله به دوران انسان  250گذار از انسان بستر بايد در را االول  نهم ربيع

  . نگريستقرنه  14منتظر 

 توقـع  ،شـود  مـي  االولوقتي سخن از گاه شـمار نهـم ربيـع     ،با اين ديد

 ؛رود كه از چند ماه پيش تا چند ماه پس از آن روز تاريخي را شامل شود مي

بلكـه بـه عنـوان     ،عنوان آغازين روز غيبتنهم ربيع االول نه به تا در نهايت 

  .شناخته گرددآغازين روز انتظار از ولي خدا 

گـردد ابتـدا گزارشـي از     مـي  براي تحقق اين مهم در اين نوشتار تالش

و سـپس گزارشـي اجمـالي از زنـدگاني امـام      . 1ساله ارائه گـردد  250انسان 

و در نهايـت   .شود مي به عنوان آخرين امام دوران حضور ارائه 7عسكري

 6موجود، در بسـتر دورانـي   هاي  فراتر از گاه شماراالول گاه شمار نهم ربيع 

  . گردد مي ماهه معرفي

و  7در دوران حضور و حيات امام عسـكري  ،ماه آن 3گاه شماري كه 

غازين روزهاي دوران آو  7ن در دوران آغازين امامت امام دوازدهمآماه  3

                                                 
ساله، نام كتابي با همين عنوان است كه از مجموعه سخنرانيهاي مقام معظـم   250انسان  .1

اين است كـه انسـان شـيعي    ها  ديدگاه معظم له در آن سخنراني. رهبري تدوين گشته است
غـاز دوران غيبـت بـه طـور     آتـا   6صل رحلت پيامبر اسـالم انساني است كه در حد فا

تربيت يافته و رشد كرده و در نهايت، با هويت معارف  :مستقيم زير نظر امامان معصوم 
 .شيعي شكل گرفته است
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گاه شمار توصيفي در كنـار ارائـه برخـي    و در بستر اين . غيبت صغري است

توان بهتر و بيشتر به حقيقت و ارزش روز نهم ربيع  مي نكات تحليل تاريخي،

  .پي برد و براي پاسداشت آن اقدام كرداالول 

  ساله 250نگاهي كلي به ادوار امامت در بستر انسان 

 .معتقد به شروع تاريخ بشريت بـا تـاريخ نبـوت هسـتند     ،اديان ابراهيمي

در  ،و پس از آن تاريخ بشـريت . يعني اولين انسان خود پيامبري آسماني بود

اسالمي معتقـد  هاي  شيعه در ميان فرقه 1.گردد مي آغاز ،زير چتر تاريخ نبوت

از جهت تاريخي هم پيوندي عميق با لذا . به امامت امامان دوازده گانه است

سـه مرحلـه كلـي     6تاريخ امامت پس از رحلت پيامبر. تاريخ امامت دارد

  . مرحله ظهور :سوم ؛مرحله غيبت :دوم ؛حضور امامان در جامعه :اول. دارد
  سير و ادوار تاريخ، در انديشه شيعه

هبوط 

آدم و 

  حوا

  دوران امامت امامان  دوران چند هزار ساله رسالت پيامبران

دوران 

پيش از 

پيامبران 

  اوالعزم

حضور   دوران پيامبران الهي
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  :امام

  ظهور  غيبت

پيامبر   7عيسي  7موسي  7ابراهيم  7نوح

  6اسالم

                                                 
يعني برخالف روش تاريخ آموزي در تمدن بشري معاصر و حتي در ايران اسـالمي كـه    .1

گردد،  مي و نظام هاي حكومتي سكوالر شناخته تاريخ بشري بر محور تمدن هاي سكوالر
مبتني بر نگاه ديني اي كه در دعاي ندبه هم نظام جامعي يافته، تاريخ با پيـامبري آسـماني   

گـردد تـا زمـاني كـه      مـي  فراز و فرودهايش تعريـف الهي شروع شده و بر محور پيامبران 
 .سرانجام به دين خاتم برسد

 )2( حديث انتظار � 52

را  7تـا امـام عسـكري    7دوران حضور امامان در جامعه، از امام علي

تحليـل گـران   . سـال طـول كشـيده اسـت     250ايـن دوران  . شود مي شامل

كوچك تري تقسـيم  هاي  ساله را به دوره 250اجتماعي، اين دوران -سياسي

ساله بايد توجه داشت كه اين نگـاه   250فهم دوران البته در  .اند بندي كرده

يعني نگاهي كه معتقـد اسـت اسـالم    . مبتني بر قرائت شيعي از اسالم است

تبديل به خالفتي غاصبانه شده است و خط امامت  6پس از رحلت پيامبر

  .بوده است) خالفت اسالمي(مسلماني  ،مدعياندست ه بعمال 

  1:پردازيم مي ساله 250 با اين نگاه به تقسيم بندي دوران
  ويژگي  امامان  زمانه   دوره

تالش بـراي  

  احياي اسالم

  ه 11از سال 

   ه 61سال  - 

  7امام علي

  7امام حسن

  7امام حسين

تالش براي بازگرداندن اسـالم بـه   

مســير درســت و هــدايت و تعــالي 

  تمامي مسلمانان

  ه 61از سال   مكتب سازي

   ه 148تا 

  7امام سجاد

  7امام باقر

  7ام صادقام

تالش بـراي بـاز طراحـي مسـتقل     

فكري مكتـب تشـيع خصوصـا بـر     

  بستر حماسه عاشورا

تــــا   ه148  جامعه سازي

   ه 220

  7امام كاظم

  7امام رضا

  7امام جواد

تالش براي طراحي جامعـه شـيعي   

بر مبناي انديشه و ارزشهاي شـيعي  

  و گسترش جوامع شيعي در جهان 

آمــاده ســازي 

  براي غيبت

تــــا   ه220

   ه 260

  7امام هادي

  7امام عسكري

تالش بـراي آمـاده سـازي جامعـه     

شيعه براي ورود به دوران غيبـت و  

دور از امامـان و تحـت رهبـري    ه ب

  سيستم نائبان امام

                                                 
سـخنراني هـاي مقـام معظـم     ( سـاله  250انسان : ك.رينه براي مطالعه بيشتر در اين زم .1

  .)نوشته محمدرضا حكيمي( امام در عينيت جامعه ؛)رهبري
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پس از غصب خالفت، راهبـرد احيـاي اسـالم    مرحله در اين  :مرحله اول

الم تالش خط امامت بازگرداندن مسلمانان و اسـ . براي تمام مسلمانان است

سال و توسط سـه   50اين تالش در ظرف زماني . به مسير درست خود است

ساله خالفـت ظـاهري    5اين تالش اگر چه به تجربه . گيرد مي امام صورت

هاي  و ريزشها  و سستيها  و توطئهها  ولي رخداد فتنه ،شود مي امامان منجر

خط اي ه فراوان خواص و عوام شاهدي بر نهادينه شدن انحرافات و تحريف

و تحريف هايي كه در نهايت منجر ها  انحراف. خالفت در جهان اسالم است

عاشورا به مثابه اعالني رسـمي از سـوي   . گردد مي به فاجعه تاريخي عاشورا

جامعه انحراف يافته براي فاصله گيري هميشه از خـط اسـالم راسـتين و از    

  .است :بيت پيامبر اهل

علت طراحي اين دوره و . ازي استمرحله دوره مكتب ساين  :مرحله دوم

  ه 61دادن عاشورا در سال  ظاهري، رخجدا شدن رسمي خط تشيع از اسالم 

تـالش كـرد    :بيت پيـامبر  در عاشورا اسالم اموي با قتل عام اهل. است

قرائت تحريف شده و انحرافي از  اسالم راستين را براي هميشه از بين برده و

پـس از   ،امامـان شـيعه  . سالم نهادينه سازدرا براي هميشه در جهان ا اسالم

دور از جامعـه منحـرف   ه ب -عاشورا تالش كردند كه براي حفظ مكتب حق 

جديد را بر بستر حماسـه عاشـورا پـي ريـزي     اي  نظام و جامعه -شده موجود

 132تا زمانه سقوط امويان در سـال   7اين دوران از زمان امام سجاد. كنند

  .افتسال ادامه ي 72به مدت  ، ه

رو بـه  ) م 75(  ه132كه خالفت اموي در سال اي  نهو بدين گونه در زما

 )2( حديث انتظار � 54

شـد، در كنـار    مـي  تدريج جـايگزين آن ه رفت و خالفت عباسي ب مي نابودي

مـده و بـر الگـوي    آمكتب غني و مستقل شيعه انسان هايي جديد به وجـود  

اسـب  منهـاي   و به توصيه امام در محيط ،شيعيان راستين اوليه شكل گرفتند

تا بتدريج جوامـع شـيعي بـا هويـت      ،پراكنده شده و به تبليغ تشيع پرداختند

  .شكل بگيرداصيل 

 90دوران . گردد آغاز ميدوره جامعه سازي امامان شيعه اين  :مرحله سوم

در  7جهت شكل گيري جوامع شيعي كه پايه گذار آن امام صادقاي  ساله

يان بود و در زمانه ائمه بعد بـه  پيچ تاريخي انتقال خالفت از امويان به عباس

 ،در اين مرحله براي اينكـه ايـن جامعـه نوپـاي شـيعه     . اوج شكوفايي رسيد

دچـار رهاشـدگي و سـرگرداني و حيـرت و      ،همانند ديگـر جوامـع اسـالمي   

تدريج به توصيه امامان در هر منطقه افرادي دانشـمند و  ه گمراهي نگردد، ب

و . ن شيعيان و امامان شيعه قرار گرفتندرابط بيعنوان وكيل ه بمدير و مدبر، 

بـين امامـان شـيعه و    اي  بدين گونه بود كه سازمان وكالت مديريت واسـطه 

و به نظم بخشي و انسجام جوامع شـيعه در   1جامعه شيعه را به عهده گرفتند

صد سال جامعه از و بدينگونه در زماني كمتر . مناطق دور و نزديك پرداختند

  .رشد نمود معه علمي و فرهنگي،شيعه در قالب يك جا

غيبـت  ورود شيعه بـه دوران  مرحله آماده سازي براي اين  :مرحله چهارم

نجا كه طبق احاديث صحيح شيعه و سنّي عدد جانشـينان راسـتين   آاز . است

                                                 
  .، محمد رضا جباريسازمان وكالت: براي مطالعه بيشتر در اين زمينه رك .1
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و از جهت تاريخي هم در آغاز قرن سوم، زمانه به  1نفر است 12 6پيامبر

س مسئله مهـدويت خيلـي زود   شد پ مي نزديك 4زمان والدت امام زمان

بـراي خالفـت عباسـي    حتي تبديل به مهمترين مسئله براي جامعه شيعه و 

 ن بـه سـر  آدر وحشـت از   ،و ديگـري  ،كشيد مي يكي انتظار تحققش را. شد

   .برد مي

مسـئله  و مسئله والدت و ضرورت حفظ از توطئـه هـا   ها  تناقض در اين

امـام از  و  ،رين وجـود داشـت  يعني دوراني كه امام آخـ . مطرح گرديدغيبت 

تا در يك روند موازي، هم جوامع حق شـيعي   گرديد مي غائب ،جوامع بشري

جوامـع  ديگـر  به نهايت قوت و استحكام ايماني و معرفتي خود برسد و هـم  

بشري در بستر فراز و فرود تاريخي به مرز اضطرار و مطالبـه انسـان كامـل    

كه تحـت رهبـري آگاهانـه امامـان     در بستر اين واقعيات است . پاياني برسد

ساله جامعـه شـيعه بـراي دوران     250در مرحله پاياني از انسان  :معصوم

                                                 
ولَ اللّـه  «گويد  نقل شده كه مي »جابر بن سمره«از  »صحيح مسلم«در  .1 سـر تعم6س 

مـا  : فَقُلْت الَبـي ! ثُم قالَ كَلمه لَم اَفْهمها –اليزالُ االسالم عزيزاً الي اثْني عشَرَ خَليفَه  :يقُولُ
  ).1453،ص3ج،صحيح مسلم( ؛»!كُلُهم منْ قُريشٍ: قالَ؟ فَقالَ

 6از پيـامبر خـدا   :گويـد  با عبارت مشابهي آمده است، جـابر مـي   »صحيح بخاري«در 
نْ   :انَّه قالَ :فَقالَ اَبي ،فَقالَ كَلمه لَم اَسمعها .يكُونُ اثْني عشَرَ اَميراً«: مودفر شنيدم مي م مـكُلُّه

پـدرم   ،بعد از من دوازده امير خواهد بود، سپس سخني فرمـود كـه آن را نشـنيدم   ؛ قُرَيشٍ 
  .)101، جزء نهم، ص 3، ج صحيح بخاري( ؛»آنها از قريشند  ههم :گفت فرمود

هـذا  « :گويـد  بعد از نقل آن مـي  ،در صحيح ترمذي نيز با تفاوت جزئي ذكر شده و ترمذي
حيحنٌ صسديثَ ح501،ص4ج ،صحيح ترمذي( ؛» اين حديث نيكوي، صحيح است؛ ح(.  

 )2( حديث انتظار � 56

  .شود مي آماده 7غيبت امام دوازدهم

از كـه   اچـر  ؛شاهدي بر پيچيـدگي در ايـن دوران اسـت    ،آماري تاريخي

در  (4تا امامـت امـام زمـان    ) ه 195در سال ( 7دوران والدت امام جواد

اين زمان كوتاه شاهد تولد و امامت چهار  در .گذرد مي سال 65 ) ه 260سال 

اماماني كه تمامي عددهاي آماري زنـدگي آنـان همگـي     ؛هستيمامام شيعه 

روندي كاهشي داشته و بيانگر جديت عباسيان در مقابله با مهدويت از معبـر  

 :ظلم و ستم است
  سن در آغاز امامت  سن پدر در زمان والدت  مدت عمر  امام

  سالگي 7  سالگي پدر 47  سال 25  7امام جواد

  سالگي 8  سالگي پدر 18-  17  سال 43  7امام هادي

  سالگي 22  سالگي پدر 20  سال 28  7امام عسكري

  سالگي 5  سالگي پدر 23    4امام زمان

سازمان وكالت، ساماندهي امامان شيعه با  ،يندهآولي در برابر اين ظلم فز

ايـن  . سـازند  مـي  آماده 7دوران غيبت امام جامعه شيعه را براي زندگي در

 250تـا انسـان    دكش مي سال طول 40تنها ، دوران به علت شدت و سختي

  .شود ميساله سرانجام آماده ورود به دوران غيبت و انتظار 

  7دوران امامت امام عسكري

امـام    ه 234خالفت عباسـي در وحشـت از مسـئله مهـدويت در سـال      

در   ه 232كـه در سـال   (را  7امام عسكري و فرزند دوساله اش 7هادي

ـ . به سامرا فراخواند) مدينه متولد شده بود خليفـه وقـت   دسـتور  ه اين اقدام ب
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سامرا پايتخت جديد عباسيان و شـهري نظـامي    1.انجام شد ،متوكلعباسي 

و محل اسكان لشكريان  گرديددر شمال بغداد ايجاد   ه 220بود كه در سال 

-نظـامي وصيت شهر سامرا تبديل به يـك جامعـه   با اين خص 2.خالفت شد

به طور طبيعي در  ،شد مي طالعاتي كامل گرديد كه وقتي فردي بدان تبعيدا

 .گرفت مي كامل قرار مراقبت اطالعاتيو  مشاهده سيستميك 

از  :الگوي اطالعاتي خالفت نسـبت بـه امامـان شـيعه     ،با اين تدبير

و ارت و كنترل اطالعاتي مستقيم الگوي جاسوسي از راه دور به مراقبت و نظ

و  7دستور متوكل عباسـي، امـام هـادي   ه بلذا . همه جانبه تغيير جهت داد

  .نداسكان داده شد ،خانواده اش در نزديكي قصر

  اهداف حصر امامان

  :شد، موارد زير بود مي دنبال :حصر امامانمهمترين اهدافي كه از 

  ؛جانبه از زندگي امام كنترل همه .1

ارتباط با جامعه شيعه و يا كند شدن ارتباط مسـتقيم شـيعيان بـا    قطع  .2

  ؛امام

  .نظارت و مراقبت از تولد فرزند امام .3

از طريق  7در ادامه اين راهبرد، تالش براي نفوذ مستقيم به منزل امام

كه دچار لغزش و همراهي  جعفرنام ه ب 7فريب يكي از فرزندان امام هادي

                                                 
  .311 ،ص2ج مفيد، ، شيخارشاد .1
  .173 – 172ص ،3ج ،البلدان معجم .2

 )2( حديث انتظار � 58

و در ادامه سيد محمد فرزنـد ديگـر امـام    . شود مي گردد، اجرا مي با عباسيان

  ه 252و ايمان مورد توجه جامعه است، در سـال   ا حيث تقوكه از  7هادي

 مشكوك در بازگشت از سفر حج و در ميانه راه رحلـت اي  در جواني به گونه

و در نهايت پس از گذشت نزديك به بيسـت سـال از اقامـت امـام      1كند مي

محبوبيـت  كند باعـث   مي ي دستگاه خالفت مشاهدهدر سامرا وقت 7هادي

گرديده است، در وحشت از گسترش نفوذ اجتماعي امـام،   7روزافزون امام

  .رساند مي به شهادت  ه 254ايشان را در سال 

هم است كه با سه خليفه عباسي  هسال 6دوراني  7امام عسكريامامت 

ن امـامتش  در دورا 7به همين دليل است كـه امـام عسـكري    .استزمان 

آن خلفاي سه گانه به زندان  حداقل سه مرتبه و هر مرتبه از سوي تك تك

ولـي   ،رود مـي  د و تا مرحله اجراي حكم هم پيشيگرد  و تهديد به قتل افتاد

تنها شورش نظاميان و يا عجز و نياز خليفه است كه باعث خنثـي شـدن آن   

ران به اجمال با گاه براي فهم بهتر واقعيات اين دو. گردد مي شومهاي  نقشه

      :شمار رويدادهاي مهم اين دوران آشنا گرديم
  رويداد  خليفه  سال

  7در ماه رجب و آغاز امامت امام عسكري 7شهادت امام هادي  معتز   ه254

  7پيدايش فرقه انحرافي نصيريه پس از شهادت امام هادي - 

  در حوالي ماه ذي قعده 4تكوين نطفه امام موعود - 

  به ظلم و ستم خالفت بر شيعيان قمها  اعتراض قمي - 

                                                 
  .246ص ،50 ج ،األنوار بحار. 1
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  رويداد  خليفه  سال

255 

   ه

در آغاز اين سال توسط موسي بغا و مفلح تـرك و  ها  سركوب قيام قمي -   معتز

  7استغاثه آنان به امام عسكري

  امام در زندان معتز - 

  قيام صاحب الزنج و سرگرداني خالفت - 

در اواخـر مـاه    7قتل معتز و خالفت مهتدي و آزادي امـام عسـكري   - 

  رجب

   4تولد مخفيانه امام موعود - 

امام براي اطالع رساني مخفيانه والدت در سامرا و عـراق و  هاي  برنامه - 

  خصوصا براي شيعيان قم

  مهتدي

256 

   ه

  امام در زندان مهتدي همراه جمعي از شيعيان -   مهتدي

  عزم مهتدي بر قتل امام - 

  دست تركان و آزادي امام ه قتل مهتدي ب - 

257 

   ه

  اوج گيري فتنه صاحب الزنج و مشغول شدن خالفت به آن  تمدمع

258 

   ه

  به سامرا به سرپرستي احمد بن اسحاق قميها  اولين سفر قمي - 

  سركوبي مجدد آنان توسط مفلح تركو ها  قيام ديگري از سوي قمي - 

259 

   ه

امام در اواخر اين سال از مادرش خواست كه فرزنـدش را مخفيانـه بـه     - 

  و مدينه ببردحجاز 

  معتمد زندان در امام - 

 بـه  خليفـه  بـردن  پناه و باران نماز براي انصار افروزي فتنه و خشكسالي - 

  مسلمانان از حيرت رفع و زندان از امام شدن آزاد و امام

  گسترش روز افزون محبوبيت امام - 

260 

   ه

وكـالي   نفر از 40بازگردانده شدن فرزند به سامرا و بيعت گيري امام از  - 

  شيعه 

  )ربيع االول(در آغازين روزهاي سومين ماه اين سال  7شهادت امام - 

 )2( حديث انتظار � 60

هم امام و هـم   ،شود مي در اين جدول گاه شماري مشاهدهكه همانگونه 

 شدت سخت را سـپري ه روزگاري بها  در اين سالها  شيعيان و به ويژه قمي

 ؛يژه خالفت استاطالعاتي و – نظاميهاي  و اين برآمده از سياست. كنند مي

 ،دستگاه خالفت پس از مشاهده تمامي ناكامي هايش ،چرا كه در اين دوران

در مسئله نابودي خط امامت و مكتب تشيع، نگران اسـت كـه ائـتالف امـام     

چيزي كـه ايـن   . موعود با قدرت اجتماعي شيعه به براندازي آنان منجر شود

در برابر قيـام صـاحب   ها  ن سالآكند شكنندگي خالفت در  مي باور را سهل

در يك سياست  ،بدين جهت عباسيان. الزنج و قيام يعقوب ليث صفاري است

 موازي هم بر امام و هم بر تمـامي مراكـز قـدرت شـيعه بـه شـدت سـخت       

اي  امنيتي ويژه-گيرند و براي پيشبرد اهدافشان دستگاه و نظام اطالعاتي مي

  . كنند مي مام و جامعه شيعه ايجادرا در برابر ا

  ين اقدامات عباسيان در اين دورانتر مهم

بدين معنـي كـه در ايـن     :جاسوسي پيچيده و چند اليهسيستم ايجاد  .1

جمعيتي پيراموني و مرتبط با امام نقش خبرگيري از هاي  تمامي گروه ،دوران

اين نظام جاسوسي چند اليه شامل . گيرند مي منزل و روابط امام را به عهده

   :شود ميها  اين گروه

نظـام شـغلي اصـناف     هـا،  فضاي شهري سامرا، نظام اجتماعي همسـايه 

 )قابله(توانند با بانوان منزل در تماس مستقيم باشند  مي خصوصا اصنافي كه

  ).جعفر(نظام روابط فاميلي و 

در  ،وقتـي دسـتگاه خالفـت   كـه   چنان اسـت  ،نظام جاسوسي گستردگي
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ا در سـامرا همـراه برخـي از    ايشان ر ،كند مي مواجهه با امام احساس ناكامي

 كند، در زندان هم در ميـان زنـدانيان بـر امـام جاسـوس      مي شيعيان زنداني

  1.گذارد مي

امام بـا جامعـه شـيعه؛ از ايـن رو     هاي  تالش براي قطع تمامي ارتباط .2

 ،هر دوشنبه و پنج شنبه به قصر خليفه منحصـر ميشـود   7رفت و آمد امام

غير مستقيم و پيوسته تعهد عـدم ارتكـاب   اي  تا در اين حضور، امام به گونه

در اين دو روز مسير كوتاه بين منزل امام تا قصـر  . اقدام ضد حكومتي بدهد

گردد تا هركس به امام ابراز عالقمندي كرد يـا   مي چنان آكنده از جاسوسان

   2.گردد نشاني از تشيع داشت به سرعت دستگير 

ـ  حد و حصر به شيعيان،  بي فشار. 3 كـه شـهر قـم در ادامـه     اي  هبـه گون

موظـف بـه پرداخـت ماليـاتي      ،مون آغاز شـده بـود  أسياستي كه از دوران م

به شدت سركوب گشـته و   ،دهد مي و هر گاه اعتراضي رخ. شود ميمضاعف 

تشديد اين رويدادها . گردد مي از پيش براي آن ديار منصوبتر  حاكمي خشن

مخفيانه دسـت بـه   ها  يقم باعث شد 7در اولين سال امامت امام عسكري

هـم در آغـاز سـال     ،در اين زمانـه ها  كشتار و آزار بر قمي. دامان امام گردند

  .دهد مي رخ  ه 258سال و   ه255

شدت مراقبت و تجسس در شهر بغداد هم تا بدان حد اسـت كـه در    . 4

امام همراه برخي از شيعيان و وكاليش در بغداد كه شناسـايي و    ه256سال 
                                                 

 .129 ،ص2ج ،الخرائج راوندي ؛125 ،ص2 ، جاالمام العسكريموسوعه  .1

  .546 ، صحيات فكري سياسي امامان شيعه .2

 )2( حديث انتظار � 62

و اين رويداد در سابقه دسـتگاه وكالـت    1.افتد مي به زندان ،اند دستگير شده

و تجربـه ورزي هـا، در نهايـت    هـا   كه با تمامي پنهان كاري ،كم نظير است

دسـتگيري آنـان نفـع    اگرچه . برخي از اعضاي آن شناسايي و دستگير شوند

  .نداشته استبراي دستگاه خالفت اي  اطالعاتي

تصـور بـه زنـدان رفـتن امـام از همـه       شـدت امنيتـي   ه در اين فضاي ب

خليفه عباسي اقدام به شهادت  ،معتزها  گزارش بعضي از ربناب. استتر  شگفت

 7او كمتر از يكسال از آغاز امامـت امـام عسـكري   . كند مي 7امام هادي

ولي در وحشت از مسـئله والدت  . گذارد مي باال را به اجراهاي  تمامي برنامه

اي اجتماعي را بهانـه كـرده و در نهايـت امـام را     امام موعود، برخي رويداده

همراه با برخي از شيعيان دستگير شده در بغداد و سامرا، در شهر سـامرا بـه   

   2.افكند مي زندان

سال امامت خـود   6دهد كه آن حضرت در  مي مطالعه زندگي امام نشان

جام آن امام و سرانهاي  زمانه و عامل زندان 3.ه استسه مرتبه به زندان افتاد

  :به شرح زير است

                                                 
  .123 ص طوسى، ،الغيبه .1
  .177 ح ،208ص همان،  .2
 .542، صحيات فكري سياسي امامان شيعه .3
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  در زندان 7امام عسكري

  ه 259اواخر سال    ه 256سال    ه 254سال   زمانه

توسط معتـز پـيش از     خليفه

، به 4تولد امام زمان

ــا    ــاري ب ــه همك بهان

  برخي شورشيان

دســــتور ه بــــ

  مهتدي

  دستور معتمده ب

چگونگي 

  پايان

قتل معتـز بـه نفـرين    

ــام و آزادي توســط  ام

  خليفه جديد

مهتدي بـه   قتل

ــام و   ــرين ام نف

آزادي توســـط 

  خليفه جديد

ــ ــدان ب واســطه عجــز ه آزادي از زن

خليفه در زمانه خشكسالي و نيرنـگ  

نصاري براي دعاي باران و نيـاز بـه   

امــام جهــت حفــظ كيــان اســالم و 

  خالفت اسالمي

بـا اجـراي اختنـاق     ،اين وضعيت بدين معنا است كه حكومـت عباسـي   

شديد اجتماعي و ايجاد سيستم اطالعاتي فراگير  سياسي و انجام حصر بسيار

و حتي ايجاد زندان در شهري نظامي كه به معني نهايت حصر و مراقبـت و  

كنترل است، تالشي عجيب براي به انفعال كشاندن امام در كنار شناسايي و 

ضربه زدن به كيان تشيع و جلوگيري از مسئله مهدويت را به اجـرا گذاشـته   

در اين مقطع حساس به جنگ نرم مبتني بـر دعـا و    7امام عسكري. است

هم براي خـود  (استغاثه خاص به درگاه حق و بهره گيري از امدادهاي غيبي 

مانند نفرين كردن خلفاي عباسـي و بـه    ؛آورد مي رو )براي شيعيان قم و هم

  .ها درك واصل شدن آن

 )2( حديث انتظار � 64

  :ماهه 6در ظرف زماني   ه 260اه شمار نهم ربيع االول سال گ

بايـد يكـي از     ه 259ابر آنچه كه در مباحث پيشين دانسته شد، سـال  بن

سخت بر امام و جامعه شيعه از جهت فزوني بيش از حـد آزارهـا و   هاي  سال

بدين جهت در اين مرحله گاه شـمار سـه ماهـه پايـاني دوران     . فشارها باشد

 و آنگـاه در ادامـه بـراي   . تا اين واقعيـت كشـف گـردد   گردد  مي امامت ارائه

آشنائي با چگونگي گذار شيعه از دوران سخت آخرين آغاز امامت و سربلندي 

گاه شمار سه ماهه آغاز يـن  ها  و دسيسهها  تاريخي آنان با وجود تمامي فتنه

  . گردد مي ارائه 4دوران امامت امام مهدي

ابتدا گاه شـمار توصـيفي در   . البته مباحث پيش رو شامل دو مرحله است

 گردد و سپس نكات تحليلـي در پايـان هـر مرحلـه ارائـه      يم دو مرحله ارائه

ل سـه  گاه شماري شـام هاي  گردد كه جدول مي يدر ضمن ياد آور. شود مي

  .است 1بخش سفيد و سياه و خاكستري

                                                 
و يا شخصيت هاي شيعي و يا معتدل اسالمي اي هسـتند  ها  منظور از خاكستري، جريان .1
همانند تمـام   .اند ولي در نهايت در مسير حق بوده ،در موقعيتي خاص دچار لغزش شده كه

بودند و يا در آغـاز   مي شاگردان علمي اي كه گاه نسبت به برخي از احكام به ائمه معترض
امامت برخي از ائمه دچار شك و شبهه بوده ولـي در نهايـت بـه صـراط مسـتقيم بـازمي       

  .اند گشته
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  االول گاه شمار سه ماهه پيشا نهم ربيع :الف

   ه 259ذيحجه سال 

يابـد كـه بـا     مـي  ماموريـت دستور امام ه به سامرا آمده و ب 7مادر امام عسكري  سفيد

اولـين سـفر حـج آن    (را موقتا به حجاز ببـرد   4عنوان سفر حج حضرت مهدي

 .)حضرت

از خواص ياران امام و از بزرگان شيعه و (شهادت خود به ابوهاشم جعفري  امام از

 .دهد مي خبر) نان با دستگاه خالفتآسرپرست علويان عراق و رابط 

 خبر از حيـرت شـيعه در آينـده نزديـك     )شيعيانيكي از (امام به احمد بن مصقله 

.دهد مي
1 

امام توسط خليفه معتمد به زندان افتاده و زندانبانش فردي بـه نـام علـي جـرين     

 ولـي امـام بـه سـالمت     ،دهـد  مـي  است كه گاه امام را ميان حيوانات درنده قرار

 .ماند مي

 از بيـداد خشكسالي در اين سال در جغرافياي اسالمي و خصوصا در عراق و حجـ 

در نهايـت   به امام متوسـل شـده و  ) سواد العراق(پس شيعه جنوب عراق  ،كند مي

.بارد مي موزد بر ايشان بارانآ مي دعايي كه امام به آنانه ب
2

  

  .خشكسالي و قحطي آخر اين سال خصوصا در عراق و حجاز و ايران   سياه 

                                                 
مـا كـان حـالكم    ! يا أحمد: فقال لي 7دخلت على أبي محمد : قلة، قالأحمد بن مص« .1

دته بالحج فـي سـنة   وال 7ثم أمر أبو محمد .. .فيما كان الناس فيه من الشك و االرتياب؟
، 7موسوعة اإلمام العسكري( ؛»...تسع و خمسين و مائتين، و عرّفها ما يناله في سنة ستّين

 . »320و ص  335 ص،1 ج

 العـراق  سـواد  مـن  قـوم  7 علي بن الحسن على دخل: اللّه رحمه الطبري جعفر بوأ«  .2
 األرض، فـي  فخـتم  كثرته، يشكون جاءوا ثم فأمطروا، كتابا، لهم فكتب األمطار، قلّة يشكون
  ).376، ص 1، جموسوعه االمام العسكري( ؛»المطر فأمسك

 )2( حديث انتظار � 66

كـه كسـاني   اي  افتد به گونـه  مي دستور معتمد به زندانه در اواخر اين سال امام ب  خاكستري

.شدند اميدي به ديدار امام ندارند مي كه به قصد حج وارد عراق
1 

. فرسـتد  مـي  نام ايوب بن ناب به منطقه نيشـابور ه دراواخر اين سال امام وكيلي ب

ي معـروف  ولي معاشرت او با غالت موجب مخالفت فضـل بـن شـاذان از علمـا    

الت و نظـام جامعـه شـيعه در منطقـه را دچـار      و امر وك شيعه در منطقه با او شده

 .كند مي تزلزل

نام ابراهيم بـن عبـده نيشـابوري جـايگزين او در     ه پس امام ابتدا فردي ديگر را ب

و سـپس امـام در ديـدار بـا     . وكالت كرده تا مسئله وكالت درمنطقه تقويت گـردد 

شـيعه   خطـاب بـه  اي  نام اسماعيل بـن اسـحاق نامـه   ه يكي از شيعيان نيشابور ب

خواهد كه اين نامـه را بـه تمـامي وكاليـش در عـراق و       مي منطقه نوشته و از او

خراسان نشان داده و بر شيعه منطقه بخواند تا ثبات و اطمينان بـه جامعـه شـيعه    

.بازگردد
2

  

 
   ه 260محرم سال 

ماجراي فتنه نصاري در نماز باران و ايجاد شـك و حيـرت در جامعـه و ناچـار       سفيد

.7مد در متوسل شدن به امام عسكريشدن معت
3 

                                                 
ي   خَرَجت حاجاً فَأَتَيت :فَقَالَ لَه بورقٌ« .1 لًا فـخاً فَاضشَي تُهأَير و ،يديبى الْعيسنَ عب دمحم

ا   :قَـالُوا  ؟ما لَكُم :، فَقُلْت لَهم محزُونينَ  أَنْفه عوج و هو الْقَنَا، و معه عدةٌ رأَيتُهم مغْتَمينَ إِنَّ أَبـ
دمح7م بِسح قٌ .قَدورقَالَ ب :  قَـد تُهدجو ى، ويسنَ عب دمحم تأَتَي ثُم تعجر و تججفَح

فَقُلْت ،بِه تأَير ا كُنْتم نْهلَى عرُ :انْجا الْخَبقَالَ ؟م: نْهع خُلِّي قٌ .قَدوررَّ : قَالَ بإِلَى س تفَخَرَج
 .)538ص  ،رجال كشي( ؛»منْ رأَى

  .در ذيل اسامي فوق 2جباري، ج محمد رضا ، زمان وكالتسا :نك .2
معتمد، خليفه وقت، فرمان داد مـردم بـه نمـاز    . يك سال در سامرّأ قحطى سختى پيش آمد .3

مردم سه روز پى در پى براى نماز به مصالّ رفتند و دست به دعـا  . بروند ) طلب باران( استسقأ
ثليق، بزرگ اسـقفان مسـيحى، همـراه مسـيحيان و     روز چهارم جا. بر داشتند، ولى باران نيامد

� 
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آزادي امام از زندان در اول اين سال به واسطه نياز خالفت براي رفـع شـبهه و   

   .حيرت از جامعه اسالمي

در اوائل اين سال يكي از وكالي با سابقه به نام عروه بن نحاس دهقان، دچار   سياه 

جديد را دارد، ولـي بـا    اي انحراف شده و با چپاول اموال امام بناي طراحي فتنه

                                                                                                  
� 

كـرد   يكى از راهبان هر وقت دست خود را به سوى آسـمان بلنـد مـى   . راهبان به صحرا رفت
روز بعد نيز جاثليق همان كار را كرد و آنقدر باران آمد كه ديگـر  . باريد بارانى درشت فرو مى

ردم و نيز شك و ترديد و تمايل بـه  م شگفتيمردم تقاضاى باران نداشتند، و همين امر موجب 
اين وضع بر خليفه ناگوار آمد و ناگزير امام را كـه  . مسيحيت در ميان بسيارى از مسلمانان شد

  !امت جدت را درياب كه گمراه شدند: زندانى بود، به دربار خواست و گفت
مـردم  : ه گفتخليف. از جاثليق و راهبان بخواه كه فردا سه شنبه به صحرا بروند: امام فرمود

خواهند، چون به قدر كافى باران آمده است، بنابراين به صـحرا رفـتن چـه     ديگر باران نمى
  .براى آنكه ان شأ اهللا تعالى شك و شبهه را برطرف سازم: امام فرمود اى دارد؟ فايده

 7امـام عسـكرى  . خليفه فرمان داد پيشواى مسيحيان همراه راهبان سه شنبه به صحرا رفتند
آنگاه مسيحيان و راهبان براى طلب بـاران  . ميان جمعيت عظيمى از مردم به صحرا آمد نيز در

دسـت راهـب   داد امـام فرمـان   . آسمان ابرى شد و باران آمد. دست به سوى آسمان برداشتند
در ميان انگشـتان او اسـتخوان   . معينى را بگيرند و آنچه در ميان انگشتان اوست بيرون آوردند

اى پيچيد و به راهب  امام استخوان را گرفت، در پارچه. خوانهاى آدمى يافتندسياه فامى از است
عكس ابر كنار ه راهب اين بار نيز دست به آسمان برداشت، اما ب! اينك طلب باران كن: فرمود

  :خليفه از امام پرسيد. مردم شگفت زده شدند! شيد نمايان شدررفت و خو
  اين استخوان چيست؟

تخوان پيـامبرى از پيـامبران الهـى اسـت كـه از قبـور برخـى پيـامبران         اين اس: امام فرمود
خليفه امام . شود گردد جز آنكه باران نازل مى اند و استخوان هيچ پيامبرى ظاهر نمى برداشته

  .فرمايد استخوان را آزمودند، ديدند همان طور است كه امام مى. را تحسين كرد
در . د شود و احترام او در افكار عمومى بـاال رود اين حادثه باعث شد كه امام از زندان آزا

اين هنگام امام از فرصت استفاده كرده و آزادى ياران خود را كه با آن حضـرت در زنـدان   
 الحـر  ،الهـداة  إثبـات . (، از خليفه خواست و او نيز خواسته حضـرت را بـه جـا آورد   بودند

 )47ص ،5،جالعاملي

 )2( حديث انتظار � 68

جديـد در  اي  نفرين امام به سرعت مرگش فرا رسـيده و جامعـه شـيعه از فتنـه    

.يابد مي ستانه دوران غيبت نجاتآ
1 

كند و امام در ديـدار بـا    مي در اوائل اين سال فضل بن شاذان در نيشابور رحلت

ل او يك شيعه خراساني كه در بازگشت از حج به ديدارش آمده، خبـر از ارتحـا  

 2.دهد مي در همان روزها

خصوصـي بـا   اي  در آغاز همين سال امـام پـس از آزادي از زنـدان، در جلسـه    

برجسته شيعه، هم به معرفي فرزنـد پرداختـه و   هاي  نفر از شخصيت 40حضور 

نزديك خبر داد و در نتيجه عثمـان  اي  هم از آغاز دوران غيبت صغري در آينده

 4عيد را به عنوان دو نائب اول امام موعودبن سعيد و محمد بن عثمان بن س

.كند مي در دوران غيبت معرفي
3

  

    خاكستري

  

    

                                                 
دار بود و آن خزانه تسليم عروه شد و  ي بن راشد خزانهاي داشت كه ابوعل خزانه 7ابومحمد  .1

او هر چه را خواست براي خودش برداشت و بقيه را آتش زد و بدين وسيله حضـرت ابومحمـد   
خشمگين شد و او را لعنت كرد و بر او نفرين نمود و همان روز و همـان شـب خداونـد مهلـتش     

در پيشـگاه پروردگـارم چنـين و چنـان     امشب «: فرمود 7نداد، و راهي آتش دوزخ كرد، امام 
نشستي داشتم و هنوز سفيده صبح ندميده بود و آن آتش خاموش نشده بود كه خداونـد عـروه را   

 ).574ص ،رجال كشي( ؛»از پا درآورد و كشت - كه خدا لعنتش كند  - 

 أبـي  علـى  فـدخلت  ...:بورق فقال اللّه، رحمه شاذان بن الفضل ذكر فجرى فأتيته: قال« .2
 رحـم ! نعـم : السالم عليه فقال ...العلّة شديد شاذان بن الفضل: له فقلت.. .السالم عليه مدمح
 عليه محمد أبو قال التي األيام في توفّي قد الفضل فوجدت فرجعت،: بورق قال .الفضل اللّه

  ).268ص  ،1ج  ،7موسوعه االمام العسكري( ؛» الفضل اللّه رحم السالم
 .353 ص طوسي، ،الغيبه .3
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   ه 260صفر سال 

..پردازد مي تشيع در آستانه غيبتهاي  امام در آغاز اين سال به معرفي برخي از نشانه  سفيد
1 
كارواني از قم و اطراف آن با مديريت احمد بن داود قمـي و محمـد بـن عبـداهللا     

از امـام  اي  ولي كمي پـس از راه افتـادن نامـه    ،افتد مي لحي به سمت سامرا راهط
خواهد كه بازگردنـد   مي رسد مبني بر نزديك شدن شهادتش و از انان ها مي بدان

.و منتظر دستور جانشين اش باشند
2 

در منـزل ايشـان در حـالي كـه      7آخرين ديدار حكيمه خاتون با امام عسـكري 
 3.ر دارندفرزند ايشان هم حضو

امام و فرستادن ابواالديان خادم به عنوان پيك و نامه رسان بـه سـوي    :صفر 23
روز طـول كشـيده و در روز    15شيعيان مـدائن و خبـر دادن از طـول سـفر كـه      

 .امامت فرزندش را خواهد ديدهاي  گردد و نشانه مي شهادتش به سامرا باز
نزديـك شـدن زمـاني كـه     در مدينه به واسطه  7بي قراري مادر امام عسكري

.فرزندش براي شهادت خود به مادر پيشگوئي كرده بود
4

  

    سياه 

    خاكستري

                                                 
أمرنـاكم  :و قال عليه السالم لشيعته في سنة ستّين و مائتين: ابن شعبة الحرّاني رحمه اللّه« .1

بالتختّم في اليمين، و نحن بين ظهرانيكم، و اآلن نأمركم بالتختّم في الشـمال، لغيبتنـا عـنكم    
فخلعـوا  . -ل البيتأه -إلى أن يظهر اللّه أمرنا و أمركم، فإنّه من أدلّ دليل عليكم في واليتنا

حـدثوا بهـذا   : و قال عليه السالم لهم. خواتيمهم من أيمانهم بين يديه و لبسوها في شمائلهم
ــيعتنا  ــول ( ؛»ش ــف العق ــيعة ؛ 12، س 488 ص ،تح ــائل الش ؛ 5978، ح 81،ص5 ج ،وس

  .)16، ح 373،ص75 ج ،االنواربحار
 .نوشته الخصيبي الهدايه الكبرياز  442ص  ،3 ،ج7موسوعه االمام العسكري .2

 مضـي  قبـل  رجـال  رأيته أن إلى يوما أربعين كلّ في الصبي ذلك أرى أزل فلم: حكيمة قالت« .3
  ).54ص  1، ج 7موسوعه االمام العسكري(؛ »أعرفه فلم قالئل، بأيام السالم عليه محمد أبي

رج فـي  و المقعـد و جعلـت تخـ     فلما كان في صفر سنة ستين و مائتين أخذها المقـيم  « .4
 ، المسـعودي، إثبات الوصية( ؛»االحايين الى خارج المدينة تجسس األخبار حتى ورد عليها

 ).253 ص

 )2( حديث انتظار � 70

  

 7تا زمان شهادت امام عسكري  ه 260هفته اول ماه ربيع االول سال 

 .گزارشي از پرستاري عثمان بن سعيد از امام در دوران بستري  سفيد
خصوصـا در  (رخي از شيعيان انتشار خبر بيماري سخت امام در عراق و اهتمام ب

براي رساندن خـود بـه سـامرا بـراي انجـام      ) بغداد كه مركز شيعه در عراق بود
بنا بـر اصـلي كـه از    (آخرين ديدار با آن حضرت و يا مواجهه با جانشين ايشان 

.)بر امام جز امام معصوم نماز نمي گذارد :اهلبيت فراگرفته بودند كه
1 

گويـد امـام سـه روز     مي از وكالي امام بود كهابو طاهر محمد بن علي باللي، 
پيش از شهادتش با فرستادن توقيعي جانشين خود را مجـددا بـه مـن معرفـي     

  .كرده و بر منكر وصايت او لعنت فرستاده بود
احتماال خطاب به مادرش و (امام در شب شهادتش نامه هايي چند براي مدينه 

.نوشتند) اندك شيعه مدينه
2 

و در لحظـه  (م تنها عقيـد خـادم و بـانويي بـه نـام صـقيل       در شب شهادت اما
  .اند حاضر بوده) شهادت فرزندش هم

  3.مسموم شدن امام در اول اين ماه به دستور معتمد خليفه عباسي  سياه 
نفـره از   5به مجرد انتشار خبر بيمـاري امـام، معتمـد خليفـه عباسـي گروهـي       

و . را در منزل امام مستقر كـرد  آخرين زندانبان امام ،خواص خود از جمله نحرير
از قاضـي القضـات   . در ضمن پزشكان مخصوصش را هم به بالين امام فرستاد

ارد تـا در  گمـ نفر از معتمدين را بر منزل امام ب 10ابن ابي الشوارب هم خواست 
  .آينده از شاهدان ارتحال طبيعي امام باشند

    خاكستري

                                                 
ةِ     لَا يغْسلُه  باب أَنَّ الْإِمام :385،ص1 ، جالكافى .1 مـنَ الْأَئ مـ ام؛ بحـار األنـوار،     7إِلَّا إِم
 .إمام و بعض أحوال وفاتهمباب أن اإلمام ال يغسله و ال يدفنه إال  :288،ص27 ج

و وجدت مثبتا في بعض الكتاب المصنّفة في التواريخ، و لـم  : الشيخ الصدوق رحمه اللّه« .2
يـوم  8مات أبو محمد الحسن بن علي : أسمعه إلّا عن محمد بن الحسين بن عباد أنّه قال

موسوعة ( ؛»ى المدينةجمعة مع صالة الغداة، و كان في تلك الليلة قد كتب بيده كتبا كثيرة إل
  ). 128ص ،1 ج،7اإلمام العسكري

و كان مرضه عليه السالم الذي توفّي فيـه فـي أول شـهر    : أبو علي الطبرسي رحمه اللّه« .3
  ) 132ص ،1 ، ج7موسوعة اإلمام العسكري( ؛»ربيع األول سنة ستّين و مائتين 
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  ه 260ربيع االول سال  8امام در  روز شهادت

 1.شهادت امام در سحرگاه اين روز  سفيد
انتقال مقام عظيم امامت به امام موعود به هنگام شهادت پـدر و انتقـال مواريـث    

.عظيم معنوي و علمي و ملكوتي نبوت و امامت به آن حضرت
2 

غسل و كفن امام در ظاهر توسط عثمان بن سـعيد وكيـل آن حضـرت صـورت     
 3.گرفت

ر و تعطيلي كامل شهر و حضور خليفـه و درباريـان و   اعالن عزاي عمومي در شه
  .مردم شهر به درب منزل امام

ماجراي نماز گزاردن بر پيكر مطهر امام در داخل منزل در جمع شيعيان و تـالش  
جعفر براي اقامه نماز و اعالن جانشيني خود بدينگونه و بهت و حيرت شـيعيان و  

 .ودن منزلواهمه از انجام واكنش به علت در محاصره ب
بازگشت ابواالديان در ميانه حوادث و در آستانه آمـاده شـدن پيكـر مطهـر بـراي      

 .نمازگزاري و شگفتي او از ادعاي جعفر براي امامت در نماز و امامت شيعه
يبتـي كـه   ساله و اقامه نماز در وقار و ه 5حضور ناگهاني و شگفت انگيز كودكي 

كه نشـاني  اي  سريع ايشان، نمازگزاريو ناپديد شدن  همه را به خود جذب نموده
آشكار براي مسئله جانشيني نزد شيعه شد و موجب ناكامي و خشـم و درمانـدگي   

 .جعفر گرديد

                                                 
د  .. .:بن عباد أنّه قالعن محمد بن الحسين .. .:الشيخ الصدوق رحمه اللّه« .1 مات أبو محمـ

 موســـوعة اإلمـــام ( ؛»يـــوم جمعـــة مـــع صـــالة الغـــداة 8الحســـن بـــن علـــي

  ).128ص،1 ج،7العسكري
باب ان االمام متي يعلم انـه   : 3باب  ،291ص  ،27 ،جبحار االنوار: در اين زمينه ر ك  .2

 .الوقت الذي يعرف االمام االخير ما عند االول باب: 4امام و باب 

بن أحمد الكاتب ابن بنت ] بن محمد[عن أبي نصر هبة اللّه .. .:الشيخ الطوسي رحمه اللّه« .3
أبي جعفر العمري... ا مات الحسن بن عليحضر غسله عثمان بن سعيد رضـي    8، أنّه لم

 ؛»...اللّه عنه و أرضاه، و تولّى جميع أمره في تكفينـه، و تحنيطـه، و تقبيـره مـأمورا بـذلك     
  ).247ص،5ج  ،سوعه االمام العسكريمو(

 )2( حديث انتظار � 72

انتقال پيكر مطهر براي نماز گزاري و تشييع به بيـرون منـزل و تـالش دسـتگاه     
، بـراي تثبيـت ارتحـال امـام بـه      ...تبليغي خالفت به كمك پزشكان و قاضـي و 

.يعيصورت طب
1 

 .:دفن پيكر مطهر در جوار مرقد پدر مظلومش در داخل منزل اهل بيت
از شيعه كـه  پس از دفن امام، يكي از خادمان امام به صورت خصوصي نزد برخي 

مده و اموالي آورده كه به جانشين بر حق امـام بدهنـد رفتـه و ضـمن خبـر      آنجا آ
وجـود بـه نيابـت از امـام     دادن غيبي از دارائي همراه آنان به جمع آوري امـوال م 

.پردازد مي غائب
2

  

پس از مراسم دفن، جستجو و تفتيش دقيق و فراگير توسـط مـاموران حكـومتي      سياه 
بـراي بررسـي احتمـالي انـدك     هـا   جهت يافتن فرزند احتمالي و استفاده از قابلـه 

 .كنيزان منزل امام و ناكامي آنان در يافتن نشاني از هر گونه فرزندي
در رفتن سريع به دربار و دادن گزارشي مبني بر رويت شدن و  �جعفر�خوش خدمتي 

يا احتمال وجود كودكي در منزل امام،
3

دهد كه بر خدمه منزل  مي پس خليفه دستور 
بـراي رد گـم گـردن     �صقيل�امام به شدت سخت بگيرند و در نهايت بانويي با نام 

ر قاضـي ابـن ابـي الشـوارب     دسـتو ه نمايد و بالفاصله ب مي ادعاي حملي احتمالي را
 .ت كنترل و مراقبت ويژه قرار بگيرد دستگير شده و به منزل او انتقال يافته تا تح

                                                 
پـس از  . ابو عيسى فرزند متوكل به دستور معتمد جلو افتاد و بر پيكر امام نمـاز خوانـد   .1

پايان نماز كفن را از رخسار امام كنار زد و به علويان و عباسيان، سـرداران سـپاه، دبيـران    
  :ديوان، رئيسان ادارات دولتى، قاضيان و پزشكان نشان داد و گفت

است كه به مرگ طبيعى در بستر خود و  :اين حسن بن على بن محمد بن على الرضا«
در برابر كارگزاران امير المؤمنين و افراد مورد اعتماد مانند فالنى و فالنى و اين قاضـيان و  

 .138ص ،1ج ،7موسوعه االمام العسكري .»!پزشكان، جان سپرده است

، و هميان فيه ألـف دينـار و   )و فالن( تب فالن و فالنمعكم ك: فخرج الخادم، فقال: قال« .2
الذي وجه بك ألخذ ذلك هـو  : فدفعوا إليه الكتاب و المال و قالوا.عشرة دنانير، منها مطلّية

 ).، از كمال الدين359ص ،1ج ،7االمام العسگريموسوعه ( ؛»اإلمام

بخدمه فقبضوا علـى   فدخل جعفر بن علي على المعتمد، و كشف له ذلك فوجه المعتمد« .3
   عت حبال بها لتغطّـي حـال الصـبيفأنكرته، و اد ،الـزام  ( ؛»صيقل الجارية، فطالبوها بالصبي

 ). 331ص ،1ج  ،الناصب في اثبات الحجه الغائب
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هجوم خدمه و غالمان جعفر به منزل و غارت اموال و مصادره منزل امام و اسـير  
.گرفتن خدمه منزل امام به ادعاي تنها وارث منزل امام بودن

1

  

.اتفاق افتادي اسالم گراني سختي در اين سال در شهرها  خاكستري
2

   

  االول سه ماهه پسا نهم ربيع :ب

  ه 260ادامه ماه ربيع االول سال 

مهاجرت هميشگي عثمان بن سعيد و خانـدانش بـا عنـوان نائـب اول پـس از        سفيد

در محلـه شـيعه   (سامرا، به بغداد و مستقر شدن در اين شـهر   زندگي درها  سال

و مركـز بزرگـان شـيعه     گترين اقليت شيعه در عـراق كه داراي بزر) نشين كرخ

 .بود

غازين روزهـاي پـس   آورود كاروان شيعه قم و منطقه جبال به سامرا در همان 

 ي كه اوضـاع تـا حـدودي آرام شـده بـود؛      و در زمان 7از رحلت امام عسكري

ولـي   ،گردنـد  مـي  سـرگردان  7پس آنان در حيرت از شهادت امام عسـكري 

بر   و  امامت را در او نمي يابندهاي  اما آنان نشانه. گردد يم جعفر مدعي امامت

اي  كننـد، بـه گونـه    مـي  گردد تا اينكه چون عزم بازگشـت  مي حيرتشان افزوده

نائل شـده، و پـس از    7مخفيانه به منزل امام بازگشته و به ديدار امام موعود

                                                 
حدثنا أبي عن جده أنّه كان في دار الحسـن  : سمعت أبا الحسين الحسن بن وجناء يقول« .1

 الكذّاب، و اشتغلوا بالنهب و الغارةفكبستنا الخيل، و  8ابن علي ؛»...فيهم جعفر بن علي 
  ). 107ص ،1ج  ،7موسوعه االمام العسكري(
اند بيشتر كسانى كـه بـه    ر اين سال در بيشتر شهرهاى اسالم گرانى سخت شد و چنانكه گفتهد .2

ى بريـه، از  مجاورت در مكه بودند از شدت گرانى سوى مدينه رفتند و عاملى كه در مكه بود، يعن
 ،15 ج ،ترجمـه طبـري  ( .و اين، چند ماه دوام يافـت .. .در بغداد نيز قيمت گران شد،. آنجا برفت

  ).6443 ص

 )2( حديث انتظار � 74

راسخ به قـم و   امامت با او بيعت كرده و با اطمينان و ايمانيهاي  مشاهده نشانه

.گردند مي مناطق غربي ايران باز
1

  

براي معرفي خود به عنوان امام آخرين شيعه، ولي مواجه شـدن   �جعفر�تالش   سياه 

او از صحنه نماز بر پيكر برادر تا چند روز پـس از آن  . با رويگرداني شيعه از خود

كـرد تـا    يمـ  كه هنوز جماعتي از شيعيان مسافر در سامرا بودند تالش فراوانـي 

 .آنان او را به عنوان آخرين امام بپذيرند

 جعفر پس از ناكـامي از جلـب توجـه جامعـه شـيعه سـامرا و عـراق، از خليفـه        

ولـي خليفـه او را بـا     ،خواهد كه او را به عنوان امـام شـيعيان معرفـي كنـد     مي

دست ما بود كه اين همـه بـراي مراقبـت از    ه راند كه اگر اين امر ب مي سخريه

.عسكري به زحمت نمي افتاديمامام 
2 

در كنار ادعاي جانشيني جعفر، برخي از افـراد   7پس از شهادت امام عسكري

ضعيف االعتقاد ادعاهاي عجيبي همانند توقف امر امامت در امام عسكري و يا 

مطرح كردند تا از تحير برخي از شيعه در مسئله جانشيني .. .جانشيني جعفر و يا

ده كننـد، ولـي ناكـامي سـريع جعفـر در ادعاهـايش و       امام عسكري سوء استفا

هوشياري خواص رجال شيعه قـم و بغـداد و سـامرا در مـاجراي نمـاز و يـا در       

غاز غيبت صغري چنـدان  آباعث شد كه اكثر جامعه شيعه در .. .آزمودن جعفر و

.دچار سرگرداني بلند مدت و شك و شبهه عميقي نگردند
3 

                                                 
  .226 ص،2ج ،الدين كمال ترجمه .1

ي و أَنَـا أُ  «  .2 ةَ أَخـرْتَبي ملْ لعإِلَى أَبِي فَقَالَ اج أَخُوه يلنُ عفَرُ بعج اءنَ جفا دلَم لُ  و وصـ
ـ  قُ السما أَحي قَالَ لَه و ا كَرِهم هعمأَس أَبِي و رَهينَارٍ فَزَبد شْرِينَ أَلْفنَةٍ عي كُلِّ سف كلْطَانُ إِلَي

ع مهرُديةٌ لمأَئ أَخَاك و اكوا أَنَّ أَبمعينَ زي الَّذف فَهيس رَّدج هقَاءب أْ أَطَالَ اللَّهيتَهي فَلَم كنْ ذَل
      ك رَتِّبـيلْطَانِ ل إِلَـى السـ ةَ بِـك اجـاماً فَلَا حإِم يكأَخ و ةِ أَبِيكيعش نْدع فَإِنْ كُنْت كذَل لَه

تَقَلَّه أَبِـي    مرَاتبهم و لَا غَيرِ السلْطَانِ و إِنْ لَم تَكُنْ عنْدهم بِهذه الْمنْزِلَـةِ لَـم تَنَلْ   ا بِنَـا فَاسـ ؛»هـ 
  ).324ص ،2ج  ،حجج اهللا علي العباد االرشاد في معرفه(

گونه  نيدر اين زمينه عده اي ادعاي تفرق شيعه بعد از شهادت امام عسكري كرده اند بد .3
� 
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محمد بن نصير نميـري رئـيس و بنيانگـذار     ش،از حاميان جعفر در ادعاي امامت

  سـيد محمـد   ولي رسوا شدن او در ماجراي ادعـاي امامـت   . فرقه نصيريه بود

اي  ، ديگـر كمتـر زمينـه   7توسط امام هـادي   ه252پس از رحلت او در سال 

نكته جالب در اين زمينه اين . براي توجه شيعيان به سوي او باقي نگذاشته بود

جعفر در اثبات ادعايش از جعفر فاصـله  هاي  مشاهده ناكاميكه حتي او پس از 

.شـد  7گرفت و پس از مدتي مدعي نيابـت از امـام عسـكري   
1

يعنـي حتـي    

كساني كه گرد جعفر جمع شدند اصال از پيكـره اصـلي جامعـه شـيعه نبـوده و      

انحرافي پيشين بودندهاي  بازماندگان فرقه
2

نان هم خيلي زود از او فاصـله  آكه  

 .گرفتند

                                                                                                  
� 

و شهرستاني  فرقه 20مسعودي  ،فرقه 14 نوبختي و مفيد ،فرقه 15 سعد بن عبداهللا قمي: كه 
رسد ضمن اين كه اين ادعاها اصوال از جهت فرض ذهني  مي ولي به نظر اند، ه گفنهفرق 11

ريه يزيرا با وجود انحصار مدعيان در جعفر و فرزند غائب و جريان نص ،يدآدرست در نمي 
احتمال امري عجيب و بدون تصور در بستر  5و احتماال واقفيه، اصوال تصور تفرق بيش از 

نشـاني از گـزارش    چثانيا كه در كنار اين ادعاها اصوال هـي . ستكالمي ا-واقعيات تاريخي
ساله با ايـن   250و ثالثا كه بلوغ انسان شيعه . ن فرق موهوم وجود نداردآهاي تاريخي از 

تحير فراگير سازگار نيست خصوصا كه با اتمام حجتي كه امـام عسـكري در سـال پايـاني     
 ؛79 ،صفرق الشيعه( .ر مسئله نماز داردامامتش دارد و حضور آشكاري كه فرزند موعود د

الملـل و  و  599 ، ص2 ،جمسعودي مروج الذهب ؛260-258 ،صصالفصول المختاره مفيد

  .)131-130 ، صصشهرستاني النحل
  .274ص ،حلي، الخالصة .1
 7ةِ جعفَرٍ بعد أَبِي محمدو كَانَ ممنْ يقُولُ بِإِمام  قَالَ حدثَني علي بنُ الْحسينِ بنِ فَضَّالٍ« .2

ي أَبـا       أَنَّ أَخـ كَتَـب و رِه يقَـةِ أَمـقنْ ح عـ أَلُهسفَرٍ يعإِلَى ج كَتَب ئاً أَنَّهخْطم كلَ ذَلكَانَ قَب و 
دمحلَ 7م امإِم و هدعنْ بم هيصأَنِّي و ةِ والطَّاع فْرُوضاماً مرُكَانَ إِمالهداية الكبـرى ( ؛»ا غَي ،

  .)383ص،الخصيبي

 )2( حديث انتظار � 76

جعفر پس از مشاهده ناكامي اش در سامرا و عراق، سعي كرد با نامه نگاري به 

قم و بزرگ شيعه در قم، حمد بن اسحاق قمي از آنان بخواهـد كـه همانگونـه    

دادند، اينـك آن امـوال را بـه او     مي كه پيوسته اموال شرعي خود را به برادرش

حاوي پرسش هايي چنـد از  اي  به راهنمايي احمد نامهها  ولي قمي. تقديم كنند

ولي او در مانده شـد   ،او را برايش فرستادند تا اگر جواب داد با او همكاري كنند

. ...پس
1

  

    خاكستري

  

  ه 260ربيع الثاني سال 

از مدينه و حجاز به سـامرا پـس از شـنيدن خبـر      7آمدن مادر امام عسكري  سفيد

هـاي   ادره منزل و دارائـي شهادت فرزند و مواجه شدن با تالش جعفر براي مص

اثت شرعي خود حتي در دستگاه خالفـت  رامام، پس ايشان با ارائه اصل حق و

،منجر به رسوا شدن جعفر و بازگشتن تمامي اموال مصادره شده به خـود شـد  
2

 

ن و خـود سـاكن آ   پس ايشان خدمه امام را به منـزل آن حضـرت بازگردانـده   

                                                 
إِنَّ جعفَراً كَتَب إِلَى أَحمد بنِ إِسحاقَ الْقُمي يطْلُب منْه ما كَانَ يحملُه منْ قُـم إِلَـى أَبِـي    « .1

دمحم )لَامالس هلَيأَ) ع و لُ قُمأَه عتَماج و كنْ ذَلأَكْثَرَ م تَابـاً   وك وا لَـهكَتَب اقَ وحنُ إِسب دمح
أَلُ  ا سـلِ كَمائسالْم هذنْ هنَا عقَالُوا تُجِيب ا ونْهع أَلُونَهسلَ يائسم نُوهضَم و تَابِهكاباً لوا  ج نْهـوا ع

كائلَفُنَا إِلَى آبس )لَامالس هِملَيلَ إِ.. .)عمتَّى نَحح    فَخَـرَج هِما إِلَـي لُهـمي كُنَّا نَحقُوقَ الَّتح كلَي
فَلَـم   الرَّجلُ حتَّى قَدم الْعسكَرَ فَأُوصلَ إِلَيه كتَاب و أَقَام علَيه مدةً يسأَلُ عنْ جوابِ الْمسائلِ

تَابِ بِشَينِ الْكلَا ع ا ونْهع جِبداً يأَب نْهم 383 ،ص، الخصيبيالهداية الكبرى( ؛»ء(.  

قـدمت أم أبـي   ...:عن محمد بن الحسين بن عباد أنّه قـال .. .:الشيخ الصدوق رحمه اللّه« .2
محمد عليه السالم من المدينة، و اسمها حديث حين اتّصل بهـا الخبـر إلـى سـرّ مـن رأى،      

ياها بميراثه و سعايته بها إلـى  فكانت لها أقاصيص يطول شرحها مع أخيه جعفر، و مطالبته إ
 ).331ص  ،50ج  ،بحار االنوار( ؛»السلطان
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منزل امام محـل مراجعـه شـيعه جهـت     و تا سالياني كه زنده بود . منزل گرديد

 .و فرزند موعود ايشان بود 7جستجو از اخبار امام عسكري

تا مدتها محل مراجعـه   7هم پس از شهادت امام عسكري 3حكيمه خاتون

نها از مولود موعود بگويد و يا اين كـه  آبرخي از شيعه متحير در سامرا بود تا به 

رفتنـد تـا از احاديـث     مي امام نزدشبرخي از رجال شيعه پس از زيارت مزار دو 

.و حكايات مولود موعود از او بشنوند 7امام عسكري
1 

بـود و  ) بـا محوريـت بغـداد و كوفـه    (ابوهاشم جعفري نقيب علويان در عـراق  

و يـا  كه گاه به علت دستگير شدن  7امامت امام عسكريهاي  برخالف سال

 61تا سـال  (ه در بغداد است به علت ديدار با امام مقيم سامرا است، در اين زمان

و حضـورش در بغـداد نقـش مهمـي در كنتـرل علويـان از ابـراز ادعاهــاي         ) ه

  .انحرافي و در تثبيت شيعيان بر صراط مستقيم دارد

    سياه 

    خاكستري
  

  ه 260سال .. .رجب و

سه ماه آغازين از دوران غيبت صغري، سامرا همچنان محـل رفـت و آمـد     در دو  سفيد
و يا متحير در مسـئله امامـت    7شيعه بي خبر از شهادت امام عسكري برخي از

در اين مدت جعفر هنوز اميدوار بود كه بتواند برخي از . پس از شهادت ايشان است
هـاي   آنان را بفريبد، ولي همگي آنان در اولين مواجهه ضمن عدم مشاهده نشـانه 

امتحان به دانش غيبي و يا (پرداختند  مي به امتحان او) هيبت و وقار امامت(امامت 
و چون جعفـر در  ) آزمايش ميزان دانش او و يا امتحان او به احاديث امامان پيشين

آمدند و در اين زمان بود كـه   مي شد، به جستجوي امام راستين بر مي جواب ناكام
. رهانيد مي نان را از حيرترسيد و آ مي نانآنشاني از امام غائب به 

2 

                                                 
فمضى أبو محمد عليه السالم بعد ذلك بأيام قالئل، و افترق النـاس كمـا   : قالت حكيمة« .1

كمـال  ( ؛»إنّي ألراه صباحا و مساء، و إنّه لينبئني عما تسألون عنه، فأخبركم! ترى، و و اللّه
 ).429ص ،2ج ،النعمهالدين و تمام 

لما مضى أبو محمد عليه السالم ورد رجـل  : الحسن بن عيسى العريضي أبي محمد، قال« .2
� 

 )2( حديث انتظار � 78

ـائى  نامـه  :گفـت  وى كـه  شـده  نقـل  عرىاشـ  محمد بن حسن از ـام  از ه  حسـن  ام
 الحسن ابو و ماهويه بن حاتم بن فارس  قاتل جنيد وكالت خصوص در 7عسكرى

 4الزمان صاحب از اى نامه حضرت، آن وفات از بعد ولى ميرسيد؛ ديگرى شخص و
 وارد چيـزى  جنيد باره در ولى. بود كرده وكيل را ديگر شخص و الحسن ابو كه رسيد

 !رسيد جنيد وفات خبر كه نگذشت چيزى اما شدم، اندوهگين من. شدن
گزارش هايي در برخي منابع تاريخي وجود دارد كه پس از انتقـال عثمـان بـن    
سعيد به بغداد و تثبيت امر امامت امام موعود براي شيعه قـم، در نهايـت احمـد    

شـيعه  با توجـه بـه گسـتردگي جامعـه     (بن اسحاق قمي براي ياوري نائب اول 
.به بغداد منتقل شده تا در مقام يكي از سه دستيار ويژه او عمل نمايد) ايراني

1

  

دستگاه خالفـت در جسـتجوي فرزنـد    ها  پس از شهادت امام عسكري تا مدت  سياه 
از سـامرا و   �عثمان بـن سـعيد  �احتمالي امام بود، اگر چه هجرت بزرگ شيعه 

ا براي خالفت ايجاد كرده بود كه بـه  بازماندن اهلبيت امام در آنجا، اين توهم ر
  .احتمال زياد هيچ جانشيني براي امام عسكري از تبارش وجود ندارد

    خاكستري

  نكات تحليلي

  ايگاه سالمت و ثبات سازمان وكالتج

در اين گاه شمار آنچه كه در مرحله اول بايد مورد توجه قرار گيرد مسئله 

                                                                                                  
� 

د   : رجل من أهل مصر بمال إلى مكّة للناحية، فاختلف عليه، فقال بعض الناس إنّ أبـا محمـ
مضى أبو محمد عن خلـف  : و قال بعضهم. عليه السالم مضى من غير خلف، و الخلف جعفر

فورد العسكر و معه كتاب، فصار إلى جعفر و سأله عن برهان، . فبعث رجال يكنّى بأبي طالب
: ال يتهيأ في هذا الوقت، فصار إلى الباب و أنفذ الكتـاب إلـى أصـحابنا، فخـرج إليـه     : فقال

آجرك اللّه في صاحبك فقد مات، و أوصى بالمال الذي كان معه إلى ثقـة ليعمـل فيـه بمـا     
  .)19، ح 523 ،ص1 ،جالكافي( ؛» ن كتابهيحب و أجيب ع

 .، شرح حال احمد بن اسحاق قمي2، ج سازمان وكالت: نك .1
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سو امام در آستانه رخداد قريب  از اين جهت كه از يك. سازمان وكالت است

الوقوع دوران غيبت كه به خودي خود حيرت زا است، مراقب است كه مبـادا  

مضـاعف و جبـران   اي  اين سـازمان، باعـث ضـربه   هاي  و يا ريزشها  آسيب

ويـژه امـام، در   هـاي   بدين جهت دقت. ون به جامعه شيعه بگرددرناپذير از د

ن زمان آل در سه مركز عمده شيعه در نهايت باعث پويايي اين سازمان حداق

و با كمـك هوشـياري و دقـت و بصـيرت ايـن      . گردد مي سامرا، بغداد و قم

  .گيرد مي صورتها  سازمان است كه ورود به دوران غيبت با كمترين بحران

 مسئله ائتالف بي سابقه خلفاي عباسي با جريان انحرافي

باطـل مركـب از تهديـد    اي  در طول تاريخ تشيع، جريان حق هماره با دوگانـه 

انحرافـي داخلـي از سـوي ديگـر     هاي  مستقيم جريان خالفت از يك سو و جريان

دو جريان كامال متضاد اما با نتيجه و اثر مشترك كه ضـربه زدن   ؛روبرو بوده است

 نجـا ا تـا بـد  ها  تراكم توطئه 4ولي در آغاز امامت امام زمان. به جريان حق است

  ت با نفوذ در جريان انحرافـي منتسـب بـه شـيعه، سـعي      رسد كه دستگاه خالف مي

كامل براي مكتب و جامعه حـق  اي  كند كه هجوم و بحراني فراگير و محاصره مي

توانـد،   مـي  جعفر در اين مقطع زمانيهاي  بدين جهت يكي از ماموريت. ايجاد كند

 ولـي . رصد و شناسائي سازمان نيابت و وكالت و حداقل ضـربه زدن بـه آن باشـد   

 درايت و تدبير نائب اول در انتقال سـريع مركـز نيابـت از سـامرا بـه بغـداد باعـث       

شيعيان راستين بـه بغـداد و دور از مركـز نظـامي و     هاي  شود كه كانون فعاليت مي

و در برابر سامرا به مركزي بـراي رفـت و آمـد گـاه و     . امنيتي عباسيان منتقل شود

آنـان  هـاي   صور براي حاكميت و جاسـوس بيگاه افراد متحير تبديل بگردد تا اين ت
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فراهم بگردد كه گوئيا جامعه شيعه ضمن نداشتن امـامي جانشـين، دچـار حيرتـي     

اين در حـالي اسـت كـه بـه     . زودي از درون متالشي خواهد شده نهادينه شده و ب

ـ هاي  موازات ضعف عباسيان در برابر شورش تـدريج  ه فراگير و افول ستاره جعفر، ب

ـ  شاهد نظم و انس واسـطه راهبـري هـدايت شـده نائـب اول      ه جام و رشد تشـيع ب

  .هستيم

 براي اثبات حقانيت خود 7زمانتالش امام 

و الزمـه  . نقطه شروع دوران غيبت صغري بود 7شهادت امام عسكري

ولي دوگانـه حيـرت آغـازين و    . رخداد غيبت، پنهان شدن امام از جامعه بود

ه امام غائب در آغازين روزهاي شود ك مي شدت فتنه افروزي مخالفان، باعث

و البته حضوري كه . امامت خود بيشترين حضور و ظهور را از خود نشان دهد

امامت و واليت است كه نتيجـه اش تثبيـت ايمـان    هاي  همراه با ارائه نشانه

گزارش گاه شـماري ظهـور و بروزهـاي    . مومنانه و ابطال كيد دشمنان است

 :امام در اين مقطع چنين است
  چند روز اوليه آغاز امامت  روز شهادت  روز شهادت  نزما

مواجهـــه بـــا     نماز گزاري   رويداد

  ابواالديان

پذيرش كاروان قـم و منطقـه   

  جبال

ــود    مخاطب و هدف ــات وجـ اثبـ

تــاريخي اش بــه 

  دوست و دشمن

هاي  اثبات نشانه

  امامت

ــراي     ــود ب ــت خ ــات امام اثب

  نمايندگان شيعه ايراني
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 1!؟چرا و چگونه؛ ، جشن و بيعتنهم ربيع

وقتي كه سخن از برگزاري جشن يا شادماني به مناسبت آغاز امامت امام 

معناي اين كار چيست؟  :پرسندبرخي مي .شود و بيعت با ايشان مي 4زمان

ن رسمي بوده است كه امامي شـهيد شـده و   مگر در عصر امامان شيعه چني

شادمان باشند؟ پرسش ديگر اينكـه آيـا ايـن     روز بعد، براي امامت فرزندش

بـه عنـوان   االول اي قصد دارند با طرح جشن نهم ربيع  درست است كه عده

هاي ديگر در چنين روزي مقابله كنند؟ و  با برنامه 4آغاز امامت امام عصر

  اي دارد؟ و چه ثمره ؟چه اصوال بيعت با امام يعني

محمدصابر حجت االسالم والمسلمين دكتر هايي است كه  ها پرسش اين 

  :به آن پاسخ داده اندجعفري 

  اند؟ گرفته مي شيعيان براي به امامت رسيدن امامي، جشن آيا .1

يك نوع وقتي است . براي به امامت رسيدن امام داريمشادماني دو نوع  

                                                 
 ).1391بهمن و اسفند ( 40، شماره مجله امانبرگرفته از  .1
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بـراي ايـن   . كنـد  را به عنوان امام معرفي مي j، حضرت عليkكه پيامبر

البتـه   اند؛ كردهآن و بزرگداشت آن تأكيد  داشتيم و امامان هم برمراسم  ،امر

 j، حضرت عليkيعني وقتي پيامبر ؛خودش ةجشني متناسب با عرف زمان

كه يك حالـت عمـومي دارد، ايـن     كنند ميرا به عنوان امام در غدير مطرح 

تبريـك   jتا چنـد روز افـراد بـه اميرالمـؤمنين    ؛ ردجشن دا ،همراه خودش

شـد بـه آن   وقتـي كسـي خبـردار مـي     ،حتي بعد از اين واقعه هم ؛گفتند مي

ن ان به غايبافرموده بودند كه حاضر kچون پيامبر ؛گفتحضرت تبريك مي

گشتند و اين خبـر مهـم را بـه     ميحاجياني كه به مناطق خودشان بر. بگويند

شـدند بـاز هـم بـه      مـي خبردار تازه  اي كه عدهندند، رساخودشان مي ةمنطق

  . گفتند ميتبريك  jاميرالمؤمنين

با اينكه عيد قربان . است هعلما هم بود ةسيرجشن گرفتن در اين روز در 

اما عالوه بر اين دو عيد، عيد غـدير را  ؛ اسالمي است هايعيداز و عيد فطر 

  .داشتند بسيار گرامي مي

 ةســير. شــهادت امــام قبلــي اســتاز بعــد  ،مــتامــا نــوع دوم، آغــاز اما

طبيعـي اسـت كـه    اينكـه  اول در اين مورد چگونه بوده اسـت؟   bبيت اهل

نزد امام جديد شيعيان  .اند شهادت امام قبلي، محزون بودهايشان به مناسبت 

گفتند و سپس با امام جديـد   آمدند و ابتدا شهادت امام قبلي را تسليت مي مي

گفتند خوشـحال باشـيد    به اينها مي با تعابير مختلف jامام. كردند بيعت مي

و امام بعدي  اند هخوشحال بودند كه گمراه نشد كه با ما هستيد و شيعيان هم

 jامـام رضـا  زمان  اند؛ به خصوص تا هامامي نماند هفت و مثالً اند هرا شناخت
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امامي  امامي و شش يعني ما هفت ؛شيعه است دوازده امامي شدنِآغاز سركه 

ـ   jهر كسي امام رضا ؛امامي نداريم داريم، اما هشت  ةرا پذيرفته اسـت بقي

  .امامي شده است ائمه را هم قبول كرده و دوازده

فرمودنـد  كردنـد و مـي  در يك فضاي حزني زندگي مي bبيت اهلالبته 

و حـزن    بيشتر به تسـليت آنها  ةسير؛ بنابراين اميه براي ما عيد نگذاشتند بني

  . تبوده اس متمايل

مطرح  4نام تاجگذاري امام عصربه اين روز  ،قديمايران هاي  در تقويم

ايـن  . از انقالب اسالمي، تعبير تاجگـذاري تغييـر كـرد   پس ولي ؛ بوده است

كسي را نداشتيم كه به  ،سخن صحيح نيست كه كسي بگويد ما در بين علما

  ! ربيع اهتمام بورزد منه

  !اند؟ نهم ربيع درآوردهآيا اين نهم ربيع را در مقابل آن . 2

انقـالب  پـيش از   4براي آغاز امامت امام عصرو شادماني جشن . خير

خليفة . نبوده استدر نهم ربيع حادثه ديگري بوده است و اصال هم اسالمي 

البتـه   ؛ربيـع نـدارد   مربطي به نه و الحجه از دنيا رفته است ذياواخر در دوم 

از  بـراي برخـي  بنـابراين  روف بود، دوم مع ةربيع به روز قتل خليف مچون نه

اما به اين معنا نبود كه آغاز  بود؛تر  پررنگ 4سالروز آغاز واليت امام عصر

 ؛هايي در كـار اسـت   البته دست؛ مورد غفلت واقع شود 4امامت امام عصر

ما  كساني كه در نظامِ؛ وگرنه وحدت را برهم بزنند خواهند هايي كه مي دست

 مثـل امـام   ،نـد ا هگـر واليـت بـود    ه بيشـتر تبيـين  دم از وحدت زدند، از همـ 

از همه بيشـتر   eاين همه از وحدت صحبت كرد، ولي خود امام ؛6راحل

 )2( حديث انتظار � 86

و  4واليـت امـام عصـر    ةاز همـه بيشـتر دربـار    واليي و مبلغ واليت بود؛

از هـم  مقام معظـم رهبـري    .سخن گفت jو واليت اميرالمؤمنين bائمه

، جايگـاه برتـري   bبيـت  يگاه اهلدر مورد جا و هم كنند ميوحدت صحبت 

و يا مجالس و  كنند ميصحبت  bبيت ، جايگاه برتري اهلjاميرالمؤمنين

كدام منافاتي بـا بحـث    هيچ، كنند ميبرگزار در بيت خودشان هايي كه  روضه

هـم  فحـش   زننـد،  هايي كه دم از وحـدت مـي   آدمبرخي از اما  وحدت ندارد؛

مكتـب  تي در جهـت تـرويج و تبليـغ    ؛ هيچ موفقيكنند ميهم لعن دهند،  مي

   .اندج شيعه نداشتهو تروي bبيت اهل

  بيعت چيست؟. 3

 :فرمايـد قرآن مـي  ؛فروش آيد به معناي معامله و خريد وبيعت از بيع مي 

Gَنمن النَّاسِ وشْرِي مي هغَاء نَفْستاب رْضَاتم اللّهFبرخي از مـردم هسـتند كـه     1؛

و يا تعبيري كـه در   �.فروشنداي خداوند متعال ميجان خودشان را براي رض

 ،انسـان در يـك نـوع معاملـه قـرار دارد      :مورد انسان وجود دارد ايـن اسـت  

Gَّرِ؛ إِنصالْعانَ وي الْإِنسرٍ لَفخُسFوقتي دنيا مزرعه  .انسان در سود و زيان است ؛

م دارد از او انسان دائم در حال معامله است و در سود و زيان است و دائ ،شد

  .شود و خسر يعني همين كم مي

او را  بيـعِ  اسـت كـه   ديـن  اين،اگر انسان در معامله و سود و زيان اسـت 

در واقـع كـار ديـن    . دهـي آن، بيعـت بـا امـام اسـت     دهد و جهت جهت مي
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 ،ت راا يدهي بـه اينكـه تـو زنـدگ     جهت ؛دهي به معامالت انسان است جهت

هايـت را و  دغدغـه  ،هايـت را لقـه ع ،را قلمـت  ،وقتت را ،ذكرت را ،فكرت را

 ؛خُسـر اسـت   ،اگر جهت ندهي ؟ت را براي چه مصرف كنيا هاي ماليهزينه

ديـن  . شـود هايت هم دارد نـابود مـي  شود سرمايه مثل يخي كه دارد آب مي

 jامام علي. هاي وجودت را به چه كسي بفروشيدهد كه سرمايهجهت مي

آگاه باشيد كه قيمت جان ؛ ال تبيعوها اال بالجنهاال ان ثمنك الجنه ف� :فرمايد مي

تازه اين بهـاي جـان    �.بهشتپس نفروشيد آن را مگر به  ،شما بهشت است

پس حـاال  . خود خداست ،شماست و باالتر از اين روح شماست كه بهاي آن

چـه بخـواهيم و چـه      براي كه و براي چه برود؟ ،كه قرار است جان ما برود

چه خوب است كه اين جانمـان را   .رود ميرايگان دارد  نخواهيم اين جانمان

  . كند و هم دوستمان داردبه دست كسي بسپاريم كه هم خوب مديريت مي

بيعت اين ثمـره را هـم دارد كـه وقتـي فهميـدي طـرف حسـابت امـام         

همه بـه او   ،برخوردت ،تا زندگي ،رفتارت ،است 4يا امام عصر jحسين

  .شود بيشتر متمايل مي

  ؟سابقه داشته است بيعت اين آيا. 4

؛ به سابقه داشته است ،تجديد عهد و پيمان و بيعت با امام چنانكه گفتيم،

اينگونه بوده است كه هرگاه امامي به  bبيت عبارت ديگر، سير زندگي اهل

كردنـد   آمدند و عرض ارادت مي رسيد، شيعيان نزد امام بعدي مي شهادت مي

ي، با امام جديد هـم تجديـد عهـد و    و ضمن عرض تسليت شهادت امام قبل

براي امام بعـد از خـود نيـز از     ،قبل از شهادت ،امامانحتي كردند؛  بيعت مي
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در غدير خم نسبت به حضـرت   ،kپيامبر اسالم مثالً ؛گرفتندمردم بيعت مي

 ،�من كنت مواله فهـذا علـي مـواله   � :از مردم بيعت گرفتند و فرمودند jعلي

ن بر قبـول واليـت و وفـاداري نسـبت بـه آن بـا       كه همگادادند بعد دستور 

روز طـول كشـيد تـا     به نقل تـاريخ سـه شـبانه    ،بيعت كنند jاميرالمؤمنين

هـا هـم بـا قـرار دادن      حتـي خـانم   ؛بيعت كنند jهمگان توانستند با علي

سـلّموا  �: دستشان در ظرف آبي با آن حضرت بيعت كردند و يا پيامبر فرمود
ــامره المــؤمنين( علــي علــي بــأميرالمؤمنين ــه عنــوان   ؛)ب بــه حضــرت علــي ب

 ،نسبت به امام بعدي ،ها پيامبر يا امام گاهي وقت �.منين سالم دهيدؤاميرالم

جالب اينكه گاهي هـم  . گرفتند از افراد عهد و پيمان خصوصي و عمومي مي

 kمثال پيامبر اسالم گرفتند؛و پيمان و بيعت مي براي خودشان از مردم عهد

 .ناميده شد �بيعت رضوان�ن همراه خويش بيعتي گرفت كه بعدها از مسلمانا

گرفتند يـا متـذكر    براي امامت خودشان از مردم بيعت مجدد ميهم  bائمه

دارد بـه ايـن موضـوع     �انشـدكم اهللا �روايـاتي كـه    .شدند بيعت گذشته مي

 jامـام حسـين   شوند؛ بيعت مي متذكر چند بار jحضرت علي. گردد برمي

و وقتي امام شود  بيعت مي، يادآور نيعاشورا در م ةاز واقعيش پيك سال  نيز

آنهـا را   ،دهند خواهند و جواب نمي از مردم مي jو حضرت علي jحسين

دهم كه شـما نبوديـد    شما را به خدا قسم مي ،�انشدكم اهللا�. كنند نفرين مي

 kپيـامبر  ةچهار پنج تـا از صـحاب   ؟�اولي بكم من انفسكم� :كه پيامبر فرمود

 .كند آيد كه حضرت آنها را نفرين مي گويند ما پيرمرد شديم و يادمان نمي مي

 بـا خـود   ها امام، جامعه را بـه آن بيعـت   اين نكته مهم است كه گاهي وقت
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  .شود متذكر مي

االول، آغاز امامت يگانه منجـي   به ايام نهم ربيع بنابراين با نزديك شدن

براي كسي احساس غريبـي   ؛4سخن از بيعت با امام زمان و عالم بشريت

 يچيز عجيب jامامت امامزيرا تجديد عهد و بيعت براي جريان  ؛پيش نيايد

 .نيست

دهد و  او را جهت مي بيعِ ،دين ،اگر انسان در معامله و سود و زيان است

دهي بـه معـامالت    در واقع كار دين جهت. دهي آن، بيعت با امام استجهت

وقتـت   ،ذكرت را ،فكرت را ،ت راا يتو زندگدهي به اينكه  جهت ؛انسان است

ت را براي چـه  ا هاي ماليهايت را و هزينهدغدغه ،هايت رالقهع ،قلمت را ،را

شـود   مثل يخي كه دارد آب مـي  ،خُسر است ،اگر جهت ندهي ؟مصرف كني

  .شودهايت هم دارد نابود ميسرمايه

امـام  بيعت اين ثمـره را هـم دارد كـه وقتـي فهميـدي طـرف حسـابت        

همه بـه او   ،برخوردت ،تا زندگي ،رفتارت ،است 4يا امام عصر jحسين

  .شود بيشتر متمايل مي
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ايده  4چگونه براي عيد آغاز امامت امام زمان

  هايي نو و جذاب داشته باشيم؟

محمد رضايي آدرياني �
1

  

  مدآپيش در

ـ ا. اسـت  4آغاز امامـت امـام زمـان    االول، سالروز عينهم رب روز در  ني

 نيآخر ا،ياوص تيوال ريو غد ايانب يها رسالت و امامت؛ در امتداد بعثت خيتار

 يبودنش حامل تمام نيكه به اعتبار آخر يآغاز. است يآغاز مقدس و ملكوت

 يآغازهـا  نيو اگـر برجسـته تـر   . هـم اسـت   نيشيمقدس پ يارزش آغازها

 يمهمـ  ينيد يدهايخم ع ريغد ايو  6اسالم امبريمقدس همانند بعثت پ

 يديـ ع سـت يبا مي تواند و بلكه مي آغاز نيروز هم در مقام آخر نيد؛ اهستن

                                                 
  . 3دانش آموخته مركز تخصصي مهدويت، سطح . 1

a.mohammadrezaei1350@gmail.com 



  91 � م؟ينو و جذاب داشته باش ييها دهيا( آغاز امامت امام زمان ديع يچگونه برا

 

ولي متاسفانه ارزش اين عيد در جامعه شيعه شناخته  ،باشد يمقدس و آسمان

در حـالي  . برد مي نشده و در مقايسه با عيد نيمه شعبان در مهجوريت به سر

يد نهم كه اگر جشن نيمه شعبان جشن و عيد اميد و انتظار است، جشن و ع

  .ربيع االول، جشن و عيد بيعت و بلكه تجديد بيعت است

براي خارج سازي اين عيد از مهجوريت رسالتي سنگين بر عهده عزيزان 

چـرا كـه تـا ايـن رويـداد از       ؛و فرهنگي استاي  و نهادهاي تبليغي و رسانه

زواياي گوناگون مورد بازكاوي علمي و غني سازي معرفتي قرار نگيرد نبايد 

و حضـور اجتمـاعي پـر شـور و نشـاطي را از       و آدابها  ع زايش فرهنگتوق

پس پيش نياز حضور فعال، ايجاد باور منـدي بـه ايـن عيـد     .منتظران داشت

عظيم است و پيش شرط باورمندي ايجاد جريان معرفتي و علمي گسترده و 

ولي به راستي مگر در اين موضوع كم . عميق و متنوع در اين موضوع است

  زمينه فكر و دانش گسترده است؟ آشنا هم

بديهي است اگر به هر موضوعي با نگاهي انتزاعي و در خـأل نگريسـته   

شود مشكل كمبود محتوا و غير كاربردي بودن محتوا و يـا انحصـار آن بـه    

ايـن در حـالي   . آيـد  مي و يا تكرار در محتوا بدون نوآوري پيش گروه خاص

عملياتي نگريسـت تـا   -كاربردي توان به همان موضوع از منظر مي است كه

امـا   ؛را به همراه بيـاورد  زايش فكري، تنوع فرهنگي و تاثيرگذاري اجتماعي

  ونه؟گچ

براي غني سازي تبليغ و فرهنگ عيد نهم ربيع   :پرسش جدي اين است

  االول چه بايد كرد؟

 )2( حديث انتظار � 92

شود ضمن اشاره به روش ايده يابي در علـوم   مي در اين اثر كوتاه تالش

در نهـم ربيـع االول،    4غاز امامت امـام زمـان  آرويكرد جشن و معارف با 

  1.گرددمرتبط هم معرفي هاي  برخي از ايده

 به عنوان موضوع اصـلي مهـدويت   منابع مرتبط راابتدا بايددر اين زمينه 

 -چرا كـه نهـم ربيـع االول بحثـي تـاريخي      ؛2هيمجستجوي كاملي انجام د

   :مباحثي همانندكالمي وحديثي است؛ 

  ؛از جهت واقعه بيروني 4از امامت امام زمانآغ -

  ؛از جهت مباحث نظري 4آغاز امامت امام زمان -

بحث آغاز  :مباحث مفهومي مهدويت مرتبط با نهم ربيع االول همانند -

ن، بحث بيعت و تجديد بيعت، بحـث  آو چگونگي  يغيبت و چرايي و چيست

ادعيه  ،نيابت خاصهفرق انحرافي و مدعيان، بحث سازمان وكالت و سازمان 

  . ...و زيارات مهدوي، و

توجه كنيم و از اي  صورت بين رشتهه به نهم ربيع االول ب در مرحله بعد

كند  مي علوم انساني كه با آن زمينه مشترك برقرارهاي  زاويه برخي از رشته

اولـين توسـعه در    ،مورد تطبيق و مقايسه قرار داده تا با كمك ايـن مقايسـه  

                                                 
اثر به سه  طالعه بيشتر در دو حوزه ايده يابي و موضوع نهم ربيع،مراجعه كنيدالبته براي م. 1
هـردو   »يچگـونگ  ،يسـت يچ ،يـي چرا ،االول عينهم رب« ،»الديعطر م« با عنواننگارنده  از

ـ راهبردهـا و ا «كتاب و  4چاپ بنياد فرهنگي حضرت مهدي موعود  »يمهـدو  يهـا  دهي
  .چاپ مركز پژوهشهاي اسالمي صداو سيماي قم

 .»نهم ربيع االول چيستي، چرايي، چگونگي«: نك. 2
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  :مثال. كلي صورت بگيردموضوع خام و 
موضوع 

  اصلي

  ايده  گرايش علمي

  

آغاز امامت از 

  جهت واقعي

گاه شمار تاريخي آغاز امامـت بـه صـورت توصـيفي و       دانش تاريخ 

  سپس تحليلي

  نقش بانوان حريم واليت در تحكيم امامت حضرت  مطالعات زنان

  جغرافياي تاريخي شيعه و جغرافياي اولين بيعت گران  جغرافيا

مغالطه شناسي مدعيان انحرافي و دشـمنان موجـود در     منطق مغالطات

  آغاز امامت 

وضعيت شناسي تقيه در آخرين آغاز امامـت در مقايسـه     سياسي

  امامت امامان پيشين هاي  با آغاز

 - سياســـــــــي

  اطالعاتي

مواجهه اطالعاتي و راهبردهاي فريب و ضد فريب بين 

  ا آغاز امامتجبهه حق و باطل در فرايد تولد ت

آغاز امامت از 

  جهت نظري

  ادله امامت امام زمان  كالمي

  چيستي و چگونگي آغاز امامت براي امام  عرفاني

  ينيدر نگاه د يمعنوهاي  آغاز يشناس داريپد

  شخصيت امام پيش و پس از امامت  شخصيت شناسي

ــاهي     فلسفي - كالمي  ــايت در نگ ــت در وص ــتي خاتمي ــي و چيس چراي

  با فلسفه خاتميت در نبوتي ا مقايسه

ن با بلوغ تـاريخي جامعـه   آخاتميت در وصايت و ارتباط   فلسفه تاريخي

  شيعه در آستانه غيبت

سـاله   250جامعـه حـق در بسـتر     يبلوغ شناس كرديرو

  )ساله 250انسان (امام  12امامت هاي  آغاز

  

ــاز  ب ــث آغ ح

  بتيغ

  دشمن شناسي و تبيين چرايي غيبت   سياسي

غيبــت امــام از جامعــه بشــري، نجــات ولــي زمــان از    عرفاني

ابليسي كه از معبر شـياطين انـس تجلـي    هاي  شيطنت
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موضوع 

  اصلي

  ايده  گرايش علمي

  .كرد مي پيدا

غـاز دوران غيبـت و   غيبت باوري در جامعـه شـيعه در آ    مطالعات فرهنگي

  .ن و راهبردهاي امام و نواب براي آنهاآهاي  چالش

   .اوريبين غيب باوري و غيبت باي  مقايسه  كالمي- عرفاني

الكوهاي غيبت اولياي حق در قرآن و دستاوردهاي كالمي   الهيات

  .آن از جهت شبهه زدائي عامه و تقويت ايماني خاصه

ــه و  ادعيــــ

ــارات  زيـــــ

  مهدوي

كـه در زمـان   اي  و زيـارات مهـدوي   كنكاش در ادعيـه   تاريخي

غيبت صغرا صادر شده اند و تحليل چرايي و چگـونگي  

ر حفـظ معرفتـي و رفتـاري    آنهـا د هاي  صدور و بازتاب

  .شيعه در بستر تاريخ

اصــلي در ادعيــه و زيــارات هــاي  بازشناســي كليــد واژه  زبانشناسي

  .نآهاي  مهدوي و پيام

چيستي و چرايي تاكيـد بـر تجديـد بيعـت در ادعيـه و        عرفاني

  .زيارات مهدوي

سبك زندگي بيعت محور، از رهيافـت ادعيـه و زيـارات      اخالقي

  .مهدوي

  .عهد يدعا زيآنال عت،يب يشناس هيادع

ـ بـا محور  عهيحقوق متقابل امام و ش تحـق متقابـل    تي

  .عتيب ديجد

  

  اخالقي- كالمي

نقش انُس پيوسته و جامع با ادعيه و زيارات مهـدوي در  

كامـل از مهـدويت و ايجـاد بيعتـي     اي  تعريف هندسـه 

لغـزش و انحـراف در دو   هـاي   پيوسته، و زدودن زمينـه 

  .و آخر الزمان دوران سخت غيبت

كنيد بـارش فكـر ي اسـت بـر اسـاس       مي آنچه در جدول فوق مشاهده



  95 � م؟ينو و جذاب داشته باش ييها دهيا( آغاز امامت امام زمان ديع يچگونه برا

 

اين در حالي است كه اگر در هر . مذكورهاي  نگاهي كلي به هر يك از دانش

بـه عنـوان نمونـه در    (دانش فهرستي از ريز موضوعات اصلي استخراج شود 

مقايسه نمـود،   ربيع االول مو آنگاه آن را با مباحث اصلي نه) دانش مديريت

  .و جذابتر و كاربردي تري خواهيم بودتر  فراوانهاي  شاهد ايده

بدين معنا كه تصور نشود كه در مرحله باال فرايند ايـده يـابي بـه پايـان     

به . كند مي بلكه ناظر به تنوع مخاطب، نهضت ايده يابي استمرار پيدا ،رسيده

  :عنوان نمونه
وضعيت 

  مخاطب

  ايده ها

كــــودك و 

  ننوجوا

  .زيباشناسي تفويض ماموريتي بزرگ به كودكي بزرگ و آسماني

  .فطري كودكي معصومانههاي  جاذبه

  

  زنان

گاه شمار تاريخي بيعت گري زنان مسـلمان بـا معصـومين در تـاريخ اسـالم و      

  .نآهاي  بازتاب

  .بازتعريف معني و مفهوم بيعت و تجديد بيعت در متن زندگي زنانه

  .ندگي منتظرانهجنسيتي و سبك زهاي  نقش

  اقتصادي

  اجتماعي

گونه شناسي نقش آفريني در روز عيد بيعت متناسب تفاوت سرمايه اجتماعي و 

   .يدتخصص علمي و استعداد خدادا توان مالي و

  

  سطح سواد

بازخواني جامع روايات آغاز امامت از جهـت كالمـي و روايـات      حوزوي

  .جتماعيا - سياسي- ازجهت تاريخي 4آغاز امامت امام زمان

نرم در مقايسه با - مواجهه نابرابر دشمن مبتني بر قدرت سخت  دانشگاهي

در مسـئله مهـدويت از تولـد تـا      7قدرت نرم امام عسـكري 

  .امامت، و تحليل نتايج و دستاوردها در كوتاه مدت و بلند مدت

  

نــوع بــاور  

ه اثبات عيد بودن آغازين روز امامـت موعـود، از رهيافـت توجـ      سنت اهل

  .مقدس و آسمانيهاي  قرآن و فرهنگ نبوي به آغاز

 )2( حديث انتظار � 96

وضعيت 

  مخاطب

  ايده ها

اثبات ضرورت بيعت ورزي پيوسـته بـا هـر زمـان، از رهيافـت        گريز دين  مندي

  .علمي- مطالعات انسان شناسي فطري

  

ــزان  ميــــ

  باورمندي

مات بيعت ورزي پيوسته از جهـت لـزوم پيشـرفت تـاريخي     االز  مومنانه

مهـدي   هماهنگ با پيشرفت موازي حق و باطـل و ضـرورت  

  .ياوري روزآمد در بستر نيازهاي زمانه امام و جامعه شيعه

وري حقيقت تشيع از رهيافـت لـزوم همراهـي و پيـروي و     يادآ  غافالنه

بيعـت ورزي  (انس ويزه با معصـوم هـر زمـان و جانشـينان او     

  .)پيوسته تا واپسين نفس

  

ــاي  جغرافيـ

  سكونت

از رهيافـت ايجـاد    تظـار تذكار به لزوم شكر نعمت واليـت و ان   جوامع شيعي

بـا   مواسات و فرهنـگ ايثـار و نصـرت    نظام اجتماعي اخوت و

  .ديگر مهدي ياوران جهت رشد و ارتقاي جوامع مهدي باور

جوامع اهـل  

  كتاب

سـماني كـه از رهـا شـدگي     آتبيين عيد بيعت به عنوان عيدي 

جلوگيري ) ادعايي در اديان ابراهيميهاي  پس از خاتميت(بشر 

ذبه آفريني براي عيد بيعت بر محـور وجـود واسـطه    كرده و جا

  .فيض آسماني پيوسته زميني و انساني

. نقـش دارد ها  همانگونه كه مشاهده شد تنوع مخاطب هم در تنوع ايده 

كلي و پراكنده ارائه شـد و گرنـه در يـك    هاي  البته در جدول فوق تنها ايده

نگرش تنوع مخاطـب  توان به يك ايده و موضوع واحد از  مي نگاه تخصصي

  . نگريست

آخرين مرحله در فرايند غني سازي ايـده، مرحلـه فـرم و قالـب و روش     

توان شـاهد   مي طلبد مي و از آنجا كه هر فرم و قالب اقتضائات خود را. است

بـه عنـوان نمونـه در مباحـث تخصصـي      . برداشت محصوالت متنوعي بـود 
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ـ  اي  خطابي و يا رسانه ولـي در   ،گـردد  مـي  گمباحث رجالي و حديثي پـر رن

. مباحث گاه شماري و يا داستاني توجه به جزئيات مورد عنايت قرار ميگيـرد 

پـيش  هـاي   كه بر آمده از تنوع فرصـت  فرم معطوف بههاي  از ايدهاي  نمونه

  :باشد مي روي مبلغ است چنين
  ايده  فرم  موضوع

  

ــداد  رويـــــ

تاريخي آغـاز  

  امامت

ــه    نمايشگاه ــوازي س ــدادهاي م ــتخراج روي ــه  اس ــفيد،  �گان ــياه، س س

تولد امـام موعـود تـا    پيش هاي  در حدفاصل سال �خاكستري

ل غيبت صغري، و آنگاه تهيه گاه شمار تـاريخي  پايان سال او

  �time line.�1هنري هاي  براساس مدل

بازخواني ماجراي تولد تا آغاز امامت از زاويه ديد شـيعه ايرانـي     داستان

  2.در آن مقطع تاريخي

بررسي ادله اثبات والدت و آغاز امامـت بـراي مخاطـب غيـر       مناظره 

  .شيعه و يا براي رد شبهات وهابيت

  

فرهنـــــگ 

ــازي و  ســـ

جريان سازي 

فعاليـــــت  

  اجتماعي

هيئـات، مـدارس،   (اجتمـاعي تحـت نفـوذ    هـاي   تشويق گروه

به خوانـدن دعاهـاي   ..) .و اصناف و و پرسنل اداراتها  خانوداه

، زيـارت آل  هدعاي عهـد در صـبحگا  (با حضرت تجديد بيعت 

  .)يس در شب و شام عيد

                                                 
تايم الين يا خط زمان، نمايشگاهي است كه بر اساس يك پروسه زماني سال به سال يا . 1

بر اين اساس مجمعه اي از اطالعات سال به سال يا ماه به مـاه يـا   . رود مي ماه به ماه پيش
 پي كه با خط زمان به هم پيوسته اند ارائهروزانه يا هفته اي، در مجموعه اي از آويزهاي پيا

براي آشنايي بيشتر با اين روش آن را در موتورهاي مرورگـر اينترنتـي جسـتجو    . گردد مي
 .نماييد

 .»عطر ميالد، روايتي نو از داستان ميالد حضرت«: نك. 2

 )2( حديث انتظار � 98

  ايده  فرم  موضوع

براي جشـن  

  نه ربيع

تهيه اطلسي مختصر و تطبيقـي از جغرافيـاي شـيعه در دوران      نمايشگاه
و دوران غيبـت صـغري و بيـان كميـت و      7امام عسـكري 

ن زمـان،  ي سازمان وكالت و جامعه شيعه در آكيفيت امام ياور
انـه كنـوني و تهييـه    از جغرافيـاي شـيعه در زم  ي يهـا  با نقشه

 :بـر اسـاس روش سـوات   (هـر جامعـه   هـاي   و ضعفها  قوت
swot ( حـاد جامعـه   آو تعريف نقش و ماموريت براي تك تك

مـوز بـر اسـاس ميـزان     آشيعه از زن و مرد و شاغل و دانـش  
تعريـف  موجـود  و .. .واي  توانمندي در محدوده ابزارهاي رايانه

ازهـاي شـيعه و   سبك زندگي پيش روي هر شيعه بر اساس ني
  .استعدادهاي او

ــن  جشــــ

  خانوادگي

عقد و عروسي جوانان شيعه در هاي  ي جشنرتشويق به برگزا
   .روز عيد نهم ربيع االول

ــعر و  شــــ

  مديحه

جالب و جذاب به شعرا جهت توليـد اشـعار در   هاي  دادن سوژه
  ... .ئيني و شعر نو و سنتي وآسرود و شعر هاي  قالب

خنراني شاد و جذاب بر محور حكايات جالـب  جلسه جشن و س  خطابه
متقـابلي كـه    مان با خواص يارانشان، از جهت حظو جذاب اما

بـرده   مي امامان و ياران رشد يافته و برجسته ايشان از همديگر
  .و نشاطي كه با هم داشتند

و  است تجديد بيعتنهم ربيع االول عيد  و در پايان نبايد فراموش كرد كه

 ،چرا كه وقتي در ايـن مكتـب   ؛اختصاصات فرهنگ شيعه استتجديد بيعت از 

تولي و واليتمـداري   ،امامت و واليت واقعيت و حقيقتي پيوسته و مستمر باشد

شيعيان هم رسالتي پيوسته خواهد بود كه هماره بايـد روزآمـد    مسئوليتي براي

بيـع  و همانگونه كه روز عيدغدير تجديد بيعتي با امام اولين است، نهم ر. گردد

و اين . االول تجديد بيعتي پيوسته در بستر زمانه غيبت با امام غائب خواهد بود

  .يعني نشاط و رشدي پيوسته براي جامعه شيعه تا آستانه ظهور
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  مرا دوست دارد 4امام مهدي

   1محمد رضا فواديان �

روزي بـه تـب شـديدي     7در زمان حكومت اميرالمؤمنين� :گويد�مي رميله

بهتر است كه آبـي   :روز جمعه احساس سبكي كردم با خود گفتم دچار شدم و در

هنگامي كـه آن  . به مسجد آمدم .به صورت بزنم و پشت سر حضرت نماز بخوانم

وقتي سـخنان امـام تمـام شـد و بـه      . تب من برگشت. حضرت باالي منبر رفتند

حضـرت  . سراي حكومتي برگشت، من هم به آنجا رفـتم و وارد سـاختمان شـدم   

آنگـاه داسـتان   . آري :گفـتم . پيچيديديدم كه به خود ميمي !رميلهاي   :دفرمودن

  .خود را بازگو كردم

شود مگر اين كه ما از شدت عالقه هيچ مؤمني مريض نمي! رميله :فرمودند

شود مگر اين كه ما به خـاطر  شويم و هيچ مؤمني غمگين نميبه او مريض مي

                                                 
 .استاد حوزه ودانشگاه  .1

 )2( حديث انتظار � 100

گـوييم و سـاكت   ايـن كـه آمـين مـي    كند، مگر شويم و دعا نمياو محزون مي

  .كنيمشود، مگر اين كه برايش دعا مي نمي

فدايت شوم، اين حالت مربوط به كساني است كـه در  ! يا اميرالمؤمنين :گفتم

  ؟كندكنار شمايند يا درباره همه مؤمنان صدق مي

رميله هر مؤمني كه در شرق يا غرب يا در جاهاي ديگر باشـد   :امام فرمودند

  �1.ايب نيستاز ما غ

تـرين آفريـده   مهربـان  6حضرت محمد. اساس دين اسالم محبت است

حتـي   �2.محبـت، پايـه و اسـاس مـن اسـت     � :فرمايـد مي 6پيامبر .خداست

كه هر روز  -يك يهودي كه وقتي : مثال. انددشمنانش طعم محبت او را چشيده

فـتح مكـه    هنگـام .مـريض شـد، بـه عيـادت او رفـت      -كـرد به او جسارت مي

هـر   :ي ابوسفيان را مانند كعبه، مكان امن اعالم كرد و فرمـود خانه 6امبرپي

مكـه را بـدون   . ي ابوسفيان پناه برد، در امان اسـت ي خدا يا خانهكس به خانه

به  ؛امروز روز رحمت و محبت است� :ريختن يك قطره خون فتح كرد و فرمود

  �3.تان برويد كه همه شما آزاد شدگانيددنبال زندگي

  :فرمايدامبر آن قدر مهربان است كه خداوند در وصفش ميپي

اي پيامبر به سبب لطف و رحمت الهي، بر مردم نرم دل شدي، اگر تند خو �

                                                 
  .140، ص26، جبحار االنوار .1

 .173ص ، 11، ج ك الوسائلمستدر .2

 .107، ص 27، جبحار االنوار .3



  101 � مرا دوست دارد( امام مهدي

 

  �1.نددشو سخت دل بودي از اطرافت پراكنده مي

. است 6مانند پيامبر 4بر اساس روايات، سيره و شخصيت امام مهدي

  .شودورزانه براي جهانيان ديده ميهاي مهردر سراسر زندگي حضرت از آموزه

  �2.كنداو همانند سيره پيامبر رفتار مي� :فرمايدمي 7امام محمد باقر

  :فرمايدخداوند متعال در وصف پيامبرش مي

خداي متعال از ميان شما، فردي را به رسالت فرستاد كه فقر و پريشاني و �

شما حـرص مـي   جهل و فالكت شما بر او گران است و براي نجات و آسايش

  �3.كند و نسبت به مؤمنان بسي دل رحم و مهربان استورزد و خود خوري مي

در تاريخ جنگ احد آمده وقتي مشركين، سر و دندان پيامبر را شكستند، بـه  

! خداونـدا   :ها اين چنين دعا فرمـود ها را نفرين كند، در حق آنجاي آن كه آن

و در مراسم حج وقتي پيامبر كنار كوه  4.دانندها نميقوم مرا هدايت فرما كه آن

؛ ال اله اال اهللا بگوييد تا رستگار  قولوا ال اله اال اهللا تفلحوا� :صفا به مردم گفت

اگر فرمان بدهي  :فرشتگان نزد او آمده و گفتند. او را سنگ باران كردند �شويد

رحمـت   مـن پيـامبر  � :امـا پيـامبر فرمـود   . كنيمها خراب ميها را بر سر آنكوه

  �5.دانندها نميزيرا آن ،پروردگارا امت مرا هدايت كن. هستم

                                                 
 .159، آيهآل عمرانسوره  .1

 .154، ص6، جتهذيب االحكام .2

 .128ه، آيه توبسوره  .3

  .21، ص 20، جبحاراالنوار .4
 .276، ص17همان، ج .5

 )2( حديث انتظار � 102

  :فرمايدمي 4در وصف امام مهدي 6پيامبر

تـرين  او در خلقت و سـيرت شـبيه  . او مردي از تبار من و همنام من است�

  �1.مردمان به من است

 6در صورت و سيرت شبيه پيامبر 4هاي فراواني امام مهديدر روايت

پيامبري كه رأفت و رحمتش به عنـوان الگـو و اسـوه بـراي     . ستمعرفي شده ا

  .جهانيان است

عـرض   7روزي به امـام رضـا  . عبد اهللا بن ابان روغن فروشي داشت

مگر � :حضرت در پاسخ گفت .ام دعا كنيدبراي من و خانواده! آقا جان:كرد 

به خدا قسم كارهاي شما هر روز و هر شب بـر مـن عرضـه     ؟كنمدعا نمي

  �2.ودشمي

آيا كتاب خدا را نمي:فرمايدحضرت در ادامه مي. كندعبداهللا تعجب مي

   :فرمايدخواني كه مي

عمل ) :ائمه (و مؤمنان  6بگو عمل كنيد كه خداوند و پيامبرش�

  �3.شما را خواهند ديد

نـه تنهـا روزي    4حتي شگفت زده خواهيد شد اگر بدانيد امام زمـان 

  .استگوي م�بلكه هميشه دعا ،يك بار

همانا من در هر شبانه روز هزار مرتبه بـراي  � :فرمايندمي 7امام صادق

                                                 
 .176، ص1، جكمال الدين .1

  .429، ص بصائر الدرجات .2
  .105آيه  ،توبهسوره  .3
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�.كنمپيروان گناهكارم دعا مي
1

  

دانيد چقدر از بالها به وسيله امام زمان و به دعاي ايشـان از مـا   آيا مي

امـام   ،شوداز آنجا كه همه امور به محضر ايشان عرضه مي. دفع شده است

خواهد تا لذا از خداوند مي 2 ،نازل شود آگاه است از هر باليي كه قرار است

  .آن بال بر ما نازل نشود

قطعا هر كسي خوب باشد، سـهم  . كند�او عاشقانه براي همه ما دعا مي

اما اين به آن معنا نيست كه او عاشق همـه مـا   . بيشتري از محبت او دارد

ما دوستشان  او براي ما و همه كساني كه. نباشد و هواي ما را نداشته باشد

  .طلبد�كند و سرنوشت خوب مي�داريم، دعا مي

القدس در شـب قـدر بـر    يابيم كه فرشتگان و روحبا خواندن سوره قدر در مي

ي ما را به امضاي ايشان مـي شوند و سرنوشت يك سالهنازل مي 4امام زمان

  است 4رسانند، و كسي كه قدرت تغيير سرنوشت را دارد، امام مهدي

را بر  :به درستي كه خداوند ما اهل بيت � :فرمايدمي 7اقرامام محمد ب

  �3.آنچه بخواهيم توانا قرار داده است

                                                 
، 1، ج اصـول كـافي  ( ؛»ذنبي شـيعتنا فـي اليـوم و الليلـة الـف مـرة      اني ال دعوا اهللا لم« .1

   ).472ص
هيچ ملكي نيسـت كـه خداونـد او را بـراي اجـراي      : فرمايدمي 7امام موسي كاظم .2

فرماني به زمين ارسال نمايد مگر اين كه ابتدا نزد امام رفته و آن امر را بـه ايشـان عرضـه    
  ).115، ص صائر الدرجاتب( .دارد مي
 .395، صبصائر الدرجات .3

 )2( حديث انتظار � 104

چنان فراگير است كه بسياري از آن  4هاي قدر محبت امام مهديدر شب

  .شوند و ما چقدر به اين محبت بي كران نيازمنديممند ميبهره

وشـتي پـر از خيـر و    ها كه نصيب ما شده است بـه سـبب سرن  خيلي از خوبي

  .خوبي است كه او برايمان امضاء فرموده است

القدس در شـب قـدر   فرشتگان الهي و روح� :فرمودندمي 7امام محمد باقر

يكـي  . گذارنـد هر آنچه را كه در طول سال قرار است رخ دهد با امام در ميان مي

  مگر امام از آن احكام و امور بي خبر است؟ :پرسيد

هـاي قـدر از سـوي خـدا بـه      ر، با خبر است، ولي در شبخي:حضرت فرمودند

يد كه آن چـه  آدانند، دستور ميو جانشينان ايشان نسبت به آنچه مي 6پيغمبر

  �1.دانند اجرا كنندرا مي

چرا فرشتگان نامه اعمال ما را هر هفته، هر ماه و هر سال بر حضرت عرضه 

از همـه اعمـال و    بـي شـك   4اين كار چه سودي دارد؟ امام مهدي ؟كنند مي

كسي كه از همه چيز آگـاه اسـت چـرا    . رفتار ما در گذشته، حال و آينده خبر دارد

  بايد نامه اعمال ما را ببيند؟

همانـا  � :فرمايـد اي دارد؟ پيـامبر مـي  آيا اين مسئله تشريفات است، يا فايـده 

شود، پـس مـن در برابـر    اعمال شما در هر دوشنبه و پنجشنبه بر من عرضه مي

كنم و براي اعمال بـدتان از خداونـد بخشـش    رهاي خوب شما خدا را شكر ميكا

  �2.خواهمشما را مي
                                                 

 .252، ص 1، ج كافي .1

 .464، ص بصائر الدرجات .2
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به درستي كه مـا امامـان در هـر صـبح و شـام بـر       � :فرمايدهم مي 7امام رضا

هـاي ايشـان،   پـس بـر كوتـاهي   . نگريمشود مياعمال شيعيانمان كه بر ما عرضه مي

يك ايشـان شـكر خداونـد را بـه جـا مـي      بر اعمال ن م ويكنطلب عفو و بخشش مي

  �1.آوريم

مـا در مراعـات و خبـر    � :نويسـد اي به شيخ مفيد ميدر نامه 4امام مهدي

  �2.نماييمكنيم و ياد شما را فراموش نميگيري از حال شما كوتاهي نمي

. ورزداين اغراق نيست، امام با تمام وجود ما را دوست دارد و به ما عشق مـي 

و امنن علينـا برضـاه وهـب لَنـا     �:خواهيماز خداوند متعال مي بي سبب نيست كه

بر ما به خشنودي آن حضرت منت گذار و رأفت و مهربـاني  ! رأفَتُه و دعاءه؛ خدايا

و دعاي خير و بركت وجود مقدسش را به ما عطا فرما تـا بـدين وسـيله، مـا بـه      

  �3.رحمت گسترده و سعادت نزد تو دست يابيم

را دوسـت   4وقتي ما امام زمـان . آوردايد كه محبت، محبت ميحتماً شنيده

  :به قول معروف. پيداست كه ايشان هم ما را دوست دارند ،داريم

  كه يك سر مهرباني درد سر بي   چه خوش بي مهرباني هر دو سر بي

حضرت  �دوست دارم ابه خدا قسم شما ر� :گفت 7كسي به امام صادق

راسـت گفتـي، از    :اي سر برآورد و فرمـود هبه زمين خيره شد و پس از لحظ

زيرا همانا دل  ؟قلب خود بپرس كه دل من نسبت به محبت تو چگونه است
                                                 

 .452، ص 3، ج مناقب آل ابي طالب .1

 .322، ص 2، ج احتجاج .2

 .دعاي ندبه .3

 )2( حديث انتظار � 106

  �1.دهدمن از آنچه در قلب توست خبر مي

  ،يابيم كه محبت شما به امام يعني عشق امام به شمااز اين روايت در مي

او جاري اسـت  اگر عشق به  ؛است دوباره سري به قلبتان بزنيد پس بهتر

هـم سرشـار از محبـت بـه      4بدانيد به خاطر اين است كه قلب امام زمان

  .شماست

نيز به سبب محبـت و عشـق    4هاي حضرت مهديبسياري از عنايت

  .ورزدها عشق مياو به انسان ؛است

امام شرق و . امام جغرافياست. او فقط امام ايران و اين جا و آن جا نيست

محبت او به هستي براي كسـب  . ن و آسمان استامام زمي. غرب عالم است

  2.وجود او پر از محبت الهي است. منفعت يا فرونشاندن ميلي نيست

همـه از چشـمه محبـت او     3.عادت او احساس و نيكي به خاليق اسـت 

  .انداند، زير چتر محبت او ايستادهسيراب شده

  ر توامواي از دست محبت كه بدهكا  عهد كردم كه بدهكار نباشم به كسي

كه ديگران او را دوست بدارند و از خـود   انسان گناهكار هم دوست دارد

  .افتدها ميگناهكار با گناهش از چشم خيلي ؛نرانند، اما اين گونه نيست

امـا بـاز هـم    . هم غمگين است 4بنابراين، اگر گناه كنيم، امام مهدي

                                                 
، ج اصول كـافي ( ؛»...واهللا ال حبك ثم رفع راسه... :قلت :حد ثنا مسعده بن اليسع قال« .1
  ).652، ص 2
  .»في محبة اهللا التامين« :زيارت جامعه .2
  .»عادتكم االحسان و سجيتكم الكرم« :همان.3
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خـود  ايشـان در پيـامي شـيوا بـه شـيعيان      . مشتاق توبه و بازگشـت ماسـت  

  :فرمايد مي
اگر نبود محبت و عالقه ما نسبت به صالح شما و رحـم  

و دلسوزي ما نسبت به خود شما، هر آينه از خطـاب بـا   

  1.كرديم و كاري به كارتان نداشتيمشما صرف نظر مي

اگـر روزي  . شما رامي پـذيرد  4هر گاه راه به جايي نداشتيد بدانيد امام

شد، بدانيد جايي بـراي پـر كشـيدن و    دنيا به اين بزرگي براي شما كوچك 

پناه  4امت من به امام�:فرمايدمي 6پيامبر. پرواز به سوي آن وجود دارد

امت من به �و �2.بردي خود پناه مين گونه كه زنبور عسل به ملكهآبرد، مي

  �3.ة خودپرندگان به آشيانبرد، همان گونه كه او پناه مي

صدقه بـال  �:ن حديث نوشته شدهايد ايهاي صدقات خواندهروي صندوق

  �.كندرا دفع مي

 ؟چند بال را از ما دفـع كـرده اسـت    4ايد امام مهديتا حاال فكر كرده

 ؟عمرِ طـوالني طلـب كـرده اسـت     و چند بار از خداوند براي ما، زنده ماندن

چقدر بوده است؟ سـيد   4راستي سهم ما از دعاهاي نيمه شب امام مهدي

 4ام كه امام مهـدي هي در شهر سامرا شنيدهسحرگا :گويدبن طاووس مي

  :فرمودگونه دعا مياين

                                                 
  ».لوالعندنا من محبته صالحكم« :179، ص 53، ج بحاراالنوار .1
  .77، ص 2، ج الحاوي للفتاوي.2
  .445، ص دالئل االمه. 3

 )2( حديث انتظار � 108

شيعيان را تا روزگار عزت، ملك، حكومت و دولت ما زنده و باقي ! خدايا�

  �1.بدار

با دعاهاي خويش همواره در حفـظ شـيعيان    4يقين كنيد امام مهدي

 :گويدمي - 7ي امام حسن عسگريخادمان خانهيكي از  -نصر. كوشدمي

شناسـي؟  آيـا مـرا مـي    :، حضرت به من فرمود4زمان كودكي امام مهدي

از اين  :حضرت فرمود. آري، شما آقاي من و فرزند موالي من هستي :گفتم

مـن خـاتم اوصـياء    � :حضرت فرمـود :دانم شما بفرماييدنمي :گفتم. نپرسيدم

  �2.شودهستم و بال تنها به وسيله من از خانواده و شيعيانم دفع مي

برويي كم آ�بي و تصادف، رسوايي شخصي بارها فاصله خود را با فقر،هر 

  اما چه كسي او را نجات داده است؟. كرده است

ما نبوديم، به . هاي ايشان نبود، زندگي ما تا كنون دوام نداشتاگر محبت

بهتـر اسـت   . ها وجودمان را فرا گرفته بـود هزار راه نرفته، رفته بوديم و كينه

  .هاي او نبود، آغاز و نهايت ما مشخص نبودبتبگوييم اگر مح

اگـر متولـد شـديم او مـا را     . گره خورده اسـت  4تولد و مرگ ما به امام مهدي

امروزه ما مانند برگـي هسـتيم كـه    . گذاردخواسته است و اگر بميريم او ما را تنها نمي

  :فرمايد درباره درخت طوبي مي 7امام محمد باقر .است 4درختش امام زمان
تنه آن، حضـرت  . است 6ن درخت، حضرت رسولآ

هـايش  و ميـوه  3اش حضـرت فاطمـه  و شاخه 7علي

                                                 
  .125ص ،53، ج بحاراالنوار. 1
  .441، ص 2، ج كمال الدين .2
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. ن درخت هسـتند آهاي و شيعه برگ 3فرزندان فاطمه

برگي از آن درخت . هرگاه يكي از شيعيان ما از دنيا برود

افتد و هر گاه نوزادي براي شيعه به دنيا آيد به جـاي  مي

  1.رويدآن برگ، برگي مي

در حقيقـت سـر   . اسـت  4زندگي به خاطر وجود حضرت مهدي تولد و

  .چشمه حيات در اين زمان وجود نازنين و گرامي ايشان است

ي ما اهل بيت  علت بـه وجـود آمـدن همـه    � :فرمايدمي 7امام صادق

  �2.مخلوقات هستيم

را سـبب زنـدگي    :خداوند اهل بيت � :فرمايدو در روايت ديگري مي

رشد و بزرگ شدن هم با عنايت امـام زمـان بـوده     �3.خاليق قرار داده است

رسد، به ما مي 4ها از سوي امام زماندر امور زندگي هم همه خوبي .است

ها و ها، بركتها، منفعتها، رزق و روزيتمامي نعمت؛ او واسطه فيض است

  . رسدو از سوي ايشان به ما مي 4ها به خاطر امام زمانرحمت

  :مايدفرمي 7امام محمد باقر
دهـد  خداوند، به خاطر اهل بيت  به بندگانش روزي مي

كند، و بـه خـاطر   ها را آباد ميو به خاطر ايشان سرزمين

  4.كندايشان بركات را از زمين خارج مي

                                                 
  .ا شيعتناواوراقه :112، ص9، ج بحاراالنوار .1
  .259، ص 26، ج همان .2
  .183، ص اثبات الوصيه .3
  .239، ص 3، ج كافي .4

 )2( حديث انتظار � 110

  :فرمايدمي 7در حديث ديگري امام صادق

ها را رسيده و قابل استفاده دار، و ميوهخداوند به سبب ما درختان را ميوه�

  �1.گرداندها را سبز ميد و به خاطر ما باران را نازل و زمينكنمي

 آيت اهللا. شودبه هنگام مرگ هم شامل ما مي 4هاي امام زمانمحبت

ميرد، اگر كسي واقعاً مهدوي باشد، همين كه دارد مي :گويدجوادي آملي مي

  2.آيد، وجود مبارك حضرت استنخستين كسي كه به بالين او مي

چهار بزرگوار به بالين محتضر مؤمن مي� :كندنقل مي ;يمرحوم كلين 

  �3.ي لذت مردن نيستآيند و هيچ لذتي براي مؤمن به اندازه

مهدوي باشيد، زندگي و مرگتان غرق در محبـت امـام   و  اگر شما مؤمن

  .است 4زمان

خداوند به خاطر ما به زندگاني شما در دنيـا و  � :فرمايدمي 7امام سجاد

  �4.بخشدني ميعالم قبر روش

   :فرمايدمي7امام صادق
. شـود لحظه جان دادن، هنگام راحتي و لـذت بـردن مـي   

پاسـخ بـه سـوال   . شب اول قبر شب راحتي انسان است

  5.هاي قبر آسان خواهد شد

                                                 
  .144، ص 1، ج همان .1
  .52، ص 13، ش موعودانتظارفصلنامه  .2
 .239ص ،3كافي، ج .3

 .118، ص ينابيع المعاجز .4

 .225ص  ،2، ج تفسير عياشي .5
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   :فرمايدمي 7امام صادق
از نمـاز،  . شـود از روح ميت در قبر پنج چيـز پرسـيده مـي   

پس واليـت   ،:تبي�زكات، حج و روزه و واليت ما اهل

اگـر   :گويـد قبر به نمـاز، زكـات، حـج و روزه مـي     راز كنا

  1.كنمكاستي در شما هست من جبران مي

   :فرمودند 7امام كاظم
 بر من و ديگر امامان در هر زمان الزم است كه بر جنـازه 

شما در هر كجا كه باشد حاضر شويم، پس تقواي الهـي  

  2.را پيشه خود سازيد

سـخن   4هاي امـام زمـان  م؟ تا حاال چقدر از محبتايولي ما چه كرده

هـاي مهـر و   ايم؟ چند تابلو از جلـوه ايم، چه قدر در اين باره پيامك زدهگفته

  !!!مان شده است، چقدرمحبت نقش ديوار فكر، جان و خانه

به يكي از يارانش كه با دوستان خود همواره دربـاره   7امام محمد باقر

   :ودكردند، فرمواليت گفتگو مي
ايشـان بـا    يدارم در گفت و گـو به خدا قسم دوست مي

. دارممن بوي شما و روح شما را دوست مـي . شما باشم

بـا   اپـس مـا ر   ،شما بر دين خدا و دين فرشـتگان اوييـد  

  3.تقوايتان و اجتهاد و كو ششتان ياري كنيد

  يم؟ا چقدر خودمان را به آن سپرده ؟ايماز اين همه محبت چند پيمانه برداشته
                                                 

 .241، ص 3، ج كافي .1

 .411، ص 3، ج مناقب آل ابيطالب .2

  .187، ص 2، ج اصول كافي .3

 )2( حديث انتظار � 112

 4پندارند كه امام مهديمتأسفانه برخي مسلمانان و شيعيان چنين مي
  .شناسندخشن و خون ريز است و او را با شمشير و قتل مي

بايد گفت از سوي برخي دروغ پـردازان و سـازندگان احاديـث دروغـين،     
اند كـه  اند و كار را به جايي رساندهها بستههاي ناروايي بر امام مهربانيدروغ

كنـد و  با قتل و كشتار حكومـت مـي   4اند كه امامخي شيعيان باور كردهبر
هـا را  و شمشير امام گـردن انسـان   گذراندكار را از دم تيغ ميهاي گنهانسان
بوسـند و  و گردن همـديگر را مـي   كنند ميحتي برخي با هم شوخي  1.ميزند

  �.بوسيمرا مي 4جاي شمشير امام زمان� :گويندمي
ر عصر ظهور با مردم مهربان است و با كـارگزاران  د 4حضرت مهدي

سخت ) صهيونيسم(او با دشمنان انسانيت  2.كندحكومتش سخت برخورد مي
  .كندو خشن برخورد مي

Gاشداء علي الكفار رحماءبينهمF3  
ظهور كند،  4امام مهدي اگرپندارند جالب اينجاست كه برخي شيعيان مي

  .ظهور كند 4خواهند امام زمانميپس ن. شودزندگي اين دنيا تمام مي
ي زيادي اسـت و پـس از   دانند از ظهور تا قيامت فاصلهدر حالي كه نمي
رنگي كه آن  ؛گيردآن زمان زندگي رنگي تازه مي. دهدظهور، رجعت رخ مي

  .كندهاي امروزي جدا ميرا از زندگي
هـا، جوشـش   ها، ظهور رأفتعصر ظهور عصر زندگي است، عصر خوبي

  .هاستها و رسيدن به عطوفتشفقت
                                                 

  .233، ص 12، ش موعودانتظارفصلنامه  .1
  ).246، ص 1، ج معجم احاديث االمام المهدي( ؛»رحيما بالمساكين شديدا علي العمال« .2
 .29سوره فتح، آيه  .3



 4نهم ربيع االول؛ آغاز امامت امام عصر

 ها و چالشها فرصت

جواد اسحاقيان ـ حجت حيدري چراتي �
1

  

  مقدمه 

تشيع به عنوان مسير حقيقي اسالم ريشه در مباني نظري و عملي مكتب 

التزام به اين عقايد و رفتارهاي برخاسته از آن باعث سعادت . دارد 6پيامبر

شود، خصوصا در عرصـه اجتمـاعي و سياسـي، هرچـه التـزام       دين و دنيا مي

  . عملي بيشتر باشد اهداف اسالمي بيشتر در دسترس خواهد بود

هرچه زاويه بيشتري از اين معيارهـا ايجـاد شـود از اهـداف اسـالم دور      

شويم و حاصل اين زاويه، نزديك شدن به جاهليت و بهره برداري بيشتر  مي

م از آن خواهد بود؛ همانگونه كه سران كفر و صاحبان سرمايه دشمنان اسال

                                                 
 .فارغ التحصيالن مركز تخصصي مهدويت. 1

 )2( حديث انتظار � 114

و قدرت در دوران جاهليت از نمادها و عبـادات دينـي بـه سـود خـود بهـره       

  .بردند مي

ها از موضوع واليت و امامـت و   در عصر ما نيز برخي تفسيرها و برداشت

يت از چگونگي رابطه امام و امت باعث شده است كه به نام بهره گيري و تبع

اهل بيت و وفاداري به عشق اهل بيتـي، كارهـايي انجـام شـود كـه باعـث       

افتراق امت اسالم و به هدر رفتن جان، ناموس و منافع عظـيم مسـلمانان و   

  .امت اسالمي شود

برخي از جريانات  به نام اسالم كه به  تشيع انگليسي معروف شده  انـد،   

كننـد؛ از جملـه ايـن     مـي  از مناسبتهاي اسالمي شيعي بهـره بـرداري سـوء   

مناسبت ها، نهم ربيع االول اسـت كـه بـه نـام سـالروز آغـاز امامـت امـام         

مزين شده است ؛ اما بنابر برخي ادله ضعيف روز كشته شدن يكي  4عصر

از خلفااست ولذا به بهانه جشن و سرور و احياي امـر اهـل بيـت، گفتارهـا و     

دهنـد كـه    انجـام مـي    رفتارهايي نسبت به مقدسات ديگر مذاهب اسـالمي 

  .توهين آميز و تفرقه افكنانه است

  :موضوعات است نيا تيشود با محور نوشتار مطرح مي نيكه در ا يمباحث

  ؛امام و امامت نسبت به امت گاهيجاـ 

  ي؛عيش تيامامت و عقالن يبر مبنا يامت اسالم اتحادـ 

  ؛موضوع نيادر شعائر و انحرافات واقع شده  ميتعظـ 

  ي؛علما در مورد انحرافات مربوط به شعائر اسالم يو هشدارها ها اميپـ 

هـاي   و با بهانه ياختالف افكن قيهاي نفوذ دشمن از طر ها و راه نقشهـ 
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  .يهاي تفرقه افكن در امت اسالم و گروه يمذهب

  امام؛ مظهر رحمت 

شـود كـه پيـامبر و اهـل بيـت، مظهـر        با توجه به متون ديني روشن مي

 7همـانطور كـه امـام رضـا    . كل عالم اسالمي هسـتند  رحمت و محبت به

  : فرمودند

   1.الْإِمام الْأَنيس الرَّفيقُ و الْوالد الشَّفيقُ و الْأَخُ الشَّقيقُ و الْأُمّ الْبرَّةُ بِالْولَد الصّغيرِ

در اين روايت امام به عنوان  انيس مهربان و پدري با شـفقت و مـادري   

هـا را   هـا و نقـش   هركس اين نسـبت . فل خود معرفي شده استدلسوز به ط

داشته باشد هرگز كاري انجام نمي دهد كه زمينـه  نفـرت و گريـز ديگـران     

 .شود

را پـدران امـت خـود معرفـي      7بارها خود و اميرالمؤمنين  6پيامبر

  �2.هأنا و علي ابوا هذه االُم� :كرد

م اعظـم مـن حـق ابـوي     و لحقنا عليه� :فرمودند 7در روايت ديگري علي

  �.حق ما بر امت بزرگتر از حق پدر و فرزندي است3؛والدتهم

دهد كه نمي توان به نام دفـاع از اهـل بيـت،     اين گونه روايات نشان مي

كاري انجام داد كه از رحمت و رافت به دور باشد و افرادي كه داراي عقايـد  

                                                 
  .38، ح171وص 40، ح 124،ص25 ،جبحاراالنوار .1
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ا آماج حمالت قرار و مذاهب ديگر هستند و آشنا با حقايق اهل بيت نيستند ر

همانطور كه پدر با وجود اختالفي كه در فرزندانش هست و شايسـتگي  . داد

بيند، ولي هم به لحاظ رابطه پدرانه همه را زير بال و پر  ها مي متفاوتي در آن

دهد و هم از نظر مصلحت و  مديريت خانواده هم كاري  محبت خود قرار مي

   .تنه درون خانواده شودنمي كند كه باعث درگيري و حسادت و ف

همواره در مقابل جريان امامت و اولياي الهي، صاحبان قـدرت و ثـروت   

كنند به حذف  بينند، وارد عرصه شده و سعي مي كه منافعشان را در خطر مي

فيزيكيِ امام حق و يا تخريب شخصيت آنان بپردازند و اگر فضاي اجتماعي 

ن عملي كردن آن را نداشتند بـا  مناسب براي اين كارها وجود نداشت و امكا

هاي خـود از طريـق غيـر مسـتقيم و بـه       نفوذ فرهنگي به پياده كردن نقشه

در عصر حاضر، بيشتر فعاليتهاي دشـمنان از  . پردازند اصطالح، تقابل نرم مي

  .شود طريق جنگ نرم واقع مي

  نفوذ و جنگ نرم

شود كه  گستره مفهومي وسيعي را شامل مي جنگ نرم و عمليات رواني،

طي آن، ابزارهاي فرهنگي، هنري، تبليغـي، زبـاني و ارتبـاطي گونـاگون در     

اجتمـاعي، فرهنگـي، اقتصـادي و     ،خدمت تامين مقاصد اعتقادي، سياسـي  

  .گيرد نظاير آن قرار مي

  هاي جنگ نرم ابزار  و شيوه  

ناتوي فرهنگي است كه در قالب ابزارهاي عمـومي و   ،ابزار كاربردي آن
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هدف آن تضعيف ثبات و امنيـت اجتمـاعي،   . كند اي عمل مي سانهرواني و ر

توان تهديد يا براندازي  رو مي فرهنگي بوده و دوره آن بلند مدت است؛ از اين

نرم را تالش دشمن جهت تسلط كامل در ابعـاد گونـاگون بـر يـك جامعـه      

دانست كه اين تسلط با زدودن الگوهاي رفتاري و هنجارهاي ارزشي جامعه 

مهـاجم محقــق   ي تهـاجم و جـايگزيني الگوهـا و ارزشـهاي جامعـه      مـورد 

در اين نوع تهديد و جنگ، كشور مهاجم بدون خونريزي و با طـي  . گردد مي

كردن پروسه زماني آرام و بدون نياز به نيروهاي نظامي بلكه بـا اسـتفاده از   

استحاله فكري و فرهنگي يك جامعه، سلطه همه جانبه خود را بر آن جامعه 

 .گرداند حميل كرده و با روش نرم افزاري حساب شده آنان را مطيع خود ميت

؛ از  بزرگان همواره در مورد خطر جنگ نرم هشدارهاي الزم را داده انـد 

سالم و كه اهداف نظام اسالمي را در حد امت ا 1جمله حضرت امام خميني

  :فرمايند گوشزد كرده اند، مي كل نظام بشري

را بـر قلـل رفيـع كرامـت و      "ال الـه اال اهللا "پرچم  ما تصميم داريم... �

  �.بزرگواري به اهتزاز درآوريم

، دشمنان اسالم يهاي اسالم انقالب و آرمان يمتعال دگاهيد نيدر مقابل ا

نگاه  نيا فيكنند وبه دنبال تضع جنگ نرم را دنبال مي ،ييابزار ها لهيبه وس

 برال،يشبه روشنفكران ل:  ند ازابزارها عبارت نيا.هستند نيجامع و كالن در د

هاي تفرقه افكـن كـه بـه نـام      گروه زيو ن يهاي انحراف فرقه گريو د تيوهاب

ـ پردازنـد كـه نوعـا ا    مي يبه مبارزه با نظام اسالم تيو دفاع از وال عيتش  ني

ـ بـه د  يو تك بعـد   ي، منطقه ا ينگاه انحراف يها دارا گروه وخصوصـا   ني
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  .تندهس يهاي اسالم اسالم و آموزه

نيز با مورد توجه قرار دادن اهـداف اصـلي و    رهبر معظم انقالب اسالمي

همواره در فرمايشات خود به بحث جنگ نرم و اهـداف  كالن امت اسالمي، 

دشمن در خالي نمودن محتواي نظام اشاره دارنـد و اينكـه دشـمن در كـل     

 حفظ شود، ولي باطن و اهداف اصلي اسـالم مغفـول  خواهد ظاهر اسالم  مي

 :بماند
  اهـداف اهـداف   چارچوبچارچوب  دردر.. .. ..نيستنيست  ايرانايران  مخصوصمخصوص  فقطفقط  نرمنرم  جنگجنگ... ... 

  حتـي حتـي   وو  ��اسـالمي اسـالمي   جمهـوري جمهـوري ��  نـام نـام   ماندنماندن  باقيباقي  دشمن،دشمن،  نرمِنرمِ  جنگجنگ

  ايرانايران  كهكه  استاست  آنآن  مهممهم  نيست،نيست،  مهممهم  آنآن  رأسرأس  دردر  معمممعمم  يكيك  حضورحضور
  جهـاني جهـاني   قـدرت قـدرت   شـبكه شـبكه   وو  صهيونيسمصهيونيسم  امريكا،امريكا،  اهدافاهداف  كنندهكننده  تأمينتأمين
  انحـالل انحـالل   شـده، شـده،   طراحـي طراحـي   نـرم نـرم   جنگجنگ  نهايينهايي  وو  اصلياصلي  هدفهدف... ... باشدباشد

  باورهـا باورهـا   تغييرتغيير  طريقطريق  ازاز  اسالمياسالمي  جمهوريجمهوري  داخليداخلي  استحالهاستحاله  وو  درونيدروني
  ..استاست  جوانانجوانان  ويژهويژه  بهبه  وو  مردممردم  ايمانايمان  كردنكردن  سستسست  وو

 كـه - را سكوالر دين و حداقلي دين ترويج زمينه همين در انقالب رهبر

 پنهـان  اهـداف  جمله از - است انطباق قابل اجتماعي و شخصي رفتار هر با

  1.خواندند بيگانههاي  رسانه اجتماعي تاًعمدهاي  برنامه

  هدف دشمن

هـاي   هدف دشمن، تخريب نظام اسـالمي از راه تغييـر باورهـا و آرمـان    
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هاي مختلف مانند مسائل  تفرقه افكن به بهانههاي  جهانيِ آن است و جريان

هــدف را دنبــال  نيخــاص خــود، همــ ياعتقــاد يباورهــا زيــو ن ياقتصــاد

ـ تعر يرا طور تيب و مكتب اهل عيمعنا كه تش نيبد.كنند مي  فيـ و تحر في

  .رديدر برابر آن قرار گ يهاي نظام اسالم كنند كه برنامه مي

تحقق جنـگ نـرم و اسـتحاله امـت      يهاي ورود و نفوذ دشمن برا از راه

است كه اهداف دشـمن را   ياقيبا سبك و س يشعائر اسالم ييبرپا ،ياسالم

  .باشد يخال يقيحق يحتوااز م يدنبال كند و با وجود ظاهر مذهب

   و ارتباط آن با جنگ نرم ينيهاي شعائر د بيها و آس تيظرف

ــاد و وفيــات اهــل  هــا و مناســبت آئــين از   :بيــت هــاي دينــي، اعي

هـاي مهـدوي ماننـد نيمـه      غدير، عاشورا و جشن. هاي موجود است ظرفيت

امامـت   شعبان، سالروز تولد منجي عالم امكان و نهم ربيع االول سالروز آغاز

، چنان شور انگيز و تاثير گذار است كه عالوه بر برانگيختگـي  4امام زمان

ها در اجراي  احساسات و عواطف معنوي و انساني مردم و مشاركت باالي آن

ها و درس هايي به دنبال داشـته كـه زيـر بنـاي فكـري فرهنگـيِ        آن، پيام

سـت؛ ماننـد   هاي اسالمي و آزاديبخش بـوده ا  ها و جنبش بسياري از نهضت

و نيز جريان نهضت ...) توابين، زيد شهيد، شهيد فخ و(هاي صدر اسالم  قيام

تنباكو، مشروطه و سرانجام انقالب اسـالمي و نهضـت  مقاومـت و بيـداري     

  .اسالمي

هاي مذهبي به خصوص نهم  هاي انحرافي از مناسبت ولي متاسفانه گروه

هاي ناخوشـايند، وحـدت    نامهربيع، سوء استفاده كرده و با اجراي برخي از بر

 )2( حديث انتظار � 120

  . برند جامعه اسالمي را از بين مي

  هاي ديني  شعائر اسالمي و اولويت

قـرآن، تعظـيم   . در اسالم، بحث شعائر ديني داراي اهميـت ويـژه اسـت   

  :شعائر را نشانه تقوا دانسته است
امر چنـين  امر چنـين    11؛؛ذلك ومن يعظم شعائر اهللا فانها من تقوي القلوبذلك ومن يعظم شعائر اهللا فانها من تقوي القلوب

الهي را بزرگ بدارد اين امـر از  الهي را بزرگ بدارد اين امـر از    است وهر كس كه شعائراست وهر كس كه شعائر
  ..پرهيزگاري دلهاستپرهيزگاري دلهاست

يعني عالمات و نشانه هايي كه خداونـد آنهـا را بـراي اطاعـت      "شعائر"

 ؛نامد خود نصب نموده، مثل صفا و مروه كه خداوند آنها را از شعائر الهي مي

هر كس كه احترام شعائر الهي را حفظ كند و آنهـا را بـزرگ بـدارد ايـن     لذا 

 اتقو قيو از مصاد اتقو قتيچون حق .گيرد از تقواي قلبش نشأت ميعمل او 

احتراز كنـد و از محرمـات او    يو سخط اله يآن است كه انسان از ناخشنود

   2.و قائم به دل انسان است يمعنو يعمل امر نيكه ا دياجتناب نما

بر اساس آيه مذكور، شعائر، مجراي تحقق رضايت الهي و تقوا است، اما 

شود كه گاهي برخي از مسلمانان، رفتارهـاي خـالف تقـوا و در     مي مشاهده

هاي  مربوط به شعائر انجـام   برابر رضايت خداوند  و اولياي الهي  در مراسم

  .دهند كه اين نشان دهنده عدم تحقق تعظيم شعائر دركار ايشان است مي
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  )يشعائر مهدو ميتعظ( نهم ربيع االول مظهر وحدت 

ت خاصي براي تحقق اهداف دين برخـوردار اسـت؛   اين مناسبت از اهمي

مثال شكر گزاري نعمت امام حي و زمينه سازي  براي تحقق جهـاني شـدن   

اسالم به وسيله امام و موعود اديان  و نيز لزوم برقراري ارتبـاط معنـوي بـا    

هـاي جهـاني اسـالم را     ايشان و اينكه اطاعت از وي زمينه برقـراري آمـوزه  

سوي ديگر جهاني شدن اسالم معادل برقـراري انسـانيت،   از . كند فراهم مي

هـا بـه    توحيد و رفاه همراه با عدالت جهاني براي انسان است كه همـه ايـن  

  .شود رهبري امام زمان  محقق مي

در حالي كه گروه هايي مانند شيعه انگليسي در پوشش بزرگداشـت ايـن   

ن اهـداف و فرصـت   ها و تبليغاتي دارند كه در جهت عكسِ اي مراسم، برنامه

ها با ايجاد نفرت نسبت به تشيع و باورهاي مربوط به  هاي آن هاست؛ فعاليت

هـايي بـه نـامِ     ها با آموزه و نيز در تقابل قرار دادن عموم انسان 4اين امام

  .شود هاي اسالم مي تشيع، مانعي در پذيرش عمومي جهانيان نسبت به آموزه

  )وء استفاده از تعظيم شعائردر س(هاي انحرافي معاصر جريان يبررس

هـا در پوشـش علمـي و نـام اجتهـاد بـه تبليـغ         برخي از اين نوع جريان

در . پردازنـد  مـي  :هاي غير علمي خود از دين و شعائر اهل بيـت  برداشت

ها اثبات شود،  ها به جاي آنكه اجتهاد از طريق مرسوم و متقنِ حوزه اين گروه

هاي ايـن جريـان،    يگري از سوء استفادهنوع د. اند آن را امري موروثي نموده

آن است كه بـا صـرف تلـبس بـه لبـاس روحانيـت و تبليغـات گسـترده در         

  .كنند شهرهاي تحت نفوذ خود، مرجعيت را براي خود تثبيت مي
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  :هاي انحرافي اين جريان ها برخي از فعاليت

  تضعيف و تخريب جريان مقاومت اسالمي در سده اخير 

و افرادي از اين بين طرفداران امام موسي صدر لبنان به عنوان نمونه در 

 .شود دهد كه منجر به زخمي شدن چند نفر مي درگيري رخ ميجريان، 

اين  3در حرم حضرت زينب 27/1/2536 بنابر گزارش ساواك در تاريخ

 .و خورد پايان يافت زد و  با دخالت پليس درگيري شديد

   :يدگو اين مورد ميشهيد چمران در جايي در  
اي از مسـلمانان قشـري و متعصـب را بـه دور      عده … 

د و بـا جنـگ تبليغـاتي اعصـاب مـا را      نكن خود جمع مي
ــرده،   ناراحــت مــي ــا را مســخره ك ــد و شــهداي م نماين

زيـرا فتـوايي بـراي قتـال از      ،شـهيد نيسـتند   : گوينـد  مي
…وجود ندارد ) مورد قبول خود اين گروه(ِ مرجع

1
.    

مـورد تاييـد و رضـايت     هاي اسـالمي،   با نهضت اين ناهمگوني و تقابل

 .هاي جاسوسي مانند ساواك در زمان طاغوت قرار گرفته است ضمني شبكه

 ،1در امتداد مخالفت عالمان و مجاهدان بـا ايـن جريـان؛ امـام خمينـي     

 .را حرام اعالم كردند اين گروهپرداخت هرنوع سهم امام به 

هم امام به حوزه علميه زينبيه و كه پرداخت هر نوع س ايشان فتوا دادند 

در آينده هيچ نوع حقوقي  ايشانحرام است و به دستور  اين جريان،شاگردان 
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  1.خوانند پرداخت نخواهد شد درس ميها  آنهايي كه نزد  به طلبه

هاي رسانه اي خود كـه عمـدتا از لنـدن پخـش      اين جريان در برنامه -

مانند مرحوم  آيت اهللا بهجـت   -دشود، توهين هايي به مراجع معظم تقلي مي

  .داشته است -و رهبر معظم انقالب 

  واليت پذيري و اجراي فرامين واليت 

شيعيان واقعي به دنبـال طـرح عالمانـه موضـوع واليـت هسـتند، ولـي        

دشمنان به دنبال آن هستند كه اسم واليت دائما موضوعي براي سرگرمي و 

ها توسط دشمن بازيچه قرار  نگاهي هم خود جريا(مشغوليت مسلمانان باشد

بدين معنا كه واليت داراي كاركردهاي گسترده براي اصالح فـرد  ).گيرند مي

و جامعه و تحرك در مومنان و ترسـيم چشـم انـداز مسـير الهـي و حركـت       

مستمر در آن است، ولي گروه هاي انحرافي تنها با تكرار نام واليت و برنامه 

يغاتيِ صـرف در ايـن موضـوع، مـانع     سازي در اليه سطحي و ظاهري و تبل

  .عمق يابي و تحقق كاركرد هاي واقعي آن مي شوند

در جريان فعاليت گروه هاي انحرافي مربوط بـه نهـم ربيـع االول هـم،      

شـود و   هاي رسانه اي اين برخورد با موضوع واليت انجـام مـي   تحت شبكه

  .اند رفتهاشخاص معلوم الحالي مديريت و اجراي اين موضوع را به عهده گ

 در شـيعه  به منتسب گروه اين مذهبي و شيعي ضد اقدامات ترين مهم از

 زبان عربي و فارسي شبكه چند تأسيس به توان مي جهان، اي ماهواره فضاي
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 رقيـه،  سـالم،  فـدك،  مرجعيت، ،3و2و1 حسين امام جهاني شبكه هاي نام با

 ايام در كه كرد رهاشا …و المهدي الزهرا، خديجه، االنوار، العباس، ابوالفضل

 دنيا مردم وحشت باعث حسيني، شعائر عنوان با برخي مسائل تبليغ با محرم

  .اند شده شيعيان از

االول به عنوان هفته برائت توسـط شـبكه    گذاري نهم تا پانزدهم ربيع نام

آن هم دقيقاً در  ؛شود اداره مي توسط اين گروهكه  7اي امام حسين ماهواره

  .آورد فراهمرا وجبات نگراني بسياري از شيعيان ايام هفته وحدت، م

شـود   نمونه ديگر از اعمالي كه باعث ايجاد چهره ناشايست از تشيع مـي 

كه تقريباً اكثر مراجع اعلم شيعه اين كار را بـه نحـوي    استمسئله قمه زني 

در تمـام ايـن    .انـد  فتواي استحباب صادر كـرده ها  اما اين گروهرد كرده اند، 

فعاليت هاي رسانه اي سعي مي شود جامعه را به سمت حساسيت  اقدامات و

صرف بر روي عنوان واليت و انجام برخي اعمال ظاهريِ منتسب به تشـيع   

جهت دهي كنند و از آنجا كه اين مراسمات تبعات خاص خود را دارد و فكر  

و ذهن و ظرفيت بااليي را به خود اختصاص مي دهد، اگر كساني بخواهنـد  

س ها و كاركردهاي واقعي واليت بپردازنـد، در ديـد ايـن جريـان هـا      به در

اشخاص سست اعتقاد، بدون غيرت واليي و فاصله گرفته از اصـل و سـنت   

  .واليي تلقي مي شوند

العمل خـوب و بـه    عكس با برخورد و  ،اينگونه رفتارهاي ناشايست البته

  .موقع بزرگان اهل سنت و شيعه همراه بود
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  هاي  رسانه اي مربوط به اين جريان برخي از فعاليت

  شبكه فدك

يكي از فعاالن اين جريان كه در دادگاه كويت به جرم تنـدروي و رفتـار   

شـبكه فـدك را    و رود  در لندن منبر ميضد امنيتي محكوم هم شده است، 

   .كند مديريت مي

چگونگي ورود او به انگليس هم قابل توجه است، قبل از آنكه به حمايت 

تنهـا سـه سـال از    ها به لندن برود در كويـت فعاليـت داشـت؛ امـا      يانگليس

كــه بود هدر كويــت گذشــت توســط وي �المهــدي هيئــت خــدام�انــدازي  راه

، دولت كويت را مجبور كرد هيئتش را پلمـپ و او را روانـه   ويهاي  تندروي

  .زندان كند

اي ايـن طيـف    هاي زنجيـره  در ديگر شبكه يگير و پررنگ حضور چشم او

كنـد،   منتشـر مـي   ��shianewspaperاي با نام  روزنامه وي. داردري فك

 2010، و در سال ختهرا در لندن به راه اندا �امامين عسكريين�حوزه علميه 

حســينيه �اي بــزرگ بــه نــام  نيــز مكــان هيئــتش در لنــدن را بــه حســينيه

 منتقل و مكان جديد را مجتمعي براي حوزه علميه، هيئت، دفتر �سيدالشّهدا

اي فـدك، روزنامـه شـيعه و پايگـاه      اي، شـبكه مـاهواره   كار، مؤسسه رسـانه 

در هفـدهم مـاه   گفتني اسـت ايشـان   . داده استرساني اينترنتي قرار  اطالع

 ) 6سالروز وفات عايشه همسر پيامبر اكرم(قمري 1431رمضان المبارك 

و مجلسي در حسينيه خود در لندن تشكيل داد و از فراز منبر جمالت ركيك 

  .اي متوجه او كرد هاي وقيحانه نسبت
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را در شـبكه فـدك    اشخاصِ داراي سابقه قضاييدر امتداد كارهاي خود 

كه در فرانسه زندگي كرده بعدها وارد ايران  يكي از اين اشخاص. جذب نمود

و پس از طي مراحلـي از  شود  متخلف شناخته مي ،شود و از سوي دادگاه مي

 .كنـد  ها فعاليت مـي  و در اين رسانهن خارج شده رااز اي بازجويي و تعهدات، 

عنـوان همكـار و كارشـناس ايـن شـبكه از بيـروت        نيز به شخص ديگري 

  .كند كه او هم  از متخلفين دردادگاه شناخته شده است فعاليت مي

  شبكه سالم

مدير مسئول شبكه سالم يكي از كساني است كه در مسـائل سياسـي   

جمهوري اسالمي را نيز بارها  وكند  مي ضد نظام جمهوري اسالمي فعاليت

  .متهم به ديكتاتوري كرده است

كند  اداره مي �ستاد بين المللي تعظيم شعائر حسيني�جديداً گروهي را به نام 

  . هايي از قمه يا لطمه زني است سازند، صحنه ي كه مييها و اكثر كليپ

  افكار و اقدامات اين گروهمل علمي  بر أت

  ونه اقداماتنقد كلي بر اينگ

هاي رسانه اي شيعيان  هاي تفرقه افكن و شبكه اگر به سير اقدامات گروه

شود كـه ايـن اقـدامات نتوانسـته اسـت غيـر        انگليسي دقت شود، روشن مي

شيعيان را  به تشيع جذب كند و بلكه برعكس تعصب افراد را به مذهب خود 

به خطر انداخته  بيشتر نموده است و جان و مال و عرض ديگر شيعيان را هم

ها نتايج معكوسي براي دنياي  است، لذا در يك جمع بندي حركت اين گروه
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  . اسالم ايجاد نموده است

  7مورد عايشه كـامال بـا سـيره اميرالمـومنين    اين اشخاص در عملكرد 

كساني كه به عايشه افترا زدنـد و اهانـت    7حضرت امير ،زيرامتفاوت است

  1.كردند را مجازات نمود

ــه   در ج ــا وجــود اقــدامات تخريبــي كــه عايشــه علي نــگ جمــل نيــز ب

با وجود آنچـه كـه گفـتم عايشـه     : انجام داد، ايشان فرمود 7اميرالمومنين

  2.احترام گذشته را دارد و حسابش با خداست

اين رفتار امام، بازخورد خوبي در رفتار عايشه داشت و او بعدا بارها گريـه  

و در آن حادثـه   مجمـل مـرده بـود    گفت كاش قبل از ماجراي كرد و مي مي

پس از پايان جنگ جمل وي ديگر در مسائل سياسي وارد  .محضور نمي يافت

  .نشد و در مدينه مستقر گرديد

 در جنگ جمل مردي شروع به دشنام و نسبت ناروا دادن به عايشـه نيز  

 :عمار وقتي مطلـع شـد بـه آن مـرد گفـت     . مردم گرد او جمع شدندو  نمود

آيا به زني كه همسر پيامبر بود  ؛كني مي "عو عو" ،ي ناستودهخاموش باش ا

اين درحالي است كه عمار دست پـرورده  و  زني؟ دهي و تهمت مي دشنام مي

بل دفـاع از واليـت و بصـيرت افزايـي در آن دوران     مو س  7اميرالمومنين

 .داند ولي اين رفتارها را مذموم مي ،است
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  ميتبعات حركات اين جريان در امت اسال

 چنـين  اقـدام  ايـن  برابـر  در سعودي اول مفتي الشّيخ آل عبدالعزيز شيخ

 عايشـه،  المـؤمنين  أم بـه  اين اشـخاص  ادب اسائه از بعد�: دهد مي واكنش

 وي �.اسـت  شده متوقّف اسالمي و عربي كشورهاي در تشيع مذهب انتشار

: گفـت  سـعودي  عربسـتان  مسـاجد  جماعـات  و جمعـه  ائمه با خود ديدار در

 بـه  تمايلي كه سنّت اهل از بسياري تا شد باعث شيعه روحاني اين خنانس�

 �.برگزيننـد  را مسـتقيم  راه و برگشـته  خـود  انحرافـي  مسير از داشتند، تشيع

 عده دادند اطالع من به عربي كشورهاي در ما مخبرين�: داد ادامه الشّيخ آل

 پـس  آفريقا، لشما در خصوص به بودند، شده شيعه كه سنّتي اهل از زيادي

  �1.اند برگشته حقّ مذهب اين شخص بههاي  گفته از

 عـرب  شيعيان به فراواني فشارهاي ورود باعث ها گيري موضع قبيل اين 

 عربستان احساء منطقه شيعه فرهيختگان و علما از جمعي شد؛ تاآنجا كه نيز

 پاسـخ . كنند ارسال رهبري معظم مقام خدمت را استفتائي تا داشت آن بر را

  :آتش بر بود آبي له معظم
 همسر به زني اتّهام جمله از سنّت اهل برادران نمادهاي به اهانت

 و پيـامبران  همه زنان شامل موضوع، اين. است حرام اسالم پيامبر

  1.شود مي - 6محمد حضرت- اعظم پيامبر سيداالنبياء ويژه به

                                                 
1 http://fa.abna24.com/cultural/archive/1389/07/07/206852/story.html 

  ابنا: خيرگزاي اهلبيت
1 تهام زوج النَ ليالنََّ حرُمين انَّة فَضلَاٌ عنا السخوانموزِ ان رلّ( يبملَ يصآلـه  هياهللا ع بِمـا  ) و

� 
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 االنباء روزنامه تا گرفته الجزيره اي ماهواره شبكه باعث شد از كه فتوايي 

 چـاپ  الحيـات  و لبنـان  السفير هاي روزنامه محيط، پرمخاطب سايت كويت،

آن پرداختـه ومـورد تجزيـه     بـه  … و مصـر  تلويزيـون  راديو سايت و لندن

  1.وتحليل قراردهند

برخي از علماي اسالم با توجه به اهميت اين موضوع،  و خطر انحرافات 

يان را تعاون بر اثـم دانسـته انـد و در    واقع شده، كمك و همياري به اين جر

ها را مجزي  فتواي خود كمك به اين جريانات  و صرف وجوه شرعي به اين

  .اند، مانندآيت اهللا محقق كابلي ندانسته

  عيمانند نهم رب ييها در موضوع مناسبت ها گروه نيانحرافات ا

ـ از اقـدامات ا  يكي هفتـه برائـت در    يگـذار  مشـكوك،  نـام   انيـ جر ني

شـدن بـه    كيبا نزد�: اعالم كرد يا هيدر اطالع انيجر نيا. است االول عيرب

امـام   يشـبكه جهـان   يگـذار  استيس يشورا ،يثان ريفرحة الزهرا و غد اميا

طبـق فرمـوده    لاالو عيـ روز نهـم رب : اعالم داشت يا هيانيدر ب 7 نيحس

                                                                                                  
� 
لُّيل خع عمتَنل هذَا االَمر مها بساء االَنب يبِشَرَفاءين خُصوصاً س ويصل( الرَّسول االَعظَم دهمي 

 http://shia12.net/fa/ehanat.asp :)و آله و سلم هياهللا عل

 :ك.ر: گــــزارش هــــاي متعــــددي از ايــــن موضــــوع ذكــــر شــــده اســــت  .1
http://www.idsp.ir/fa/pages/?cid=170؛ 

http://www.mashreghnews.ir/fa/news  شادي اهل سنت از فتـواي رهبـر    گزارش
  معظم انقالب 

 )2( حديث انتظار � 130

رو بر خود الزم  ناز اي …شده است يگذار نام يثان ريروز غد : تيب اهل

االول را بـه عنـوان هفتـه برائـت      عيـ رب 15 تيـ كه از روز نهـم لغا  ميدان يم

برائت از دشمنان خاندان رسـالت   اميشبكه مقدسه پ نيتا از ا ميكن يگذار نام

  �1.مييصادر نما هانبه ج نيرا با اتكا به عمل معصوم

   تحريف تاريخي در مورد محتواي نهم ربيع  االول

در ايـن روز،   4ن به آغاز امامت امام زمانها  به جاي پرداخت اين گروه

كنند ؛ لذا برنامـه هـايي ماننـد     موضوع قتل خليفه دوم را به غلط مطرح مي

هفته برائت و مطالب توهين آميز در مورد مقدسات ديگر مذاهب اسالمي را 

  . كنند بدين بهانه اجرا مي

ا بـه  شود كه به اتفاق، ماه ذيحجـه ر  با رجوع به كتب تاريخي روشن مي

عنوان زمان قتل خليفه دوم دانسته اند و  وقوع اين حادثه در ماه ذيحجـه از  

عالوه بر مورخان، فقهاي بزرگ شيعه نيز بر 2.امور متواتر و قطعي بوده است

                                                 
: شـود  مـي  سخنراني هاي سران اين گروه اين موضـوع صـراحتا اعـالن    عالوه بر ان در .1

https://www.youtube.com/watch?v=yBMs1dFKj20 

 چهارشـنبه،  روز در خطـاب  بن عمر كه است شده نقل )البر عبد ابن( استيعاب كتاب در .2
 روز سـه  را آن واقدي اما رفته، دنيا از هجري 23 سال الحجه ذي آخر به مانده روز چهار
 .است دانسته الحجه ذي آخر به مانده

 .است رسانيده قتل به را او شعبه بن مغيرة غالم ،فيروز لؤلؤواب

بـه تصـريح اكثريـت     دارد، وجـود  شـيعيان  عمومي فضاي در كه هايي ديدگاه از برخي وجود با
حجـه سـال بيسـت     هفـتم مـاه ذي  وششم يا بيست ومورخان تاريخ مرگ خليفه دوم روز بيست 

ثروه عكاشه، مصر، دار المعارف، و : المعارف، تحقيق  ابن قتيبه،( .هجري گزارش شده است سومو
� 
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  :اين مساله اتفاق و اجماع دارند؛ ازجمله 

 ؛)42مسار الشيعه، ص (شيخ مفيد در كتاب تواريخ  

 ؛)113،ص  3ج (ال سيد بن طاوس در اقبال االعم

 ؛)418، ص 1سرائر، ج (ابن ادريس حلي 

،ص  2منتهـي المطلـب، ج   /  331-328عـدد القويـه، ص   (عالمه حلي 

 ؛)612

  ).510مصباح، ص (و شيخ ابراهيم بن علي كفعمي 

با اين وجود برخي از افراد با اغراض خاص، نسبت دادن اين روز با قتـل  

ها و اعمال خاص در ايـن   برگزاري جشنخليفه دوم را برجسته كرده اند و با 

شود، آتش اخـتالف و    انجام مي   :روز كه به اسم شاد كردن اهل بيت 

كنند  و دانسته يا ندانسته مسير   درگيري بين مذاهب اسالمي را شعله ور مي

يكي از ضربه هايي . كنند اهداف دشمن در استحاله و جنگ نرم را هموار مي

شود خدشه دار شدن اتحاد و  فع امت اسالمي وارد ميكه در اين راستا به منا

  .توانست سدي محكم در برابر نفوذ باشد انسجام اسالمي است كه مي

                                                                                                  
� 

ابـونعيم  : ك.؛ و بـراي ديـدن سـاير اقـوال ر    183ص،ق1415قم، شريف رضي، : افست شده در 
ق، 1408محمد راضي بن حاج عثمان، مدينـه، مكتبـه الـدار،    : ، تحقيقمعرفه الصـحابه اصفهاني، 

تواند تاريخ مرگ خليفه دوم باشـد و راز شـادي    نمي ربيع بنابر اين روز نهم )به بعد 194، ص1ج
؛ 119ص ،31ج ،بحـاراالنوار  : ك.ر و نيـز  .باشـد  مـي  4همان أغاؤ امامت امام ؤمانشيعيان 
 مـروج ؛ 283ص ،3ج ،االسـالم  تـاريخ ؛ 183ص ؛ المعارف،365ص ،3ج ،الكبري الطبقات

  .419ص ،1ج ،سرائرال؛  511ص ،المصباح؛  688ص ،1ج ،الذهب
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  هاي موجود در رابطه با آن اتحاد اسالمي و آسيب

  مفهوم وحدت و تفاوت آن با تسامح اعتقادي

هاي مشترك و تقويـت جبهـه اسـالم و نگـاه      هدف وحدت  حفظ آرمان

ه و ابهت امت اسالم است؛ چنانكه قرآن علت توجـه دادن امـت   داشتن وجه

  :اسالم به اتحاد را تبيين نموده است

اطاعت از خدا و رسول و دوري از نزاع  47و46آيات در سوره مباركه انفال

  :نمايد را به مسلمانان امر مي

 Gتَذْهوا فَتَفْشَلُوا وعلَا تَنَازو ولَهسرو وا اللَّهيعأَطو  ه ب رِيحكُم واصبِرُوا  إِنَّ اللـَّ
دونَ   _مع الصابِرِينَ صـيالنَّاسِ و رِئَاءطَرًا وم بارِهين دوا مينَ خَرَجلَا تَكُونُوا كَالَّذو

   .Fعن سبِيلِ اللَّه  واللَّه بِما يعملُونَ محيطٌ
شـود، تنـازع و اخـتالف    ، اگر اطاعت خدا و رسـول محقـق ن  46بر اساس آيه 

. شـود  ايجاد شده و قوت و استحكام و ابهت و آبروي امـت اسـالم مخـدوش مـي    
رو  از اين 1اهميت امت واحده نيز در آيات ديگر قرآن مورد اشاره واقع شده است؛

  . هاي مذهبي بايد در خدمت اين آرمان كالن باشد اقامه شعائر و آيين
و اقدامات شما و لو به نام ديـن و   فرمايد كه حركت اشاره مي 47در آيه 

باشد، نبايد ريائي باشد كه موجـب انسـداد راه الهـي و منجـر بـه      ... جهاد  و

                                                 
إِنَّ هذه أُمتُكُم أُمةً واحدةً وأَنَا «: فرمايد مي 92خداوند در سوره انبيا آيه  به عنوان نمونه. 1

اين است امت شما كه امتى يگانه است، و مـنم پروردگـار شـما، پـس مـرا      ؛ربكُم فَاعبدونِ
   ».بپرستيد
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  .شكست خواهد شد

بنابر اين اتحاد، راهبردي براي پيروزي جبهه مسلمين است، اما ايـن بـه   

مقام معظم . معناي تكثرگرايي در حق و كنار گذاشتن عقايد حقه خود نيست

  :فرمايند توجه دادن به اين نكته ميرهبري با 
ى اين نيست كه شيعه يا سـنى، عقايـد يكـديگر را     مسئله، مسئله

ى خودش را دارد، هر كسـى تـابع    قبول كنند؛ نه، هر كسى عقيده

مسـئله ايـن   . اى رسيد، درست است استدالل است و به هر عقيده

ى دشـمن   است كه اصحابِ عقايد مختلـف، بايسـتى بـه وسوسـه    

كنند، به جان هم نيفتند، با هم دشمنى نكنند و نسـبت بـه   گوش ن

  1.هم كارشكنى نكنند

وحـدت در   تيـ رعا يدارد كـه قـرآن حتـ    تيموضوع آن چنان اهم نيا

 64 هيـ در آ خداونـد ؛ داند را مهم مي گريد يميابراه انيمشتركات اسالم و اد

  :ديفرما آل عمران مي

G ل ايقُلتابِ تَعالَوا اياَهلَ الك كَل ب واء سـ هنَنـا يم ـ و َب د الَّـا اللّـه و      نَكُمي اَلّـا نَعبـ
بعضُنا بعضاً اَرباباً من دونِ اللّه فَان تَولَّوا فَقولوا اشـهدوا   تَّخذَيو ال ئاًيالنُشرِك بِه شَ
مـا و شـما    انيـ كه م يبر سر سخن ديياياهل كتاب ب يا: بگو ؛Fبِاَنّا مسلمونَ

 مياو نگـردان  كيرا شر يزيو چ ميجز خدا را نپرست: كه ميستياست با كساني

ـ ازا[پس اگـر   رد؛ينگ ييخدا به خدا يرا به جا گريد ياز ما بعض يو بعض  ني

  �.ميكه ما مسلمان ديشاهد باش: دييگرداندند، بگو يرو] شنهاديپ

                                                 
 .1385/ 10/ 25سخنراني  .1
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در مشـتركات   نكـه يداده شـده و ا  يبا اهل كتاب دستور به همـدل  يوقت

و اشتراك  يضرورت همدل يو سن عهيدر مورد ش ياول قيرهمراه باشند به ط

  .شده است شتريب يمساع

به طور كلي هرجا سخن از واليت و صراط مستقيم الهي اسـت، مقـارن   

در قـرآن  هـم ايـن    . موضوع وحدت و حفظ آبرو و ابهت امت اسالمي است

  :مساله مورد توجه قرار گرفته است

Gوامج لِ اللّهبواْ بِحمتَصاء عدأَع إِذْ كُنتُم كُملَيع ةَ اللّهمعاذْكُرُواْ نالَ تَفَرَّقُواْ وا ويع
ارِ فَأَنقَـذَكُ    نَ النـَّ فْرَةٍ مـشَفَا ح لَىع كُنتُمانًا وإِخْو هتمعتُم بِنحبفَأَص نَ قُلُوبِكُميب م فَأَلَّف

 لَكُم نُ اللّهيبي كا كَذَلنْهونَمتَدتَه لَّكُملَع هاتآيF1  
در اتحاد مسلمين است نشان ) پيامبر(اين آيه كه مربوط به نقش واليت 

دهد كه حضور ولي خدا باعـث همـدلي در مسـير اتحـاد امـت اسـالمي        مي

  .شود، مانند جريان پيمان اخوت در مدينه مي

يرد نه البته روشن است كه هرگونه اتحاد بر محور واليت بايد صورت بگ

آنكه خود وحدت موضوعيت داشته باشد؛ اما در هرحال اين پيام مهم وجـود  

هـاي   كننـد كـه گـروه    دارد كه واليت و ياران ايشان به گونه اي عمـل مـي  

ولو بـه نـام    -ها و رفتار مختلف اسالمي زير پرچم اتحاد قرار بگيرند و آموزه

  . موجب اختالف نمي شود -اسالم و اهلبيت باشد

                                                 
  .103ل عمران، آيهآ سوره. 1
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  روايي وحدت مستندات

  :هاي متعددي از روايات در مورد وحدت وجود دارد دسته

 :شمارند ها با ارائه مالك، عوامل اتحاد را بر مي برخي از آن

أهـل اهللا عزوجـل    �اهل البيت�فأنتم  . ..: 6قال رسول اهللا 

شـما  1؛الذين بهم تمت النعمة و اجتمعت الفرقة و ائتلفت الكلمة

كه به بركت شما، نعمت كامل گشـته و   اهل بيت، اهل اهللا هستيد

  .پراكندگي بر طرف شده و اتحاد كلمه پديد آمده است

توان اين پيام را هم به دسـت آورد كـه در معيـار     از اين گونه روايات مي

وحدت هم خود اهلبيت بايد محور قرار بگيرنـد، لـذا نـوع برخـورد آنـان بـا       

د توجه واقع شود و نبايد بـه  هاي اعتقادي در اين جا بايد مور مذاهب و گروه

سليقه و راي شخصي خود بـه نـام اهلبيـت عمـل كـرد؛ چنانكـه در شـيعه        

در ادامه ايـن نوشـتار،   . كنند انگليسي هم بنابر تفسير و سليقه خود عمل مي

  .در اين موضوع خواهد آمد :سيره اهل بيت

 :آمده است 7در روايت ديگراز اميرالمومنين 

حد و كتـابهم واحـد أفـأمرهم اهللا سـبحانه     إلههم واحد و نبيهم وا 

خدا يكي، پيامبر يكي  1؛باإلختالف فأطاعوه أم نهاهم عنه فعصوه؟

آيا آنها را خداونـد بـه اخـتالف و دو دسـتگي     . و كتاب يكي است

كنند؟ يا آنها را از اختالف نهي كرده  فرمان داده و او را اطاعت مي

                                                 
 .446، ص 1ج  ،يكاف.1

  .18، خطبه نهج البالغه .1
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  كنند؟ و فرمانش را سرپيچي مي

 :شود روايات اهداف و فوايد وحدت نمايان ميدر برخي از 
ألمؤمنون إخوة تتكافؤ دماؤهم و هم يد علي مـن  : 6قال النبي

مؤمنان با هم برادرند و خونشان برابـر اسـت و در برابـر     1؛سواهم

 .اند دشمن متحد و يكپارچه

هـاي متعـدد آنـان در     اكنون با توجه به وضعيت فعلي مسلمانان و توطئه

اســالمي و حتــي حمايــت از تكفيــر و كشــتار داخلــي  ســركوب كشــورهاي

  .شود مسلمين، اهميت و عمق اين روايات روشن مي

هاي  و برخي ديگر از  روايات مربوط به همراهي مذاهب اسالمي در آيين

  .ديني است

 پيـامبر هركس به سني در نماز اقتدا كند گويي بـه   آمده است تاروايدر 

   :مايدفر مي 7صادق ماما.اقتدا كرده است

 �ولِ اللَّهسر لَّى خَلْفنْ صلِ كَانَ كَمالْأَو في الصف مهعلَّى منْ ص1 �.6م  
مرحوم شيخ حر عاملي نيز در كتاب وسائل الشيعه بابي را به روايات دال  

بر استحباب شركت در نماز جماعت اهل سنت و شركت در صـف اول نمـاز   

  .آنها إختصاص داده است

                                                 
  .404، ص 1 ج، كافي .1
       .299، ص 8 ، جوسائل الشيعه .1
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  در اتحاد اسالمي 7اميرالمومنينسيره 

به عنوان امام اول و نيز صحابي برتر از ديـد مسـلمانان    7حضرت امير

تواند الگوي مهمـي   ، مي)و همچنين يكي از خلفاي مورد احترام امت اسالم(

در نحوه اتحاد مسلمانان باشد، خصوصا كه برخي از رفتارهاي ضد وحدت به 

است به مظلوميت ايشان توجه شود و فرياد شود كه الزم  بهانه اين انجام مي

با توجه به اينكه ادله قاطع و . حقانيت و مظلوميت ايشان را به جهان برسانيم

متواتري بر حقانيت ايشان در خالفت بالفصل پيامبر وجود داشته و دارد نوع 

نكتـه  . رفتار ايشان در حوادث پس از پيامبر، راهگشاي امروزِ ما خواهـد بـود  

ست كه حق خالفت و تحقق واليت سياسي ايشان امر شخصي و مهم آن ا

يك حق جزئي و فرعي نبوده است كه قابل اغماض باشد، اما با همـه ايـن   

دهنـد و   احوال، آن حضرت مصالح كلي جهان اسالم را مورد توجه قرار مـي 

هـاي خـود    تـر از صـف بنـدي    جبهه بندي خارجي دشمنان اسـالم را مهـم  

  . دانند مسلمانان مي

  :گويد در اين مورد چنين مي ;شهيد آيت اهللا مطهري
از اظهار و مطالبه حق خـود و شـكايت از رباينـدگان آن     7لىع

خوددارى نكرد، با كمال صراحت ابراز داشـت و عالقـه بـه اتحـاد     

هاى فراوانـى در نهـج البالغـه     خطبه. اسالمى را مانع آن قرار نداد

ها موجب نشد كه از در عين حال اين تظلم. شاهد اين مدعى است

در جمعـه و  . صف جماعت مسلمين در مقابل بيگانگان خارج شود

كرد، سهم خويش را از غنائم جنگى آن زمـان   جماعت شركت مى

و [نمـود، طـرف شـور     كرد، از ارشاد خلفـا دريـغ نمـى    دريافت مى

 )2( حديث انتظار � 138

در جنگ مسـلمين  . داد گرفت و ناصحانه نظر مى قرار مى] مشورت

وقت مايل است خودش شخصا شركت نمايـد   با ايرانيان كه خليفه

اگر شخصا به ميـدان   ...زيرا ،شركت نكن ،خير: دهد على پاسخ مى

 ريشه و بن عـرب ايـن   ؛هذا اصل العرب: نبرد بروى خواهند گفت

كنند تا تو را از بين ببرند و اگـر   نيروهاى خود را متمركز مى. ستا

مانان خواهنـد  تو را از بين ببرند بـا روحيـه قـويتر بـه نبـرد مسـل      

  1.پرداخت

جهـان اسـالم    تيـ و مركز فـه يشود كه حفظ جان خل روشن مي نيبنابرا

امان ماندن آن از خطرهـا   يدارد كه برا تيچنان اهم 7نينمرالمويام يبرا

  .كند راهكار مستدل ارائه مي

   انيبا ابوسف 7نيرالمومنيام رفتار

خواست كه  7نيرالمومنياز ام انيابوسف امبر،يپس از رحلت پ انيجر در

را  گـران يو د رنديداشته باشند كه خالفت را باز پس بگ يبا هم طرح مشترك

ـ ا .درخواست را قبول نكرد نيا رياما حضرت ام ،كنار بزنند  شـان يرفتـار ا  ني

از  يريها حفـظ اصـل اسـالم و جلـوگ     از آن يكي كه داشت يمختلف ليدال

مصالح عـام الزم   نيادر زمان ما هم  نيبنابر ا ؛خاص است طيتفرق در شرا

تصـور و برداشـت    يهـاي انحرافـ   از گروه يجا برخ نيدر ا.شود تياست رعا

 ادهيـ توان رفتار معصوم را در زمان خودمان پ ينم نديگو دارند  و مي يگريد

امام نبوده است و ضمنا معصـوم هـر    يبرا يكاف يرويآن زمان ن رايز ،ميكن
                                                 

 .144، خطبهنهج البالغهبر اساس  20 -19صص، امامت و رهبري.1



  139 � ها و چالشها فرصت( االول؛ آغاز امامت امام عصر عينهم رب

 

ـ امـا ا . سـت يمـا ن  يبـرا  يريخود را دارد كه قابل الگـوگ  صيزمان تشخ  ني

رفتار زمان معصوم  اريمالك در زمان ما  همان مع رايز ،برداشت باطل است

و  يحـق اجتمـاع   نينبود و مهـم تـر   يحق شخص كيبا آنكه امامت . است

 نگونهيشود كه امام ا مصالح باالتر جهان اسالم باعث مي يول ،است ياسيس

ما از  تياست و تبع كيراتژحركت است كيدر واقع رفتار حضرت . عمل كنند

 كياست نه  يعقل يعمل راهبرد كيدر زمان خودمان هم به عنوان  شانيا

  .يساده مذهب يريالگوگ

 كيو رفتـار اسـتراتژ    يـي وال راثيـ م  نيهم بر اساس ا ياسالم انقالب

  .كند را دنبال مي نيوحدت آفر يشكل گرفت و همان آرمانها

  ي نابود كردن ظرفيت اتحاد اسالميتقابل دشمنان با انقالب اسالمي برا

كـه  -انقالب اسالمي باعث جذب دلهاي مختلف شد و آحـاد مسـلمانان   

مجذوب انقالب شدند؛ لذا دشمنان براي انتقام گـرفتن از   -شيعه هم نبودند

هاي شـيعه و سـني بپردازنـد تـا در      اين حركت سعي دارند به تحريك گروه

، چالشـهايي در برابـر انقـالب    قالب مراسم خاص مذهبي و تعصبات هركدام

  1.اسالمي و نظام ايجاد كنند

                                                 
دشمن ديـد كـه وقتـي انقـالب     .. .:بخشي از فرمايشات رهبر معظم انقالب در اين مورد .1

در ايران پيروز شد، عظمت اين انقالب و تشعشع ايـن انقـالب، چطـور در دنيـاي      اسالمي
هـايي كـه شـيعه     ها را به خـود جـذب كنـد؛ دل    اسالم و در كشورهاي اسالمي توانست دل

ها نفر از برادران اهل سنت در كشورهاي عربي، در كشورهاي آفريقـايي، در   ميليون. نبودند
ند و از اين ناحيه، دشـمن ضـربه خـورد؛ از اتحـاد     كشورهاي آسيايي مجذوب انقالب شد

� 

 )2( حديث انتظار � 140

له در حالي اتفاق مي افتد كه ظرفيـت انقـالب اسـالمي بتوانـد     اين مسأ

دنياي اسالم را به اتحاد هدايت كند و ذخائر مادي و معنوي امـت اسـالم را   

احياء نمايد و از زير يوغ استعمار و اسـتكبار خـارج كنـد؛ چنانكـه بـا تحقـق       

تـوانيم   از اهداف انقالب و صدور پيام آن به كشورهاي اسـالمي مـي   بخشي

هاي جاسوسي  اين هدفگيري و حركت رو به جلو را مشاهده كنيم، اما شبكه

كنند نيروهاي امت اسـالم   و اطالعاتي دشمن با درك اين موضوع سعي مي

را به اصطكاك بكشانند و انقالب را هم يك حركت متعصبانه مذهبيِ خاص 

بينيم  دهند تا امت اسالم از گرايش به آن و اهدافش دور بماند ؛ لذا مي جلوه

بيـت هـم    هاي خاص به نام تشيع و اهـل  هاي اختالف افكنانه گروه حركت

  .گيرد مورد حمايت آنان قرار مي

  شبهه  كيرفع 

شـود   مطرح مي يو سن عهيش نياتحاد ب دهيكه در برابر ا ياز شبهات يكي

 ها ينيهاي متعدد به فلسط كمك يو انقالب اسالم انيعين است كه مثال شآ

ها هم نه تنها  و آن ستنديهم ن عهيكند كه ش مي يهاي اسالم نهضت يو برخ

صورت كمـك   نيدر ا. ستنديا مي رانيبلكه معموال در برابر ا ،ستنديقدردان ن

  دارد؟  يهيموارد چه توج نيدر ا يو همدل

                                                                                                  
� 
. دشمن ضربه خورد -ها  هاي آحاد مسلمان دل -ها به جمهوري اسالمي  ها، از توجه دل دل

 .ميخواهد اين توجه را از بـين ببـرد؛ چـه جـور؟ بـا ايجـاد دشـمنىِ بـين شـيعه و سـني          

)27/9/1387.( 
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 انيعيو ش رانيكه با ا ييرخوردهاو ب ها يناسازگار نيآن است كه ا پاسخ

مسلمان   يعرب يكشورها يمانند عربستان  و برخ ييشود و در كشورها مي

امـا   ،هاي قدرت و ثـروت اسـت   شود مربوط به سران و كانون مي... منطقه و

لذا  ؛ددارن هيفق تيو وال يانقالب اسالم انيبا جر يخاص يتوده مردم همراه

ها  شود نوعا نماد برقرار مي يدر امت اسالمكه  ييدر اجتماعات و نهضت ها

شـود و در   داده مـي  شينما يمربوط به امام و رهبر انقالب اسالم ريو تصاو

  .است كينزدبه هم  ها انيجر نيو اهل سنت در ا انيعيهاي ش كل دل

  ها با انقالب و نظام اسالمي  تقابل اين جريان

نسبت به نظام اسالمي  هاي مختلف به تقابل و توهين اين گروه به بهانه

به دليل آنكه بزرگان نظام اسالمي بر اتحاد تاكيد مي كنند و با . اقدام كردند

اقدامات تفرقه افكنانه  و سوء استفاده آن ها از عنوان واليت، مخالفـت مـي   

كنند ، آن ها نيز بر اساس پافشاري بر برائت و لعن با نظام اسـالمي تقابـل   

هاي مختلف ، مسئوالن نظـام را مـورد هجمـه و     ايجاد مي كنند و به بهانه

اهانت قرار مي دهند ؛ به عنوان نمونه در جريان تشييع يكي از عناصر ايـن  

جريان با آنكه رهبر معظم پيامي هم براي وفات ايشان صادر كرد و در يكي 

هاي اهل بيت مكـاني بـراي دفـنش در نظـر گرفـت، امـا برخـي از         از حرم

  .و آشوب در مراسم او پرداختندطرفداران وي به بلوا 

 .ايستادندبه صورت كامل در برابر نظام اسالمي نيز ، 88در طي فتنه ي 

بـه جـاي محكـوم كـردن اهانـت        سخنرانيهاي عجيـب،  بادوران فتنه  در 

هـا   كه در اين اهانت(هاي ضاله و منافقين و فرقه 7كنندگان به امام حسين

 )2( حديث انتظار � 142

موجـب   اين كـار ايشـان  ؛ پرداختند، به محكوم كردن نظام )همكاري داشتند

و  گروهشادماني گسترده و حمايتهاي بي دريغ آمريكاييها و انگليسيها از اين 

در اختيار قرار دادن مقادير قابل توجهي از امكانات به منظور تحقق اهـداف  

 .ايشان گرديده است

وهن شيعه، در منظـر عمـوم انسـانهاي     موجبات ، عالوه بر آنكهاين گروه

د؛ مواضع وحدت بخش امام امـت در  نساز فراهم ميرا ن و غير مسلمان مسلما

بيداري اسالمي را نيز هدف هجوم خود قرار داده و با تزريق منـابع نـامعلوم و   

البته نامحدود مالي، اقدام به فحاشي و توهين به مقدسات اهل سنت نمـوده و  

ـ  رفتارهاي اصطالحا مذهبيبا ترويج برخي  ين بـرادران  موجب تفرقه اساسي ب

د، همانند تشويق به برگزاري و نمايش رسـانه اي هفتـه   نشو سني و شيعه مي

  .برائت در طول هفته وحدت و ترسيم و ترويج رسانه اي عيد غدير ثاني

از سوي ديگر با وجود اينكه آنها  بيشتر اهتمامشان به اصـطالح احيـاي   

 عليـه مي عجيـب،  شعائر شيعي و حمايت از تشيع و اهلبيت است، اما در اقدا

فعاليـت  ) كه از شيعيان حزب اهللا متشكل هسـتند (در لبنان مقاومت اسالمي 

  .كنند مي

 از پشـتيباني  و حمايت ادعاي اينكه باوجود جريان نمونه ديگر اينكه اين

و تهديد حـرم  (سوريه ماجراي در اما دارد، را بيت اهل محبان و شيعيان تمام

. است نكرده اظهارنظري ك ترينكوچ ) و كشتار شيعيان 3حضرت زينب 

 بـود  3زينـب   حضرت مطهر مرقد تخريب صدد در دشمن زماني كه حتي

  . نشد داده نشان فرقه اين از العملي عكس هيچ
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از ) بـه عنـوان سـردمداران تفرقـه    (حمايت اسـتعمار و سـران اسـتكبار   

  هاي مربوط به اين جريان ها فعاليت

كامـل خـود همـواره از سياسـت     استعمار و استكبار در تاريخ پيدايش و ت

اختالف افكني براي دوام خود بهره گرفتـه اسـت،  تنهـا در يـك نمونـه از      

اقدامات آنها در دو قرن اخير، پس از آنكه از شروع نهضت بيداري مسلمانان 

هراسان شدند، به ايجاد فرقه هايي جداگانه در عـالم تشـيع و تسـنن اقـدام     

  1.ايش امت اسالم داشتندنمودند كه همگي هدف مشتركي در فرس

بـراي  (يكي از اقداماتي كه  استعمارگران مانند انگليس در دوره معاصـر  

انجـام  ) ايجاد تفرقه مذهبي بين شيعه و سني و ايجاد پروژه شـيعه هراسـي  

دادند آن است كه طرح هالل شيعي را به ميان آوردند كه در اين طرح ادعـا  

هاي شـيعه سـعي دارنـد     ي گرايشكنند برخي از كشورهاي اسالميِ دارا مي

يك منطقه خاص در امت اسالمي را تصرف كنند و اهل سنت را در حصر و 

محاصره خود در بياورند تا تدريجا ديگر مسلمانان را تحـت نفـوذ و سـيطره    

 .خود درآورند

قابل ذكر است كه برجسته نمودن موضوع  هالل شيعي به زبـان ملـك   

دهد اسـتكبار در راسـتاي مراحـل     شان ميعبداهللا اردني مطرح شد كه اين ن

جنگ نرم به مشغول ساختن مذاهب اسالمي به همديگر و شيعه هراسـي و   

 .يا سني هراسي اقدام نموده است
                                                 

قاديانيه  در اهل سنت و كشورهاي عربي و وهابيت را ،بهائيت را بين شيعيان منطقه ايران .1
 .را در شبه جزيره هند و پاكستان راه اندازي نمودند
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 حمايت بيگانه و پروژه مرجع سازي

هاي دخالت بيگانگان در دنياي اسـالم، حمايـت از رفتارهـا و     يكي از راه

هـاي   فع عـام آن بـه ايـن كـانون    جريانات به اصطالح ديني است كـه منـا  

ها  گردد؛ ازجمله برخي از اشكال عزاداري كه در اين جريان استعماري بر مي

  .دهند  را مورد حمايت قرار مي) مانند قمه زني(شود انجام مي

  :كنيم دراين جا مستنداتي در اين مورد ذكر مي 

د، عالمه محمد جواد مغنيه، از علماي بزرگ عراق، در كتاب تجارب خـو 

  : گويد ؛ مي�ها هايي براي زنده كفن�بحثي دارد تحت عنوان 
زنان هديـه نمـود و    دولت انگليس در ماه محرم، هزار كفن به قمه

هنگامي كه دولت آمريكا از آن با خبر شد، براي آن كه فرصـت را  

  1.ندهد، دو هزار كفن به آنها هديه نمود از دست

آورده  Sozioloyie ابـراهيم الحيـدري در كتـاب    ،شناس عراقي جامعه 

  :است
زمـان بـا    سفير انگليس در بغداد بعد از جنـگ جهـاني دوم و هـم    

ر، مقدار زيادي چـاي  ها در بازا كاهش مواد غذايي و افزايش قيمت

ها و مجالس عزاداري را از طريق شخص  و سيگار مورد نياز هيئت

جالـب اينكـه بـه     .ها تقديم كرد ثالثي به بعضي از مسؤولين هيئت

ها مقدار زيادي پارچة سفيد هم براي استفاده در مراسم  اين هيئت

                                                 
  .450 - 449، ص تجارب .1
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   1.زني داده شد قمه

بـاره    در ايـن  �هـا  ل؛ كليـد مشـك  :اهـل بيـت  �دكتر تيجاني نيز در كتاب 

هـا مقـدار زيـادي     انگليسـي  …: فرمـود  يكـي از علمـاي گذشـته مـي     :نويسد مي

   2.كردند تقسيم مي - در كربال - هاي عزاداري  در ميان دسته) براي قمه زني(شمشير،

از سوي ديگر در برخي موارد رسانه ها و شبكه هاي استعماري و بيگانه افرادي 

به دليل  ضديت با انقالب اسالمي و اهداف نظام، بـه   كه صالحيت ندارند را صرفاً

عنوان مرجع معرفي مي كنند؛ مثال اين اتفاق در مورد شخصي بـه نـام كـاظميني    

بروجردي اتفاق افتاده است كه پس از بيان ادعاهاي خـاص در مـورد مهـدويت و    

عالئم ظهور به تدريج مخالفت خود را با حكومت اسالمي آشكار مي كند و رسـانه  

  1.به او مي دهند  "آيت اهللا  "هاي معاند  با تمجيد از فعاليت هاي وي ، لقب 

  كالم علما و مراجع

 پيشينه توجه علماي دين به موضوع اتحاد

علماي اسالم در طول تاريخ به موضـوع حفـظ ابهـت امـت اسـالمي و      

بـه عنـوان نمونـه در    جلوگيري از استيالي كفار اهتمام خاصي داشـته انـد؛   

اي جهت حفظ وحدت اسالمي صادر  شروطه مراجع تقليد شيعه بيانيهدوران م

                                                 
1 : Ibrahim Al-Haidari, Sozioloyie. P. 176.  

 .186، ص ها اهل بيت كليد مشكل .2

مهـر   28 -گزارش بي بي سي فارسي از گفتار احمد شهيد در نقض حقوق بشر در ايران.1
1390.  
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  :كردند و نوشتند
گانـه مسـلمين    هـاي پـنج   چون ديديم كه اختالف فرقـه  

موجـب  ) اختالفاتي كه مربوط به اصول ديانـت نيسـت  (

اسـت، بـه     انحطاط دول اسالم و استيالي خارجيان شده

ــاع از شــريعت    ــه و دف جهــت حفــظ كلمــه جــامع ديني

ديــه، فتــاواي مجتهــدين عظــام كــه روســاي شــيعه محم

جعفريه هستند، و مجتهدين اهل سنت، اتفاق نمـوده بـر   

اتفاق شد بـر وجـوب    …وجوب تمسك به حبل اسالم

اسـالم و نگهـداري    اصـل  اتحاد تمام مسلمين در حفـظ 

هـاي اسـالمي از تشـبهات دول بيگانـه و      جمع مملكـت 

جميعـا  هاي صـليبيه، متحـد شـد راي     هاي سلطنت حمله

براي حفظ حوزه اسالميه بر اين كه تمـام قـوت و نفـوذ    

گونـه   خود را براين خصـوص مبـذول داريـم و از هـيچ    

چنانچه حـق   …اقدامي كه مقتضي است فروگذار نكنيم

اشداء علي الكفار رحمـاء بيـنهم و متـذكر     :تعالي فرموده

سازيم عامه مسلمانان را به برادري كـه خداونـد بـين     مي

كنـيم وجـوب اجتنـاب از     بست و اعالن مي تمام مومنين

…چيزهايي كه موجب نفاق و شقاق است
1
.  

اهللا نوراهللا نجفي اصفهاني، آخوند خراسـاني، سـيد اسـماعيل صـدر،      آيت

الشريعه اصفهاني و شيخ عبداهللا مازندراني از امضـاكنندگان ايـن بيانيـه     شيخ

                                                 
. 42ص ،ينجف يموس ،يحاج آقا نوراهللا اصفهان دارگرانهينهضت ب خيو تار ياسيس شهياند 1
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  1.بودند

 ه دشمنشناخت ترفندهاي تفرقه افكنان: مقام معظم رهبري

خـوب  . انـد  دشمنان دنياي اسالم دنبال اين فكرند، دنبال ايـن نقشـه  ... 

مذاهب اسالمي گريبان يكديگر را بگيرنـد   ،فهميدند كه اگر در دنياي اسالم

و كشمكش با همديگر را شروع كنند، رژيم غاصب صهيونيست نفس راحتي 

طـرف  خواهد كشيد؛ اين را خوب فهميدنـد، درسـت فهميدنـد؛ لـذا از يـك      

اندازند كه نه فقط شيعه را تكفير كنند، بلكـه   هاي تكفيري را به راه مي گروه

بسياري از فرق اهل سنّت را هم تكفير كننـد؛ از آن طـرف هـم يـك عـده      

مزدور را به راه بيندازند كه براي اين آتش هيمه فـراهم كننـد، بنـزين روي    

وسـائل ارتبـاط جمعـي و    . شنويد، يا خبر داريد بينيد، مي آتش بريزند؛ كه مي

آن ! در كجـا؟ در لنـدن  ! گذارند؛ در كجا؟ در آمريكا رسانه در اختيار اينها مي

تشيعي كه از لندن و از آمريكا بخواهد براي دنيا پخش بشود، آن تشـيع بـه   

  1.ددرد شيعه نمي خور

؛هم شيعه توجه كند، هم سني، بازي دشمن را نخورند؛ )نكته( به اين ... 

كه آمريكا از آن حمايت مي كند و آن تشيعي كه از مركـز لنـدن   آن تسنني 

ها مثل هم هستند؛ هردو برادران شيطان هستند و  شود به دنيا، اين صادر مي

  2.هر دو عوامل آمريكا و غرب و استكبار هستند
                                                 

  .همان .1
  .در ديدار با كارگزاران حج 1392شهريور  20بيانات مقام معظم رهبري در تاريخ  .1
 .1393ي در مرقد امام سال سخنراني در سالگرد ارتحال امام خمين .2

 )2( حديث انتظار � 148

 شناخت مزدوران دشمن: حضرت آيت اهللا العظمي مكارم شيرازي

خارج از كشور كه در مورد تشيع  هاي ايشان در مورد فعاليت برخي شبكه

  :گويند مطالب خاص دارند چنين مي
اخيرا يك آدم بي سواد و روحاني نما در لنـدن، بـه نـام     

شــيعه، بــه مقدســات برخــي از مــذاهب اهانــت كــرده،  

هاي ناروا و عجيبي به يكي از همسران پيامبر داده  نسبت

 اين آدم يا مـزدور . ها نموده است و فحاشي عجيبي به آن

تر برخي از  و مامور است يا سفيه و ديوانه؛ اما از او نادان

ها گفته انـد   علماي وهابي هستند كه به استناد اين حرف

  1.اند شيعيان باطن خود را آشكار كرده

  موانعي به رنگ دين: ;شهيد مطهري

ايشان با شناخت دقيق از انحرافاتي كه توسط جاهالن در جامعـه ايجـاد   

  :گويد شوند، چنين مي ز انحراف توده مردم ميشود و زمينه سا مي
هـا و بـي خبرهـا،مظهر قـدس      ها و نادان هر وقت جاهل

ها را سمبل مسلمان عملي  وتقوا شناخته شوند و مردم آن

هاي منفعت پرسـت   بدانند، وسيله خوبي به دست زيرك

ها را آلت مقاصد خويش  ها همواره آن اين زيرك. افتد مي

ها سدي محكم جلوي افكار  جود آندهند و از و قرار مي

بسيار ديـده شـده  اسـت كـه     . سازند مصلحان واقعي مي

عناصر ضد اسالمي رسما از اين وسيله استفاده كرده اند؛ 

يعني نيروي خـود اسـالم را عليـه خـود اسـالم بـه كـار        

                                                 
  .1388سخنراني، بهمن  .1
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استعمار غرب تجربه فراواني در استفاده از ايـن  . اند بسته

تحريـــك كـــاذب  وســـيله دارد  و در موقـــع خـــود از

احساسات مسلمين خصوصا در زمينه ايجاد تفرقـه بـين   

چقدر شرم آور است كـه مـثال   . كنند مسلمين استفاده مي

مسلمان دلسوخته اي در صدد بيرون راندن نفوذ خارجي 

هـا را نجـات    خواهـد آن  برآيد و همان مردمي كه او مـي 

دهد با نام و عنوان دين و مذهب سدي در مقابل مذهب 

آري، اگر توده مـردم جاهـل و بـي خبـر باشـند،      . گردند

  1.نمايند منافقان از سنگر خود اسالم استفاده مي

  احياي امر اهل بيت از راه صحيح: آيت اهللا العظمي وحيد خراساني

قبل از بيان كالم ايشان بايد دانست يكي  از موارد مهمي كه مورد توجه 

است و گروه هـايي مانننـد   خود اهل بيت بوده روش احياي امر ايشان بوده 

كنند  هاي خود مي شيعه انگليسي به اسم احياي امر اهل بيت اقدام به فعاليت

و ديگران را به مسامحه و سازش با مخالفان و سستي در امـر احيـاي اهـل    

  .دانند بيت مي

آيت اهللا وحيد با اشاره به مساله احياي امـر اهـل بيـت و تبيـين شـكل      

  : كنند تبيين مي صحيح آن، راه اثباتي را 
رحـم اهللا  �: فرماينـد  است كه مـي  7روايتي از امام رضا

يعني خدا رحمت كند كسي را كـه امـر    �احيا امرنا ءالمر

كيف يحيي �: بعد از امام پرسيدند. دارد ما را زنده نگه مي

                                                 
  .334، ص 16، ج مجموعه آثار شهيد مطهري .1
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امـام پاسـخ   . شـود  يعني چگونه امر شما زنده مي �امركم

ـ     �: دادند و علـم النـاس   يـتعلم علومنـا و يعلمـه النـاس ل

يعني علم ما را يـاد بگيـرد و بـه     �تبعونامحاسن كالمنا ال

هـاي كـالم مـا را     اگـر مـردم خـوبي   . ديگران منتقل كند

  .كردند دانستند از ما تبعيت مي مي

... كونوا لنا زينـا : اما جهت اثبات آن است كه فرمودند... 

ها  در نمازهاي جماعت آنان شركت  و به آن: و فرمودند

ها عيادت و سخنان و معـارف   از مرضاي آن. نيدمحبت ك

ها را بيان كنيد و عمده اين است كه براي ترويج اهـل   آن

راه عبـارت اسـت از راه   . ما راه را بلـد نيسـتيم   :بيت

هـا تـرويج    اگر ايـن ... مثال نهج البالغه غوغا است. اثباتي

شود خود اهل سنت ال محاله فطرت دارند و آن فطـرت  

خالصـه، جهـت   . حقيقت  را انكار كندمعقول نيست كه 

اسالم ديـن رحمـت و رسـول    .اثباتي را بايد تقويت كرد

اين دين و رفتار پيغمبـر و  ... اسالم، رسول رحمت است

هاي تكفيري و ايـن   اميرالمومنين جايي براي اين حركت

  1.ها باقي نمي گذارد تندي

  :گويند سپس آيت اهللا وحيد خراساني در مورد خطر اينگونه فقاهت مي
ها واقعا از بين رفته است؛ ايـن   فقاهت در اين گونه جريان

كارها موجب  اراقه دماء محترمه است و دستور خود ائمه 

  2.سب و لعن علني جايز نيست. بر خالف اين است

                                                 
1 http://www.titreakhbar.com/view/27430414  1393خرداد  21خبر.  

2 http://rooyeshnews.com/1393-03-20-20-32-05/71986-
� 
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  حكمت مدارا با مخالفان مذهبي: ;آيت  اهللا العظمي خوئي

ه ترس و مصـلحت  برخي از شبهه افكنان، رفتار مبتني بر وحدت را نشان

بـا رد ايـن ادعـا     ;امـا آيـت اهللا خـوئي   . انـد  سنجي مبتني برخوف دانسـته 

  :گويند مي
) شركت در نماز جماعـت اهـل سـنت    ( از اين روايات 

شود كه حكمت مدارا با اهـل سـنت در نمـاز     استفاده مي

جماعت و مانند آن مبتني بر ترس از ضرر نيست، بلكـه  

حت نوعيـه و اتحـاد   حكمت مدارا با آنان رعايـت مصـل  

كلمه مسلمين است بي آنكه ترك در نماز ضرري در پي 

 "تشـيع "داشته باشد؛ زيرا در آن روزگار، ياران امام، بـه  

بـه شـركت در    7بنابر اين دسـتور امـام  . معروف بودند

نماز به جهت شناخته شدن آنان نبود، بلكه براي مـودب  

با اوصـاف  شدن به اخالق نيكو بود تا با اين رفتار، شيعه 

زيبا و دور از تعصب و عناد و لجاحت شـناخته شـود و   

را كـه اصـحاب     7گفته شود خدا رحمت كنـد جعفـر  

  1.خوبي تربيت كرده است

مسلما در زمان ما هم اين برداشـت غيـر مسـلمانان و نيزغيـر شـيعيان       

هاي اهل بيتي  اهميت دارد؛ بدين معنا كه اگر رفتار ما مبتني بر ادب و آموزه

ها اين خواهد بود كـه ايـن افـراد تربيـت شـده       دوي باشد، برداشت آنو مه

                                                                                                  
� 

3930320060123.html .1393خرداد  20 خبر   

  .318ص ،يو وحدت اسالم عهيامامان ش .1
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مكتب انتظار و مهدويت هستند و دوران ظهور موعود آنـان نيـز مبتنـي بـر     

  .هاست استقرار اين روش

هاي مالي كـه بـراي    ها و حمايت از موارد ديگر اين نكته است كه هزينه

اسـت، يعنـي هـم     شود  از يك منبع مشـترك  هاي اختالف افكن مي رسانه

هاي سلفي ضد شيعي و هم شيعه انگليسي كه با توهين و لعن علنـي   شبكه

شوند و اين نشانه منافع مشـتركي   كند از منابع مشترك تغذيه مي فعاليت مي

  .ها براي دشمنان اسالم دارند است كه اين

  جمع بندي تعريف و تمايز اسالم انگليسي  و اسالم ناب

يا سازمان مذهبي خاصي نيست، بلكه مجموعه  تشيع انگليسي، نام گروه

افكار و رفتارهاي انحرافي و افـراط گرايانـه هسـت كـه در هرزمـان در دل      

  .كند جامعه شيعي رسوخ مي

به عبارت ديگر در برابر اسالم ناب محمدي كه مبتني بر شناخت صحيح 

است، صورت  :و قاعده مند و اجتهادي از متون اسالمي و سيره اهل بيت

شـود كـه داراي    ري  از دين و به طور خاص، اسالم  تشيع تعريـف مـي  ديگ

  .شاخصه هايي است

   برخي از شاخصه ها 

هـا غـرق    ها دورند، ولي در همان بـدعت  كنند از بدعت ها ادعا مي آن. 1

  1.اند متذكر شده 7اين معيار را امير المومنين. اند شده

                                                 
 .87خطبه  ،نهج البالغه .1
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به صورت رسـمي و بـا    ها ارائه نوع خاص و مشمئز كننده از عزاداري. 2

راه رفـتن بـر    ،مانند قمـه زنـي  (هاي اين جريان است پشتوانه فتوا، از بدعت

هاي عـزاداري   و نيز توسعه دهه)  روي آتش، خار و شيشه  به اسم عزاداري

شود، ماننـد   هاي اصيل و ناب اسالمي در آن مخدوش و حذف مي كه آرمان

وحدت و رحمت در مقابـل   ظلم ستيزي، دفاع از مظلوم، عدم سلطه پذيري،

 .تعصب بي مورد 

 .اينكه اين گروه ها داراي افكار انحرافي و افراطي هستند. 3

هاي جاسوسـي و   با واسطه يا خواسته و  ناخواسته در خدمت سرويس. 4

 .استعماري هستند

اهل عمل و جهاد و مجاهدت نبودن و تنها براي كارهـاي تبليغـي و   . 5

نـي اهـل گريـه و مويـه و مراسـم ظـاهري در       صوري هميشه آماده اند، يع

باشد؛ ولي در موقعيت واقعي جهـاد حضـور    7موضوعاتي مانند امام حسين

 .ندارند

ممانعت از شكل گيري يك حكومت مقتدر شيعي در منطقـه اسـت،   .  6

مثال در ايران به بهانه برخورد آنان در كارهايي مانند قمه زني، به تـوهين و  

كنند در حـالي   عيف حكومت شيعي ايران را دنبال ميپردازند و تض تحقير مي

كه افراد همفكر و همراه اين جريانات در زمـان طـاغوت قائـل بودنـد بايـد      

 . حكومت طاغوت را حفظ كرد، چون به هرحال حاكم شيعي است

ارائه  وجهه حزبي براي تشيع بـه جـاي آنكـه آن را بـه شـكل يـك       . 7

نتيجه تصور امت اسالم اين خواهد  مذهب پايدار و اصيل معرفي كنندكه در

 )2( حديث انتظار � 154

شد كه شيعه اساسا حالت حزبي دارد  و بنـا را بـر نـزاع و اخـتالف و فرقـه      

 .گرايي گذاشته است

در جهـان  ) و لـو ناخواسـته  (فراهم شدن اسباب اهانت به اهل بيـت  .  8

ها و نقض غرضي كه بـراي حمايـت از    اسالم به واسطه كارهاي اين جريان

 :به عنوان نمونه. اهل بيت داشتند

فخر رازي درتفسير خود پس از بيان اينكه سب و دشنام، باعث بغـض  

كند اين از  افتد، بيان مي شود و فرد به كفر گويي هم مي در گروه مقابل مي

شود بيشتر جاهالن و عوام شـيعه شـيخين را    اموري است كه مشاهده مي

نيز علـي را سـب   آورند، پس او  كنند و او را به خشم مي نزد سني سب مي

پرسند تو كه علـي را دوسـت داري چـرا او را سـب      وقتي از او مي. كند مي

هدفم به خشم آوردن شيعيان است و هيچ كاري :گويد كردي؟ در پاسخ مي

هـا   تـر نديـدم، چـرا كـه آن     را براي به خشم آوردن شعيان از اين كار موثر

  1.كنند بزرگان ما را لعن مي

تشـيع، امكـان جهـاني بـودن و قابليـت       با تصـوير سـازي خـاص از   . 9

 . كنند هاي آن براي جهاني شدن را مخدوش مي آموزه

ها همه مسائل را از محور  اين جريان: وحدت ستيزي و تفرقه افكني. 10

معنـايي مخـدوش از وحـدت ارائـه     . كنند سني مطرح مي –اختالفات شيعه 

و معناي صـحيح  هاي متقابل شكل بگيرد  كنند تا اعتراض و جبهه گيري مي

                                                 
 .218ص  ،7، ج روح المعاني .1
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 .كنند و مرسوم از وحدت را به دست كشيدن از عقايد شيعي تفسير مي

بـه  : بهانه جويي و وارونه سازي حقايق در موضوعات امت اسـالمي . 11

خوانند و  عنوان نمونه برگزاري نماز وحدت شيعه و سني  را نوعي بدعت مي

دو ) سـالمي مانند همايش كنفرانس ا(از آن سو وقتي در اجتماعات مشترك 

 . پردازند هاي وحدت مي خوانند به تمسخر برنامه مذهب، نماز جدا مي

تشكيل حكومـت اسـالمي را تحقـق اهـداف كمونيسـتي و وهـابي        . 12

هاي تفرقه افكنانـه خـود كـه باعـث تحريـك مـذاهب        دانند، اما فعاليت مي

 .دهند شود را هدايتگري و روشنگري جلوه مي مي

ه و عرفان به بهانه مغايرت كـالم امثـال ابـن    مخالفت با اصل فلسف. 13

  ؛:هاي اهل بيت با آموزه... عربي و

هرگونه قرائت مخالف خود راتا حـدكفر و  : انحصارگري شديد ديني . 14

خوانند، درنتيجه آنهـارا تكفيـر و    ها را ملعون مي دانند و آن خروج از دين مي

خطـاب  ... اليـه، بكريـه و  تفسيق  مينمايند و با اصطالحاتي مانند عمريه، دج

هاي خشن و تروريستي بـراي   نمايند كه اين تفكرات زمينه سازي حركت مي

 .تواند فراهم آورد ها را مي پيروان آن

ارائه چهـره سكوالريسـتي از ديـن و تشـيع؛ مخالفـت بـا حكومـت        . 15

 .اسالمي فعلي ايران

التي در اينكه وظيفه تشيع و عالمانش فقط ارشاد و تبليغ است و دخ. 16

 .امور سياسي  ندارند

 ؛جعل اصطالحات بدون مبناي صحيح علمي. 17

 )2( حديث انتظار � 156

مانند  اصطالح سقيفه ثاني براي انقالب اسالمي؛ جعل اصطالح عالمه  

هاي علمي و عملـي الزم   و آيت اهللا براي افرادي از طيف خود كه صالحيت

  . را ندارند

لمـا و  تخريـب شخصـيت ع  : هاي خاص در موضوع مرجعيـت  برنامه. 18

و موروثي كردن مرجعيت ) بي سواد  خواندن  و منحرف دانستن آنان(مراجع 

  .در سران خود

مانند استناد قمه زني به قـرآن توسـط   : تحريف و سوء تفسير قرآن.  19

 .  امثال هدايتي

 .جهت گيري معكوس در حركت واليي. 20

 آن بوده است كه تواليِ :مي دانيم كه تالش خود اسالم و اهل بيت

مثبت به جامعه مسلمين و داخـل ايـن جماعـت جهـت داده شـود ، و والي      

منفي يا تبري، به سمت دشمنان اسالم نشـانه رود؛ ولـي دشـمنان همـواره     

ها را به داخـل امـت اسـالم     سعي دارند با حركت معكوس در اين مورد، نزاع

ـ  ر بكشند و رابطه مبتني بر لطف و رحمت را بين مسلمين وكفار و استكبار ب

جريان شيعه انگليسي و ديگر انواع اسالم آمريكايي همين مسـير  . قرار كنند

كنند كه نسبت به دشمنان اصـلي دلسـوزي و مسـامحه دارنـد،      را دنبال مي

  . مانند اينكه مرگ بر آمريكا را مجاز نمي دانند

كند كه نسبت  همانگونه كه تفكر ليبرالي و انحرافي به گونه اي عمل مي
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ولـي  از توجـه بـه جنايـات      1كننـد،  و آمريكا دلسوزي مـي  به حوادث غرب

برخي ديگر هم در دعواي شيعه و .  كنند غفلت مي... فلسطين، يمن، عراق و

تـر از   سني بسيار جدي و تسليم ناپذيرند و برخورد با مـذهب ديگـر را مهـم   

  .دانند برخورد با كفار مي

  نتيجه نهايي

 2.اختلف الناس لو سكت الجاهل ما: 7قال اميرالمؤمنين 

كـرد، مـردم اخـتالف نمـي      اگر جاهل سكوت مـي  :فرمود 7امام علي

بنابراين جهالت . )سبب بسياري از اختالفات، سخنهاي ناآگاهانه است(كردند 

شود كه پروژه نفوذ  برخي خواص و پيروي عوام در جامعه مسلمين باعث مي

م در هـاي بـزرگ اسـال    دشمنان در صفوف مسلمين تسهيل شود و ظرفيـت 

معرض خطر قرار بگيرد و همه اين نفوذ  به نـام و رنـگ دينـي اسـالمي و     

  .شود شيعي واقع مي

                                                 
 .94حمالت پاريس در سال  سپتامبر و 11مانند حوادث  .1
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  ويژه كودك و نوجوان

  1محمد يوسفيان �

  ترين جشن  بزرگ

ادي را دوست داريد؟ چرا مـا جشـن برگـزار    آيا جشن و ش. ها سالم بچه

  ؟دنام ببري دتواني كنيم؟ چند جشن را مي مي

  جشن تولد هر كدامتان را بگوييد كه چه تاريخي است؟

  گيريم؟ اصالً چرا جشن تولد مي

چون روز قبل از تولدمان در اين دنيا نبوديم و خداوند اين نعمت را به ما 

ه همين خاطر هر سال در روز تولدمان جشن ب ؛داد كه پا در اين دنيا بگذاريم

كنند  كنيم و ديگران هم در جشن ما شركت مي گيريم و از خدا تشكر مي مي

  .دهند  و كادو مي

ها جشن  روند مدرسه براي آن آموزان سال اولي كه به مدرسه مي ـ دانش

                                                 
 .مدير واحد كودك و نوجوان مهدويت .1

 )2( حديث انتظار � 162

  .جشن آغاز باسواد شدن است ،علت آن هم مشخص است، چون  گيرند، مي

رسند، جشـني   ها به پانزده سالگي و دخترها به نه سالگي ميـ وقتي پسر

  .گويند جشن تكليف مي  كه به آن ،كنند برپا مي

كنيم؟ چون در اين سن، ما اين لياقت را پيدا  چرا جشن تكليف برگزار مي

د و ويسـ روي ما حساب باز كنـد و كارهـاي خـوب را بن    ،ايم كه خداوند كرده

توانيم دسـتورات خـدا را     ايم كه مي رشد رسيدهاي از  پاداش دهد و به مرحله

  .اطاعت كنيم

ـ جشن قبولي در دانشگاه يا فـارغ التحصـيل شـدن از دانشـگاه را هـم      

چون قبول شدن يا فارغ التحصيل شدن از دانشگاه را  ،كنند ي برگزار ميضبع

  .كنند به همين دليل براي موفق شدن جشن برگزار مي ؛دانند كار مهمي مي

هايي  هاي شيرين و شلوغ در بين جشن زدواج هم يكي از جشنـ جشن ا

يك آقا پسـر، لياقـت اداره    آن شود، جشني كه به واسطه است كه برگزار مي

داري و  و يك دختر خانم، لياقـت خانـه   ،كند و پدر شدن را پيدا مي يك خانه

  .مادر شدن

شـود و   كـه سـرماي زمسـتان تمـام مـي      ـ راستي اول بهار به خاطر اين

رود، آن روز را عيـد   شود و رو بـه شـكوفه و سرسـبزي مـي     طبيعت زنده مي

  .گويند روند و به يكديگر سال نو را تبريك مي گيرند و به ديدن هم مي مي

در ماه رمضان، به خـاطر انجـام    هها بعد از يك ماه روز ـ يا مثالً مسلمان

آن عيد فطر  گيرند كه به اين عبادت بزرگ روز بعد از ماه رمضان را عيد مي

  .گويند كه يك روز شاد است مي
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ترين جشن دنيا اسـت كـه تمـام مـردم      يك جشن ديگر داريم كه بزرگ

كنند، كه اگـر دوسـت    ايران و تمام شيعيان در سراسر دنيا در آن شركت مي

داشته باشي نام آن جشن و علت آن را بداني، جدول زير را پاسخ بده، تا آن 

  .را پيدا كني

  :پر شود چپاز راست به 

  )هادي( 2ـ  14ـ  13ـ  7 :7لقب امام دهم. 1

سـواري در اسـالم بـه آن سـفارش      ورزشي كه مثل تيراندازي و اسب. 2

  )شنا( 26ـ 15ـ  8 :شده است

  )بم( 20ـ  10 :تاريخي در استان كرمان شهري. 3

. كننـــد مـــي.... مـــا را بـــه راه راســـت 7بيـــت قـــرآن و اهـــل. 4

  )هدايت( 25ـ21ـ17ـ19ـ16

  )عالم( 6ـ12ـ17ـ3 .محضر خداست، در محضر خدا، گناه نكنيد... ..5

 :نوشـند  از آن مـي  كآبي در كنار كعبه كـه حاجيـان بـه عنـوان تبـر     . 6

  )زمزم( 9ـ18ـ27ـ18

 21ــ 24ــ 13ــ 5ـ   1 :دوران بعد از نوجواني كـه بهـار زنـدگي اسـت    . 7

  )جواني(

  )روشن( 22ـ23ـ11ـ4. گويند دل مي..... هاي نابينا، به انسان. 8

    

 )2( حديث انتظار � 164

1  2  3  4  

5  6  7  8  

9  10  11  12  

13  14  15  16  

17  18  19  20  

21  22  23  24  

25  26  27    

تـا   7تـا   7براي حل جدول حرف خانـه اول را بنويسـيد بعـد     :راهنمايي

حرف شود بعد حروف را به  27كه   بشماريد و حروف را يادداشت كنيد تا اين

  .دست آيده هم وصل كنيد تا پيام جدول ب

  .7شعبان، روز تولد امام مهدي جشن نيمه :فرين درست حل كرديدآ

ولـي   ،ها يك جشن ديگر داريم كه كمتر به آن توجه شده اسـت  اما بچه
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هـم، شـايد    7اين مناسبت خيلي مهم است و از جشن تولد امـام مهـدي  

تر باشد و آن جشن امامت آن حضرت است، يعنـي روزي كـه حضـرت     مهم

  .به امامت رسيدند 7مهدي

اگر بخواهيم اهميت جشن امامت را بفهميم با يك سؤال توجه شما را به 

  .كنم آن جلب مي

  ترين عيد ما شيعيان چه عيدي است؟ ترين و مهم بزرگ

در غديرخم بـه امامـت رسـيدند،     7بله، عيد غدير، روزي كه امام علي

به دستور خداونـد، در   6باشد كه در آن روز، پيامبر ترين عيد ما مي بزرگ

را به عنوان جانشين و امام بعد از خـود   7اه برگشت از مكه، حضرت علير

اطاعت  7از طرف خدا، دستور دادند كه از امام علي همعرفي كردند و به هم

 7تك و گروهي با امام علـي  جا بودند تك هايي كه آن و پيروي كنند و آن

و به يكديگر گيرند  از آن روز به بعد شيعيان اين روز را عيد مي ؛بيعت كردند

هـا را از پيـروان و شـيعيان امـام      كـه خداونـد آن   گويند و از ايـن  تبريك مي

  .گويند قرار داده است، حمد و شكر مي 7علي

بنابراين ما براي امام اول خودمان به مناسبت به امامـت رسـيدن جشـن    

چه خوب است به مناسبت نهم ربيـع االول سـالروز امامـت امـام      ؛گيريم مي

كه آخرين امام را  شن برپا كنيم و خداوند را شكر كنيم از ايننيز ج 7مهدي

هاي زياد، مـا هـم در ايـن زمـان امـام       زنده نگه داشته است كه بعد از سال

بيعـت كردنـد و    7گونه كه در غدير مردم با امام علي داشته باشيم و همان

ما هم ) كه البته اين كار را نكردند(به ايشان قول دادند كه از او پيروي كنند 

 )2( حديث انتظار � 166

در اين روز بيعت كنيم و به ايشان قـول بـدهيم كـه از او     7با امام مهدي

پيروي و اطاعت كنيم و كاري كنيم كه ايشان از دست مـا راضـي باشـند و    

گونـه كـه    هرچه زودتر ظهور كنند و دنيا را پر از خوبي و نشاط كنند و همان

اين پيام را  :ندبه عنوان امامت فرمود 7بعد از معرفي امام علي 6پيامبر

جا هستند به بقيه مردم برسانند ما هم بايـد روز امامـت    تمام كساني كه اين

گيـريم و اهميـت    كـه خودمـان جشـن مـي     را عالوه بر ايـن  7امام مهدي

دهيم اين روز را به ديگران نيز معرفي كنيم و به همه دنيا اعـالن كنـيم     مي

وند به وسـيله بهتـرين و   كه ما صاحب و رهبر معصوم داريم كه از طرف خدا

  .براي جهانيان معرفي شده است 6يعني حضرت محمد ،آخرين پيامبرش
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  بازي سودوكو

  
  1مريم السادات موسوي �

  .آموزان عزيز سالم دانش

چون امـروز روز  . گويم را به همه شما تبريك مي 7امامت امام مهدي

ـ  جشن و شادي است، مي ن جـايزه  ه برنـدگا خواهيم مسابقه برگزار كنيم و ب

  .بدهيم

ي ما به اين شكل است كه به ترتيب چند جدول سودوكو به شما  مسابقه

حل هر جدول، پانزده . ها را حل كرد، برنده است دهم و هركس زودتر آن مي

  .ثانيه فرصت دارد

                                                 
 .كارشناس كودك و نوجوان .1

 )2( حديث انتظار � 168

هنگامي كه متولد شـدند، بـه پيـامبري رسـيدند و      7حضرت عيسي. 1

  .ندپيامبري خود را به مردم زمان خودشان گفت

  هنگام تولد 7عيسيحضرت پيامبري  :جدول سودوكو

سـاخته شـده    2�2از چهـار جـدول     جدول بزرگ :راهنماي حل جدول

  .بايد كلمات بدون تكرار در آن بيايد 2�2است كه هر جدول 

  

  تولد      پيامبري

  عيسي    تولد  هنگام

  هنگام    پيامبري  

    7عيسي    تولد
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دكي بودند از طرف خداونـد  كو نس هنگامي كه در 7حضرت يحيي. 2

  .به پيامبري رسيدند

  در كودكي 7يحييحضرت پيامبري  :جدول سودوكو

  

    پيامبري  7يحيي  

    در  كودكي  

        كودكي

  پيامبري  كودكي    

  

 )2( حديث انتظار � 170

در سن كودكي به عنوان امام نهم ما شيعيان به امامـت   7امام جواد. 3

  .رسيدند

  در كودكي 7جوادامام امامت  :جدول سودوكو

  

  امامت  در  7وادج  

      امامت  

  7جواد      

  در      جواد
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در سن كودكي به عنوان امـام دهـم مـا شـيعيان بـه       7امام هادي. 4

  .امامت رسيدند

  در كودكي 7هاديامام امامت  :جدول سودوكو

  

      7هادي  

    jهادي    در

  در    امامت  

        

  

 )2( حديث انتظار � 172

  سودوكوي اعداد

  سالگي 8در  7امامت امام جواد. 1

  در كودكي 12ام امامت ام. 2

  سالگي 5در  7امامت امام مهدي. 3

  هجري 260در سال  7امامت امام مهدي. 4

  

8    5  260  

  250      

12    250    
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  در شهر سامرا 11شهادت امام . 5

  ماه ربيع االول 9در  7امامت امام مهدي. 6

  سالگي 8در  7امامت امام هادي. 7

  در هشت سالگي 10امامت امام . 8

  

10    8  11  

  8      

8      9  

      8  

  

 )2( حديث انتظار � 174

  گفتگو در پارك

آموز كـالس ششـم اسـت در پـارك      اي بود، حسن كه دانش صبح جمعه

شان روي صندلي نشسته بود و در فكر فرو رفته بود كه احساس  مقابل خانه

سر نگاه كرد چشـمش   تا به پشت .زند هاي او مي كرد كسي دست روي شانه

اش افتاد، سريع بلند شد و به  داشتني به آقاي احمدي، معلم مهربان و دوست

  .او سالم كرد

  قدر در فكري؟ چيزي شده؟ آقا حسن، چرا اين :آقاي احمدي گفت

آقا، يادتان هست، چند روز پيش گفتيد، سعي كنيد هـر روز   :حسن گفت

ان اختصاص دهيد و درباره آن فكـر  تدر وقت خاصي، دقايقي را به امام زمان

  كردم كه اصالً ما چه نيازي به امام داريم؟ فكر مي االن داشتم به اين. كنيد

بيا روي صندلي بشـينيم و امـروز كـه روز جمعـه و      :آقاي احمدي گفت

  .است، در مورد اين موضوع با هم گفتگو كنيم 7متعلق به امام زمان

داستاني را چند روز پيش در كتابي حديثي خواندم كه برايم جالب بود كه 

  . بگويم دوست دارم آن را برايت

اطراف حضرت نشسته بودند كه در ميـان   7جمعي از ياران امام صادق

  .آنها، هشام كه تازه به جواني رسيده بود نيز حضور داشت

دهي كه با عمـرو بـن    خبر نمي! هشاماي   :به هشام فرمود 7امام صادق

متوجه شدم كـه عمـرو بـن     :عبيد چه كردي و از او چه پرسيدي؟ هشام گفت
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گذاشته، به همين خاطر به طرف بصره حركـت    كالس درس 1صره،عبيد در ب

جـا رسـيدم، ديـدم جمعيـت      وقتي به آن. جا رسيدم كردم و در روز جمعه به آن

. پرسـند  هاي خود را از عمرو مي اند و مردم پرسش زيادي در مسجد جمع شده

  ؟آيا چشم داري :از ميان جمعيت خود را به جلو رساندم و سپس به عمرو گفتم

بيني،  چه پرسشي است؟ چرا از چيزي كه خودت مي اين! پسر جان :گفت

  پرسي؟ مي

  پرسش من همين است، آيا چشم داري؟ :گفتم

  .چشم دارم! آري... گرچه پرسشت احمقانه است، اما :گفت

  آيد؟ به چه كارت مي :گفتم

  .دهم بينم و تشخيص مي ها را مي ها و آدم با آن، رنگ :گفت

  .آري :اري؟ گفتبيني هم د :گفتم

  .كنم با آن بوها را استشمام مي :آيد؟ گفت به چه كارت مي :گفتم

  .آري :آيا دهان نيز داري؟ گفت :گفتم

  .چشم خورم و مزه آن را مي غذا مي :كني؟ گفت با آن چه مي :گفتم

  .آري  :گوش داري؟ گفت :گفتم

  .شنوم صداها را مي :كني؟ گفت با آن چه مي :گفتم

  .آري :داري؟ گفت 2آيا قلب :گفتم

كنند را  هر آنچه اعضا و حواسم درك مي :كني؟ گفت با آن چه مي :گفتم
                                                 

  .بصره يكي از شهرهاي عراق است. 1

 .تواند به معناي قوة عاقله، محل ادراك و شعور و مغز باشد جا مي قلب در اين. 2

 )2( حديث انتظار � 176

  . دهم كنم و آنها را تشخيص مي به وسيله قلب، از همديگر جدا مي

نياز  تو را از قلب بي) بيني ، گوش وچشم (مگر اين اعضاي حسي  :گفتم

  .نه :كنند؟ گفت نمي

  اند؟ كه همه، صحيح و سالم ال آنكنند و ح نياز نمي چطور بي :گفتم

وقتي آنها در چيزي شك داشته و سرگردان شده باشند، ! پسر جان :گفت

كنند تا برايشان يقين حاصل  در تشخيص و شناسايي آن به قلب مراجعه مي

  .شود و شك و سرگرداني آنها از بين برود

آيا خداوند، قلب را براي برطرف شدن شـك و دودلـي از حـواس،     :گفتم

  قرار داده است؟

  .آري :گفت

پس قلب بايد موجود باشد، وگرنه براي حواس، اطمينان و يقينـي   :گفتم

  شود؟ حاصل نمي

  .آري :گفت

امام، رها نكـرده و بـراي آنهـا،     خداوند، حواس تو را بي! عمرواي   :گفتم

امامي قرار داده است تا چيزي كه صحيح و درسـت اسـت را آشـكار كنـد و     

حال چگونه اين همه انسان را در . را به يقين تبديل نمايد شك و ترديد آنها

از شك و  شك و سرگرداني رها نموده و امامي بر ايشان قرار نداده تا آنان را

  ترديد، خارج سازد؟

اهـل كجـايي؟    :عمرو مدتي سكوت كرد، سپس رو به من كـرد و گفـت  

  .كوفه :پاسخ دادم
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  !پس تو هشام بن حكمي :گفت

چه كسـي ايـن   ! هشاماي   :خنديد و فرمود 7امام صادقدر اين هنگام 

  مطلب را به تو آموخته است؟

  .ام چيزي است كه از شما ياد گرفته :هشام گفت

به خـدا قسـم، ايـن مطلـب در كتـاب ابـراهيم و        :فرمود 7امام صادق

  . موسي، نوشته شده است

اده گونه كه خداوند در بدن انسان مركزي را قـرار د  همان  !پس آقا حسن

تا به وسيله آن، اعضاي بدن هدايت و راهنمايي شوند، بـه همـان شـكل در    

زمين، امام، حجت و راهنمايي قرار داده است كه موجوداتي كه از جمله آنها 

ها هستند را امامت و رهبري كند و راه درسـت و صـحيح را بـه آنهـا      انسان

  .انتخاب كنندنشان دهد و با پيروي و اطاعت از او، راه درست و صحيح را 

هـا را بـه    كنند كـه آن  هايي در زندگي انتخاب مي آنها كه امام ندارند راه

داشته باشد، راه  7رساند، اما اگر انسان امام زمان سعادت و خوشبختي نمي

هـاي   تمـام راه  7دهـد، امـام زمـان    درست و صـحيح را بـه او نشـان مـي    

فرمايد به شرطي كه  خوشبختي و سعادت را در دنيا و آخرت براي ما بيان مي

  .حرف او را گوش دهيم و از او اطاعت كنيم

آقا خيلي ممنون، حكايت قشنگي بود و پاسخ پرسشم را هم  :حسن گفت

  .اما اگر فرصت داريد و مزاحم نيستم، پرسش ديگري را بپرسم. متوجه شدم

حسن جان، چه مزاحمتي، تو مثل پسر خودم هستي،  :گفت  آقاي احمدي

ام، حاال  ام عمل كرده مام زمانت بيشتر آشنا شوي، من به وظيفههرچه تو با ا

 )2( حديث انتظار � 178

  .پرسشت را بپرس

در پنج سالگي  7امام زمان :گويند آقا، درست است كه مي :حسن گفت

  اند؟ به امامت رسيده

هـ به دنيا آمدند و در سال  255بله، ايشان در سال  :آقاي احمدي، گفت

ه شهادت رسيدند، بنـابراين  ب 7هـ پدربزرگوارشان امام حسن عسكري260

  .پنج ساله بودند 7هنگام شهادت پدر، امام زمان

چگونه ممكن است كودكي پنج ساله امام شود، اگر زحمتي  :حسن گفت

  نيست، برايم توضيح دهيد؟

  به نظر تو چه سني مناسب است كه امامت امامي آغازشود؟ :آقاي احمدي گفت

  .يتا چهل سالگ  حداقل در سن سي :حسن گفت

كه چرا اين  پرسم و آن اين پرسش بعدي را از تو مي :آقاي احمدي گفت

  داني؟ سن را براي شروع امامت مناسب مي

كه فرصت باشد مقدار بيشتري علـم و تجربـه بـه     براي اين :حسن گفت

  .دست آورد تا امامت بهتر اداره شود

 شود كه پرسـش از امامـت   از اين پاسخ تو معلوم مي :آقاي احمدي گفت

هـاي   شود كه ما امامت امام را با مقامات و پست در كودكي زماني مطرح مي

كنيم، در صورتي كه امامت ماننـد نبـوت و پيـامبري از     ها مقايسه مي انسان

طرف خداوند به بندگان برگزيده و شايسته خود بخشيده شده و چـون همـه   

مـام  آن دخـالتي نـدارد و قبـل از ا     چيزش از طرف خداست، سن و سـال در 

هـ در پنج سالگي به امامـت رسـيدند،    260كه در نهم ربيع سال  7مهدي
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در سن هفت سالگي به امامت رسيدند و ايـن   7و امام هادي 7امام جواد

امر يعني امامت در سن كودكي نه فقط در امامان ما كه در پيامبران گذشـته  

از طريق گونه كه گفتم هم امامت و هم نبوت  هم اتفاق افتاده است، و همان

شود و به سن و سال ارتباطي ندارد كه الزم باشد مـدتي را   خداوند تعيين مي

درس بخواند و استاد ببيند و يا تجربه به دست آورد، بلكه در همـان لحظـه   

چـه   شـود، هـر آن   اول كه پيامبري و امامت از طرف خداوند به آنها داده مي

  .شود ه ميبراي پيامبري و امامت الزم است نيز به آنها داد

پيامبري بود كه از هنگام تولـد،   3حسن جان، حضرت عيسي بن مريم

  :خوانيم در قرآن مي. نبوت و پيامبري خود را به طور آشكار بيان نمود

G اي نَبِيلَنعجو تَابي الْكاهللاِ آتَان دبقَالَ إِنِّي عF1  
م، من بنده خدا هست :گفت ]در حالي كه كودك بود 7حضرت عيسي[

  .به من كتاب داده و مرا پيامبر قرار داده است

يكي ديگر از پيامبراني است كه در كودكي بـه مقـام    7حضرت يحيي

ى خُـذ    G :باره در قرآن خطاب به او فرمـود  خداوند در اين. نبوت رسيد يـحا ي يـ
مـا  . ا قوت بگيـر را ب ]خدا[كتاب ! يحييي ا F2الْكتَاب بِقُوةٍ وآتَينَاه الْحكْم صبِيا

  .فرمان نبوت را در كودكي به او داديم

هاي ديگر  د كه دوست دارم پرسشقدر قشنگ گفتي آقا، اين :حسن گفت

  .دانم كه بايد براي نمازجمعه آماده شويد ولي مي ،هم بپرسم
                                                 

   .30سوره مريم، آيه. 1
  .12همان، آيه. 2

 )2( حديث انتظار � 180

  دوست مهربان
  1مهدي شهبازي �

  ابتدايي:              مقطع

  دوست مهربان              :نام درس

  عقايد :             موضوع

   :هدف كلي

نسـبت بـه    4 دوستي و محبت امام زمان آموزان در اين درس با دانش

  .شوند مومنان آشنا مي

   :اهداف جزيي

   :شوند آموزان در اين درس با موارد زير آشنا مي دانش

 اندازه محبت امام

 بيشتر كردن محبت و دوستي امامهاي  راه

   :هدف رفتاري

را بيشتر دوست  4امام مهدي  ،آموزان در پايان درس دانش اميد است

  داشته باشند

   :هاي مناسب تدريس روش

  )پرسش و پاسخ، كارت و جدول( :توضيحي، فعال

                                                 
 .ركز تخصصي مهدويتپژوه م دانش .1
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   :آموزشي هاي رسانه

  ، كارت)تخته و گچ (تابلو 

  

  دوست مهربان

  خداوند بخــشنـده مهربان       كـمان به نام خداوند رنــگين

  هاي قشنگ خداوند پروانه        و عطر و رنگ خداوند زيبايي

خـوب   گُل خوب خوب آموزان كه حال شما دانش اميدوارم! ها سالم بچه

   .شاءاهللا ان. باشد

  :كنيم مي شروع برنامه را با چند سوال

  )مهر(   سجده روي آن اگر از خاك كربال باشد خيلي ثواب دارد؟

  )هدهد(   7پرنده نامه رسان حضرت سليمان

  )رضا(   7امام هشتم لقب

  )باقر(   7لقب امام پنجم

  ) ابراهيم(   پيامبر بت شكن

  )نماز(   .يكي از واجبات كه ستون دين است

  .ها را به هم وصل كنيد حاال حروف اول جواب

  .شود كه يكي از صفات معروف خداست بله، كلمه مهربان مي

كـه بـا    هاي عزيز چون خداوند مهربان است از همه انسانها خواستهبچه

 )2( حديث انتظار

خـواهيم مهربـانترين   هم مهربان باشند، اما امروز با حل كـردن جـدول مـي   

  .نيم او چقدر مهربان است و ما را چقدر دوست دارديانسان را پيدا كنيم و بب

  

   13-12-4 )بدر(؟ يار داشت 313 9جنگي كه در آن پيامبر 

همـه جـا را    بـارد و از آسمان زياد مـي  4در زمان ظهور امام زمان

  6 - 16 – 18 -5 -4) باران(كند؟ 

   6 -9 -3 -2 -7 )تهران(  پايتخت كشور ايران؟

   8 -11  )پر(    پوشش پرندگان؟

   1 -10 -15 -10 )زمزم(؟ چشمه آب كنار خانه كعبه

   17 -14 -12  )دود(  معناي سوره دخان؟

:   

به دسـت   7تا يك جمله از امام رضا دحروف را پشت سر هم قرار دهي

حديث انتظار � 182

هم مهربان باشند، اما امروز با حل كـردن جـدول مـي   

انسان را پيدا كنيم و بب

   :جدول

جنگي كه در آن پيامبر  -1

در زمان ظهور امام زمان -2

كند؟ سرسبز مي

پايتخت كشور ايران؟ -3

پوشش پرندگان؟ -4

چشمه آب كنار خانه كعبه -5

معناي سوره دخان؟ -6

:رمز جدول

حروف را پشت سر هم قرار دهي

  . آوريد
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  1.مهربانتر از پدر و مادر: فرمودند 7امام رضا

 هـايي را مـن خـط   .چه كسي مهربانتر از پدر و مـادر اسـت  ها  خوب بچه

  .كشم تا شما آن شخص را پيدا كنيد مي

  

كلمه مورد نظر را به دسـت آورد، خـوب    آفرين، احسنت، دوستتان را كه

  شاءاهللا ان زنده باشي  طيب اهللا طيب :كنيد تشويق

اين اعداد  دانيد مي آيا! هاي خوب بچه.است �امام�بله،كلمه مورد نظر ما 

  .دارد  :چه ربطي به امامان
12  11  1  

امـام   يكنفر از امامان شهيد شدند و  11. نفر امام داريم 12آفرين،  ،بله

  .هم زنده است

  4ست؟ امام مهدييكه زنده است، چ يامام نام

دقـت   را بااست  4كه دربارة مهرباني امام زمانداستان زيبا  حاال اين 

   :كنيدگوش 

ابراهيم در حالي كه آثار نگراني و ترس در صورتش نمايان بود در خانـه  

                                                 
 .)418ص،4ج،فقيه(؛» وأَشْفَقَ علَيهِم منْ آبائهِم و أُمهاتهِم«: فرمود 7امام رضا1

 )2( حديث انتظار � 184

هر چيزي را كه او بگويد عملي خواهـد كـرد،    :گفت زد و با خود مي قدم مي

ام كن، زن و فرزنـدانم   ياري! خداي مهرباناي  ديگر اميدي به زندگي ندارم،

  بعد از من چه خواهند كرد؟

همسرش كه تازه متوجه ناراحتي شـوهرش شـده بـود، رو بـه او كـرد و      

  قدر نگران كرده، مگر اتفاقي افتاده است؟ ابراهيم چه چيزي تو را اين :گفت

اش نشسته بود رو به همسـرش سـميه    ابراهيم كه عرق ترس بر پيشاني

ي عمر من است، بياييد تا براي آخرين بار شـماها  آخرين روزها :كرد و گفت

  .هايم را به شما بگويم را ببينم و وصيت

 :سميه با شنيدن اين حرف، با دست محكم به صـورت خـود زد و گفـت   

گويي؟ تو كه مرا نصف جان كردي، زودتر بگـو چـه اتفـاقي     ابراهيم چه مي

  افتاده است؟

كرد به همسرش سميه  مي ابراهيم در حالي كه عرق پيشاني اش را پاك

  شناسي؟ پسر عوف را مي وعمر :گفت

 :سميه تا نام او را شنيد، رنگ از صورتش پريد و با صـداي لـرزان گفـت   

شناسم، چه كسي است كه او را نشناسد، حاكم و فرمانروايي  آري كه او را مي

ستمگر و ظالم است و تاكنون تعداد فراواني از پيروان و شيعيان امام حسـن  

  .را به شهادت رسانده است 7كريعس

ابراهيم مانند كسي كه ديگر اميد به زنده مانـدن نداشـت بـه همسـرش     

، تصميم گرفته مرا بكشد و حتماً اين كار را خواهد كرد، احساس وعمر :گفت

  .اي جز فرار ندارم كنم آخرين روزهاي عمر من است و چاره مي
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ني بايـد ايـن   تـا چـه زمـا    :ريخـت گفـت   سميه در حالي كه اشـك مـي  

  .فرمانروايان ستمگر بر ما حكومت كنند؟ خدايا همسرم را نجات بده

ها را به خـدا سـپرد و در    ابراهيم با زن و فرزندانش خداحافظي كرد و آن

حالي كه تمام وجودش را وحشت و ترس فرا گرفته بود، تصميم گرفـت بـه   

بيند و با برود و آن حضرت را براي آخرين بار ب 7خانه امام حسن عسكري

شـد،   7وقتي وارد خانـه امـام حسـن عسـكري    . ايشان نيز خداحافظي كند

اي در كنار او ايستاده بود و صورتش مانند  ايشان را در حالي ديد كه پسر بچه

قدر چهره آن پسر بچه زيبا و نوراني بود كه  آن. درخشيد ماه شب چهارده مي

  .ه استجا آمد ابراهيم فراموش كرد براي خداحافظي به اين

نگريسـت، آن   درحالي كه ابراهيم با تعجـب فـراوان بـه آن كـودك مـي     

نيازي به فرار كردن نيست، به ! ابراهيماي  :كودك رو به ابراهيم كرد و گفت

  .زودي خداي مهربان، شرّ او را از تو دور خواهد كرد

 7با اين حرف كودك، تعجب ابراهيم بيشتر شد و به امام حسـن عسـكري  

  ا شوم، اين پسر كيست كه از فكر من خبر دارد؟فداي شم :گفت

  .او فرزند من مهدي و جانشين پس از من است :فرمود 7امام حسن عسكري

ي  بيرون آمد و به خانه 7ابراهيم خوشحال و شاد از خانه امام عسكري

  . خود بازگشت

تو كـه تـازه از خانـه     :هنگامي كه سميه او را ديد از روي اعتراض گفت

  بودي چه شد كه دوباره برگشتي؟بيرون رفته 

ابراهيم داستاني كه برايش اتفاق افتاده بود را براي همسرش تعريف كرد 

 )2( حديث انتظار � 186

به لطف و مهرباني خداوند اميدوارم و به آنچـه از مـواليم حضـرت     :و گفت

  .تواند مرا بكشد نمي وام، اعتماد و اطمينان دارم كه عمر شنيده 7مهدي

امش و راحتـي در كنـار زن و فرزنـدانش    ابراهيم چند روزي بود كه با آر

   .كرد زندگي مي

. روزي هنگام غذا خوردن، شخصي در خانة آنها را محكم به صدا درآورد

فكر كنم مأموران حكومت بـه   :رنگ از صورت سميه پريد و به ابراهيم گفت

  اند، حاال چه كار كنيم؟ دنبال تو آمده

ترس كه آنچـه حضـرت   اصالً ن :ابراهيم همسرش را دلداري داد و گفت

  .رساند فرموده، راست است و كسي به من آسيبي نمي 7مهدي

هنگامي كـه در  . ابراهيم اين را گفت و به سمت در رفت تا آن را باز كند

 :خنديـد، او را بغـل كـرد و گفـت     را باز كرد، عموي ابراهيم در حالي كه مي

  . مژدگاني بده تا خبر خوشي به تو بدهم

! عمو جـان، چـه خبـر شـده؟     :تعجب كرده بود گفتابراهيم كه حسابي 

  ام؟ قدر خوشحال و خندان نديده تاكنون شما را اين

 وات كـه عمـر   بشارت و خوشحالي بر تو و خـانواده  :عموي ابراهيم گفت

  .پسر عوف كشته شد و شرّ او از سر تو و تمام شيعيان برطرف گرديد

 :جمع شد و گفت ابراهيم تا اين حرف را شنيد اشك شادي در چشمانش

اند؛ درست اسـت، هرچـه    به من داده 7دانستم بشارتي كه امام دوازدهم مي

ها تشكر كنم و شايد بتوانم  بروم و از آن 7زودتر بايد به خانه امام عسكري
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   1.را در كنار پدرشان زيارت كنم 7دوباره صورت زيباي حضرت مهدي

 7مامـت امـام مهـدي   ها حاال به مناسبت نهم ربيع االول، سالروز ابچه

  دهيد خوانم و شما جواب مييك شعر مي

  يا مهدي يا مهدي

ــري  ــل معطـ ــك گـ ــو يـ   يامهـــدي يامهـــدي،    تـ

  يامهـــدي يامهـــدي،    هـــا بهتـــري از همـــه گـــل

  يامهـــدي يامهـــدي،    تـــو گـــل خـــوب نرگســـي

ــي  ــبوتري، از اطلســ   يامهـــدي يامهـــدي،    خوشــ

ــبنمي   ــاغ و شــ ــام بــ   يامهـــدي يامهـــدي،    امــ

  يامهـــدي يامهـــدي،    تـــو همـــدمي بـــراي مـــن

ــاورم  ــار و يـ ــو يـ ــويي تـ   يامهـــدي يامهـــدي،    تـ

  يامهـــدي يامهـــدي،    دســـتي بكـــش روي ســـرم

ــدي، ــدي يامهــــ   يامهـــدي يامهـــدي،    يامهــــ
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   جشن امامت

  است شادي و نور غرق
  روزها اين جمكران

  شدهامامتت  روز
  !ما آقاياي   مهدي
  خبر اين را آسمان

  تاس كرده خندان و شاد
  را شهر هاي كوچه
  است كرده بندان  ريسه
  قشنگ لبخندي هست
  همه هاي لب روي

  ما داريم دوستت
  عالمه يك واقعاً

  شماامامت  جشن
  شده برپا هركجا
  تان نام با هركجا

  شده زيبا گل مثل
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  فداي تو اماما

  رسيده روز شادي

  ها روز اميد دل

  خونن ها مي فرشته

  فداي تو اماما

���  

  ديپنج سالگي رسي

  ها به رهبري دل

  نهستي ما كودكا

  فداي تو اماما

���  

  امام آخر ما

  منجي و رهبر ما

  تمام زندگيمون

  فداي تو اماما

���  

  منتظرم به راهت

  ها تمام روز و شب

  آقا منگاه چشم

 فداي تو اماما


