
  

 

  مركز تخصصي مهدويت
   قمحوزه علميه

  

  
   تخصصي-فصلنامه علمي

 1388پاييز ، 30 شماره ،9سال 

  هاي الهي با مهدويت پيوند سنت

� نفيسه سادات فاضليان
1

  

  7/6/1388 : تاريخ تأييد      26/4/1388 :تاريخ دريافت

  چكيده

سـي ـ اجتمـاعي    سـي ـ اجتمـاعي    سـي ـ اجتمـاعي    سـي ـ اجتمـاعي    تربيتـي و سيا تربيتـي و سيا تربيتـي و سيا تربيتـي و سيا ، ، ، ، اخالقياخالقياخالقياخالقي، ، ، ، الهي و مهدويت در ابعاد اعتقاديالهي و مهدويت در ابعاد اعتقاديالهي و مهدويت در ابعاد اعتقاديالهي و مهدويت در ابعاد اعتقادي    هايهايهايهاي    بين سنتبين سنتبين سنتبين سنت

كـه  كـه  كـه  كـه      شود كه با توجه به اينشود كه با توجه به اينشود كه با توجه به اينشود كه با توجه به اين    بدين صورت تبيين مي   بدين صورت تبيين مي   بدين صورت تبيين مي   بدين صورت تبيين مي   ،  ،  ،  ،  اين پيوند اين پيوند اين پيوند اين پيوند . . . . پيوند معناداري وجود دارد   پيوند معناداري وجود دارد   پيوند معناداري وجود دارد   پيوند معناداري وجود دارد   

اي ترسـيم كـرده اسـت كـه عوامـل و شـرايط              اي ترسـيم كـرده اسـت كـه عوامـل و شـرايط              اي ترسـيم كـرده اسـت كـه عوامـل و شـرايط              اي ترسـيم كـرده اسـت كـه عوامـل و شـرايط                      هاي خود را به گونه    هاي خود را به گونه    هاي خود را به گونه    هاي خود را به گونه            سنتسنتسنتسنت،  ،  ،  ،  خداوند متعال خداوند متعال خداوند متعال خداوند متعال 

در اين راستا نقش انسان در اين راستا نقش انسان در اين راستا نقش انسان در اين راستا نقش انسان ، ، ، ، ها مدخليت داردها مدخليت داردها مدخليت داردها مدخليت دارد    گوناگون در تحقق يا تعجيل و تأخير اين سنتگوناگون در تحقق يا تعجيل و تأخير اين سنتگوناگون در تحقق يا تعجيل و تأخير اين سنتگوناگون در تحقق يا تعجيل و تأخير اين سنت

ها و ها و ها و ها و     ايجاد زمينهايجاد زمينهايجاد زمينهايجاد زمينه، ، ، ، ها بسيار چشمگير است؛ بنابراينها بسيار چشمگير است؛ بنابراينها بسيار چشمگير است؛ بنابراينها بسيار چشمگير است؛ بنابراين         تعجيل و تأخير اين سنت      تعجيل و تأخير اين سنت      تعجيل و تأخير اين سنت      تعجيل و تأخير اين سنت     در تحقق يا  در تحقق يا  در تحقق يا  در تحقق يا  

هاي مهم و اساسي تفكـر مهـدويت؛ سـنت    هاي مهم و اساسي تفكـر مهـدويت؛ سـنت    هاي مهم و اساسي تفكـر مهـدويت؛ سـنت    هاي مهم و اساسي تفكـر مهـدويت؛ سـنت        هاي الهي ـ به ويژه سنت هاي الهي ـ به ويژه سنت هاي الهي ـ به ويژه سنت هاي الهي ـ به ويژه سنت     شرايط تحقق سنتشرايط تحقق سنتشرايط تحقق سنتشرايط تحقق سنت

غلبه اسالم بر ساير اديان و سنت جانشيني غلبه اسالم بر ساير اديان و سنت جانشيني غلبه اسالم بر ساير اديان و سنت جانشيني غلبه اسالم بر ساير اديان و سنت جانشيني ، ، ، ، سنت حاكميت صالحانسنت حاكميت صالحانسنت حاكميت صالحانسنت حاكميت صالحان، ، ، ، پيروزي حق بر باطلپيروزي حق بر باطلپيروزي حق بر باطلپيروزي حق بر باطل

بر اساس هر يك بر اساس هر يك بر اساس هر يك بر اساس هر يك ، ، ، ، در اين تحقيقدر اين تحقيقدر اين تحقيقدر اين تحقيق. . . . منتظران استمنتظران استمنتظران استمنتظران استهاي متعهد و هاي متعهد و هاي متعهد و هاي متعهد و     مستضعفان ـ بر عهده انسانمستضعفان ـ بر عهده انسانمستضعفان ـ بر عهده انسانمستضعفان ـ بر عهده انسان

گيري از آيات و روايـات برخـي از وظـايف منتظـران از جملـه              گيري از آيات و روايـات برخـي از وظـايف منتظـران از جملـه              گيري از آيات و روايـات برخـي از وظـايف منتظـران از جملـه              گيري از آيات و روايـات برخـي از وظـايف منتظـران از جملـه                      هاي الهي با بهره   هاي الهي با بهره   هاي الهي با بهره   هاي الهي با بهره           از سنت از سنت از سنت از سنت 

پذيري از سـخنان نـوراني و سـير عملـي آن        پذيري از سـخنان نـوراني و سـير عملـي آن        پذيري از سـخنان نـوراني و سـير عملـي آن        پذيري از سـخنان نـوراني و سـير عملـي آن                تأثيرتأثيرتأثيرتأثير،  ،  ،  ،  :پذيرش واليت و سرپرستي امامان    پذيرش واليت و سرپرستي امامان    پذيرش واليت و سرپرستي امامان    پذيرش واليت و سرپرستي امامان    

        . . . . بزرگواران بيان خواهد شدبزرگواران بيان خواهد شدبزرگواران بيان خواهد شدبزرگواران بيان خواهد شد

        . . . . :واليت اهل بيتواليت اهل بيتواليت اهل بيتواليت اهل بيت، ، ، ، هاهاهاها    سرنوشت ملتسرنوشت ملتسرنوشت ملتسرنوشت ملت    ،،،،منتظرانمنتظرانمنتظرانمنتظران، ، ، ، مهدويتمهدويتمهدويتمهدويت، ، ، ، سنت الهيسنت الهيسنت الهيسنت الهي:  كليد واژه ها  

  پيش در آمد

ها و قوانين ثابت و       ها را مبتني بر سنت      ها و ملت    سرنوشت جمعيت ،  خداوند متعال 

چنان است كه هر ملتي سرنوشت      ،  اين قوانين . تغيير ناپذير خويش بنا نهاده است     

                                                 
�. ������� I��)�  !"#�$%.  
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رآن رو در شـماري از آيـات قـ        زند؛ از ايـن     خويش را به دست اراده خويش رقم مي       

سـنت پيـروزي   ، هاي الهي از قبيل سنت انقراض ظلم و ستم      سخن از سنت  ،  كريم

سنت غلبه اسالم بـر سـاير اديـان و سـنت          ،  سنت حاكميت صالحان  ،  حق بر باطل  

يابـد   ها زماني تحقق مـي     به ميان آمده است؛ ولي اين سنت      ،  جانشيني مستضعفان 

بـدين لحـاظ    . باشـند تغيير وضعيت سرنوشت خـويش       ها در پي    امت ها و   كه ملت 

ها و قوانين الهي در تغيير سرنوشت و بـشارت ظهـور منجـي و تحقـق                  ميان سنت 

، اين مقالـه  .  پيوندي عميق وجود دارد    4 اهللا االعظم  4'��حكومت جهاني حضرت    

ي الهـي و مهـدويت و      هـا   در صدد پاسخگويي به اين مسأله است كه ميـان سـنت           

هـاي    سـنت ،  همچنين در ايـن نوشـتار     چه ارتباطي وجود دارد؟     ،  وظايف منتظران 

  . شود گرايان مطرح مي الهي مرتبط با حق

  مفهوم شناسي

  سنت . 1

شود كه در ايـن        به يك اسم اضافه مي     و معموالً است  به معناي راه يا روش      ،  سنت

  : گويد مفردات ميطور كه راغب در  ؛ هماني استبه معناي روش آن مسم، صورت
 _��s.�# 4o�.�@:  �# 8�5�B�      ��	!C 8s:�# 4o�.�@ � �	0#_BU�� 1	� �� :      � 8�9J2 o5�B-� ?	5C 6R

  (U" �8�+	� o5�B�: �             	b:��6*�
C �8�:�# �o�.�e�� �6�<
C *�
� �� 4f*�
R *��� �i
:
m *6
R �����# �8�:�# 
o�.�@� 
	  � ).23،  فتح(b:��(*U
C �8�:�# �i�.�e�� �6�<
C *�
، مبر سـنت پيـا  ؛)43، فـاطر سوره  (��� �

روش ،  ها پايبند اسـت وسـنت خداونـد         هاي ايشان است كه به آن       همان روش 
  ). 429ص: ق1412، راغب(حكمت و روش طاعت ايشان است 

�)1DBR tدر كتاب 	Rكند  عالوه بر مطالب باال از قول مرحوم طبرسي نقل مي :  
   ).342، ص3ج: ش1371قرشي، ( هستند نظير هم، سنّت و طريقه و سيره

روش و طريقه و قانوني است كه بـه فرمـان خداونـد بـر عـالم          لهي   ا پس سنت 



  

 

ت
سن

د 
ون
پي

 
ت 

وي
هد

ا م
ي ب

له
ي ا

ها
 

� 
ن
ليا
ض
 فا
ت
دا
سا
ه 
س
في
ن

  

119 

  : كند الهي را چنين تعريف مي  سنت�e	# 1�B!�ابن منظور در  w.باشد فرما مي حكم
      8�)" � EB�L � 8�	J2L O# o.@               ؛ سنت الهي شـامل احكـام و امـر و نهـي الهـي

  ). 225، ص13ج: ق1414ابن منظور، (باشد  مي

وانيني كه در افعال الهي وجود دارد و خداوند متعـال بـر اسـاس    ها و ق  لذا به روش  

مـصباح  : ك  .ر (گوينـد   مـي  الهـي هـاي     سنت،  كند  امور عالم و آدم را تدبير مي      ،  آن

  ). 425ص: 1379يزدي، 

  مهدويت. 2

اعتقـاد   ، در اصـطالح   و   به معناي مهدي بودن است    ،  مصدر جعلي مهدي  ،  مهدويت

دوازده جمله معتقـدات اصـولي مـذهب شـيعه      را گويند كه از 4به ظهور مهدي  

: ش1383اي،    تونـه  (است و همان پديد آمدن حكومت عدل جهـاني اسـت          امامي  

  ). 711ص

اعتقاد به وجود امام زمان و آخرين حجت        ، به معناي    مهدويت از ديدگاه اسالم   

الهـي و خـاتم   پيـامبران  راه ، كه با ظهور و انقالب جهاني خوداست و ذخيره الهي  

 را در سراسر گيتي گسترش خواهد داد و قوانين اسالم را 6حضرت محمد  آنان،

او ضـمن   . اجرا خواهد كرد  در همه دنيا    ،  ترين برنامه سعادت بخش    به عنوان كامل  

 اوضاع جهـان را طبـق       ،اجتماعي و اقتصادي دنيا     ،  سياسي،  بر اوضاع فرهنگي  غلبه  

مرتـب و مـنظم خواهـد       ،  خواست خداوند و بر اساس نياز واقعي همه مـردم دنيـا           

و ظلم و ستم را ريـشه كـن         دهد    ميساخت و عدالت را در سراسر جهان گسترش         

  . سازد مي

 6 پاك پيـامبر اكـرم  ةامام دوازدهم و سالل، شيعه معتقد است مهدي موعود    

   : فرمود7 به حضرت علي6رسول خدا، رابطهاين در . باشد مي
تـو هـستي و     هـا      آن نخـستين  !علـي اي    .دوازده نفر هـستند   ،  از من پس  امامان  

                                                 
جا  ، اصطالحي روايي است و ما اين  7ذكر اين نكته الزم است كه سنت، به معناي قول و فعل و تقرير معصوم              . 1

 .گوييم از سنت، در جايگاه مفهومي قرآني سخن مي
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او كسي است كه خداوند به دست او مشرق و مغرب           .  است 4آخرينشان قائم 
  ). 282، ص1ج: ق1395صدوق،  (كند زمين را فتح مي

   منتظرانوظايفحق گرايان و هاي  سنت

پنهـان و آشـكار الهـي       الطـاف   قـرين   همـواره   ،   طلبان يراست حيات حق مداران و   

شتر ي هر چه ب   يمند و زمينه بهره  بوده   ي آنان جار  يزندگ است كه در  هايي    وسنت

. كنـد   يپروردگار و واصل شدن به طريق هدايت و سعادت را فراهم م           هاي    نعمتاز  

 خود را   ، وظايف  الزم است با توجه به اين سنن       يمنتظران دولت و حاكميت مهدو    

ايـن   از   يبرخـ .  داشـته باشـند    يا بهره سهم و ،   ظهور يساز  در راه زمينه   شناخته و 

  : به بيان زير استوظايفسنن و 

  سنت واليت خداوند بر بندگان صالح . 1

بر  :اماماناين است كه خدا و رسول و  ،  آنچه در اين سنت به دنبال آن هستيم       

 از اين رو بايد اين واليت و ابعاد آن را شناخت و از آن پيروي ؛مؤمنان واليت دارند

  :گونه است دو، د دانست كه اين واليتواليت خداوند بر بندگان بايبارة در. كرد

  . كافر يكسان است من وؤمدربارة واليت به خالقيت و رازقيت كه . الف

ي سرپرسـتي بـه   اخـدا كـه بـه معنـ    برابـر  واليت ناشي از اطاعت و بندگي     . ب

و  و توفيـق بـه انجـام خيـر     اسباب خيـر كردن هدايت تشريعي و تكويني و فراهم    

بنـابر  . باشـد   مـي مؤمنان  است كه ويژه     يواليت،  دايتاين ه . اجتناب از شرور است   

�;* �توضيحاتي كه داده شد و نيز با استفاده از آيه مبارك )�N�B�G�� #(4.��D ���F��# ������ �8�:�#

            �� ��(ª.�# ���� *;�)
"(�N�B�G�� 4l(4\	�-�# �;�0�h	���*�
L #��B
̂ 
� ���F��# �� ��(ª.�# �
��� �l	94:ªX�# ���� �l	94:ªX�# �
�� 

بـدين  . شـود   روشن مـي  ،  مقصود ما از واليت خداوند بر بندگان صالح       ) 257،  بقره(

است كه توضيح   ) به معناي سرپرستي   (واليت به معناي دوم   ،  ترتيب كه مقصود ما   

، خداوند به عنوان ولـي و سرپرسـت خـويش         پذيرش   بنابراين مؤمنان با     ؛داده شد 

از تحـت   ،  د و كفار با سرپرست قرار دادن طاغوت       مانن  مي تحت واليت خداوند باقي   
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  :نويسد  ميمالصدرا ذيل اين آيه. ندشو  ميخارج) دوممعناي واليت به  (واليت اهللا
و ياور در امور دنيـوي و اخـروي      كه نصير  ا به اين معن   ؛منان است ؤخدا ولي م  
خواسـت متـولي امـر      ،  چون خداوند از مؤمن و كافر سخن گفـت        . آنان است 
آنـان و   هـاي     روشـن كنـد و برانگيزاننـده خواسـته          اين دو گروه را    هريك از 
، همانـا خداونـد  «: پس فرمودنيز روشن سازد؛ آنان را هاي  و حركتها    مطلوب

يعني ياور و كمك كار آنان اسـت        ؛  »اند سرپرست كساني است كه ايمان آورده     
ر آن  در هر آنچه به آن نياز دارند و مصلحت امور ديـن و دنيـا و آخرتـشان د                  

كند به رسيدن به تمام مقصودشان به باالترين          مي آنان را وادار و تشويق    . است
  ´. رساند  ميمقاماتشان

��.4)#   � ةبا استناد به آي   ،  پس از تبيين بحث واليت خداوند     D ���F��# ������ � در صدد   �#�:�8

به همين منظور به بررسـي      .  هستيم :معصومامامان  تبيين واليت رسول خدا و      


 ��     �يه شريف   آk	����# �1(4C*��� �� 
kn�[�# �1(�9�5�� ���F��# #(4.��D ���F��# �� �84�(�@�� �� �8�:�# �;4J������ 	9�"��

�1(�!��#� *;�  . پردازيم  مياز ديدگاه مفسران) 55مائده،  (�0

  : فرمايد  ميمرحوم عالمه طباطبايي در رابطه با اين آيه
آيد اين اسـت كـه        مي يت در موارد استعمالش به دست     پس آنچه از معاني وال    

قربي كـه باعـث و مجـوز نـوع خاصـي از            گونه  ست از يك     ا عبارت،  واليت
سـياقي كـه از آن      ،  آيه شريف مورد بحث   در  . شود  مي تصرف و مالكيت تدبير   

 بـه يـك   كه  .  است ان به يك معن   اواليت خدا و رسول و مؤمن     ،  شود  مي استفاده
  )..22، ص11ج: 1362طباطبايي،  (مه نسبت داده استنسبت واليت را به ه

�)�1        �اين جمله از آيه بعدي است كه        ،  يد اين مطلب  ؤم���	���# �;�0 �8�:�# �����2 A1��
�� 

رسـول  كه   ايناين جمله داللت يا دست كم اشعار دارد بركه     اين براي) 56،  مائده(

 پس سـنخ واليـت هـر    ؛وند هستندتحت واليت خداكه   ايناز جهت و مؤمنان   خدا  

دو سـنخ   ،  و خداونـد متعـال بـراي خـود        است  يكي و از سنخ واليت پروردگار       ،  دو

                                                 
1.                         <3�B�18 � � <31�B
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  . يكي واليت تشريعي و ديگري واليت تكوينياست؛ واليت نشان داده 

�.)# «همچنين عالمه طباطبايي در آيه مذكور مصداق        D ��F�#«   منينؤ را اميرالمـ 

  .  هستند7از فرزندان امام عليداند كه به عقيده شيعه ساير معصومين  مي

4)#             � نيز ذيل آيه     #c)? �	�� در  .��D ���F��# �� �84�(�@�� �� �8�:�# �;4J������ 	 از امـام  ���"�9

   :نقل فرمودهچنين  7صادق
»  �8�:�# �;4J������ 	9�"��«    از خودتـان   شـما  به امـور و امـوال   ،  يعني خداوند و رسولش

��« و ندسزاوارترD ���F��##(4.« تا روز قيامت، يعني علي و فرزندان امامش .  

و  دانـسته    ن را يكـي   اواليت خدا و رسول و مؤمنـ      ،  در آيه مذكور  طباطبايي  عالمه  

��.4)#  «مصداق  D ���F��# ��«  همچنـين روايتـي كـه از امـام         . داند  مي 7را اميرالمؤمنين

زنـدانش را  خدا و رسول و امام علي و فر   است،   ذيل آيه مذكور نقل شده       7صادق

  . تا خود مؤمنان، داند منان سزاوارتر ميؤم بر واليت

كه خدا و رسول    آيد، اين است      به دست مي   يآنچه پس از تبيين اين سنت اله      

  بنابراين بايد ابعاد اين واليت را شـناخت و از          ؛منان واليت دارند  ؤم بر :امامانو  

تظران بـر اسـاس ايـن        من ، وظايف در پرتو اين شناخت و پيروي     . پيروي كرد ها    آن

  . آيد مي به دست سنت

امام آنان، به ويژه    و پذيرش واليت     :امامانمعرفت  ،  يكي از وظايف منتظران   

تأثيرگيري معنوي از سخنان نوراني و سيره عملـي         منتظر بايد با    .  است 4مهدي

واليتي كه موجـب    شرط   زيرا   كند؛با آن انوار الهي اتصال روحي برقرار         :امامان

ــروزي اســتغلبــه و پ عالمــت .  بلكــه شــرطش وجــود اســت ؛حــضور نيــست، ي

 :همة امامان هاي دويست و پنجاه ساله        گوش سپردن به رهنمود   ،  پذيري  واليت

 كلمات او در تحول درونـي شـيعه بـسيار          شيفتگي به ولي و   . است كه نور واحدند   

 بنـابراين   ؛دشـو  شـامل آن نيـز مـي      ،  است و مفهوم گسترده پـذيرش واليـت       مؤثر  

سياسي ، بايد با تربيت خود و انجام وظايف فردي، محضاطاعت ان عالوه بر  منتظر
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مبارك  موجبات خشنودي آن وجود، سازي براي ظهور حضرت   اجتماعي و زمينه  و  

  . كنندرا فراهم 

كـه در تمـام حركـات       كند  عمل  اي     بايد به گونه   يمنتظر واقع ،  به عبارت ديگر  

خـود  ، گفتار  كه دريكس، دشوشاهده موال م اطاعت از     و يواليت پذير تش،  وسكنا

 اسـت كـه     يا بـه گونـه   ،   در عمـل   ي ول ؛داند  مي 4منتظر حضرت صاحب االمر    را

شـمرده   »منتظـر حقيقـي   «،  شود ميديده ن در او    ياتصال معنو   از تبعيت و   يآثار

  . شود نمي

   مسؤوليتسنت اعطاي . 2

انسان ، م موجوداتاز ميان تما است،   آگاه آفريدگان   به همه امور  كه  خداوند متعال   

اكنـون  . در ميـان گذاشـت    فرشـتگان   را براي خالفت برگزيد و تصميم خود را بـا           

پروردگارمتعال . كنيم  بررسي مي به طور مشروح    فرشتگان را   خداوند با   وگوي    گفت

  :فرمايد ، ميزمين را متذكر شده خالفت انسان بر، در قرآن كريم
� �"�� �o
J�Zn�9�:�� �̀ ���� 
?	R �P�� ��   �6�e�̂ �� *��� 	)�� 4f�!*<
C 
L #(4�	R bo
̂ �:
m �p*�
K��# ��� �f�+	N �

                      T 	� �;
:*+
L ��"�� 
?	R �̀ 
� �t£6
54" �� �S�6*9�U�� �]£��e4" ��*U
" �� ©�	�£6�# �̀ �̂ *e�� �� 	)��

1(�9
:*!
C�)  ،؛)30بقره   
، زمين يرو من«: گفت فرشتگان به پروردگارت كه را يهنگام ]بياور خاطر به[

 يكس آيا! پروردگارا«: گفتند فرشتگان. »داد خواهم قرار]  يا نماينده=  [يجانشين
 و تـسبيح  مـا در حالي كـه     ! كند؟ يخونريز و فساد كه يده يم قرار آن در را

  . »كنيم يم تقديس را تو و آوريم يم جاه ب را تو حمد

  : خداوند در رد سخن آنان فرمود
�  �;
:*+
L ��"�� 
?	R  1(�9
:*!
CT 	�    µ            �o
J�Zn�9��# �
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K�� �)  ،31بقره .(  

�9�#1عالمه طباطبائي در �# ��B7 B�e^Cنويسد  مي:   
ـ  اول: سياق كالم به دو نكته اشـاره دارد        ، منظـور از خالفـت نـامبرده     كـه     ن اي

،  زمين شـود يانسان جانشين ساكنان قبلكه   اين نه،   خدا در زمين بوده    يجانشين
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، كنـد ها   آنو خدا خواسته انسان را جانشين، كه در آن ايام منقرض شده بودند   
 كـه   يجـواب كه    ي اين برا ؛اند ن اين احتمال را داده    ا از مفسر  يهم چنان كه بعض   

دم تعليم داده و سپس     ه آ اين است كه اسماء را ب     ،  مالئكه داده ه   سبحان ب  يخدا
با احتمـال نـامبرده   ، مالئكه را از اين اسماء خبر بده و اين پاسخ   ،  حال: فرموده

  .  ندارديهيچ تناسب
ـ     د،  بنابراين ؛ بلكـه   نـدارد ي اختـصاص 7شـخص آدم ه  يگر خالفت نـامبرده ب

 تعلـيم اسـماء ايـن       يمعنا،  وقتآن  . فرزندان او نيز در اين مقام با او مشتركند        
ـ ها انسان اين علم را در  ي تعال يشود كه خدا   مي ـ  اسـت؛ وديعـه سـپرده  ه  ب ه  ب
از ايـن نـوع موجـود سـر      ،  طور دائم ه  تدريج و ب  ه  ب،   كه آثار آن وديعه    يطور
ـ  ، طريق آن بيفتد و هدايت شود    ه  هر وقت ب  ،  بزند ه بتواند آن وديعه را از قـوه ب

  . فعل در آورد
4)��   � ةآي، يد اين عموميت خالفت  دليل و مؤ  " � *(
R �6*!�� *��� ©�	^
:4m *;4J
:�!�N �P؛��� 

�      �آية    و داد قرار نوح قوم جانشينان را شما كه يهنگام�� ���Zn
m *;4�	.�:�!�N A;4j

�p*�
K��#�)   ،از پـس [ زمـين  يرو درهـا      آن جانشينان را شما سپس ؛)14يونس 

�*�p     ���: ةو آي  داديم قرار ]ايشانK��# ©�	^
:4m *;4J4:�!*<�� �)    ،را شـما  و ؛)62نمـل 
  . باشد مي ،دهد يم قرار زمين يخلفا

، مـسأله  در پاسخ و رد پيـشنهاد مالئكـه  ،  سبحانينكته دوم اين است كه خدا    
ـ  ياز خليفه زمين  ،  رازمين   در   يفساد و خونريز   ،  نكـرد و نفرمـود كـه نـه         ي نف

 نخواهد كـرد و فـساد نخواهـد         يونريزخ،  گذارم  كه من در زمين مي     يا خليفه
) كنيم يما تسبيح و تقديس تو م     كه     اين  بر يمبن (مالئكه را ادعاي  انگيخت و نيز    

مطلب ،  در عوض . خود تقرير و تصديق كرد    ادعاي   بلكه آنان را بر      ؛انكار نكرد 
 هست كـه مالئكـه   يمصلحت، اين بود كه در اين ميان،  و آن  كرد عنوان   يديگر

، ي اين خليفه زمين   ي ول ؛توانند آن را تحمل كنند      آن نيستند و نمي    يقادر بر ايفا  
 را  ي سـبحان كمـاالت    ي انـسان از خـدا     ؛يآر. است آن   يقادر بر تحمل و ايفا    

  . نيستفرشتگان طاقت حد كند كه در  ي را تحمل ميو اسرار، دهد نمايش مي
ك كه مفسده فساد و سـف     ، به طوري    بسيار ارزنده و بزرگ است    ،  اين مصلحت 

دانم آنچـه را كـه    من مي«: ابتداء در پاسخ مالئكه فرمود، كند يدماء را جبران م 
: دهـد  طور جواب مـي  اين،  آن جوابيجاه  ب،  و در نوبت دوم   ،  »دانيد شما نمي 

و مـراد از    » دانـم؟  ها و زمين را بهتر مـي       شما نگفتم من غيب آسمان    ه  آيا ب «كه  
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ـ  چون مالئكه اصالً  ،  ماءن اس آه  نه علم آدم ب   ،  همان اسماء است  ،  غيب  ي اطالع
مالئكه ،  كه آنان علم بدان ندارند    ،   هست يدر اين ميان اسماي   كه     اين نداشتند از 
ـ      ،  از وجود اسماء اطالع داشـته     كه     اين نه،  دانستند اين را نمي    هو از علـم آدم ب

 از ايـشان از اسـماء   ي تعـال يو گر نه جا نداشت خـدا ،  اند اطالع بوده  ها بي   آن
خاطر اين بوده كه مالئكه     ه  كه سؤال نامبرده ب   ،  اين خود روشن است   و  ،  بپرسد

ـ  ، حق مقامدر غير اين صورت، . اند خبر بوده  بياز وجود اسماء   ه اين بود كـه ب
 هتا متوجه شوند كه آدم علم ب      ،  »مالئكه را از اسماء آنان خبر بده      «: دم بفرمايد آ
  ء چيست؟از مالئكه بپرسد كه اسماكه   ايننه، را داردها  آن

 مقام خالفت   ي برا ي شايستگ يادعافرشتگان  فهماند كه    يما م ه  پس اين سياق ب   
 را ندارد و چون الزمه مقـام        يآدم اين شايستگ  كه     اين و اذعان كردند به   ،  كرده

 ءاز اسـما  فرشتگان   از   ي تعال يخدا،  ست كه خليفه اسماء را بداند      ا آنخالفت  
.  جـواب داد يو، چون از آدم پرسـيد  كردند و    ياطالع  بي اظهارها     آن پرسيد و 

و عدم لياقت فرشتگان ثابت     ،  اين مقام دارا بودن    يلياقت آدم برا  ،  اين وسيله ه  ب
، 1ج: طباطبـايي، همـان    (حقيقت علم به اسـما بـود      ،  آنچه آدم فرا گرفت   . شد
   ).178ص

   :فرمايند آيت اهللا جوادي آملي مي
شخصيت حقـوقي آدم    ،  دمرا؛ بلكه   شخص حقيقي آدم نيست   ،  مقصود از خليفه  
 يـا دسـت كـم نـوع     هـا  انسان مطلق »اهللا  خليفة« يعني   ؛ست ا و مقام انسانيت او   

  . خداوند سبحان است، »مستخلف عنه«ي كامل هستند و مقصود از ها انسان

   :فرمايد در ادامه ميسپس 
مندنـد    تنها از استعداد خالفت بهـره     ،  كه در حد استعداد انسانيت هستند       كساني

چـون علـم بـه      ،  ضعيف و متوسطند  ،  الهي هاي انساني و    كه در كمال  وكساني  
ظهور خالفت الهي نيـز در آنـان       ،  اسماي الهي در آنان ضعيف يا متوسط است       

ي كامل كه از مرتبـه بـرين اسـماي الهـي     ها انسان اما ؛ضعيف يا متوسط است 
ر  پس حـد نـصاب د      ؛از برترين مرتبه خالفت الهي نيز برخوردارند      ،  مندند  بهره

، انسان كامل است و هر كسي به اين حد نصاب رسـيده باشـد             ،   شدن خليفة اهللا 
  . خاتم انبياء نداردها،  انساناختصاصي به اكمل ، است و اين مقامخليفة اهللا 

امر خالفت الهـي     ثيري در أت،  ي كامل ها  انسانتفاوت موجود در    ،  به بيان ديگر  
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 كمـال وجـودي و مقـول بـه     از سـنخ ، خالفت الهي، ندارد و باز به بيان ديگر 
ي هـا  انـسان در ،  است و مراحـل عـالي آن       ]داراي شدت و ضعف   = [تشكيك  
دون  شود و مراحل ما     نظير حضرت آدم و انبياء و اولياي ديگر يافت مي         ،  كامل
: 1380جوادي آملـي،     (كند  ي وارسته و متدين متعهد ظهور مي      ها  انساندر  ،  آن
  ).41، ص3ج

 اما ؛ خليفه هستندها انساننيست و همه معيني  پس خالفت الهي مخصوص انسان

 منـد  از مراحل عـالي خالفـت بيـشتر بهـره    ، ها بيشتر باشد   هر چه مراتب كمال آن    

، شود كـه خداونـد      مي چنين برداشت ،  باتوجه به ديدگاه مفسران نامبرده    . ندشو  مي

 الهـي از مرتبـه برتـر خالفـت    ، ي كاملها انسان اما ؛ داد ها  انسانخالفت را به همه     

 از آيـه و نظـرات       مـسؤوليت كه براي سـنت اعطـاي       اي    بنابراين نتيجه . مندند بهره

اين است كه دانسته شـود وظيفـه انـسان برابـر            ،  آيد  به دست مي   مفسران نامبرده 

ي كامل ها انسانچيست؟منتظران بايد ، ي كامل كه خليفه خداوند هستند     ها  انسان

الگـوي هـدايت برگزيننـد و در         عنوانهستند به    الهي   اتم صفات  كه مظهرتام و  را  

، جامع  كامل وي به يك الگويسأچرا كه تها بكوشند؛  راستاي اتصاف به آن ويژگي

رشـد   عملكرد انسان داشته و زمينـه پيـشرفت و        در   يغير قابل انكار  مهم و   نقش  

  . كند  ميهمه جانبه را فراهم

  سنت پيروزي حق بر باطل . 3

قبـل از ورود بـه ايـن        . وزي حق بر باطـل اسـت      سنت پير ،  هاي الهي   يكي از سنت  

دربـاره معنـاي   راغـب  . كنـيم  را بررسـي مـي   ابتدا معناي لغوي حق و باطل       ،  بحث

وي . »اصل حق مطابقت و يكساني و هماهنگي و درستي اسـت          « :گويد مي» حق«

 يعني چيزي كه ؛نقيض و مقابل حق است، باطل« :گويد  نيز چنين ميباطلدربارة 

حـق و  بـارة  عالمـه طباطبـايي در   . »حقيقت و ثباتي نـدارد    ،  حقيقهنگام بحث و ت   

  : گويد  چنين ميباطل
به معناي ثابت العين    ،  حق. متقابلند،  در مقابل باطل است و اين دو مفهوم       ،  حق

 ولي خود را به شكل      ؛و باطل به معناي چيزي است كه عين ثابتي نداشته باشد          
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، ليكن وقتي برابر حق قرار بگيـرد      ؛  تا مردم آن را حق بپندارند     ،  حق جلوه دهد  
 ماننـد آبـي   ؛رود  ميفهمند باطل بوده و از بين  ميهمه،  آن وقت است كه مردم    

 ولي خـود را بـه       ؛كه خود يكي از حقايق است و سرابي كه حقيقتاً آب نيست           
  ولي وقتي تشنه نزديكش؛پندارد  ميآن را آب،  دهد و بيننده    مي شكل آب نشان  

  . دبين  نميآبي، شود مي

اي بـا ميـل خـويش از حـق       اما عده؛ استها  انسانالطاف خداوند شامل حال همه      

؛ زننـد   مـي نابودي خويش را رقـم   ،  روند و به اين وسيله    گ   مي خارج شده و به باطل    

 32آيـه   . كه اراده و مشيت خداوند همواره بر پيروزي حق بر باطل بوده است             چرا

 يباطـل وگمراهـ   ،   جز طريق حق   يراهسوره يونس به اين نكته اشاره دارد كه هر          

  :است
�             1(4��B�[4C ��"
K
� 4?n���# �T�� £,�U��# �6*!�� #P 	9
� �,�U��# �;4J���� �8�:�# �;4J��F
��g   آن اسـت

 ي جز گمراه  يچه چيز ،  بعد از حق  ،  ]با اين حال  [پروردگار حقّ شما    ،  خداوند
   شويد؟ ي گردان مي رو]از پرستش او[پس چرا ! وجود دارد؟

هايي از آثار عظمت و تدبير خداوند در آسمان و زمين بيـان               نمونه،  در دو آيه قبل   

اعتـراف كردنـد؛   بدان ها نيز   آنو وجدان و عقل مخالفان را به داوري طلبيد و        شد  

 پروردگار بر حق شما و ؛اين است اهللا «:فرمايد اين آيه با لحن قاطع مي، از آن پس  

  »شويد؟ ميگردان  روي] از حق[ پس چگونه ؛ي نيستجز گمراه، بعد از حقيقت

 ايـد و برابـر   ها و ساير موجوداتي كه در عبوديت شـريك خداونـد قـرار داده      بت

 در حالي   ؛توانند شايسته عبوديت باشند     چگونه مي ،  كنيد  سجده و تعظيم مي   ها    آن

نيز  خودشان؛ توانند در آفرينش و تدبير جهان شركت كنند نميكه  عالوه بر آنكه 

 اكنون كه حق را به روشني       :كند  گيري مي    سپس نتيجه  ؟سر تا پا نياز و احتياجند     

چگونه از  توضيح،   با اين    ؟چيزي جز گمراهي وجود دارد    ،  آيا بعد از حق   ،  شناختيد

دانيد معبود حقي جـز او         در حالي كه مي    ؛گردانيد  مي عبادت و پرستش خدا روي    

  . نيست

قي روشن را براي شـناخت باطـل و تـرك آن    در حقيقت يك راه منط   ،  اين آيه 
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اين است كه نخست بايـد از طريـق وجـدان و عقـل بـراي        ،  كند و آن    پيشنهاد مي 

 باطـل و   اسـت،    هـر چـه غيـر آن و مخـالف آن          ، سپس   شناخت حق گام برداشت   

  . گمراهي است و بايد كنار گذاشته شود

  :جمله ازمطرح شده است؛  يآيات متعدد  حق بر باطل دريپيروز

، آيـة   ¹ اسـراء  81، آية   ¸ رعد 17، آية   · توبه 34، آية   ¶ انفال   8، آية   ´ نساء 16آية  

  .  و آيات بسيار ديگر«أ سب49آية  و º كهف56

  : محو باطل داللت دارد برغلبه حق و، صراحت تمام آيه شريف زير نيز با
�        3,�0#r �(�0 #P��
� �84���*6��
� �f��	���# �
:�+ £,�U��	�� �{�F�5
" �f��        1(4̂ �[
C 	A9�� 4f*��(��# �;4J
؛ � �� �

باطل محو ، و اين گونهكند  نابودتا آن را ،  كوبيم يبلكه ما حق را بر سر باطل م       
توصـيف   ]درباره خدا و هدف آفـرينش     [آنچه   بر شما از     يوا. شود يو نابود م  

   ).18انبياء،  (!كنيد يم

�«كلمه  {�F�5
كـه شـتاب و قـوت       اسـت   ر   پرتـاب كـردن از راه دو       ي درآيه به معنا   »"

84�«جمله  . قدرت پيروزي حق بر باطل است      بيانگر   و بيشتري دارد ���*6��
 به معناي   »�

بـه شـمار    تـرين نقطـه بـدن انـسان           شكستن جمجمه و مغز سر است كه حساس       

گيـر و    چـشم اي    ، به گونه  لشكر حق چيرگي  تعبير رسايي براي    ،  اين جمله . آيد  مي

آيد  برميچنين يه آاز مجموع ). 371، ص13ج: 1362مكارم شيرازي، (است  قاطع  

تر بر سر باطل كوبيـده         با شدت هر چه تمام     4با ظهور مواليمان مهدي   ،  كه حق 
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 ÙYp Q7SV�)T�
 NU�? ��X�R#Q��  
6. �N� �� W7S	P W6 Nb�+N	P RT�
 [-Yp Nb� �"N)R� N� Nb��S@TAR� N� WyS��CR� Nb�@[�
 
�R Q�Q? Y7SV�)T��Y4 
�WnS�P�R�S� SHY4 &̀N(T�
 N� 
�W@Q�[B
  �B�1�}  N� 
�� 
�R�S@T6WZ �
�W�R#� 
7. �T7WX �M�� �&N(T�
 N� �� R�S�P)R� W7SV�)T�
 N� �� R���R�� 



  

 

ت
سن

د 
ون
پي

 
ت 

وي
هد

ا م
ي ب

له
ي ا

ها
 

� 
ن
ليا
ض
 فا
ت
دا
سا
ه 
س
في
ن

  

129 

  ويتوجه به ايـن كـه حـصول پيـروز     با. دكن  مينابود و ريشه كن شود و آن را     مي

 و با توجه به حق ستيزان همراه است كامل فتنه گران و با محو، غلبه حق بر باطل

سهيم است، مبارزه اهل حق و باطل هاي  حلقهاي از  ظهور امام مهدي حلقه   كه    اين

موقوف به اين است كه آن فرد عمال در گروه اهـل            ،  بودن يك فرد در اين سعادت     

 جبهـه   ياستقامت در راه اعتال    و فه دارند با صبر   ي بنابراين منتظران وظ   ؛حق باشد 

در راه ،  حق بر باطـل ي بر پيروز يمبن الهي، يو با اميد به وعده حتم     بكوشند  حق  

  . گام بردارند،  و مبارزه با دشمنان حقيقتيكفرستيز

 سنت جانشيني مستضعفان بر زمين. 4

ضعيف شمردن و ناتوان ديدن     ،  در قاموس قرآن  . است» ضعف«استضعاف از ريشه    

با توجه به استعمال ايـن كلمـه در         ). 184، ص 4ج: 1371قرشي،   (معنا شده است  

  :استمطرح دو نوع مستضعف ، كريمقرآن 

  مستضعف فكري و عقيدتي. الف

يـا  ،  بدني،  شود افرادي كه از نظر فكري       از بررسي آيات قرآن و روايات استفاده مي       

و يـا   نباشـند   اقتصادي آن چنان ضعيف باشند كه قادر به شناسايي حق از باطـل              

هـا     آن  بـراي  تشخيص عقيده صحيح بر اثر ناتواني يا ضعف مـالي و ديگـر عوامـل              

  . مستضعف هستند، ممكن نباشد

  مستضعف عملي. ب

 اجـازه عمـل و  ، امـا خفقـان محـيط    اند،  اند كه حق را تشخيص داده كسانيها    اين

انـد كـه نيروهـاي        كـساني هـا     ، اين به تعبير ديگر  . اقدام را از آنان سلب كرده است      

ت در فـشارند و در عـين        سخ،  اما از ناحيه ظالمان و جباران       ؛  بالفعل و بالقوه دارند   

سـاكت و تـسليم     ،  انـد   نهادهها     آن  كه بر دست و پاي     يزنجير با وجود بند و   ،  حال

و آيـين  سـاخته  دست جباران و سـتمگران را كوتـاه       كوشند    مينيستند و پيوسته    

 خداوند بـه چنـين گروهـي        ).53ص: 1379مطهري،   (حق و عدالت را بر پا كنند      
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   :ه استوعده ياري و حكومت در زمين داد
�  ��"        �;�)
:�!*<
" �� boA9�Z
L *;�)
:�!*<
" �� �p*�
K��# ��� #(4̂ �!��4�*@# ���F��# �
:�+ A��9
" *1
L �6�B

��j��#(��#و پيـشوايان  را آنـان  و نهيم منّت زمين مستضعفان بر خواهيم يم ما ؛� 
  ). 5قصص،  (دهيم قرار زمين يرو وارثان

آيـه هرگـز از يـك برنامـه موضـعي و          ،  مده اسـت  بر اساس آنچه در تفسير نمونه آ      

بيانگر يك قانون كلي براي همه اعصار ؛ بلكه گويد  نمياسرائيل سخن خصوصي بني

 ايم بر مستضعفان منت بگذاريم و  ما اراده كرده:گويد مي. ها است و اقوام و جمعيت   

ه پيروزي بشارتي است دربار، اين. را پيشوايان و وارثان روي زمين قرار دهيم       ها    آن

ي آزاده و خواهـان     ها  انسانحق بر باطل و ايمان بر كفر و بشارتي است براي همه             

  . حكومت عدل و داد و برچيده شدن بساط ظلم و جور

 بـن   به سند خود از محمـد      �!	"� #�mT	� از قول   ،  ي ذيل اين آيه   يعالمه طباطبا 

شـنيدم كـه     7از امام صادق  : كه گفت است  سنان از مفضل بن عمر روايت كرده        

   :فرمود مي
 : نگاهي كرد و گريست و فرمـود       7 به علي و حسن و حسين      6رسول خدا 

معنـاي ايـن كـالم    « :دپرس مفضل مي. »از من مستضعف خواهيد شد   پس  شما  «

1*    �معنايش اين است كه مقصود از آيه        « : فرمود »رسول خدا چيست؟  L �6�B4" ��

       ©u# ��� #(4̂ �!��4�*@# ���F��# �
:�+ A��9
"          ��j��#(��# �;�)
:�!*<
" �� boA9�Z
L *;�)
:�!*<
" �� �p*�� 
شـما بعـد از مـن       ،  يـه آايـن    به حكم .  هستيد ] 8حسنين[ شما؛  )5قصص،  (

  . »تا روز قيامت در ما جريان دارد، ييپيشوايان دين امتم هستيد كه اين پيشوا

امامـان  بـاره  در اين كه آيه مـذكور در       « :نويسد  ي در اين زمينه مي    يعالمه طباطبا 

،  از طريق شيعه رسيده است و از ايـن روايـت           يروايات بسيار ،   است :اهل بيت 

 ي و تطبيق مصداق بـر كلـ       ياز قبيل جر  ،  آيد كه همه روايات اين باب      يبرمچنين  

  .)17، ص16ج: طباطبايي، همان(» است

ايـن اسـت   ، كنـد   ميييدأاي كه تفسير عالمه طباطبايي را ت نكتهگفت  توان   مي

حجت خدا بر خلق    ها    كه آن    اين  زيرا با  ؛ سرآمد مظلومان هستند   : محمد كه آل 
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مورد ستم قرار گرفته و به      ،  همواره در طول تاريخ   ،  پرچمدار هدايت الهي هستند   و  

پايـان يافتـه و     ،   اين استـضعاف   4با ظهور امام مهدي   . اند  استضعاف كشيده شده  

ت و حقـوق مظلومـان را از      اداره جامعه بشري در كف با كفايت او قرار خواهد گرف          

اعتمـاد بـه وعـده       وظايف منتظران اين است كه بايد بـا       . ستاندخواهد  ، باز ظالمان

را از  هـا     ، آن و طوالني شدن حكومت ظلـم      در راه حاكميت صالحان بكوشند    ،  الهي

  . نااميد نكندرحمت الهي 

  سنت نجات مؤمنان. 5


   �: فرمايد  مي خداوند در قرآن  :�@�� �£<
.4" A;4j              �y�.4" 	.*�
:�+ 	¼5�2 �̀ ��F
� #(4.��D ���F��# �� 	.

��.��*��9��#�)   ��"(�|½>(  g فرمـانبرداران و پيـروان آنـان را كمـك          ،  خداوند پيامبران

  . بخشد  ميكرده و پيروزي و چيرگي

  :نويسد  ميمنانؤعالمه طباطبايي درباره نجات م

�*.	 "4.�   « :فرمودكه     اين و اما :�+ 	¼5�2 �̀ ��F
� ��.��*��9��# �y «      با در نظر گرفتن حرف كاف

كـه همـواره رسـوالن و      طـور      همان :معنا اين است كه   ،  تشبيه كه در اول آمده    
ايـم،    هاي گذشته را هنگـام نـزول عـذاب نجـات داده            ايمان آورندگان از امت   
جمله ؛ پس   ن به وسيله تو نيز حقي است بر عهده ما         امنؤهمچنين نجات دادن م   

مفعول مطلقي است كه در جاي فعل حذف شده اش نشسته اسـت              »حقا علينا «

�*.	 «و تقدير كالم حق     :�+ 	¼5�2 �̀ ��F
الف و » المؤمنين« در »ال«و حرف . است » �

ايـن  . ن اين امـت اباشد؛ يعني مؤمن  مي ن معهود االم عهد است كه معنايش مؤمن     
مت كه خداي   اين ا  مؤمنان   و به  بيانگر وعده جميلي است به رسول خدا      ،  جمله

  . تعالي آنان را نجات خواهد داد
در اين جمله نام رسول خدا را نياورده و تنهـا فرمـوده             كه     اين و بعيد نيست از   

 بـا  رسـوالن را  ،  سابقهاي    امتباره  دركه     اين دهيم با   مي ن را نجات  امنؤماست  
 شود كه رسول خدا اين نجات موعـود را درك          استفاده،  ذكر كرده بود  مؤمنان  
 امـتش را نجـات    ، مؤمنـان    كند و خداي تعالي بعد از رحلـت آن جنـاب           نمي
  ). 190، ص10طباطبايي، همان؛ ج (دهد مي
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   : دربارة مفهوم اين آيه آمده استB�e^C "9)"8در 
اختـصاص بـه اقـوام گذشـته و      ،  انـد   نجات رسوالن و كساني كه ايمان آورده      
و و ايمان آورندگان به  بلكه همين گونه ت؛رسوالن و مؤمنان پيشين نداشته است

 ناپذير  مسلم و تخلف   ي حق ؛ است بر ما   يرا نجات خواهيم بخشيد و اين حق      و  ت
  ).395، ص8ج: مكارم شيرازي، همان(

نجـات مـردم از     ،  6به ويژه پيامبر گرامـي اسـالم      ،  يكي ديگر از اهداف پيامبران    

   :فرمايد در قرآن مي خداوند. گمراهي و جهل و ناداني است
� �� *6
5
�                �� �8�C	�D *;�)*�
:�+ #(4:���� *;�)�e4̂ �"
L *��� bT(�@�� *;�)��� 
��!�� �P�� ����.��*��9��# �
:�+ �8�:�# A�

                 ������ �?n
x ��̂ 
� 4f*�
R *��� #(4"	� *1�� �� 
o�9�J�U��# �� ��	��J��# �;�)�9�:�!�� �� *;�)���
��آل  ( ��
هنگـامي  ] نعمت بزرگي بخشيد  [شت خداوند بر مؤمنان منت گذا   ؛)164عمران،  
هـا     آن پيامبري از جنس خودشان بر انگيخت كه آيـات او را بـر            ها     آن كه ميان 
 پـيش از آن در گمراهـي        قطعـاً ،  بيـاموزد هـا      آن كتاب و حكمت به    بخواند و 

  . آشكاري بودند

منتظران ظهـور   ،  مردم را از گمراهي آشكار نجات بخشيدند      ،  همانگونه كه رسوالن  

  w.شودتا مسير براي ظهور باز ، اللت نجات دهندضيد سعي كنند ديگران را از نيز با

با توجه به . ست اناپذير او يك وعده مسلم خداوند و سنت تخلف    ،  نجات مؤمنان 

  . نجات را تضمين كرده است) مسلمانان ( خداوند براي مؤمنان:آيات مذكور

                                                 
هاي شـرك و عقايـد باطـل و     ها از پليدي  در اين آيه، خداوند تزكيه را بر تعليم مقدم داشته، زيرا ابتدا بايد انسان        .1

پس بايد ابتدا . پذير گردد اك شوند تا تعليم كتاب الهي و دانش و حكمت، امكانهاي زشت حيواني پ خرافات و خوي
و إِنْ كانُوا منْ قَبـلُ لَفـي        �    :فرمايد  در ادامه آيه مي   .لوح از نقوش زشت پاك شود تا آماده پذيرش نقوش زيبا گردد           

ت، زيرا آنـان در گمراهـي روشـني    قرآن از وضع دوران جاهليت به گمراهي آشكاري تعبير كرده اس . �ضَاللٍ مبِين 
هاي گوناگون معنوي در آن عصر تمام جهان را فراگرفته بود،             سيه روزي و بدبختي، جهل و ناداني و آلودگي        . بودند

 باعث شد كـه مـردم از سـيه روزي و بـدبختي و           6و اين وضع نابسامان بر كسي پوشيده نبود؛  اما پيامبر اكرم           
له تعلـيم و تربيـت   أدر چهار مورد از قرآن مجيد كه مسكالً .نجات يابند... نريزي وجهل و ناداني و فرزندكشي و خو    

؛ 151 ،سوره بقره( مقدم شمرده شده »تعليم« بر»تربيت«در سه موردكه به عنوان هدف انبياء با هم ذكر شده است 
سـوره بقـره،    ( اسـت     مقدم شـده   »تربيت « بر »تعليم«و تنها در يك مورد    ) 2 ،جمعه و سوره    164 ، آل عمران  سوره
بنا بر اين آنجا كه تعليم بـر تربيـت مقـدم     .گيرد دانيم معموال تا تعليمي نباشد تربيتي صورت نمي  با اينكه مي )129

له هدف بودن أشده اشاره به وضع طبيعي آن است، و در موارد بيشتري كه تربيت مقدم ذكر شده گويا اشاره به مس                 
  .ت و بقيه همه مقدمه آن استآن است، چرا كه هدف اصلي تربيت اس
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  سنت حاكميت صالحان. 6

آيـه  . سنت حاكميت صالحان اسـت ، به حق گرايان   هاي الهي، دربارة    از ديگر سنت  

   :باشد  مي اين امريزير گويا

�  1(�U��	�[�# �'�q	��+ 	)4j�B�� 
p*�
K��# A1
L �B���F�# �6*!�� *��� ��(�����# ��� 	.*�
�
� *6
5
 ؛)105انبياء،  (��� �

 بـه ارث   پس از تورات نوشتيم كه زمين را بندگان شايـسته مـا           ، در زبور    به تحقيق و  

  . خواهند برد

    :آيه ديگرخداوند متعال در 

�               ��
:�G
�*@# 	�9
� �p*�
K��# ��� *;�)�.
̂ �:�G
�*e��
� �l	U��	�[�# #(4:�9�+ �� *;4J�.�� #(4.��D ���F��# �8�:�# �6�+��

        ��
C*�# '�F��# �;�)
.�q *;�)
� A�
.�J�9��
� �� *;�)�:*�
R *��� ���F��#     �� *;�)
�         b	.*�
L *;�)��*(
m �6*!�� *��� *;�)�.
�£6����
�

�.
"��6��*!��   �1(4��B�H�� T  ��              1(45�@	^��# �;�0 �̀ �a��4K
� �̀ ��P �6*!�� �B
̂ 
� *��� �� b	a*�
7�)    ��( ؛)$$"

وعـده  ،  انـد   شايسته انجام داده   ي از شما كه ايمان آورده و كارها       يخداوند به كسان  

كـه بـه    گونـه      همـان  ؛ زمـين خواهـد كـرد      يا حكمران رو  دهد كه قطعاً آنان ر     يم

 آنـان   ي را كـه بـرا     ي زمين را بخشيد و ديـن و آيينـ         يخالفت رو ها     آن پيشينيان

ت و آرامـش    پابرجا و ريشه،  است پسنديده دار خواهد ساخت و ترسشان را به امنيـ

 را شـريك مـن نخواهنـد        ي و چيز  هديمرا پرست فقط   آن چنان كه     ؛كند يمتبديل  

  . ند هستفاسقانها  ، آن كه پس از آن كافر شونديت و كسانساخ

   :فرمايد اين آيه ميدرباره ي پس از بيان نظرات گوناگون يعالمه طباطبا
دهـد   يوعده م ،  دهند ي كه ايمان آورده و عمل صالح انجام م        يكسانخداوند به   
و از   بـوده كند كه به تمام معنا صالح        ي برايشان تكوين م   يا  جامعه يكه به زود  

 زمين را ارث برد و در عقايد افـراد آن  ؛لكه ننگ كفر و نفاق و فسق پاك باشد      
ـ ،   كننـد  ي ايمن زنـدگ   ؛ حاكم نباشد  يچيز،  و اعمالشان جز دين حق      از  يترس

از كيد نيرنگ بازان و ظلم سـتمگران و  ،   نداشته باشند  ي يا خارج  يدشمن داخل 
  . آزاد باشند،  زورگويانيزورگوي

هرگـز تـا    ،   كه از فضيلت و قداست دارد      ي و طاهر با صفات    و اين مجتمع طيب   
شده  مبعوث به رسالت     6 كه پيامبر  يكنون در دنيا منعقد نشده و دنيا از روز        

در ،   پيدا كند  يناگزير اگر مصداق  .  است  به خود نديده   يا چنين جامعه ،  تا كنون 
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 كـه از رسـول      ي چون اخبـار متـواتر     ؛ خواهد بود  4يمهدحضرت  روزگار  
از اسـت،    در خصوصيات آن جناب وارد شـده         :بيت اهلامامان    و 6خدا

 سـخن  ي است كـه رو يالبته اين در صورت  . دهد ي خبر م  يا انعقاد چنين جامعه  
طباطبـايي،   (4ينه تنها حضرت مهـد    ،  در آيه را متوجه مجتمع صالح بدانيم      

  ).215، ص15ج: همان

و  (را به آن بدهيم    آيه   يپس حق مطلب اين است كه اگر واقعا بخواهيم حق معنا          

 كـه بـه وسـيله ظهـور         يجز با اجتمـاع   ،  آيه شريف ) همه تعصبات را كنار بگذاريم    

همـان،   ( نيـست  يقابل انطباق با هيچ مجتمع    ،  شود ي منعقد م  ي به زود  7يمهد

  .)217ص

   :ندك گيري مي آيت اهللا مكارم از آيه چنين نتيجه
ميـان  ، و عمـل صـالح  هـاي ايمـان    نتيجه اين كه در هر عصر و زماني كه پايه         

. دار و پرنفوذ خواهند شد صاحب حكومتي ريشهها  ، آنمسلمانان مستحكم شود 
هـا     آن گير  محصول تمام زحمات پيامبران و تبليغات مستمر و پي        ،  عالوه بر اين  

زمـاني  ،  و نمونه اتمام حاكميت توحيد و امنيت كامل و عبادت خالي از شرك            
  . ود ظاهر ش3يابد كه مهدي زهرا تحقق مي

  : شده است بيان B�e^C "9)"8در 
عمـل   « و »ايمـان « ايـن دو صـفت       ي از مسلمانان كـه دارا     يخداوند به گروه  

  :سه نويد داده است،  هستند»صالح
  .  زمينياستخالف و حكومت رو. 1
 »تمكـين  «كه از كلمه (دار در همه جا  و ريشهيبه طور اساس،  ين حق ينشر آ . 2

  ). شود ياستفاده م
مكـارم شـير     (ين رفتن تمام اسباب خوف و ترس و وحشت و نـاامن           از ميا . 3

  ).528، ص14ج: ازي، همان

ست كه تحقق حكومت به دست اهل ايمان هميـشه   ااين معنابيانگر همچنين آيه  

  . شكل ناقص آن تشكيل شده استتر،  انجام پذيرفته است؛ ولي پيش

� ��"�	 .�:�!�N	�S    � :فرمايد   مي 7اي ديگر خطاب به حضرت داوود       قرآن در آيه  q��#q 	�

p*�
K��# ��� bo
̂ �:
m�)  ��~}(g  '#و خليفه را تو ما! داوود) قرار زمين در) خود نماينده 
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�q   � :و نيز فرمود  . »داديم�#q �1	9*�
:�@ 
����� ���)   �f9"|}(g   سـليمان وارث داوود شـد « .

  . در زمان ظهور خواهد بود، شكل كامل استخالف در زمين

   :گويد  ميذيل آيه فوق، طبرسيمرحوم 
�69U« :از اهل بيت پيامبر نقل شده است   ?D �� '6)9�# �� 	)s"#6«اين آيه ؛ 

  ). 240، ص7ج: ش1372طبرسي،  (باشد  مي6درباره مهدي آل محمد

 نقل شده است كه در تفسير اين آيه         7از امام سجاد  ،  در بسياري از تفاسير شيعه    

   :فرمود
»f0L 	.�!�7 O# � ;0 EF0 '6)� (0 � 	.� fN� '6� �:+ ;)� `�P O# f!^� i���# 

O# ?(@� ?	R 'F�# o�u#68�� : `�P O# ?(-� 62#�  (� T� 	�"6�# �� ,�� ;� (� 

                ia:� 	9� 	-eR � T6+ p�u# �9� �9@# 89@# �CB�+ �� fN� �CK� ��2  (��#

	9:W � #�(Ng   

به دسـت  ها   آناوند اين كار را برايخد. شيعيان ما هستندها  آن! به خدا سوگند 
از عـدل و داد   زمين را پـر     . دهد كه مهدي اين امت است       مي مردي از ما انجام   

: ق1409حسيني اسـترآبادي،    (گونه كه از ظلم و جور پر شده باشد            كند؛ آن   مي
  ). 365ص

كه پس از غـرق شـدن فرعـون و          است  قوم بني اسرائيل    اين ماجرا، مانند ماجراي     

بـاره    قـرآن در ايـن    . حاكم بـر زمـين شـدند        ،  نش به رهبري حضرت موسي    اطرافيا

   :فرمايد مي
�       ����# 	�)����	��� �� �p*�
K��# �v��	H�� �1(4̂ �!��
�*e�� #(4"	� ���F��# � *(
5��# 	
.�j��*�
L �� 	)�� 	.����	� � 
هـا و   مـشرق ، قومي كه به ضعف كشانده شده بودنـد     ؛ سپس به    )137اعراف،  (

  . هاي پر بركت زمين را واگذار كرديم مغرب

شود كه بايـد بـراي تحقـق حكومـت           گرفته مي چنين نتيجه   ،  از آيات مطرح شده   

بـه  بكوشـند   جامعه اسالمي بايد    ، افراد   بر همين اساس  . سازي كرد   زمينه،  صالحان

تـا  ،  عنوان هويت جمعي به مقام بندگي برسند و جامعه صالحان را تشكيل دهنـد             

به طـور   ،  جامعه بندگان شايسته اگر شكل گيرد     . ده بزرگ باشند  مشموالن اين وع  

  . طبيعي ظهور حضرت را شاهد خواهيم بود
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  تعلق آينده به پرهيزكاران. 7

اين است كه   ،  آن سخن به ميان آمده     كه در قرآن كريم از    ي الهي   ها  از ديگر سنت  

  : باشد  ميآينده از آن متقين

� �@(�� 
?	R   #(4.�!
�*@# �8��*(
5��               �� �E�q	��+ *��� ¤�	H�� *��� 	)4j��(�� �8�:�� 
p*�
K��# A1�� #��B���c# �� �8�:�	�� 

 ���5���9�:�� 4o���R	!��#� )  ،و جوييـد  ييـار  خدا از«: گفت خود قوم به يموس ؛)128اعراف 

 كه بندگانش از كس هر به را آن و خدا است  آنِ از زمين كه كنيد پيشه استقامت

  . »است پرهيزكاران يبرا ]نيك[ سرانجام و. كند يم واگذار، بخواهد

H	�¤        �:  اهللا جوادي آملي درباره اين قسمت از آيه        تآي�� *��� 	)4j��(�� �8�:�� 
p*�
K��# A1��

���5���9�:�� 4o���R	!��# �� �E�q	��+ *���   :فرمايد  مي�
تـه  همانـا نك  ،   در اين موقع رسيده است     7آن مطلب مهم كه از حضرت كليم      

جاودانه خواهد بود كه براي مردم هر عصر سودمند است و آن اين كه انتظـار                
را جانشين در زمين قرار دهد و  نابود كند و شما رود خداوند دشمن شما را     مي

 شـود  شما بنگريد كه چگونه هيچ نعمتي بدون حسابرسي بـه كـسي داده نمـي              
  ).369، ص7ج: جوادي آملي، همان(

:�9��������5«عالمه طباطبايي ذيل ��4 o���R	!��# « چنين آورده است:   
بـراي ايـن    ،  »عاقبت از آن پرهيزكاران است    « :اگر خداوند به طور مطلق فرمود     

بـه  خـداي تعـالي نظـام عـالم را     ، آري. بود كه سنت الهي بر اين جريان دارد     
به منتهاي سـيري كـه   ،  كه هر نوعي از انواع موجودات     است  قرار داده   اي    گونه
ـ نا،  سعادت مقدر خود  به  برسد و   ،  د برايش معلوم كرده   خداون  حـالِ . شـود ل  ي

او نيز اگـر در     . است ها حال همان ،  انسان هم كه يكي از انواع موجودات است       
و از انحـراف    است  قدم بگذارد كه خداوند و فطرت برايش ترسيم كرده           راهي

ر زمـين  و فـساد انگيخـتن د   او  يعني از كفر به خـدا و بـه آيـات            ،  از راه خدا  
زنـده  ،  و به زندگي پـاك    كرده  هدايتش  ،  خداوند به سوي عاقبت نيك    ،  بپرهيزد

: طباطبايي، همان  (كند  مي ارشادش،  به سوي هر خيري كه بخواهد      اش داشته و  
  ). 288، ص8ج

سـاخت  ، وظيفـه منتظـران  . دارد اميد را در دل اهل تقوا زنده نگـه مـي  ،  اين سنت 
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در مرحله اول بايـد تقـوا را در وجـود           ،  اين كار  براي   .ست ا اي بر اساس تقوا     جامعه

در افـراد جامعـه ايجـاد     بكوشند اين صـفات را ، خويش بارور سازند و درمرتبه بعد 

 خـود از  مربوط به   منتظران بايد در امور     ،  نكته ديگر اين كه با استناد به آيه       . كنند

 اسـت،   خـدا از  يـاري   شرط اول پيروزي كه طلـب       ؛ زيرا   پروردگار استعانت بجويند  

از ، پيوسـته  خودروزانه ما مسلمانان در نمازهاي    . هر كاري است   شرط موفقيت در  

، حال كه امر مهمي چون مقابله با ظالمان بسيار مجهز. جوييم خداوند استعانت مي

  . بسيار مهم و ضروري است، استعانت از خداوند ، در پيش است

 چـرا كـه     ؛ بايـد داشـته باشـند      صبر نيـز   از خدا،    ياران امام زمان عالوه بر استعانت     

  . شد هاي فراوان خواهند ها و رنج مسلماً در دفاع از حريم حق و امام خود دچار سختي

 7 درباره ميزان صـبر و آزمـايش يـاران امـام زمـان             7شخصي از امام صادق   

�*  � :فرمايـد  اين آيه را تالوت مي، حضرت در پاسخ . كند  سؤال مي �� «*�
H�� *;4J�"�(4:*�
.
���

        ����B��	�[�# *B�H���� �l#�B�9�w�#�� ��4̂ "
K��#�� �?#�(*�
K��# *��� �¾�5
"�� � (�<��#�� �{*(
G��#�)   �EB5�|$$(قطعاً ؛  

محـصوالت  زيـان مـالي و جـاني و كمبـود           ،  گرسـنگي ،  را به چيزي از تـرس     شما  

  . كنندگان را كنيم و بشارت ده استقامت آزمايش مي

   :سپس فرمود
از ، زيـان مـالي  . گرسنگي به دليل گراني است . داران فاسق است   از زمام ،  ترس

هاي سـريع اسـت و        زيان جاني به مرگ   . رونقي آن است    كسادي تجارت و كم   
. سـت  ا هـا   كمبود بركت در ميـوه     بر اثر نقص كشاورزي و    محصوالت،  كمبود  

 1استقامت كنندگان به نزديـك شـدن ظهـور قـائم          بر   بشارت باد    :گاه فرمود   آن
  ).462، ص2ج: ق1381ربلي، محدث ا(

، سربلند البته بسياري هم هستند كه طاقت اين آزمايش را نداشته و از امتحان         

                                                 
1. »   SH[+�
 S�P)N, �N4QZ W�P�SN	 Qy�QX7W�T+S�R� N�R# �N� W�T+WX SH[+�
 NbS� >N�T+N4 Y3St�Q'T�
 N9
�̀WX ÙYp Wy�W'N�   N� QZN Q'QE N�
N�SE  P�Q"1Y4 P3W*[6N�1W+P)QAQ�  �M

        T�
 N� Yy
�P�Q~T�
 NbS� _�T'Q6 N� Y��RCT�
 N� S�P�Q�T�
 NbS�Nb�Y Y4�[��
 Y �"N4 N� S�
 N[=�
 N� Y�W�T6Q~    N� �U�1Q+WE �YAN4 S��W+R� PbS� R�P�Q�T�
 Qy�QX 3̀W�
                    1�
 S�P�NT��1Y4 Y�W�T6Q~T�
 W�T'Q6 N� �N��SE Y7TnQ�T�
 S�[+SX N� S�
N��NC���
 S��N.Q? PbS� Yy
N�P�Q~T�
 NbS� ]�T'Q6 N� Y��N�P	Q~T�
 �M�Q+Q\ PbS� R��RCT�
 N� Y��Y�[@

Y3St�Q'T�
 Yj�R W2 Y7�YCP�Q�Y4 N�S�Qx N�TAS, Nb�Y Y4�[��
 Y �"N4 N� Qy�QX 3̀W� Y��N�=�
 S�Q?N N4 S�[+SX N� Y�P�[��
 Y�P�N� S�[+S'Y4 S�
N N[=�
 W�T'Q67 «) محدث
 ).462، ص 2ج  :1381،  اربلي
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به زودي افراد بسياري از « :فرمايد  مي7؛ هم چنان كه امام صادق آيند  نميبيرون  

  ).298ص: 1363نعماني،  (1»غربال خارج شوند

ايـن اسـت كـه يـاران       ،  دآي   به دست مي   7روايت امام صادق  نيز  آنچه از آيه و     

ظلم برضد  مبارزه  ؛ زيرا   روزگار سخت و پر فراز و نشيبي را خواهند داشت         ،  حضرت

اي بسيار سـخت      مبارزه،  ران آن تا دندان مسلحند    بو كفر جهاني كه ظالمان و متك      

توانند از اين آزمايش سرافراز بيرون آيند كه            فرسا خواهد بود و كساني مي       و طاقت 

م أهـا تـو     هميشه با سختي  ،   زندگي انسان  اصوالً. ان داشته باشند  صبر و تحمل فراو   

عالمـه  . آمـده اسـت     به موفقيت نايل مي   ،  بوده و در سايه تالش وكوشش و مبارزه       

   :فرمايد طباطبائي در اين زمينه مي
همان عزم  ،  تنها چيزي كه براي پيدايش و ريشه دار شدن يك سنت الزم است            

ن قوي و نيرومند اسـت كـه در راه وصـول بـه     و اراده قاطع و همت بلند مردا      
: طباطبايي، همـان   (نشوند دچار هيچ گونه عجز و انكساري     ،  خودهاي    خواسته

  ). 211، ص4ج

ما بردباريم و شـيعيان     « :فرمايد  صبر و بردباري مي   بارة   در 7همچنين امام صادق  

 : فرمـود  »؟چگونه شيعيان شما از شما بردبارترنـد      « :دپرس راوي مي . »از ما بردبارتر  

داننـد صـبر      آنچـه نمـي    كنيم و شيعيان ما بـر       مي صبر،  دانيم  زيرا ما بر آنچه مي    «

  ). 16ص: تا حلي، بي(» كنند مي

  سنت غلبه اسالم بر ساير اديان . 8

سنت غلبه اسالم بر سـاير      باشد،     مي هاي الهي كه مرتبط با مهدويت       از ديگر سنت  

مع اسالم بر ساير اديان را چند جاي        خداوند متعال وعده غلبه دين جا     . اديان است 

  : بيان فرموده استبه صراحت قرآن از جمله آيات زير 

                                                 
1. » SH[+�
 S�P)N, �Y4QZ PbN, _ �S�N4 �Y4QZ PbN,7Y3St�Q'T�
 N�N� Qy�QX RH[6QZ 7P�Qu YoN N�T�
 NbS�   N P�Q~T�
 
Q@N# ROS�N� PbN� ÙYp RHQ� Q7�S'QE � �S.N� �M

 �S=Q? �&T+Q2 Yy�N4P SDT�
 NbS� RjR T�N�N	 N� 
�W+N4P QDR� N� 
�W��̀NR� N� 
�W�(̀NR� PUQZ PbS� Y5�[A+S� �̀R4 �Q� Qy�QX � �S=Q*Q� P3R�TAS�« ) محمد بن ابراهيم
 ).204ص : ، همان نعماني
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1 .�    '6�)��	�� �8
�(�@�� 
f�@*�
L 'F��# �(�0                 �E�B
� *(
� �� �8�:4� ���£6�# �
:�+ �E�B�)�X���� £,�U��# ���q �� 

1(4��B�H� حـق  آيـين  و يتهـدا  بـا  را رسـولش  كه است كسي او؛  )33توبه، آيه ( �#��9

 داشـته  كراهـت  مـشركان  چنـد  هر،  گرداند غالب ها آيين همه بر را آن تا،  فرستاد

  . باشند

2 .�    '6�)��	�� �8
�(�@�� 
f�@*�
L 'F��# �(�0              �^
� �� �8�:4� ���£6�# �
:�+ �E�B�)�X���� £,�U��# ���q ��     �8�:�	�� 

#6�)
، فرسـتاده  حـق  دين و هدايت اب را رسولش كه است كسي او؛  )28فتح، آيه ( �7

  . باشد ]موضوع اينبراي [ گواه خدا كه است كافي و كند پيروز اديان همه بر را آن تا

   :آمده استباره   در اينB�e^C "9)"8در 
اي است صريح و قاطع از سوي خداوند متعال درباره غلبه اسالم بر               وعده،  اين

به شما خبر پيـروزي داده      ،  امبر يعني اگر خداوند از طريق رؤياي پي       ؛همه اديان 
شويد و مراسم عمره را بـه جـا           كه با نهايت امنيت وارد مسجدالحرام مي      است  
ت مزاحمت شما را داشته باشد و نيز اگر بشارت          أه كسي جر  ك  آن ، بي آوريد  مي

اسالم عالم  ،  اول كار است و سر انجام     ها     اين تعجب نكنيد؛ ،  دهد  فتح قريب مي  
  .  اديان پيروز خواهد گشتشود و بر همه گير مي


  « هدايت اسـت  ،  6چرا پيروز نشود در حالي كه محتواي دعوت رسول اهللا         f�@*�
L

 '6�)��	�� �8
�(�,£  « و آيين او حق است     »��@�U��# ���q ��« .  توانـد   ي مـ يطرفـ   بـي هـر نـاظر

و ،   اسالم ي و سياس  يقضايي،  اجتماع،  يو احكام فرد  ،  حقانيت آن را در آيات قرآن     

 ي دقيق و صريح   يها و از پيشگويي  ،   آن بنگرد  ي و انسان  ين تعليمات اخالق  همچني

 را به خدا بـه  6ارتباط اين پيامبر، پيوندد يكه از آينده دارد و درست به وقوع م       

  . طور قطع بداند
ـ   ،   و پر بار آن    ي غن يو محتوا ،   منطق نيرومند اسالم   ؛يآر كنـد كـه     يايجـاب م

 تحريـف يافتـه را      يو اديان آسـمان   ،  كندآلود را جاروب     سرانجام اديان شرك  
ين ي اين آيها را به سو دل، و با جاذبه عميق خود، برابر خود به خضوع وا دارد
  .)110، ص22ج: مكارم شيرازي، همان (خالص جلب و جذب كند

است يـا پيـروزي ظـاهري و     پيروزي منطقي و استداللي، اما در اين كه منظور  

تنها ، ي معتقدند اين پيروزيجمع. وگو است گفتميان مفسران ، غلبه قدرت اسالم
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 چـرا كـه اسـالم از     ؛و اين امر حاصل شده است     ،   است ي و استدالل  ي منطق يپيروز

  كـه  يدر حـال  ؛   دارد ي موجود برتر  يها بر همه آئين  ،  نظر قدرت منطق و استدالل    

و مـوارد   ،   و غلبـه قـدرت گرفتـه       يغلبه ظـاهر  معناي   را به    يپيروز،   ديگر يجمع

 بـه همـين دليـل       انـد؛   دانـسته  ينيز دليل بر غلبه خارج    را   »�B)X«ل كلمه   استعما

 كه امروز در شرق و غرب و شـمال و       يعالوه بر مناطق بسيار وسيع    : توان گفت  يم

كـشور  چهـل    و هم اكنـون بـيش از         اند  قلمرو اسالم قرار گرفته   ، تحت   جنوب عالم 

 فـرا   يزمـان ،   قرار دارند   حدود يك ميليارد نفر زير پرچم اسالم       ي با جمعيت  ياسالم

گيرد و اين امر به وسيله       يقرار م   زير اين پرچم   خواهد رسيد كه همه جهان رسماً     

  ).111، ص22ج: مكارم، همان (دشو ي تكميل م4يمهد حضرت قيام

االنـوار   روايتي در بحـار   ،   در همه دنيا   6فراگير شدن دين پيامبر اكرم    بارة  در

  :فرمايد كه مياست نقل شده 

	   �� @����*:��q 4¿4.4   …« : چنين پيامي آورد   6براي رسيدن رسول خدا   جبرئيل  �� �̀

 ��	�)�.�# �� 
f*��:�# 4¿4:*���«g… خواهـد رسـيد  تو دين ، به هر جا كه شب و روز پديد آيد و «

  ). 43، ص40ج: 1403مجلسي، (

  :  روايت شده است كه فرمود6در تفسير مجمع البيان ذيل آيه فوق، از رسول خدا
 خانـه   =[نـه سـاخته شـده از گـل و الي            ،  ماند  باقي نمي  اي روي زمين    نهخا«

، مگر اين كه خداوند   ،  ] خيمه عشايري  =[ و نه ساخته شده از پشم شتر         ]شهري
كـردن  جا از طريق عزت و شوكت يا از طريق ذلت و خـوار   كلمه اسالم را آن  
مـره گـروه    مردم آن ديار را در ز     ،  اگر به عزت و شوكت باشد     . مردم وارد كند  

آنان عزيز و ارجمند گردند و اگـر خـوار و      ،  مسلمانان در آورده و بدين وسيله     
طبرسي،  (1عاقبت به اسالم گردن نهند و خود را بدان پايبند سازند          ،  ذليل شوند 

  ).38، ص5ج: همان

                                                 
1.                         0
 H1+2�Z -p  14� - � ��� ��4 ���
  �� �+, �')� - y�'� l 0
 y�	� ��	 ��	�
 b4 �
�'�
 y�X

              H1� U�A��1�E 3��@1� �1�p � H4 
����E H+#Z b� 0
 3�+�C�E 3#��� ��p 7��x y@4 ��p � ���, ��4 ��p 9;	�
 �+?  «
)�	 )V < w��� :j � l <� .( 
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0�)� #��F' � : در تفسير آيه مباركه7امام جعفر صادق: است كهاز ابوبصير نقل شده 

�@�� 
f�@*�
L'6�)��	�� �8
�( 1(4��B�H�9��# �E�B
� *(
� �� �8�:4� ���£6�# �
:�+ �E�B�)�X���� £,�U��# ���q �� فرمود� :   
مگر وقتـي كـه   ، محقق نخواهد شد واست  كنون تأويل اين آيه محقق نشده        تا

 !به خدا قسم، از پس پرده غيب بيرون آيد و ظاهر شود و چون ظاهر شود  ،  قائم
نـاخوش  مگر آن كه ظهور و خروج او را        ،  كر خدا نخواهد بود   منشخصي  هيچ  
آن سنگ به صدا در آيد و مـؤمني     ،  زير سنگي پنهان شده باشد    ،  اگر كافر . دارد

،  البتـه ايـن امـر      ´.»كافري اين جا پنهان اسـت     ،   بيا !اي مؤمن « : كه را صدا زند  
   ¶.كنايه از توسعه اسالم و دين حق است

اديـان غالـب خواهـد      همة  اين است كه اسالم بر      ،  آيد  از اين آيات بر مي     آنچه   پس

تـاكنون محقـق نـشده    ، البته اين وعـده . شود برجا مي مستقر و پا  ،  شد و در زمين   

معلول عواملي است كه به چند  ،  محقق نشدن غلبه دين اسالم به طور كامل       . است

  . كنيم عامل اشاره مي

  .  پيش آمده است6انحرافاتي كه پس از پيامبر اكرم. 1

عناصر شجاع و فهيم نبودنـد كـه بتواننـد حكومـت را بـه               ،  ناشران حكومت . 2

  . اداره كنندبهترين گونه 

گونه نبودنـد كـه    زمينه الزم براي تحقق دين اسالم موجود نبود و مردم اين . 3

  . دهندبامام معصوم خود باشند و گوش به فرمانش كامالً در خدمت 

منتظـران  ،  هـا    اديان نيز مانند ساير سنت     براي تحقق سنت غلبه اسالم بر ساير      

  : از جمله؛وظايفي را بر عهده دارند

   ؛اي علمي و پژوهشي چنين غلبهسازي  آماده. 1

، بايـد بـا ارتبـاط ميـان اديـان         ،  اين غلبه از نوع فكري است     كه     اين به دليل . 2
                                                 

1 .»   SH[+�
 S�P)N, �R4QZ Qy�QX7       [7N� N� [�N, SHS�P�QX �SE �    >�R�T��Y4 RHQ��R	N� Q7N	P�QZ >S@[�
 N�R#          N� SH�+W? Yb�¡��
 �Q+N, R�N Y�TfR�S� ¡&N(T�
 Yb�S� N� 
  NU�W?Y T"RT�
 N�Y Q? P�Q�� Qy�Q'QE :   N�      N� R�P�N4 �N�+��~B QyQ�Q6 �N� SH[+�
      R3St�Q'T�
 NjR T�N� �[�N� �N�+��~B WyY�TAN� �Q� 7       N&1P)N� P3Q� R3St�Q'T�
 NjN Q2 
QxY�QE 

                   T�Q��Q'Q� �GN T�Q{ YbT�N4 �SE ��Y T"R� P�QZ � SE�Q? NU�Q? P�Q� �[�N� RHN��R W2 N�Y Q? �[�Yp Y9�N�Y�T��Y4 ��Y T"R� �Q� N� Y3�SfN�T�
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بايـد   نيـز    4در رابطه با حـضرت حجـت      . كردزمينه طرح نظريه اسالم را فراهم       

  . وم شود كه نقش ما زمينه چيني چنين ظهوري استمعل

 غلبه وبراي  ياساس  مهم وي از راهبردهايكياست كه اين نكته الزم البته ذكر 

،  اجتمـاع  يرشد معنـو  .  است يجامعه دين  ت در يش روح معنو  يافزا،   اسالم ياعتال

 افـزايش   يهـا   راه يدر بررسـ  . آورد  مـي  فـراهم  خود زمينه جذب افكار و قلـوب را       

در  را   ي و اجتمـاع   ياقتـصاد ي،   مختلف فرهنگـ   يها  بايد جنبه ،  عنويت در جامعه  م

راهكارهـاي عملـي گـسترش تقـوا در افـراد و در اجتمـاع بـا ايجـاد         . نظر قرار داد 

محيطي است كه اگـر در     ، نخستين   خانه. پذير است   فضاهاي مناسب تربيتي امكان   

صحيح و اي  گونهز روز اول به مسلماً فرزندان ا، به فضايل معنوي بها داده شود  ،  آن

  . شوند شايسته تربيت مي

اگر معلمان و . مدرسه است ، ترين محيط براي آموزش صحيح مهم،  پس از خانه  

سـهم بـسزايي در       ارائـه كننـد،     هاي معنـوي الزم را        ارزش،  همچنين متون درسي  

بايـد  هاي آموزش عالي   محيط،  از مدرسه ؛ پس   پرورش صحيح افراد خواهند داشت    

  .  سالم و سرشار از معنويت داشته باشنديضايف

 گـذران   گشايش در زندگي مـردم و برطـرف كـردن دغدغـه             ،  عد اقتصادي در ب

جامعـه   را در  و ايمان و معنويـت    داشته  ايماني    بيزوال  سزايي در   ه  نقش ب ،  زندگي

هر قدر مردم به پرداخت واجبات خود از جمله خمس و زكات مقيد             . دكن بارور مي 

گيرند   مردم در رفاه قرار مي    عالوه بر آن،    اند و     حق خداوند را به جاي آورده     ،  باشند

  . دشو  ميكني فقر و كفر كه اين هم باعث ريشه

هـاي عـالي و معنـوي فعاليـت داشـته             اگر منتظران ظهور با هدف ايجاد ارزش      

بـرعكس،  هاي عالي سوق دهند و        توانند افراد جامعه را به سوي گرايش        مي،  باشند

افراد به جاي ترقي  ، ها باشد  هدفشان فقط گرايش به سوي ماديات و ضد ارزشاگر 

  . تنزل خواهند كرد، و تعالي

مـساجد و امـاكن     ،  توانند افراد را جـذب معنويـات كننـد          مي مراكز ديگري كه  
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نقش مهمي در گرايش به ، ريزي صحيح اداره شوند مذهبي هستند كه اگر با برنامه

  . هند داشتهاي عالي خوا سوي ارزش

  نتيجه

كـه  گونـه      همـان  د كـه  يـ آ  ن به دسـت مـي     يش گفته چن  ياز مباحث پ  ،  در مجموع 

ت يمهـدو ،  ن ثابت خداوند استوار اسـت     يبر سنت و قوان   ،  ها  ها و امت    سرنوشت ملت 

ر ييـ ن تغيهـاي الهـي و قـوان     نبوده و بر اساس سـنت ان قاعده كلي مستثن  يز از ا  ين

  . ده استر پروردگار متعال بنا نهاده شيناپذ

طلبي، دو اصل محوري در جريـان حاكميـت تفكـر مهـدوي               گرايي و راستي    حق

اند، واليت خداونـد بـر        هايي قابل بررسي    است كه در اين راستا، از منظر قرآني سنت        

 و :باشد كه به دنبال آن، معرفت امامان    ترين مباحث مي    بندگان صالح، از محوري   

پذيري و اتصال روحي با آن مقام   و تأثير4 پذيرش واليت آنان، به ويژه امام مهدي

خالفت الهي و اعطـاي مـسؤوليت خالفـت بـه           . باشد  معنوي، از وظايف منتظران مي    

انسان، از ديگر سنن الهي است كه بر اين مبنا، منتظران رسالت، اقتـدا و تأسـي بـه                   

، سنت پيروزي حق بر باطل و محو كامل حق ستيزان         . انسان كامل را بر عهده دارند     

وعده . صبر و استقامت، تالش در راه جبهه كفر ستيزي را براي منتظران همراه دارد             

طلبـان را     جانشيني مستضعفان بر زمين و حاكميت صالحان، حقيقت حكمراني حق         

دهد و مايه اميدواري منتظران و عدم يأس از طوالني شدن حكومـت ظلـم                 نويد مي 

ر الهـي اسـت كـه مؤمنـان را بـه      ناپـذي  نجات مؤمنان، يك وعده مسلم تخلـف     . است

  . سازد  و نجات و رستگاري در پرتو اين تأسي رهنمون مي:همراهي با اهل بيت
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