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 چکیده
کردن  ،رفتارهای غلط ،«انتظار»انحرافی از مسئله  های برداشت از جمله احساس رفت تکلیم و رها 

انحرافی در  های برداشتکه چه است این نوشتار به دنبال پاسخ به این سوال را در پی دارد.  وظایم
کرد. برداشتتوان این  مسئله انتظار وجود دارد و چگونه می  های انحرافی را نقد 

کتابخانه روش جمت تحلیلی _ها به روش توصیفی  و پردازش آناست ای  آوری مطالب این تحقیق 
 است.  انجام پذیرفته

نشینی و رها کردن وظایم دینی و مهدوی، رها کردن امر به  این مقاله ابتدا به انحرافاتی مانند سکوت، خانه
گناه برای ظهور حضرت و غیره اشاره کرده و سپس با ؟جع؟مهدی معروف و نهی از منکر، فراهم کردن بستر 

تحقق حکومت مهدوی،  یشده است. ایشان برا این انحرافات مردود دانسته ؟دم؟رهبری های عرضه بر دیدگاه
دانند و معتقدند باید با  شدن و احساس تکلیم را برای مبارزه با ظلم و استبداد ضروری می  خودسازی و آماده

 های تشکیل حکومت جهانی را فراهم کرد. کوشش و تالش مقدمات ظهور و زمینه
کلیدی  .؟دم؟ایاهلل خامنه تی، آ؟جع؟مهدی حضرتانتظار، ظهور، انتظار، تحریم  :واژگان 
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 مقدمه. 1
گرامی اسالم« انتظار»مسئله  شروع  ؟لص؟در دین اسالم، به عنوان مبحثی حیات بخش از زمان پیامبر 

کردهشده و خود آن حضرت، این مسئله، جایگاه، اهمیت و فضیلت آن اند   را به امت اسالمی بیان 
. عالوه بر اسالم در ادیان دیگر بحث انتظار منجی مطرح بوده (288-256: ص 1382بابویه،  ابن)

کرده    است. دین زرتشت مسئله انتظار منجی را با توجه به منظومه عقیدتی آن به نحو خاصی مطرح 
 .(476و 318تا: ص غالمعلی، بی)است 

که  برای مثال زرتشتیان  بزرگ روح) «اهریمن» با همیشه (خیر روح) «مزدا اهورا»بر این باورند 
 و کند، می ظهور «سوشیانس»فردی به نام  زمان آخر در که زمانی تا است، حال جنگ در (شر

کی و صلح دوران و شود پیروز می پلیدی و شر بر خوبی  جان) رسد می فرا «اهورامزدا» اعتالی و پا
 .(476و  318ص ،1ج :1370 ،ناس

کتاب مقدس   که یهودیان بر این باورند .به موعود بشارت داده شده است ،یهودیاندر تورات، 
 زمین وارث موعود منتظران و شوند می مند بهره او وجود از موجودات همه موعود آمدن با

 خواهند قرار خداوند ت یید مورد صالحان، و شد خواهد شکسته شریر قدرت چون ؛شد خواهند
 .(13-10کتاب مقدس، مزامیر، مزمور ) گرفت

 زمان اشاره شده است آخر منجی در ظهور و عالوه بر تورات، به مسئله انتظاردر انجیل، 
 .(24و  12 فصل لوقا، انجیل)

کتاب .است در ادیان غیر توحیدی نیز به مسئله انتظار و ظهور منجی اشاره شده های   در 
توان چنین اعتقادی را   می ،قدیمی چینیان، در عقاید هندیان و در بین اهالی مکزیک و نظایر آن

کرد   .(48: ص1386اسحاقی، )مشاهده 
که االهی مشترک همه ادیان وجه روشن و نجات بخش،  ای امید به آینده ،رواز این  است 

بهترین دلیل بر صحیح بودن عقیده به انتظار است. از  ،همین عطش فطری و دسته جمعی بشر
ابن خلدون، ) استطرح و استناد هدی امری قابل حضرت م «انتظار فرج»دیدگاه اهل سنت نیز 

در گردد؛  مسئله انتظار تقریبا  اتفاق آرا مالحظه میکه در اصل  ولی با این ؛(555، ص1تا: ج  بی
که همین امر موجب  مفهوم صحیح انتظار همچنان ابهاماتی دیده می  های برداشتشود 

های خود را در این مورد  متعدد دیدگاه از ادیان و مذاهب یاندیشمندانو انحرافی متعددی شده 
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 .اند کردهه ارائ
 انتظار توجه داشته و به بررسی این انحرافاتمقوله اندیشمندان شیعی به انحرافات 

که در سید علی خامنهیکی از این اندیشمندان، اند.  پرداخته  ای، مقام معظم رهبری است 
 سخنان خود به این مسئله پرداخته است.

که چه آن این پژوهش مسئله اصلی   .انحرافی در مسئله انتظار وجود دارد های برداشتاست 
ها از منظر دین و مقام معظم رهبری پرداخته خواهد  آنمطرح و به بررسی ها  برداشتابتدا این 

 شد.
که امام خمینی به ایشان نیز به عنوان استاد مقام معظم رهبری، پیش از  ؟حر؟قابل ذکر است 

کرده و به رد آن ها پرداختهبرخی از  ، 21: ج1389 نی،یخم) اند انحرافات مسئله انتظار اشاره 
نیز اشاره خواهد  ؟حر؟منظر امام خمینیمقاله به این انحرافات و پاسخ به آن ها از این در  .(13ص
 است. ؟دم؟معظم رهبری مقامهای  دیدگاه ،اما اساس بحث ؛شد

 پیشینه
 :چند با مشخصات زیر به چاپ رسیده استهایی  نگارش ،در حوزه انتظار

، موحدو مجید  زاده حمیدیاثر احسان  ،«دینی بنیادگرای یها جنبش در موعود انتظار»
 .43شماره - 1396 مشرق موعود، پاییز

کری اهلل روح، اثر «سی  حرمت قرآنی اصل با فرج انتظار ارتباط بازپژوهی»  علی و زواردهی شا
 .49شماره - 1398 مشرق موعود، بهار، خانی

اثر آذر ترکمنی و پروین بهار،  ،«ایران در هجری اول قرن دو یها قیام در انتظار فرهنگ تجلی»
 .33شماره - 1390 شیعه شناسی،

اثر زهره میرترابی و غالمرضا بهروزی  ،«انتظار فرهنگ در حجت به اضطرار کارکرد و جایگاه»
 .58شماره _ 1396 انتظار موعود، پاییزلک، 

کید با فرج انتظار ی هفلسف» ، آیین حکمتاثر سید علی موسوی، ، «آن بودن  اعمال افضل بر ت 
 .31شماره - 1396بهار
اثر  ،«فریقین اندیشه در ؟جع؟مهدی امام قیام سازی زمینه و انتظار تطبیقی معناشناسی»



 

 

56 

ال 
س

هم
وزد

ن
اره 

شم
 /

65 /
تان

ابس
ت

 
139

8
 

 .45/1شماره - 1397مشرق موعود، بهارجواد جعفری، 
کرمی، «شهروندی اخالق در مهدویت اندیشه و انتظار نقش» مشرق موعود، ، اثر فیروزه 

 .52شماره - 1398زمستان
 ، اثر«رهبری معظم مقام  اندیشه در پیشرفت اسالمی الگوی و موعود انتظار مناسبات بررسی»

 .45 شماره -1393تابستان ،انتظار موعودجعفری،  محمدصابر و مالیی حسن
مشرق موعود، اثر رضا علی نوروزی، محمد نجفی و فاطمه هاشمی، ، «انتظار آفات و موانت»
 .17شماره - 1390 بهار

ها  اختصار از ذکر آنرعایت  که به دلیل پیرامون انتظار نوشته شده بود مقاالت دیگری
 .شود مینظر  صرف
 انحرافی از مفهوم انتظار های برداشتنقد بررسی و »ها به بحث  کدام از این مقاله هیچ ولی
که به این موضوع  نپرداخته و مقاله پیش رو تنها مقاله« رهبریهای  دیدگاهبر عرضه  ای است 

کردههای  پرداخته و دیدگاه  است. رهبری را نیز در این مسئله مطرح و بررسی 

 مفهوم شناسی. 2

 انتظار در لغت. 1-2

کرده است «اْنَتَظْرتُّ »خلیل بن احمد فراهیدی   فراهیدی،) را به ایستادن و منتظر بودن معنا 
کسب مجهول دانسته است «نظر»طریحی  .(156، ص8 : ج1409  را به معنای تامل معقول برای 

دیگر لغت دانان نیز انتظار را به چشم به راه بودن و نگران  .(498، ص3 : ج1985طریحی، )
بانی، درنگ در   دیدهو نیز  (364ص ،1: ج1371 معین، و 539ص ،7: ج1414زبیدی،) بودن

کردهامور و نوعی امید بستن به آینده  منتظر به »گوید:  می مصطفوی در تعریم منتظر .اند معنا 
گفته می که از وضت حاضر و موجود راضی نیست و برای وضت بهتری در تالش است  کسی  « شود 

کلمه .(166، ص12ج :1368مصطفوی، ) از ماده « انتظار»  گوید: واژه می راغب درباره ریشه این 
ون<آیه  .گرفته شده و به معنای به تاخیر انداختن است« نظر» ا ُمْنَتِظُر وا ِإن َ  (122:هود) >َو اْنَتِظُر

یعنی ترقبه و توقعه و ت نی  ،انتظره .(814: ص1412راغب اصفهانی،) معناستاین نیز دال بر 
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کیفیتی .(932، ص1ج :1989مصطفی ابراهیم، ) علیه  سبب که است روحی انتظار به معنای 
 است نا امیدی و ی س ،آن مقابلوجه  و رود می انتظار آنچه برای است آمادگی حالت پیدایش

 .(218ص ،2ج :1374اصفهانی،  موسوی)

 انتظار در اصطالح. 2-2
گاهی برای آینده دیعنی امی ،«انتظار» انتظار یعنی آینده نگری و  ؛بهتر ای همراه با اشتیاق و آ

محور انتظار یعنی تالش برای برقراری حکومتی عدل  ،تحول و رشد همه جانبه برای سعادت بشر
گستر و امید و آرزو برای استقرار ارزش کامل و  و های واالی انسانی و عدل  تحقق عدالت و امنیت 

به . خوانده شده است «نتظار فرجا» ،روایاتزبان ها. چنین آرزو و امیدی در  ها و تبعیض رفت ظلم
که با ظهورش معانی درونی و باطنی  انتظاردلیل، همین  کسی است  به معنای چشم به راه بودن 

گیالنی،)کند  میدین را آشکار   .(67: ص1387 موسوی 
 نهایی پیروزی برای بسترسازی و امید با همراه بودن، راه به چشم به معنای ،«فرج انتظار»
 گیتی سراسر در حق دولت استقرار و اسالمی ایمان و عدالت صلح، جهانی سترشگ باطل، بر حق
 :1373 مطهری، مرتضی، و 291ص ،1ج :1402 صدر،) باشد می ؟جع؟موعود مهدی دست به
 .(14ص ،1ج

 انتظار از منظر رهبری چیستی. 3
که ظهور منجی کید دارند  مورد وفاق ادیان توحیدی و برخی ادیان غیر  ،رهبری بر این مسئله تا

و درباره انتظار  (27/5/1387مختلم مردم در روز نیمه شعبان،  دیدار قشرهای)توحیدی است 
ك فرج بزرگ هست و ما به یت، یکه در سرنوشت بشر نیعنی ای ،انتظار فرج»فرماید:  فرج می

کید می را روشن می ایشان آینده بشر .«میرو ش مییسمت آن فرج پ که دلیلی  داند و بر این تا کند 
بر اساس  .(18/11/1371، مه شعبانیروز ن به مناسبتیانات ب)بر ترس و نا امیدی وجود ندارد 

گفت بیش سخنان رهبری می و جامعه جهانی به سمت اند  تر ادیان به منجی بشارت داده توان 
که با پیش بینی در روایات تری دارد؛ در حال حرکت است. های شیعه تطابق بیش ظهور منجی 

ج امام زمان اشاره شده و انتظار فرج از بهترین عبادات و از ارکان ایمان  نیز به مسئله انتظار فر
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 .(150-122، ص52ج :1404،بحاراالنوار) است شمرده شده
که ضرورت دارد چیستی آن، خصوص بحث انتظار از اهمیت ویژه ،بنابراین ا ای برخوردار است 

گیرد. کاوی قرار   از منظر رهبری مورد وا
 جهالت اثر بر کهدانند  می وضعیتی کردن رد و نکردن قبول معنای به را فرج انتظار رهبری

کمها  انسان زندگی  بر  بشر اغراض اثر بر ها و انسان مختلم مردم در قشرهای دیدار )است  شده حا
گناه،  از این جمله رهبری می .(27/5/1387روز نیمه شعبان،  که سکوت یا اشاعه  توان دریافت 

 فرمایند:  رود. همچنین ایشان درباره انتظار می از انحرافات بحث انتظار به شمار می
  رسیدن  یعنی قانت نشدن، قبول نکردن وضت موجوِد زندگی انسان و تالش برای ،انتظار

که مسّلم است این وضت مطلوب   به خدا، حضرت   ولّی   با دست قدرتمندوضت مطلوب، 
کرد  پیدا  تحقق ؟جع؟مهدی  .(همان) خواهد 

کمری ،انتظار فرج رهبری نظر از کردن بودن  آماده بستن و [همت]عنی   برای اهداف خود ، آماده 
 .(همان) ؟جع؟امام زمانام یق

که انتظار دانند می یساز آماده وعمل نوعی  را انتظار ایشان زه در دل و یت انگیتقو ،و معتقدند 
مختلم قشرهای  دارید) شود میها  نهیزم  در همه ییاینشاط و تحرک و پو که سبب  درون است

ایمان و عمل  ،در آیات و روایات نیز از مومن .(29/6/1384شعبان،   مهین  مناسب  به ،مردم
کسلی یا سکوت و نا امیدی مورد تایید ق رآن صالح مداوم خواسته شده است و خمودگی و 

کید می ،باشد. درجای دیگر نمی که نباید با دیدن ظلم و چپاول  رهبری بر این مسئله تا کند 
که  گفت  انات در یب)ت تن داد ین وضعیستی به همیست و باین ای چارهطواغیت نا امید شد و 

 .(همان) شعبان  یمهمناسبت ن  به ،مختلم مردمقشرهای دار ید
 فرمایند:  آورند و می ایشان برای رفت نا امیدی مثال زیبایی می 

کشتی کنیك دریرا در  یی شما  که در ایاى توفانی فرض  کسانی  گر  کشتی هستند، ید! ا ن 
که اطرافشان تا هزار فرسنگ، هیعق چ ساحلی وجود ندارد و آب و نان و یده داشته باشند 

کار مییوسا که ا چ تصّور مییا هیکنند؟ آ ل حرکت اندکی داشته باشند، چه  ها  نیشود 
کشتی را پ براى آن کنند و  ش ببرند، تالشی بکنند؟ نه؛ چون به نظر خودشان، یکه حرکت 

د یگر چه حرکت و تالشی بایمرگشان حتمی است. وقتی انسان مرگش حتمی است، د
 ؟جع؟حضرت ولی عصرالد پربرکت یدر روز م یاناتب) ید و افقی وجود نداردبکند؟ ام
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(17 /10 /1374).  
که با امید به مسئله انتظار نگریست و تا تحقق آن، یعنی رسیدن به  ،بنابراین ضرورت دارد 
گرفت.  ،زمان ظهور کار   تمام تالش را به 

کنونی جامعه جهانی و تطبیق آن بر پیش ،رهبری در سخنانی های  بینی وضعیت نابسامان 
و کرده   مطرحرا موضوع انتظار فرج و نیز  ؟جع؟غیبت امام زمان در عصر ؟مهع؟معصومامامان 

به  .(27/5/1387در روز نیمه شعبان،  دیدار) اند مصداق عینی آن را مهدویت شیعی دانسته
گفته همان ،عبارت دیگر که روایات درباره شرایط پیش از ظهور  که دنیا پر از ظلم  گونه  اند 

ْسطاً می»شود:  می ْرَض ق 
 َاْْلَ
ُّ
َک  وَ  ََل ْلماً َعْدًِل  َئْت ظُّ ل  گونه روایات  ؛«َجْوراً  َو  َما مُّ رهبری باتوجه به این 

کرده ؟جع؟مهدیمصداق منجی را حضرت   ،های جهانی سامانی نابه وه بر این،اند. عال معرفی 
کنار جهان اتفاق میرا هایی  گیری ظلم و قتل و غارتفرااز جمله  گوشه و  مطابق  ،افتد که در 

که  اند. کنونی جامعه جهانی دانستهع همان اوضا ،احادیث موجود سامانی  نابهاز جمله شرایطی 
کنونی  کردهوجود آورده  جهانی را بهجامعه  ای  نظم بشری غیر عادالنهاند،  و رهبری به آن اشاره 

  وجود دو و غلبه ظلم و استبداد و طاغوت بر جهانو نیز عامل  که به وجود آورنده ظلم استاست 
کسانی باشد و همین عامل  می امروز دنیای در گرسنه میلیارد که به دنبال عدل و است فشار به 

  .(همان) ایرانفشار بر از جمله  ؛داد هستند
که پیش از ظهور به نفت ظالمان  ،به عبارت دیگر  پس از ظهور به نفت است، وزنه قدرت 

کریم نیز به آن اشاره دارد ن يُد  : >َوُنرِ مستضعفان خواهد شد و قرآن 
َ
ُمَن   أ ِذیَن  َعَلى َن 

 
 فِى اْسُتْضِعُفوا اَل

ة   َو َنْجَعَلُهْم  ِض  اْلَأْر  ِئَم 
َ
رهبری این وزنه قدرت را مطابق شرایط  .(5:قصص)ِثیَن< اْلَوارِ  َوَنْجَعَلُهُم  أ

کنونی  در روایات به آن اشاره دارند ؟مهع؟که اهل بیتداند  میپیش از ظهور  و بر جامعه جهانی 
 دهند. تطبیق می

 نادرست از مفهوم انتظار های برداشت. 4
و طبعا  شود  می سبب اعتقاد و عمل نادرست در فرد ،های دینیمفاهیم و آموزهبرداشت غلط از 

برای تشخیص  .های دینی مورد تایید خداوند و معصومان استاز آموزه تنها برداشت صحیح
از جمله عرضه وجود دارند؛ رهایی ، راهکاهای دینی سایر مؤلفهفهم درست از نادرست احادیث و 
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به . عرضه به علم روز و به قرآن، عرضه به حدیث یا سنت قطعی، عرضه به عقل، عرضه به تاریخ
گر برداشت  بی  ،دینی با یکی از موارد عنوان شده در تضاد قطعی باشداز یک مؤلفه عبارت دیگر ا

 آن وجود دارد. شک آن برداشت باید بررسی شود و چه بسا امکان اشتباه بودن
که  گر مفاهیم واقعی واژهذکر این نکته ضروری است  ها درک شود،   های اسالمی و معانی آن ا

گروهی به وجود های برداشتاشتباهات و سوء  که در شناخت دین و مقاصد حقیقی آن برای  ی 
گر الفا های واقعی و مقاصد حقیقی دین معلوم می از بین رفته و هدف است؛ آمده ظ و شود و ا

و نشوند و یا مفاهیم نادرست عرضه نشوند به طور واقعی و صحیح درک  ،اصطالحات دین
کمز ؛را به صورت دیگر جلوه دهند ها نادانان یا مغرضان، آن گمراهی صریح و آشکار  تر  یان آن از 

گمانی و این رویکرد زیرا  ؛نخواهد بود غلط و ناروا از دین  های برداشتموجب سوء ظن و بد 
 .(199: ص1385طاهری، ) ودش می

که در ادبیات و آموزه  ؛مختلفی از آن مطرح شده است های برداشتهای مهدوی   از مفاهیمی 
 هایی را برای فرد و ها و اختالف تفاسیر، بروز آسیب است. این تعدد برداشت «انتظار فرج»مفهوم 

از آن، مفهوم انتظار از معنای اصلی خود تهی شده و  ،که در آنسازد  ممکن میجامعه منتظر 
 .(48: ص1390میر تبار،) شود معنای دیگری درک و فهم می

نسبت به انتظار و  «محض احساسی رویکرد»یکی از انحرافات در مسئله انتظار،  ،برای مثال
که فرد در آن کافی دانسته ظاهرنوعی  در تنها را انتظار مسئله مهدویت است  خرافات و به  گرایی 

 از فرد در این نوع از انحراف، .شود می گریز مسئولیت و نسبت به وظایم خودگرفتار  و رویاپردازی
همراه  مدارانه دین گرایی عملنوعی  و اصیل معرفت اخالق، با که مهدویت اصیل پیام دریافت

 ، تابستانفالح و عواطفی) شود ماند و به مسائل احساسی و خرافی مشغول می می باز ؛است
و به نوعی آفت نیست  و روایات معصومان؟مهع؟این نوع برداشت اشتباه مورد تایید دین  .(1398

 .باشد می مسئله مهدویت
که در ذیل اشاره  توان در دیدگاه  انحرافی در مفهوم انتظار را می های برداشتعمده  هایی 

برخی از این انحرافات اشاره  خود به های سخنرانی در ؟حر؟کرد. امام خمینیخالصه  شود،  می
 شود. ها اشاره میکه در ادامه به آن اند کرده
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 انتظار به معنای خانه نشینی تا زمان ظهور. 4-1
که در ادامه خواهد آمد،  ؟ع؟امام باقراز جمله روایت ابی بصیر از ی با تمسک به روایاتی گروه 

کردن صحنه اجتماع را ترویج می کنید: کنن فرهنگ انفعال و تهی   د. روایت را مالحظه 
م حت َيظَهرَ » ونوا َاحالَس بیوِمکُّ ود ...کُّ ودُّ الَطر ر یبة  الش َ و الغ  رُّ ذُّ َطه َ رُّ املُّ گلیم  روی ؛الطاه 

کیزه خانه کیزهفرز ،هایتان بنشینید تا آن پا کننده ،ند پا غیبت، آواره و طرد  صاحب و پاک 
کند ،شده است  .(163: ص1425طوسی،)« ظهور 

گروه ؟حر؟امام خمینی    فرماید: می ضمن اشاره به این 
که در مسجد، در حس ن مییها انتظار فرج را به ا یبعض نند و یه، در منزل بنشینیدانند 

کنند و فرج  ها مردم صالحی هستند را از خدا بخواهند. این ؟جع؟امام زماندعا 
که من  از آن که یک همچو اعتقادى دارند؛ بلکه بعضی ار یبس ،شناختم سابقا  میها را 

رى هم داشت و منتظر حضرت یك شمشی ؛ده بودیك اسبی هم خری ؛مرد صالحی بود
کردند و نهی از منکر  م شرعی خودشان هم عمل مییها به تکال نیبود. ا ؟جع؟صاحب
کارى ازشان یر از ایگر غین، دیکردند، لکن هم و امر به معروف هم می ؛کردند هم می ن 

که یا آمد و فکر نمی کارى بکنند، نبودندن مهم   .(13ص ،21 ج: 1389نی، یخم) یك 
که عالوه بر حدیث  گفت  گروه باید  ه ، احادیث دیگری بمذکوردرباره حدیث مورد استناد این 

، 2: ج1408؛ نوری، 254ص  ،2: ج1407، کلینی)ظاهر به خانه نشینی و سکون اشاره دارند 
کورانی،  248ص نظر به مصون ماندن  رسد روایات مورد می به نظرته . الب(230، ص3: ج1411و 
که در آخرالزمان وجود دارند؛ وگرنه اهل فتنهاز  گاه به تعطیلی  هیچ؟مهع؟بیت هایی ناظر است 

همچنین باتوجه به ضرورت  .اند خصوصا ترویج فرهنگ مهدویت امر نکرده ،وظایم دینی
تشکیل حکومت توسط شیعیان، فرهنگ مهدویت و فرهنگ انتظار در دوران حکومت اسالمی 

گر تشکیل حکومت اتفاق نمی  تر و بهتر از هر دورانی منتشر شده بیش که ا ترویج  ،افتاد است 
گستردگی  ،. بنابراینگرفت صورت نمیدر جوامت بین المللی  خصوصا   ،فرهنگ انتظار نیز به این 

که به صورت سیستماتیک عمل  را برای تحقق کرد و وضعیت برای تحقق ظهور ضرورت دارد 
 آماده ساخت. ؟جع؟حکومت جهانی حضرت مهدی
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کردن امر به معروف و اعتقاد به اصالح جامعه با ظهور حضرت . 4-2  ؟جع؟مهدیرها 
معتقدند در دوران غیبت  ته ونپذیرفجزئی را حتی در امور   امر به معروفگروهی دیگر ضرورت 

کارها ؟جع؟خود امام زمان، بلکه ید و تکلیفی بر عهده ندارندآ  ها بر نمی  کاری از آن ، هنگام ظهور 
کرد کج فهمی   منشاء و خاستگاه چنین عقیده .را اصالح خواهد  برخی از نسبت به ایی عالوه بر 

گذشت   که نمونه)روایات  گروه اول  گروه قائالن اخالقی برخی از  تفاانحرا (آن در تبیین  نیز این 
گروه ؟حر؟مینیامام خ .باشد می  فرماید: می ضمن اشاره به این 

که انتظار فرج را مییك دسته دی کار نداشته باشیگفتند ا گرى بودند  که ما  م به ین است 
ن یگذرد؛ به ا بر ملت ما چه می ؛گذرد ها چه می بر ملت ؛گذرد که در جهان چه می نیا

کار نداشته باشیچ رى از یبراى جلوگ ؛میکن هاى خودمان را عمل می میما تکل ؛میزها ما 
 ؛میفی نداریگر ما تکلیکنند؛ د اهلل، درست می شاء یند اناین امور هم خود حضرت بیا

کنیم ما همیتکل که دعا  کار آنچه در دنیایشان بیا ؛مین است  کارى به  ا یگذرد  ا مییند و 
که  ك دستهیها هم  نیم. ایگذرد، نداشته باش یدر مملکت خودمان م اى، مردمی بودند 

 .(13ص ،21 ج: 1389خمینی، ) صالح بودند
خی حضرت امام ین حکم تارییتب»ناریدر سم سخنرانی) رهبری ضمن رد چنین دیدگاهی

که هرچند ؛ (1369/ 12/ 11 ،؟جع؟الد امام عصریسالروز م ، در«؟حر؟نییخم بر این باور است 
که باید به دنبال  ،آرماناین  ؛واال است یآرمان ؟جع؟مهدیاعتقاد به حضرت  خود، آرمانی است 

گفته»فرمایند:  همین مقوله میایشان در . بیاوردعمل  که از آن سخن  اند، فقط نشستن  انتظاری 
این  .(7/1381/ 30، شعبان در مصالی تهران  بیانات به مناسبت نیمه) «ستو اشك ریختن نی

که به اشک ریختن و برگزاری مراسم ناظر عملکرد برخی افراد مذهبی سخن رهبری، به  است 
االهی مذهبی به نوعی بزرگداشت شعائر   برپایی مراسمبدیهی است  .کنند می مذهبی بسنده

کردن امر به معروف  ؛شود می محسوب کافی دانستن آن و رها  که اما  و نهی از منکر خطایی است 
عالوه بر ضرورت امر به معروف، باید جامعه را برای  کاهد. پویایی و تحرک جامعه منتظر میاز 

کرد. ؟جع؟ پذیرش حکومت حضرت مهدی  آماده و متقاعد 
که  ،رهبری در سخنانی دیگر انتظار را به معنای خودسازی و آماده شدن برای سربازی امامی 

کز قدرت و فساد بینبا تم خواهد می کند ام مرا کردهالمللی مبارزه  -را ایشان این تفکر  .اند ؛ تفسیر 
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که  وظیفه خود میکه امام  کند داند   ؛-ای نداریم وظیفه و ما در این زمینهدنیا را پر از عدل و داد 
کنیم تا برای ظهور آن بز» فرماید: و میکند  مینقد  رگوار ما امروز وظیفه داریم در آن جهت حرکت 

گوشه  «.گیری نیست آماده شویم. اعتقاد به امام زمان به معنای 
کسی را سرباز امام زمان که خود را برای مبارزه با ظلم و بی عدالتی و تبعیض  می ؟جع؟ایشان  دانند 

کرده باشد   .(همان)آماده 
کید  که به خودسازی و مبارزه با ظلم تا توان  میدارد، در تبیین این بخش از سخنان رهبری 

کسی  گر  که گفت ا باید به  ،باشد امام زمان؟جع؟ را داشتهافتخار همراهی بر این انگیزه است 
کندباشد لحاظ عملی نیز شبیه حضرت  ترین ، شبیهبی شک .و خود را برای چنین روزی آماده 

 خواهند بود. آن حضرت افراد به لحاظ اعتقادی و عملی در معیت 
کید دارند  از برخی دیگر ،عالوه بر رهبری اندیشمندان بر عملگرایی در بحث انتظار تا

 اصلی وظیفه که دانند می شهروندانی را برخی محققان نیز منتظران .(1383 زییسوزنچی، پا)
 کرمی، زمستان) باشد می عالم منجی ظهور برای الزم شرایط تامین و مقدمات آماده سازی آنان

1398). 

 عالم از معصیت نفی امر به معروف و پر شدن. 4-3
ت شود تا ید عالم پر از معصیمعتقدند با ،دیگر با نفی امر به معروف و نهی از منکر یگروه

کرم؟لص؟ و ائمهبر خالف اوامر خداوند و رسول  یدگاهیند، این افراد دیایحضرت ب  اطهار؟مهع؟ ا
کننده سرنوشت مسلمانان در عرصهییبزرگ و تعبا این ایده، عنصر را یدارند؛ ز کم  ن   یاسیت سیحا

 در نقد این دیدگاه .(150ص: 1387، هدایتی فخر)آید  میل در یبه حالت تعط ،جامعه یو اجتماع
گفت:  می  توان 

م نشدن در یتسلعدم انفعال انتظار،   را فلسفهیانتظار منافات دارد؛ ز  ن برداشت با فلسفهیا :اوالا 
  ؛(111: ص1386مکارم شیرازی، )یط و جامعه است مح یها یبرابر آلودگ

و  (110 آل عمران:) ات اسالمیاز اصول مسلم و از ضرور یکیاز منکر  ی: امر به معروف و نهثانیاا 
گرفته می ینیمورد اتفاق عالمان د که در این نگاه نادیده   ؛شود است 

گ یاتی: رواثالثاا  داللت  ؟جع؟یهنگام ظهور حضرت مهدو ستم، رشدن ظلم یکه بر فرا
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که همهینمعنا ن یبه ا ،کنند یم گروه یچ فرد و یمردم در آن زمان فاسد و ستمگرند و ه  ستند  ا 
که از حق طرفدار یافت نمیدر آن هنگام  یصالح گیکه در نت)کند  یشود  ر شدن ظلم و یجه فرا
ج   مبارزه با مقدمهدر واقت و مبارزه با آن غلط و  یجبر ، امریفساد را به یز ؛(قلمداد شودظهور فر

که آن ؟جع؟یهنگام ظهور مهد ،ر قرآنیتعب ها وارث  افراد صالح و مستضعم وجود دارند 
ن یبر امتعددی ات یعالوه رواه ب .(5قصص:) شوند یآن حضرت م ین، به رهبریحکومت زم

 مطرح هستند« نیر نورالثقلیتفس»همچون  یریات در تفاسین روایا  کنند. نمونه یداللت ممعنا 
ات یات و رواین دسته از آین برداشت با این، ایبنابر ا .(620-616: ص1415الحویزی،  العروسی)

 .(118: ص1382جمعی از نویسندگان، ) تعارض دارد

کردن جامعه و بی توجهی به فساد. 4-4  (نفی نهی از منکر) رها 
گروه  عده که قابل انضمام به  که جامعه باید به  این عقیده برهستند، مذکور های   ای دیگر  اند 

کاری به فساد آن نباید داشت تا زمینهحال خود  که دنیایی پر از ظلم و فساد    رها شود و  ظهور 
گروه   شاخصه .(13: ص1387جعفری، ) فراهم آید ،است عدم به ترک عمل و ها   اصلی این 

 شود.   خالصه میو انفعال تحرک و سکوت 

که باید برایترک رهبری در مورد سکوت و  ظهور آماده شد.  عمل در عصر غیبت معتقدند 
کثر انبیا ضرورت ایشان بر  .دانند می و امامان را در آماده نبودن مردم رهبری علت عدم موفقیت ا

کید دارند تا هنگام ظهور که بر انبیاآمادگی تا  بیانات) و دیگر ائمه پیش آمد؛ پیش نیاید ، اتفاقاتی 
کل »فلسفی    قاعده. همچنین مطابق (25/9/1376، ؟جع؟به مناسبت میالد حضرت مهدی

نیازمند های مناسب در بستر زمان   زمینهبه ای   تحقق هر حادثه ؛«حارث مسبوق مبارِ و مدِ
کمیتی  ،بنابراین .است که برای تحقق را مردم در عصر ظهور حضرت مهدی باید چنین حا

گر چنین چیزی ، پذیرش کند  تالش می ؟جع؟حکومت جهانی حضرت مهدی داشته باشند و ا
کمیتی تحقق نمینباش به مسئله همین  .(286، ص1: ج1389مطهری، ) پذیرد  د، چنین حا

 مقام معظم رهبری قابل استنباط است. بیانات وضوح از 

گناه تا پرشدن دنیا از ظلم و جور و ظهور حضرت مهدی. 4-5 کردن بستر   ؟جع؟فراهم 

گذاشته و نه تنها به رهایی جامعه بهاز این ای پا را  عده   حال خود اعتقاد دارند، بلکه فراتر 
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گردد  قائلند گناه را هموار ساخت تا دنیا پر از ظلم و جور  حضرت ولی و سپس باید بستر 
کند ؟جع؟عصر نیز به این مسئله اشاره  ؟حر؟امام خمینی .(147: ص1387،هدایتی فخر) ظهور 

 فرمایند: می کرده و
گناه دامنگفتند: باید  اى از این باالتر بودند، می یك دسته کرد مردم را به  زد به  ها، دعوت 

اى  تشریم بیاورند. این هم یك دسته ؟جع؟گناه تا دنیا پر از جور و ظلم بشود و حضرت
که البته در بین این دسته، منحرف هایی هم بودند، اشخاص ساده لوح هم  بودند 

که براى مقاصدى به این دامنبودند، منحرف نی، خمی)زدند  می  هایی هم بودند 
 .(14، ص21 : ج1389

گروه جعفری، همان، )توان در انحرافات سیاسی برخی از قائالن را می ها  خاستگاه تفکر این 
کجو هم (16ص  1،؟ع؟همچون روایت ابان بن عثمان از امام صادقروایاتی از فهمی چنین در 

کرد کمک به رواج ظل که از آن پیدا  م و جور را برداشت ها عدم مقابله با ظلم و جور و در مواردی 
که د ؛اند کرده کنونی جهان، بهدر حالی  چیزی مخالم با این روایت  ،ویژه جهان اسالم ر وضعیت 

ها  اعتراض و این ها با ظلم و جور مستکبران جهان یعنی مخالفت مّلت کنیم؛ میرا مشاهده 
که از مستکبران و خستگی از ستم آنان است؛ ظلم با ها  نشان دهنده مخالفت و این مّلت چیزی 

زیرا مطالبه این  ؛شود. و این با حدیث مذکور در تضاد است تعبیر می «بیداری اسالمی»آن به 
گفته شده  در حالی ؛ها مبارزه با ظلم مستکبران است مّلت زمین از ظلم و جور پر است که در روایت 
که مهدی موعود می که  ؟دم؟چنانکه رهبری ؛ایندفرم ظهور می؟جع؟شود  وضت بر این اعتقادند 

های مسلمان  اند؛ خوشبختانه این بیداری در ملت ها بیدار شده دنیا عوض شده است؛ ملت
های مسلمان، اهمیت اسالم و عظمت اسالم و عظمت  های مسلمان، حکومت تر است؛ ملت بیش

انات در دیدار مسئوالن نظام بی) کنند میگاه مورد اعتماد و قابل اطمینان را دارند درک  این تکیه
های مسلمان منحصرنکرده و  و معظم له این بیداری را به مّلت (19/4/1389در روز عید مبعث، 

__________________________________   

کما ... : »کند روایت میچنین  ؟ع؟ابان بن عثمان از امام صادق .1 جُّ یف آخر الزمان َفَیماَلءُّ اِلرَض َعدِل  ذی خَير 
َ ال َ َان َ القامئ 

ورًا... لمًاو جُّ َئت ظُّ ل  که در آخر الزمان خارج می... همانا  ؛مُّ کسی است   ؛کند پس زمین را پر از عدل و داد می .شود  قائم 
که از ظلم و جور پر شده  همان   (.247: ص1397نعمانی، )« است... طور 
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که  های اروپایی می امتداد آن را در مّلت که این سخن، تضاد با آن بخش از روایت  دانند، 
تر  بیش ؛داند و ستم میاز جور  مملو ؟جع؟را در زمان ظهور حضرت حجتوضعیت جهان 

کرد زیرا شاید بتوان تغییر و کند؛ می کثر؛ مبارزه با ظلم را برای بخشی از جهان توجیه   بیداری ا
رهبری نیز به این مسئله  .کند تر می و در ظاهر تضاد را بیشنیست ها به راحتی توجیه پذیر  مّلت

کرده و  فرمایند: می اشاره 
کشورهامن به شما عرض بکنم؛ فقط این  که در  غرب   ی شمال آفریقا و منطقهنیست 

که امروز ما در آن به وجود آمده باشد؛ این حرکت  یی  حرکات بیداری ؛جا قرار داریم آسیا 
که همین ملت ی یهای اروپا بیداری تا قلب اروپا خواهد رفت. آن روزی پیش خواهد آمد 

که آن های  ا یکسره تسلیم سیاستها ر علیه سیاستمداران و زمامداران و قدرتمندانی 
کرد. این بیداری، حتمی  کردند، قیام خواهند  فرهنگی و اقتصادی آمریکا و صهیونیسم 

کشور)است   .(14/2/1390) بیانات در دیدار معلمان سراسر 
که هستند «عدالت»در زمینه اجرای خواستار الگو شدن در جهان مسئوالن همچنین رهبری از 

زیرا الزمه اجرای عدالت ؛ حدیث ذکر شده در تضاد استاشت اشتباه از بردبا منطقی این مطالبات 
گسترش عدالت در دیگر مّلت یازدهمین   در آستانه سخنرانی) هاست و الگو شدن از طریق آن، 

 .(9/11/1368،  یسالگرد پیروزی انقالب اسالم
که در همین زمینه مطرح شده برداشت تحریم  گشایش در بعد معیشتاست دیگری  ی حیات ، 

تر  بیش :گوید  می 1تقی اصفهانی پس از نقل روایتمحمدباشد.   سیاسی شیعیان می-اجتماعی
زمام امور سیاسی مسلمین را بر دست  ؟جع؟امام مهدی کهجامعه شیعه بر این باورند زمانی 
 خوشی و رفاه و عشرت وافر فراهم خواهد بود.برای درک بگیرند، زمینه برای جامعه شیعه 

به ابو بصیر، این نوع انتظار  ؟ع؟ضمن نقد این دیدگاه با استناد به پاسخ امام صادق اصفهانی
گونه مقصود از رسیدن زمان » فرمایند:  خواند. مقام معظم رهبری می  می «دنیا طلبی»ای   فرج را 

__________________________________   

کافی را بحث می« مکیال المکارم». محمدتقی اصفهانی د رکتاب 1 که طی آن، ابوبصیر از امام صادق روایتی از   ؟ع؟کند 
کس امر درباره  که هر  که آیا تو از دنیا خواهان هستی. بدان  ی فرمودند  زمان فرج پرسید. در پاسخ به پرسش ابوبصیر، امام به و

گشایش حاصل شده است  که برای این امر دارد، برایش  ، 2: ج1407کلینی، )غیبت امام قائم را شناخت، به خاطر انتظاری 
کرده است (. این روایت را عالمه مجلسی در بحار ا423ص  (.42، ص52: ج1403بحار، )النوار نیز ذکر 
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نه خوشی و عیش و نوش و دست در دست  ؛یاری امام قائم و جهاد به همراه اوست ،انتظار
کرده و های دیگر ارائ  ایشان خوانشی نو از مفهوم انتظار را نسبت به سدهمچنین ه« .گذاشتن ه 

کرده سخنرانی در روز ) اند  امید بخش بودن و نشاط آور و تحرک بخش بودن انتظار فرج را معنا 
به عنوان مقدمه تشکیل حکومت  ،ایده ضرورت تشکیل حکومت اسالمی. (1387نیمه شعبان،

که  چنان ؛گیرد جا نش ت می از همین ؟جع؟عصردست حضرت ولی  عدل جهانی مهدوی به
  :رهبری فرمودند

گفت خط کنیم، خواهیم  گر بخواهیم پاسخ این سؤال را در یک جمله ادا  نظام   کّلی  ا
است. این یک پاسخ  اسالمی  در سایه تشکیل حکومت اسالمی، رسیدن به تمّدن اسالمی

  .(1379/ 14/7در مدرسه فیضیه،  بیانات) است  و تشریح  کّلی و قابل توضیح
گروهنیز به رد دیدگاه ؟حر؟امام خمینی که از جانب  ؛ های مختلم مطرح شده استهای انحرافی 

 .پردازد می
فه قرآن دست از یات شریما بر خالف آ»فرماید:  گونه می مذکور اینگروه های  دیدگاهایشان در رد 

گناهان را براى ایم و توسعه بدهیمعروف بردارم، دست از امر به ینهی از منکر بردار که  نیم 
ایشان ضمن رد این مسئله، تکلیم مداری  .(14ص ،21 ج: 1389خمینی، ) !«ند؟یایحضرت ب

گوشزد   پذیرند. و تحت هیچ شرایطی دست برداشتن از تکلیم را نمیکنند  میمسلمانان را 

 مفهوم انتظار از صحیحدیدگاه  .۵
که های   دیدگاهاین در مقابل   اند؛ شدهرا موجب ای انحرافی ه  در برخی موارد جریاننادرست 

که انتظار را به معنای فراهم  های ظهور، ظلم ستیزی به   زمینهکردن نگرش دیگری وجود دارد 
فرد باید عالم را برای  ،این دیدگاهبراساس داند.  مقدار توان و آمادگی برای ظهور حضرت می

کند و آمدن حض  ،پوشاند  امر به معروف و نهی از منکر جامه عمل می نه تنها به فریضهرت مهیا 
کیان بدنبال تشکیل حکومت   .برودبلکه برای حفظ و حراست از 

کوتاه و البته جامت، انتظار را این مرحوم کرده  مظفر در بیانی   :است   گونه تفسیر 
که  این ؟جع؟حضرتاالهی معنای انتظار ظهور مصلح حقیقی و نجات بخش  نیست 

گذاشته و در آنچه بر آن ها واجب است، مانند  مسلمانان در وظایم دینی خود دست روی دست 
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کردن قوانین و دستورهای دینی، جهاد و امر به معروف و نهی از منکر  کردن حق، زنده  یاری 
کنند که حضرت قائم آل محمد ،سستی  کند  ؟جع؟به این امید  کارها را درست   نده،یپا)بیاید و 

کرم  همان؛ (37، ص1: ج1405 م َمسئول َعن » فرمود: ؟لص؟طورکه پیامبر ا کُّ ل  کُّ م راٍع َو  کُّ ل ُّ کُّ
ه ت  به دلیل انتظار ظهور حضرت مسلمان نباید . بنابراین، (37، ص72: ج1404مجلسی، )« َرعی 
کند؛ ؟جع؟مهدی کوتاهی  که، از وظایم مسلم و قطعی خود دست بکشد یا  انتظار  به این دلیل 
اجرای سستی در و لذا دهد   کند و مجوز ت خیر انداختن در عمل را نمی  تکلیم نمی رفتظهور، 

 .(118: ص1380مظفر،) ها به هیچ وجه جایز نیست  تفاوتی در آن  وظایم دینی و بی

که از آن به انتظار صحیح و مثبت و سازنده تعبیر می مقابل وجه درست  ؛شود  این نوع نگرش 
های   است از حلقه یا  حلقه ؟جع؟ظهور حضرت مهدی ،به عبارت دیگرمنفی است.  انتظار
که به پیروزی    مبارزه سهیم بودن یک فرد در این  .شود  حق ختم می رخآاهل حق و باطل 

که آن فرد گروه  عمال   ،سعادت، موقوف به این است  گفتنی است از نظر طرفدار در  حق باشد. 
مداران  حقدیگری از طرف  های  قیام ؟جع؟مهدی قیام و ظهور امامروایات اسالمی در مقدمه 

که قیام یمانی نمونه  صورت می  .(207: ص1385 طاهری،) هاست از این سلسله قیام یا  گیرد 

که در روایات از آن با عنوان ُل االعمال» این نوع انتظار، همان انتظار راستین است  یاد « افض 
کدام ،به همین دلیل. (208ص، 75ج: 1404مجلسی، ) شده است بق نیاز ط ،دین پژوهان، هر 

گفته  آن سخن و اقتضائات زمان خود، از  ؟دم؟ای  خامنه  اهلل  حضرت آیتزمینه که در این است.   ها 
 : کردند  بیان  چنین

ت قرآن و اسالم. شما به آنچه فعال  جهان در آن قرار ی، انتظار حاکمیعنی ...انتظار فرج
که با انقالب اسالم یشرفتین پیهم  به  یحتّ  ؛ دیستیندارد، قانت  ،  دیدست آورد به یهم 

کمیخواه یم ؛دیستیقانت ن خطبه نماز ) دیتر بشو كیت قرآن و اسالم، نزدید باز هم به حا
  .(29/3/1360جمعه، 

  نهباشد، بیان، هدف اصلی از پیشرفت باید سیطره اوامر و قوانین االهی   این  با  بدیهی است
کید بر  نهایت آن. خود ساخته ناقص بشری  مکاتب   مهدویت از جانب رهبر بحثکه این همه ت 
ارتباط   بر  که  اسالمی، ایشان را بر آن داشت و ت ثیر شگرف آن بر پیشرفت ایران  انقالب  معظم

 د: و نقش آن بر مقوله پیشرفت بارها اصرار ورزن مستمر با امام زمان
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کند و حضور آن بزرگوار براى ما یت آشنا شود و انس پیمهدو بحث  با  ها دل  هرچه ما )دا 
کن شیتر شود و ب ، محسوس(میبت هستیدر دوران غ  که  مردمی م و رابطه یتر حس 

شرفت ما به سمت آن اهداف بهتر یاى ما و براى پیدن  براى  نیا ؛ میتر داشته باش شیب
 .(18/4/1390ت یمهدو یصمرکز تخص  با دانش پژوهاندار ید) خواهد بود

  از ایشان آمده است:در بیانی دیگر 
کمیت اسالم و برای نزدیک شدن ملت های مسلمان به عهد ظهور   اولین قدم برای حا

کمیت  و آن، ایجاد ؛برداشته شده است  ایران  ملت وسیله به، ؟جع؟موعودمهدی    حا
که دنیای ماّدی نمی ..امام و .آن را باور بکندخواست  قرآن است؛ این، آن چیزی است 

که تاریخ العاده رهبر فوق  ؛ آن معلم بزرگ این ملت آن انسان استثنایی زمان ما در   ما  ای 
العاده  این قرون اخیر نظیرش را مشاهده نکرده است؛ آن انسان واال با آن اخالص فوق

کرد؛ دست عنایت گذاشت؛ خدای متعال هم تفضل    عصر ولّی   راهی را پیش پای مردم ما 
گاهی در ملت ما به  هم بحمد اهلل همواره با این ملت بوده و به آن کرده و این آ کمک  ها 

مردم قم، در سالروز میالد حضرت مهدی،  سخنرانی در اجتماع) وجود آمده است
30/11/1370).  

کار که چنین است و در ساخت تمدن اسالمی،  لوازم اصلی آن   مخلصانه از  و تالش  حال 
که این نیاز را  ؛شود محسوب می انتظار ظهور امام   کند و فرهنگرفت باید به دنبال فرهنگی بود 

گوهر ،؟جع؟زمان در  ،. چگونه چنین نباشد است  مایه گران  از بهترین منابت دستیابی به این 
ک  ه: حالی 

ر عدل باشد، حق باشد، توحید  د، ، اخالص باش باشد  وقتی بناست در آن دوران منتظ 
که -یک چنین دورانی قرار است باشد  -عبودیت خدا باشد  ، باید  هستیم  منتظر  ما 

سخنان رهبری در دیدار با اعضای بنیاد فرهنگی )کنیم خودمان را به این امور نزدیک 
  .(18/4/1390حضرت مهدی موعود، 

و اجتماعی دیدگاه صحیح انتظار فرج، تجلی توحید و آثار سیاسی جهت نکته قابل توجه در 
که تجلی توحید را در ظهور  از ناشی از آن است. سازد، آن   می روشن ؟جع؟مهدیجمله اموری 

که اهداف توحیدی  آن    مانند وحدت حکومت، نظام، قانون، دین و جامعه به وسیلهاالهی است 
 فرمایند:   یابد. در بیان اهمیت اتحاد، مقام معظم رهبری می  حضرت تحقق می

کلمه و یک پارچگی ملی و اتحاد امت ملت ما با» ید هوشیار باشد، تالش برای اتحاد 
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کرد... اسالمی ادامه یابد.  «عاقالنه، خردمندانه و مدبرانه، بایستی این اتحاد را حفظ 
گر بخواهیم اتحاد ملی و انسجام اسالمی تحقق پیدا » .(1386پیام نوروزی سال ) ما ا

که بین ما مشترک کنیم کند، باید بر اصولی  سخنرانی در مشهد مقدس، )« است، تکیه 
که از نظر ما، . »(1386فروردین کرد  از جهت « وحدت»البته باید به این نکته دقت 

که بر ذهن و   گرایش گرایش سیاسی  که مسلمانان با هر نوع  های سیاسی است؛ یعنی این 
کم است، از لحاظ علمی زیر لوای اسالمی انتظار با یکدیگر ویژه فرهنگ ، بهروح آنان حا

  .(38: ص1388داوود پور، )« متحد بشوند

 گیری . نتیجه6
اهلل  آیت)رهبری های  با بررسی دیدگاهانتظار در مقوله در این نوشتار به بررسی انحرافات 

انتظار و تشریح مقوله انحرافی از  های برداشتپرداخته شد. ایشان ضمن انتقاد از  (؟دم؟ای  خامنه
کنونی جامعه جهانی و تطبیق آن بر پیش بینیروشن و عینی وض های امامان   عیت نابسامان 

 ؟جع؟در عصر غیبت امام معصوم، تعریم درست و واضحی از انتظار فرج امام زمان ؛معصوم
کرده  کردن زمینهارائه  کامل و عملی با تمسک به همه توان و مهیا  های ظهور  و انتظار را آمادگی 

کرده و با انتقاد از برخی به همر ؟جع؟حضرت ولی عصر اه اتحاد و بیداری اسالمی مطرح 
افقی همراه با امید و نشاط  ؛ه تعریم درست از آنمسئله انتظار و ارائانحرافی از  های برداشت

معتقدند برای جلوگیری از کرده ترسیم  ؟جع؟بخشی را از جامعه منتظر برای فرج امام مهدی
کارهای عالمانه و  ،هدوی باید در موضوع مهدویت و انتظارانتظار ممقوله انحراف و اعوجاج در 

عاقالنه و مستند و متکی به مدارک معتبر اتخاذ شود. همچنین ایشان، تکلیم مداری، احساس 
ترین روحیات صحیح  مسئولیت، آماده سازی خود و روحیه مبارزه با ظلم و استبداد را از مهم

 دانند. میانتظار 
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