
  

 

  ترويجي انتظار موعود -فصلنامه علمي

 1392بهار ، 40شماره  ،زدهمسيسال 
ENTIZAR-E-MOUD  QUARTERLY  

Spring 2013, Vol. 13, No.40 

  ندهيآ ياز فراسو يگرتيهدا ،ينور مهد

 � اصغر پورعزتعلي 
1   

�� ميثم عليپور
2  

�� علي اصغر سعدآبادي
3

  

   چكيده

هاي بسيار مهم و تحليل ناشـده مهـدويت    سازي، از جمله جلوه فراگرد آينده تجلي انتظار بر

گري مردم، در دوران غيبت نيز تأمل برانگيز است و بر  در هدايت 4شأن امام مهدي. است

توان گفت، نام، كردار و منش  گيري روندهاي آينده تأثير شگرفي دارد؛ تا حدي كه مي شكل

هاي سردرگمي است كه در  ر تاريكي دريا، هدايتگر كشتيادراك شده او، همچون فانوسي د

  .گشتگي قرار دارند ابهام خود در مسير آينده، در معرض انحراف و گم

بخش مسير مردم از  اي به منزلت امام، به منزله فانوس هدايت و چراغ روشني رويكرد استعاره

و  �مصـباح الهـدي  �، نظيـر  :حال به آينده، در امتداد تعابيري در سنت چهـارده معصـوم  

اين رويكرد، در امتداد مضامين آيات شريف و ادعيه وارد . شود ذكر مي �طاووس اهل جنت�

شده كه شناخت امام را شرط ناگزير فالح و رستگاري و حفظ ايمان دانسته، اطاعت آگاهانه 

گيـرد و   داند؛ مورد تأكيد قرار مي از ايشان را الزمه اسالم و بندگي در پيشگاه پروردگار مي

  . كند معرفت امام را نتيجه معرفت ثقلين و اطاعت از امر پروردگار فرض مي

در ظهور و غيبت، همواره هدايتگر آحاد بنـدگان خداونـد    7كه شأن امام معصوم نتيجه آن

اي است كـه در اعمـاق    بخش راه آنان به سوي آينده متعال بوده، آيت هدايت و چراغ روشني

   .رو قرار دارد زمان پيش

يابي،  گري و راه الهدي، فانوس دريايي، هدايت شدگي، مصباح مهدي و هدايت: كليدواژگان

  .پردازي استعاره، داستان
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  مقدمه

در سنت تفكر شيعه، هدايتگري معصوم، پاسخ خداوند متعال به نياز جامعه است؛ يعني در 

لـق گرفتـه اسـت كـه     برابر نياز مبرم مردم به هدايت شدن، امر خداوند متعال به اين مهم تع

اين آيات يـا بـه طـور    . همواره هدايتگري، مردم را با آيتي از آيات شريف خود، تضمين نمايد

گردند؛ يا در مقـام امـام ظـاهر     شوند و در ظرف كتاب و مصحف متجلي مي مكتوب انشاء مي

  . گردند شوند و در قالب سنت و رويه معصوم معتبر مي مي

دايتگري است و ناآشنايي با اين دو، نقصـاني بـزرگ در   به هرحال، شأن كتاب و سنت، ه

بـار   حساب و تأسـف  شود و رويگرداني از آن دو، خسراني بي زندگي عموم آدميان محسوب مي

  .براي گمراهان در پي دارد

  : شود اما اين سؤال مطرح مي
گيـرد و ثقـل اصـغر     در دوران غيبت كه ثقل اكبر در معرض مهجوريت قرار مـي 

  د، تكليف مردم چيست؟شو غايب مي

اي زيبا از  ؛ جلوه)295: 1387پورعزت، ( نام امام زمان با داللت بر دوران و امامت بر زمان

هدايتگري مستمر نام، منش و كردار او بر آدمياني است كه با شتاب و ناگزير به سوي آينـده  

  .دارند گام بر مي

گري چراغ هدايت و دليل  زش جلوهبراي فهم اين معنا، تأمل بر سرشت پر ابهام آينده و ار

  . و راهنما از آن، بسيار راهگشاست

  تاريكي و ابهام در مسير آينده

. سرشت حركت به سوي آينده، پر ابهام و رمزآلود بوده، چونان حركـت در تـاريكي اسـت   

شود كه به حقيقت آن هيچ بصـيرتي نـدارد و اساسـاً ورود او بـه      آدمي در حالي وارد آينده مي

بنابراين، انگاره آينده در ذهن آدمي، حتي اگـر از  . ينده، ورود به محيطي ناشناخته استزمان آ

اي شناخته  ريزي شده، در جاده تواند مبين حركتي برنامه اميد و شوق و اشتياق مملو باشد، نمي

شود كه از آن و حوادثي كه آينـده در   لذا آدمي درحالي وارد آينده مي. شده در روز روشن باشد

 توان گفت كه همـواره بـه مقصـد خـويش جاهـل اسـت       داند و مي ود نهفته دارد، هيچ نميخ
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دانـد كـه در    ؛ زيرا نمي)33: 1392سعدآبادي و پورعزت،  و 14: 1391پورعزت و سعدآبادي، (

سعادت يا شقاوت، هدايت يا گمراهي، كاميابي يا ناكامي؛ : رود ساحت زمان به كدام سوي مي

نان بگويد كـه رسـتگاري را در پـيش دارد يـا سـقوط مرگبـار بـه اعمـاق         تواند با اطمي و نمي

  .هاي پياپي را گمراهي

  راهنمايي و دليل از آينده

همچنان كه در ساحت مكان، وجود دليل و راهنما راهگشاسـت، در سـاحت زمـان وجـود     

مايي كننده است؛ راهن عالمت يا نشانه يا دليلي كه بر مقصد سعادت راهنما باشد، بسيار كمك

انگيز نمايد؛  كه شوق بيافريند و مسير و مقصد را نشان دهد و لحظات زمان را پرمعني و شوق

گر و برانگيزاننده باشد و از مبدأ ظلم و جهل بـه مقصـد عـدل و دانـايي      راهنمايي كه تسهيل

 بـه  �ظلوماً جهـوالً �با تأمل بر تقابل ظلم و ظلمت با عدل و روشنايي و تقارن . راهنمايي كند

عـادالً  �رسد بايد عدل را هادي به روشنايي يا مقارن بـا آن شـناخت و بـه اصـطالح      نظر مي

  .انديشيد �عليماً

شوند كه از مبدأ جهل و ظلم  هاي ارزشمند حركتي تلقي مي هدف ،بنابراين، عدل و دانايي

  .آفرينند يابند و ارزش مي به مسير كسب علم و دادگري امتداد مي

استفاده شده داللت بر شان امامت بر زمان  ، به عنوان�فانوس�ستعاره ا از در اين پژوهش،

نيـز از اسـتعاره    كـه دربـاره امـام حسـين     سـابقه نيسـت؛ بـه طـوري     اين اسـتعاره بـي  . است

  .)52 :4ج ،1413بحراني، . ك. ر( استفاده شده است �نجات سفينه�و  �الهدي مصباح�

  شناسي پژوهش روش

از حيث روش انجام  هاي مورد نياز و ه دست آوردن دادهاين پژوهش بر اساس چگونگي ب

از نوع  ،تحليلي -روش پژوهش حاضر، توصيفي. گيرد آن، در زمره تحقيقات توصيفي قرار مي

  .ستمحتواتحليل 
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نظيـر   ،كيفـي هـاي   هاي مورد استفاده در اين پژوهش، شامل انواع گونـاگوني از داده  داده

 هـاي روزانـه پاسـخ دهنـدگان و     اي عمومي، يادداشـت ه گو، مشاهده، مصاحبه، گزارشو گفت

  . باشد مي تعامالت و تفكرات خود پژوهشگران

هايي از يك شيء بـه   ها جنبه اند كه در آنها، مجموعه خاصي از فراگردهاي زبانياستعاره

 شوند؛ به نحوي كه گويي شيء دوم، مانند شيء اول استشيء ديگر نسبت داده يا منتقل مي

)Inns, 2002, p.36 ; Lakoff & Johnson, 1980,p. 36 (.   ،بر اين اسـاس

استعاره، چيزي فراتر از يك آرايه ادبي است و در فراگرد تفكر و فهم انساني نقـش   بايد گفت

ابزاري است كـه از طريـق آن    ،استعاره .(Brumer, 1993, 4-10( كندي ايفا مييبسزا

ها كه اساسا  در واقع استعاره. پيچيده را درك كرد هاي ناشناخته وتوان برخي از وجوه پديده مي

سـازي   شوند، در فضايي انتزاعي فروكاهيـده و سـاده   بر پايه مشابهت ميان دو پديده تبيين مي

از اين رو، استعاره بـا  .كنند هاي پيچيده را آسان و قابل دسترس ميفهم پديده هوم؛شده از مف

هاي سـازماني ابـزاري مفيـد و مـوثر     براي تحليلتواند توجه به پيچيدگي حيات سازماني، مي

پـردازان مـديريت از ابـزار اسـتعاره كمـك       بر اين اساس، نظريـه  ).Clancy, 1989( باشد

  .اند تا بتوانند سازمان را بهتر درك كرده و اين درك را به ديگران نيز عرضه دارند گرفته

د و آن دهـ ورد توجه قـرار مـي  سازمان را م ويژگي و كاركردي ازها، هريك از اين استعاره

شود كه هر بدين ترتيب اين انتظار تقويت مي .سازداركرد خاص را بهتر نمايان ميويژگي يا ك

از يك كاركرد يا ويژگي جديد سازمان پرده بردارد يا مفهـوم آن   ،استعاره جديد، بايد به نوعي

اد، طي سه دهه اخير، در همين امتد .)Hatch, 1997, p.52( را در كانون توجه قرار دهد

هاي سازمان، برخي از نظريه پردازان سازمان و مديريت، با رويكردي روش شناختي به استعاره

هاي سازماني بـه كـار   واژگان استعاري گوناگوني را براي شناخت بهتر جوانب گوناگون پديده

پازل، اسـكيت  ، )Keidel, 1987( هاي تيم ورزشيتوان به استعارهبراي مثال، مي .اند برده

، )Pearce & Osmond, 1996( 2، خانـه )Neilson, 1992( 1اركسـتر جـاز   بـاز، 

                                                 

1. jigsaw puzzle, ice skater, jazz band 

2. house 
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و  ا،، غذ)Hatch, 1998( 2، جاز)Wyld, Philips, Philips & Cappel, 1998( 1ناخوشي

 ,Mintzberg, Ahlstrand, & Lampel( 4، سـفري )Oliver, 1999( 3جنـگ 

  ، رودخانـــه)Winsor, 1996( ، ارتـــش)Walck, 1996( 5، جايگـــاه)1998

 (Lamberg & Parvinen, 2003)، ترئاو ت )Terry, 1997 (اشاره كرد.  

  پردازي داستان

 بهبود و اجتماعي هاي سيستم در مداخله براي موفق راهبردهاي جمله از ،�سرايي داستان�

 تـأثير  بـاب  در. شـود  مـي  محسوب بشري اجتماع هاي قالب ساير و ها ملت ها، سازمان شرايط

 شـگرف  تـاثير  بـر  اندكـه  شـده  مطـرح  برانگيـزي  تأمل مباحث سازي، آينده بر سرايي نداستا

 شـود  مـي  تأكيد ،حال اين با ؛)Boje, 2008( دارند داللت واقعيت گيريشكل بر ها داستان

 از كـه  بـود  خواهنـد  6اثـربخش  هـايي  داستان ،"آينده بر تاريخ اثرگذار" هاي روايتگري در كه

  :باشند برخوردار ذيل هاي ويژگي

  باشند؛ مرتبط گذشته با شفاف طور به) الف

  باشند؛ حال امتداد در) ب

  باشند؛ اطمينان كننده جلب) ج

  .باشند نداشته آشكار تعارض جامعه، در غالب هاي روايت با) د

 بود؛ اميدوار داستان يك گذاري اثر به توانمي شرايطي چنين وجود صورت در فقط يعني

 از بـودن،  مـردم  اعتمـاد  مـورد  و بودن حال امتداد در گذشته، به الاتص لحاظ به كه داستاني

 برخـي  باورپذيرنـد،  هـا  داسـتان  برخي اساس، اين بر. باشد برخوردار آينده بر اثرگذاري قابليت
                                                 

1. disease 

2. Jazz 

3. food and war 

4. safari 

5. place 

6. Effective Story  
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 داستان ميان، اين در. ندا معقول برخي و ناممكن برخي شوند، مي داده ترجيح برخي اند، ممكن

 ميان در شده، آغاز واقعي گذشته از كه است داستاني است؛ متمايز داستاني 4موعود مهدي

 در داستان كلمه از استفاده. دارد تأثير آينده بر شك، بدون و گشته و باور پذيرفته جامعه آحاد

 و واقعـي  داسـتان  تفاوت مخاطب كه است گرفته صورت مالحظه اين با 4مهدي امام باره

  .داندمي را تخيلي اسطوره

   فانوس درياييي استعاره تبارشناسي نظر

نمايي و  اي بسيار اثرگذار است كه بر وجه هدايتگري، راه استعاره �فانوس دريايي�استعاره 

توان آن  هدايتگري يك وجود يا هويت داللت دارد؛ هويتي كه به حدي هدايتگر است كه مي

  .يه كردتشب) شدگان هدايتگر گم( يا فانوس دريايي) الهدي مصباح( را به چراغ هدايت

فانوس دريايي، چراغي است كه مسافران دريا با ديدن آن راه نجـات و سـاحل مقصـد را    

، هدايتگري است كه همچون فانوس دريايي، :سلوك و گفتار ائمه معصومين. كنند پيدا مي

. كنـد  گشتگان درياي پرتالطم حيات دنيايي را هدايت و به راه فالح و رستگاري جلب مي گم

هاي زيادي را در ادبيـات   توان نمونه ر براي اذهان آشناست؛ به طوري كه مياين مفهوم بسيا

گويا بين مفهوم چراغ و . اند رايج يافت كه مردم، افراد هدايتگر را به چراغ هدايت تشبيه كرده

  .هدايتگري، شباهت يا قرابت مفهومي قابل توجهي وجود دارد

  و مصابيح هدايت اسماي حق تعالي 4مهدي

شود كه اين  ، مالحظه مي:چهارده معصومهاي  و كنيهها  لقب ها، ر برخي از نامبا تامل ب

، 7، حسـن 3، زهـرا 7، علـي 9احمـد : انـد  ها بسيار با دقت انتخاب شـده  ها و كنيه لقب

و  7، زكي7، هادي7، جواد7، رضا7، كاظم7، صادق7، باقر7، سجاد7حسين

جـه هـدايتگري داللـت دارد؛    جالب توجه آن كه آخرين نام، به طور صـريح بـر و  . 4مهدي

شود، به وجود  وقتي ظهور اين هدايتگر به آينده موكول مي. گري كه هدايت شده است هدايت

اي داللت دارد كه در آينده موعود حضور دارد و مـا از حـال نـامطلوب بـه سـوي       شده هدايت

مـردم   در واقع، نام مهدي چون فـانوس دريـايي، هـدايتگر اذهـان    . وصال عهد او در حركتيم
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انـد و ارزش هـدايت و منزلـت     است؛ مردمي كه بارها در دنياي خود گمراهي را تجربه كـرده 

دانند كه حركت به سوي آينده يا مقصـد موعـود در سـاحت     اند و مي شدگي را دريافته هدايت

  .تر از حركت به سوي آدرس يا مقصدي معين در ساحت مكان است زمان، بسيار پر ابهام

، عالمتي بـراي نجـات از وضـع موجـود     4هر جلوه از شخصيت مهديدر اين رويكرد، 

خواهند در ساحت پر ابهام زمان، در  است و چراغ و مصباحي براي هدايت كساني است كه مي

  .مسير هدايت، به سوي او گام بردارند

اين چنين است كه در دشوارترين لحظات غيبـت نيـز نـام امـام در نقـش هـدايتگري و       

  . شود گري تام داشته، به سوي حقيقت رهنمون مي ه، جلوهراهنمايي ظاهر شد

، هدايتگر به سوي يكي از مقاصد هستي اسـت؛  4در اين منزلت، هر جلوه از نام مهدي

اند و نقشي نيكو از حضور پروردگار متعال  هاي حضرت حق اخذ شده هايي كه همگي از نام نام

  .سازند را در گستره هستي متجلي مي

فرزند يا مولود اوسـت؛ يعنـي هـر آنچـه در شـأن صـالح و        �صالح�ست و ا �اباصالح�او 

دهنده نام خداوند  مصلحت و اصالح بدرخشد، محصول تربيت و هدايت اوست؛ يعني او تجلي

و بنده مطيع امر پروردگار در اصالح امور بندگان است؛ يعني او خـود مصـلح اسـت؛     �مصلح�

دأ هرگونه اصالح و هدايتگر بـه سـوي اصـالح    مصلح از سوي پروردگاري كه خود منشأ و مب

اي  شـود، آينـده   اي از نام حضرت حق ساخته مي اي كه در پرتو چنين جلوه آينده. جامعه است

  . يابد سامان مي �صالحيت و شايستگي�است كه از هر گونه ناشايستگي مبراست و بر طريق 

خداونـد  �يافته از نـام   و تجلي) 165: 1427بحراني، . ك. ر( است �طاووس اهل جنت�او 

؛ يعني او زيبايي حقيقت را در پندار و گفتار و كردار خويش نمايـان سـاخته و نمايـان    �جميل

اي از نـام   اي كه در پرتو چنين جلوه آينده. سازد و هدايتگر به سوي زيباسازي جامعه است مي

زيبايي �طريق اي است كه از هر گونه زشتي مبراست و بر  شود، آينده حضرت حق ساخته مي

  .يابد سامان مي �منظري و نيك

؛ يعني او حكمت و دانايي را �خداوند حكيم و عليم�يافته از نام  او حكيم و داناست و تجلي

اي كـه در   در ضمير خود در جوشش يافته و مولد علم و دانش و حكمت است؛ بنابراين، آينده
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اي است كه از هر گونـه جهـل و    دهشود، آين اي از نام حضرت حق ساخته مي پرتو چنين جلوه

  .يابد سامان مي �دانش و آگاهي�حماقت پيراسته است و بر طريق 

گستر است  ؛ يعني او با انگيزه عدالت�خداوند عدل و عادل�يافته از نام  او عادل است و تجلي

 شود و از هر گونه ظلم و بيـدادگري  برانگيخته مي �عدل�و بر طريق عدالت و با هدف و مقصد 

اي است كه از  شود، آينده اي كه در پرتو اين جلوه از نام حضرت حق ساخته مي آينده. پرهيزد مي

  .يابد سامان مي �قسط و داد�هرگونه ظلم و بيداد پيراسته است و بر طريق 

جويي بر او سـيطره   ؛ يعني هيچ سلطه�خداوند عزيز�يافته از نام  مند است و تجلّي او عزّت

اند و منافقان و  مؤمنان نزد او صاحب عزت. كشاند گران را به ذلت مي ه سلطهيابد و او هم نمي

اي  شود، آينده اي كه در پرتو اين جلوه از نام حضرت حق ساخته مي آينده. كفار، اصحاب ذلت

سـامان   �عزت و اقتـدار �پذيري و تحقير پيراسته است و بر طريق  است كه از هر گونه سلطه

  .يابد مي

؛ يعنـي هـيچ گمراهـي و ترديـدي در     �خداوند هادي�يافته از نام  و تجلياو مهدي است 

سازد و مردم را در طريق هدايت  كنندگان را رسوا مي  او همه گمراه. مسير او ديده نخواهد شد

او . انــد و هــدايت شــدههــدايتگران در نــزد او معتبرنــد و مــردم در محضــر ا. دهــد قــرار مــي

  .است �اي هدايتگر شده هدايت�

اي اسـت كـه از    شـود، آينـده   اي كه در پرتو اين جلوه از نام حضرت حق ساخته مي ندهآي

  .يابد سامان مي �هدايت�هرگونه گمراهي پيراسته است و بر طريق 

دهد و پرهيزكاران را  يافته از اسماي حق تعالي است و از حقيقت آن اسما خبر مي او تجلي

دارد و آزادي و صـداقت را بـه ارمغـان     ن بـر مـي  سلطه و ناراسـتي را از ميـا  . نمايد داللت مي

  .آرايد زدايد و جهان را به زيبايي و پاكيزگي مي ها را مي ها و پليدي زشتي. آورد مي

الهدي است و خبردهنده از حقيقت اسماي خداوند متعال و در همين طريق، بـه   او مصباح

ت و عـزت رهنمـون   سوي ساختن جهان عدل و انصاف و زيبايي و حكمت و صداقت و هداي

االخراي واليتي است كه از عهد  گردد؛ مصباحي كه پس از سيزده نشانه، نشانه آخر و آيت مي

  .گردد ، آدميان را به امر خدا رهنمون مي9رسول گرامي اسالم
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  جهان اختيار، معرض انتخاب احسن

ض آدمـي بـه دور از جبـر و تفـوي    . جهان آفرينش، معرض انتخاب امر خداوند متعال است

مجبور است كه مختار باشد و امر چنان به او تفويض شده است كه خير و پاكيزگي را اختيـار  

  .نمايد

در انتخاب مكرر و مستمر خير و نيكويي، نيكوترين خيرات، تجلي دادن اسماي حق تعالي 

در هستي است؛ تجلي اسمايي كه رسالت آدمي تلقي شده و وجه كمـال آفـرينش را نمايـان    

  . سازند مي

  .آدمي به انتخاب احسن مكلف بوده، در اين مسير به هدايت مستمر نيازمند است

اي است براي جلب توجـه و   ، هدايتگر و نشانه9وجود امام اسوه به تأسي از پيامبر اكرم

اي كه بايد تجلي دهنده اسماي نيكـوي خداونـد    اقتدا و الگوبرداري براي ساختن آينده؛ آينده

نكتـه مهـم ايـن    . من و متعالي و نيك را براي مردم به ارمغان بيـاورد متعال باشد و واقعيتي ا

است كه اين همه بايد با انتخاب آگاهانه مردم به دست آيد و شايسته نيست كه با زور و اكراه 

پس، تحقق آن بايد با بلوغ عامه براي انتخاب احسن همراه باشـد؛ بلـوغي كـه    . حاصل گردد

  . جامعه را به سوي كمال مدنيت سوق دهد مردم را به سوي كمال انسانيت و

  زندگي حقيقي، انتخاب احسن است

  :چنين روايت شده است 9از پيامبر اكرم
شناسد، به مرگ جاهليـت مـرده    هر كس بميرد، در حالي كه امام زمانش را نمي 

  ). 131 :2ج ،1369كليني، ( است

  : علّامه جوادي آملي در تفسير اين حديث شريف بر آن است
گ محصول زندگي است؛ يعني كسي كه هشتاد سال زندگي كرده است، مانند مر

ريزد و  او عصاره درخت زندگي را در يك كاسه مي. يك درخت هشتاد ساله است

دهنـده آن   اگر مرگ به شيوه جاهلي است، نشان. كشد هنگام مرگ آن را سر مي

بـه دليـل    اگر مرگ جاهلي اسـت، . است كه آن كاسه، عصاره جاهليت بوده است

بر اين اساس، شناخت امام زمان براي ما . آن است كه زندگي جاهالنه بوده است
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شناسـد،   كسي كه با امام زمان رابطه ندارد و او را نمي. داراي اهميت حياتي است

: 1383جـوادي آملـي،   . ك. ر( مرده است و كسي كه با او رابطه دارد، زنده اسـت 

45 - 44 .(  

پذيري فرد و تقيد به پندارها، گفتارها و كردارهايي منجر  به تربيتيعني معرفت امام زمان 

بر ايـن اسـاس، داللـت محبـت بـر      . كند تبديل مي �حيات طيبه�شود كه زندگي او را به  مي

معرفت و معرفت بر تشبه محب به محبوب، اصلي عقالني اسـت كـه محبـت حقيقـي را بـه      

در  7طور كه در بيان نوراني امام صادق همان. نددا منوط مي تالش براي پيمودن راه محبوب

  : وصف شيعيان چنين آمده است
داري، زهـد،   داري، تالش پيگير، وفاي به عهـد و امانـت   شيعيان ما اهل خويشتن

داري، روزه، زكات، حـج و پرهيـز از    زنده روز، شب ركعت نماز در شبانه 51عبادت، 

  ).2 :1362بابويه،  ابن. ك. ر( اند همه محرّمات

اند  هاي گوناگوني از صفات نيكو را به تصوير كشيده گونه احاديث، جلوه بدين ترتيب، اين 

هـاي   ها در هيأت بهترين انسـان  گر شوند تا آن كه بايد در صفات و كردار شيعيان واقعي جلوه

كـه  اي از برتري  تكامل يابند و به برتري و تعالي برسند؛ جلوه  آفريده شده و برترين مخلوقات

در اين امتداد، شيعيان واقعي پذيراي نور ايمان و هـدايت  . بر ايمان و عمل صالح مبتني است

از سوره مريم، با اين مضمون كـه خداونـد بـر     76شوند و مصداق بارزي براي آيه  االهي مي

  .افزايد اند، مي شده هدايت آنان كه هدايت

  موهومانتظار فرج، ايمان به آينده قطعي و پرهيز از آينده 

است و اميد انسـان بـه زنـدگي     �ناپديد�يا  �معدوم�از منظر فلسفي، آينده، مانند گذشته 

كند  ريزي مي انسان براي زندگي آتي خود، برنامه. شود است كه به توجه او به آينده منجر مي

ـ  در همين حال، او مي. آورد و سناريوهاي گوناگوني را در نظر مي ي، داند كه بسياري از امور آت

. در اختيار او نخواهند بود و از آن ميان، زندگي آتي او، اولين مقوله ترديد برانگيز براي اوسـت 

اين امر قطعي، ممكن است مورد غفلت واقـع شـود؛   . داند ساعتي ديگر زنده خواهد بود او نمي

بر اين اساس، هر تالش بشـر بـراي   . منوط نيست در حالي كه وقوع آن، به آگاهي فرد بر آن
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رود و هـر محاسـبه او، در معـرض خطـا و      اي از ابهام فـرو مـي   تحقق آينده مطلوب، در هاله

  . انحراف و احتمال خواهد بود

اند تا آينده جامعه خود را ترسـيم كننـد؛    ها در تالش از منظر اجتماعي، بسياري از حكومت

در . بيننـد  ارك مـي انداز را براي خود تـد  هاي چشم هاي بلندمدت و طرح بر اين اساس، برنامه

انداز براي هر حكومـت، در گـرو عوامـل متعـددي در عرصـه       همين امتداد، تحقق طرح چشم

بر اين اساس، هم در سطح فردي و هم در . اند المللي است كه از كنترل آن حكومت خارج بين

هاي  ها و طرح ريزي براي آينده، همه برنامه سطح اجتماعي، با وجود ضرورت انكارناپذير برنامه

هـا، از كنتـرل    ناپذيرند و برخي از عوامل تأثيرگـذار بـر آن   بيني معطوف به آينده، مبهم و پيش

  !هيچ قطعيتي وجود ندارد اند و براي برنامه ناظر بر آينده، خارج

توان گذشته و  اما خداوند قادر و عليم و حكيم، خالق زمان و محيط بر آن است؛ پس، نمي

صور كرد و حاالتي چون احتمال و ترديد و خطا، براي او قابل تصـور  حال و آينده را براي او ت

بنابراين، آينده فقط براي انسان و ساير موجودات محصـور در زمـان معنـادار اسـت و     . نيست

بر اين اساس، آينـده تصـوير   . معناست خارج از حصار زمان و مكان، گذشته و حال و آينده بي

توانند در جامه افعال ماضي  در قطعي است كه افعال آتي ميق شوند در بيان خداوند متعال، آن

  ).8-1: زلزال و1: ؛ قمر1: انبياء. ك. ر( و ظهور يابند هدظاهر شون

بر اين اساس، انتظار فرج در امتداد امر به انتظار از سوي خداوند متعال اسـت كـه بـراي    

در فرمـود و قاطعانـه   صا) 93: هود. ك. ر( 7و شعيب) 71: اعراف. ك. ر( 7مؤمنان به هود

در واقع، انتظار مؤمنـان  ). 83: قصص. ك. ر( بيان داشت كه عاقبت كارها، از آن متقين است

اي قطعي براي مؤمنان است؛  در سراسر تاريخ به فرج منجر شده است؛ فرج و رستگاري، آينده

آينـده  توان گفت، براي مؤمن منتظر، حتي مرگ عاملي بازدارنـده از تحقـق    به طوري كه مي

هـاي   بر اين اساس، پيونـد زدن برنامـه  ). 72، 1ج: 1418فيض كاشاني، . ك. ر( قطعي نيست

  .هاي مؤمنان منتظر، تالشي براي حضور در آينده قطعي است فردي و اجتماعي با ويژگي

مؤمن واقعي فقط براي رسيدن به شأن و منزلت رضا يا كسب رضايت حق تعالي تـالش  

بنابراين، . ماند مواره محفوظ است و در پيشگاه پروردگار باقي ميحاصل اين تالش ه. كند مي
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  . شود رود و هيچ نيتي فراموش نمي هيچ عملي از ميان نمي

كند كـه گويـا آن را    چنان براي رسيدن به عصر موعود تالش مي در اين مسير، مؤمن آن

سب رضاي حـق  چنانچه هدف از زندگي، ك. كند بيند و مطمئن است كه در آن زندگي مي مي

تعالي باشد، فقط تحقق جامعه انساني موعود مهم است و ديگر اهميتي ندارد كه چه كسـاني  

من زنده باشم يا نباشم مهم نيست؛ بلكه مهم آن است كه من به تحقـق  . در آن زندگي كنند

    .اين جامعه كمك كرده باشم و به منزلت كسب مقام رضاي حق تعالي نايل آمده باشم

  االهي وعده به معرفت پرتو در انتظار، گفتمان عهتوس اهميت

 آيه در كه االهي وعده اين. است زمين در ها آن �استخالف� صالح، مؤمنان براي االهي وعده

 ؛444: 3ج ،1415 كاشـاني،  فـيض . ك. ر( تفسـيري  شده، بـر اسـاس منـابع    بيان نور سوره از 55

 بـه  در روش تفسـير موضـوعي، توجـه    .داللـت دارد  حجـت  ، بر ظهور)240: 7ج ،1372 طبرسي،

 زنجـاني،  مـرادي  و فشـاركي  لسـاني . ك. ر( اسـت  ضـروري  آن، سـياق  و سوره در آيه مختصات

 64 نـور داراي  سوره است، تقرير شده 9اكرم پيامبر توسط كه االهي تقسيمات اساس بر). 1391

 و فشـاركي  لساني. ك. ر( دارد قرار هفتم آن ركوع در نظر مورد آيه كه است) ركوع( سياق 9 و آيه

  . است 57 آيه انتهاي تا 51 آيه ابتداي از ركوع، اين محدوده و )56: 1391 زنجاني، مرادي

 تأمـل  زيـر  شـرح  بـه  �ع و ط� ريشه از يواژگان براي تكرار 7 سياق، اين آيات در تدبر با

  :است برانگيز
  ؛51 آيه در �أطعنا�) 1
  ؛52 آيه در �يطع�) 2
  ؛53 يهآ در �طاعة�) 3
  ؛54 آيه در �تطيعوه� و) بار 2( �اطيعوا�) 6 و 5 و 4
  .56 آيه در �اطيعوا�) 7

بـه هـر حـال،     .است جالب توجه سياق، اين در آيه 7 با واژگان، اين براي تكرار 7 تالقي

 است ضروري و مهم سياق، بسيار اين موضوعي محور فهم براي مفهوم اطاعت درك اهميت

  ).145: 15ج ،1417 الميزان،. ك. ر(
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 ايـن  اساس، اين بر .است فروتني و ميل با همراه حكم، و امر با متناسب رفتاري ،�طوع�

 كـه  هنگامي. امر با منطبق رفتار و خضوع و فروتني رغبت، و ميل: است قيد سه داراي ريشه

. ك.ر( است تضاد در �طوع� با كه شود مي ايجاد �كراهت� باشد، نداشته وجود رغبت و تمايل

 حكـم  برابـر  در صـالح  مؤمنـان  كردار و گفتار و پندار بنابراين،). 138: 7ج ،1360 فوي،مصط

 آن گـرو  در هـا  آن رسـتگاري  كه اطاعتي است؛ اطاعت و پذيرش ،9پيامبر و متعال خداوند

 و اركـان  همـه  در تقـوا  و االهـي  خشـيت  امتداد است كـه  همين در و )51 :نور. ك. ر( است

. ك. ر( رساند مي برتري و پيروزي به را ها آن و يافته حضور لحصا مؤمنان زندگي هاي عرصه

  ). 52 :نور

خداوند  از اطاعت صالح به عمل و ايمان كه است چنين نور، سوره 55 و 54 فحواي آيات

 در 9اكرم پيامبر از اطاعت واضح است كه آوردن حكم .منوط است 9اكرم پيامبر و متعال

 نـور،  سوره 56 آيه به توجه ايشان بوده، با شامخ مقام داشتبزرگ براي خداوند، از اطاعت كنار

 اهللا از از او به مثابه اطاعـت  پس، اطاعت. است اهللا �رسولِ� شود كه او بدان سبب واجب مي

  : است شده بيان چنين زراره به 7صادق امام تعليم در كه طور همان است؛
مي  اللَّهرِّفْنع  كإِنْ لَ  نَفْس فَإِنَّك     ـم؛ اللَّهـكنَبِي ـرِفأَع لَـم كي نَفْسرِّفْنتُع م

      ـم؛ اللَّهتَـكجح ـرِفأَع لَـم ـولَكسي ررِّفْنتُع إِنْ لَم فَإِنَّك ولَكسي ررِّفْنع
! ابـار االهـ   ؛عرِّفْني حجتَك فَإِنَّك إِنْ لَم تُعرِّفْني حجتَك ضَـلَلْت عـنْ دينـي   

. خودت را به من بشناسان؛ زيرا اگر تو را نشناسم، پيـامبرت را نخـواهم شـناخت   

پيامبرت را به من بشناسان؛ زيرا اگـر پيـامبرت را نشناسـم، حجـت تـو را      ! خدايا

حجتت را به من بشناسان؛ زيرا اگر حجتت را نشناسـم، از  ! خدايا. نخواهم شناخت

  ). 337: 1ج ،1407 كليني،. ك. ر( !دينم گمراه خواهم شد

مقصود  و راه آغاز آسماني، تعليم اين در شده طرح معرفتي مراتب سلسله در اساس، اين بر

 شناخت بر داري دين معرفت، صعودي قوس در امتداد، همين در .است �خداوند معرفت� اول،

 شـناخت  شـود و  ممكـن مـي   9پيـامبر  شـناخت  پرتو در 7امام شناخت است و مبتني امام

 نزولـي  قـوس  در كـه  انجام پذيرد؛ ضمن ايـن  متعال خداوند شناخت اساس بر بايد 9پيامبر

 بـاز  آن بـه  و  شـده  آغـاز  آن از معـارف  سـاير  كه است اصلي متعال، خداوند شناخت معرفت،
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 و اضطراب بدون استقرار وعده خداوند و موعود كه مرضي آن دين امتداد، همين در .گردند مي

 مستقيم دين كامل و نعمت اسالم است كه در صراط همان ؛)55 :نور. ك.ر( داده را آن تزلزل

  ).3 :مائده. ك. ر( شود خداوند، حاصل مي معرفت پرتو در رسول، و حجت معرفت

 آيـات  از اي مالحظه قابل بخش شود مي مشخّص نور، سوره آيات در تدبر كه با ضمن اين

 يـا آيـه   آن، 35 آيه از برگرفته نيز سوره و نام يافته اختصاص خانوادگي مباحث به سوره، اين

ياد شده است  هايي در اين سوره، از خانه). 470: 14ج ،1374 شيرازي، مكارم. ك. ر( است نور

 بـراي  شـامگاهان  و بامـدادان  شده، ساكنانشـان  فراهم ها آن در پروردگار اسم ذكر شرايط كه

مردمي پاك سيرت  تربيت ازس زمينه هايي كه ؛ خانه)36 :نور. ك. ر( گويند مي تسبيح پروردگار

 بـاز  زكـات  پرداخـت  و نمـاز  برپايي و خداوند ذكر از را ها آن كار، و كسب و تجارت است كه

 اخروي هاي شاخص با را خود زندگي همواره و بيمناكند قيامت برپايي از كه مؤمناني دارد؛ نمي

ـ  خـود  وعـده  بـه  صـادقانه  افـراد،  ايـن ). 37 :نـور . ك. ر( كننـد  ارزيابي مي    پايبنـد  خداونـد  اب

 پيـامبر  و خداونـد  امر و قضا شناخت ساز زمينه مندند كه بهره و ازصداقتي ؛)23 :احزاب. ك. ر(

   ).36-35 :احزاب. ك.ر( اوست

 .دارد پي در را خداوند رحمت شود كه را سبب مي ناپذير پايان معرفتي ،9پيامبر از اطاعت

 از جانبـه  همـه  اطاعـت  بـراي  را انسـان  هكـ  اسـت  مقدماتي زكات نيز پرداخت و نماز برپايي

 مقام ساختن مخدوش براي تالش هرگونه بنابراين،). 56 :نور. ك. ر( سازد مي آماده 9پيامبر

   آتـش  مسـتوجب  اسـت و  كفـر  ،)21 :احـزاب . ك. ر( 9اكـرم  بـودن پيـامبر   �حسنه اسوه�

 و شناسـي  سـير امـام   داشته، داللت خداوند ناقص شناخت بر رفتار اين زيرا، ؛)57 :نور. ك. ر(

 ويـژه  و خـاص  صـلوات  9اكرم پيامبر و مالئكه او بر خداوند. سازد مي مخدوش را دينداري

 همـه  در و بفرسـتيد  صلوات گرانقدر پيامبر بر نيز شما! مؤمناناي  كه فرمايد مي امر و فرستاده

 آفـرينش  در را ايشـان  بتواند جايگـاه  كه اي جامعه). 56 احزاب،. ك. ر( كنيد پيروي او از حال

 اي مقدمه كه ظهور، شود مي استدالل اساس، اين و بر گيرد مي قرار كمال اوج ادراك كند، در

  !آن درب از خانه به ورود براي اي مقدمه است؛ برتر هدفي براي

 9اهللا رسـول  امـر  از ، فرمـانبري )62 – 64( نـور  سـوره  ركوع آخرين در اساس، اين بر
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تلقـي شـده،    انگيـز  فتنـه  ،9پيامبر امر با مخالفت بنابراين،. است فرض شده ايمان با معادل

 بـا  همـراه  اخـتالل  بـه  كـه  است ، چيزي�فتنه�. كند مي دردناك گرفتار عذاب به را مخالفان

 ،9پيـامبر  امر از سرپيچي بنابراين،). 23 ،9ج: 1360 مصطفوي،. ك. ر( منجر شود اضطراب

 مخالفـان منجـر   بـراي  دردناك زندگي به ته،داش همراه به را اضطراب با همراه نوعي اختالل

 از آكنـده  زنـدگي  يك فقط و نيستند جدا يكديگر از آخرت و دنيا قرآن، زبان در زيرا شود؛ مي

 چنـين  نـور  سـوره  63 آيـه  از اساس، اين بر .است آخرت در اليم عذاب با معادل دنيا، در درد

 پيامبر از پيروي انساني، جامعه دهايدر از كاستن و تعادل به دستيابي راه كه شود مي استفاده

 ماسـت  ميان در كه او ؛)4 :قلم. ك. ر( است �عظيم خُلق� دارنده كه پيامبري است؛ 9اكرم

گفتن، با توجـه   سخن هنگام حتّي كه كند مي امر ايمان اهل به خداوند و) 7 :حجرات. ك. ر(

 نباشـد  بـاالتر  او ايصـد  از شـما،  صداي كنيد شماست، تالش ميان در او كه حقيقت اين به

 كـه  اسـت  9اهللا رسـول  ايمـاني،  هاي حركت همه معيار اساس، اين بر .)2 :حجرات. ك.ر(

 از). 1 :حجـرات . ك. ر( است باطل او، از شدن دور و ماندن عقب و مردود او از گرفتن پيشي

 نَكـا � زيرا است؛ كريم قرآن آيات در تدبر مستلزم ،9پيامبر �عظيم خُلق� به تأسي سويي،

و به باور اماميـه،   )70 :2 ج ،1367 جزري، اثير ابن( اخالق او، سراسر قرآن بود �القُرآن خُلقُه

، همـواره  :از هرگونه پليدي داشته؛ ساير معصومان شأني پيراسته :همه چهارده معصوم

   .جويند تأسي مي 9به پيامبر اكرم

  ثقلين ديثح در تدبر با 9اهللا رسول معرفت پرتو در 4زمان امام معرفت

  : فرمود اعالم 9اكرم پيامبر خم، غدير در
مـن آن  ! مـردم اي ؛  أنا صراطُ اهللاِ المستَقيمِ الّذي أمـرَ بِاتّباعـه  ! معاشرَ النّاسِ

ــت     ــان داده اس ــروي از آن فرم ــه پي ــد ب ــه خداون ــتقيمم ك ــراط مس . ك .ر( ص

   .)77: 1384 نسب، طباطبايي

 مسـتقيم،  صـراط  از پيـروي  كـه  داد قـرار  بار گران ثميرا دو امت، ميان در اساس، اين بر

اهـل بيـت   ( اصـغر  ثقـل  و) قرآن كـريم ( اكبر ها به مثابه ثقل آن دوي هر به تمسك مستلزم

 حـديث  هـاي  داللـت  از يكـي ). 62: 1384 نسـب،  طباطبايي. ك. ر( است) 9گرامي پيامبر
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براي ايفـاي   9مبر اكرمپيا براي گرانبار حقيقت دو وراثت و جانشيني ضرورت ثقلين، شريف

 آن دار عهـده  تنهـايي به  با همه وجود، مرتبت، ختمي حضرت كه هدايتي است؛ هدايت نقش

 .)87 حجـر، . ك.ر( فرمود عطا را �عظيم قرآن� و �مثاني سبع� ايشان، بر متعال، خداوند .بود

 اوامر و احكام به آگاهان و صادق قرآن تفسيركنندگان در شأن 9پيامبر بيت اهل همچنين،

به تصريح روايـت ثقلـين و خطبـه     9اين دو يادگار پيامبر. قرار دارند  متعال خداوند نواهي و

  ).77: 1384 نسب، طباطبايي. ك. ر( غدير، هدايتگران عامه مردم پس از پيامبرند

 ائمه هاي ويژگي و فرمود ترسيم را اسالمي امت آينده دين، اكمال روز در 9اكرم پيامبر

  : فرمود بيان و داشت اعالم نور آيه پرتو در را خويش حقّ بر جانشينان و هدايتگر
النُّور منَ اللَّه عزَّ و جلَّ في ثُم مسلُوك في علي ثُم في النَّسلِ ! معاشرَ النَّاسِ

اسـت و   نور مطلق از جانب خداوند عزّ و جـلّ ! مردماي   ؛منْه إِلَى الْقَائمِ الْمهدي

آن نور در طريق من قرار گرفته است و بعد از من در طريق علي است و بعد از او 

 نسـب،  طباطبـايي . ك. ر( 4در طريق نسل او خواهد بود تا زمان قـائم مهـدي  

1384 :71 .(  

  : است فرموده توصيف چنين را 4مهدي امام ايشان همچنين در همين خطبه،
و قِّ اللَّهأْخُذُ بِحي ين الَّذؤْمقِّ كُلِّ مگيـرد   خدا و هـر مـؤمني را مـي    او حق ؛بِح

  . )71: 1384 نسب، طباطبايي. ك.ر(

   :نيز
منّا الْقĤَئم الْمهدي صلَوات اللَّه و سلَامه علَيـه؛ ألَـا إنَّـه    اْألَئمةِ   خَاتَم  ألَا و إنَّ

منْتَقم منَ الظَّـالمينَ؛ ألَـا إنَّـه فَـاتح الْحصـونِ و      الظَّاهرُ علَى الدينِ؛ ألَا إِنَّه الْ
منْ أَهلِ الشِّرْك؛ ألَا إنَّه مدرِك كُلِّ ثَارٍ ألَولياء قَبِيلَةٍ هادمها؛ ألَا إنَّه قَاتلُ كُلِّ 

مـنْ بحـرٍ     ألَـا إنَّـه الْغَـرَّاف   اللَّه عزَّ و جلَّ؛ ألَا إنَّه نَاصرُ دينِ اللَّه عزَّ و جـلَّ؛  
  ؛ ألَا إنَّـههلهلٍ بِجهي جكُلَّ ذ و ي فَضْلٍ فَضْلَهكُلَّ ذ مسي يقٍ؛ ألَا إنَّهميـرَةُ  عخ

اللَّه     ـهبـنْ رخْبِـرُ عالْم ؛ ألَا إنَّهيطُ بِهحالْم لْمٍ وارِثُ كُلِّ عو ؛ ألَا إنَّههخُتَارو م
 ضفَوالْم ؛ ألَا إنَّهيددالس يدالرَّش ؛ ألَا إنَّههانرِ إيمبِأَم هنَبلَّ الْمج ؛ ألَا عزّ وهإلَي

بعـده و لَـا   إنَّه قَد بشِّرَ بِه منْ سلَف بينَ يديه؛ ألَا إنَّه الْباقي حجةً و لَا حجـةَ  
و هعقَّ إلَّا مح    ؛ ألَـا إنَّـههلَيع ورنْصلَا م و لَه بلَا غَال ؛ ألَا إنَّههنْدإلَّا ع لَا نُور
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آگـاه باشـيد    ؛ ولي اللَّه فيِ أرضه و حكَمه في خَلْقه و أَمينُه فيِ سرِّه و علَانيته

كه درود خداونـد  است  4ست و او قائم مهديين امام امت هم از خاندان ماآخر

گـردد؛ او از   آگاه باشيد او بر كلّيه ملـل بـا اديـان گونـاگون پيـروز مـي      ! بر او باد

گردانـد؛ او   گيرد؛ او همـه دژهـا را فـتح نمـوده و ويـران مـي       ستمگران انتقام مي

نمايد؛ او انتقام خون دوستان خـدا را   نابود مي ،مشركان را از هر نژاد و ملّتي باشند

ـ  مي اور ديـن خداونـد عـزّ و جـلّ اسـت؛ او كشـتيبان دريـاي مـواج و         گيرد؛ او ي

بخش زندگي متالطم خاليق است؛ او فضـل و برتـري دانايـان و جهـل و      سامان

دهنـده   داند؛ او برگزيده خداوند و منتخب اوست؛ او گزارش خردي نادانان را مي بي

كـردار و   راسـت ؛ او كند  هي را روشن ميفرمان خداوند عزّ و جلّ است و احكام اال

كار است و در انجام امور پايدار و استوار است؛ امور آفريدگان به او تفويض  درست

انـد؛ او آخـرين حجـت     شده است؛ پيامبران گذشته همه به وجـود او بشـارت داده  

مگـر بـا او و    ،خداوند است و بعد از او حجتي نخواهد بود و در جهان حقّي نيست

نمايد و كسي بر او پيروز  كس بر او غلبه نمي هيچ ،اوعلم و دانشي نيست مگر نزد 

گردد؛ او ولي خدا در زمين است و حكم و فرمان او، حكـم و فرمـان خداونـد     نمي

 ز پنهان و آشكار، آگاه سـاخته اسـت  است و پروردگار او را به اسرار آفرينش خود ا

  ).64 :2ج ،1415 كاشاني، فيض. ك. ر(

 رفتارهـاي  در اساسـي  اصلي گرايي حق بيت، اهل قطعي تسنّ و كريم قرآن آيات پرتو در

و  است خداوند حقّ اصالتاً و ابتدائاً حق اساس، اين بر). 3-1 :عصر. ك. ر( است صالح مؤمنان

 و وظيفـه  تـرين  در اين فرايند، بزرگ. گيرد ها بر يكديگر موردنظر قرار مي سپس حقوق انسان

 هشـدارهاي  از اسـالمي  امـت  غفلـت  با كه يحقوق است؛ حقوق تأديه ،4زمان امام تكليف

 سوي و هدايت مردم به ستمگر پيشوايان حاكميت با و غدير روز در 9اكرم پيامبر دلسوزانه

ــش ــايگزيني و آت ــاخ ج ــا ك ــا و ه ــه درباره ــاي ب ــوهر ج ــاك گ ــت پ ــييع امام ــد تض    ش

 را كـريم  قـرآن  طاغوتيـان،  و خودخواهـان  همچنـين . )75: 1384 ،نسـب  طباطبايي. ك. ر(

 حقـايق  به آشنايان و قرآن حقيقي مفسران و قرآني ضد هاي حكومت براي كردند اي وسيله

ـ  تـارک  إنّـی  نـداي  و بودند كرده دريافت 9اكرم پيامبر از را قرآن سراسر كه را  کُميف

 تـرين  را كـه بـزرگ   قـرآن  ضمير و قلب خويش، جوشان داشتند؛ كنار زدند و را در نيالثَّقَلَ
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 عـدل  حكومـت  از سوي خداوند است مهجـور سـاختند و   معنوي و مادي زندگاني هدايتگر

 كردنـد  گذاري پايه را االهي سنّت و كتاب و خدا دين از انحراف را منحرف نمودند و االهي

    ).13: 1384 ،;خميني امام وصيتنامه. ك. ر(

  شدگان هدايتگري گم

هـاي جمـل و صـفين و     ها پس از واقعه بعثت، احتجاج غدير و حادثه سـقيفه و فتنـه   سال

هاي توابين و مختار  هاي اصالحي مردم در قالب نهضت نهروان و عاشورا، بارها و بارها حركت

هـاي ظـالمي    گيري سلسله و زيد و نظاير آن، يا به شكست انجاميد يا منحرف شد و به شكل

هـاي   هـاي نهضـت   گيـري  اين همه در شرايطي رخ داد كـه جهـت  . چون صفويه منجر گشت

گشـت و   هـاي خودسـاخته منحـرف مـي     از جامعه عدل موعود، به جوامعي با طـرح  اصالحي

  . گرفت ها را مي و شيعيان آن :هاي چهارده معصوم هاي عوام و خواص، جاي سنت بدعت

شود، غفلت آنان از  ها و اقدامات اصالحي مي در اين حال، آنچه موجب انحراف اين نهضت

، دانا و حكيم و آگاه از امر پروردگار و حكمت آفرينش وجود مبارك هدايتگر زنده، صالح، امين

  .او بود

هدايتگري كه نام او، خاطره سلوك او، ياد او و شوق وصال به حكومت او، هر لحظـه در  

الهدي،  حال ساختن آينده و جلب كشتي سيال جامعه به سوي خويش است تا در نقش مصباح

  . ت نجات رهنمون گرددگشتگان را به اعال درجا هر زمان و هر مكان گم

   نتيجه

جهان آفرينش در حركت خود به سوي كمال بـه آيـات هـدايت نيازمنـد اسـت و جامعـه       

اسـماي حـق تعـالي، آيـات و     .هاي تعـالي محتـاج   انساني در حركت تكاملي خويش به نشانه

 در. انـد  سرنوشت آنان را بر آن پيمان سرشته �الست�اند كه درعهد  هاي هدايت آدميان نشانه

دهنده اسماي حسني و انشاگر همه چيزهايي اسـت كـه آدميـان بايـد از      اين ميان، امام تجلي

  .دهنده همه چيزهايي است كه آدميان بايد متجلي سازند ها بپرهيزند و تجلي آن

آدمي مسئول است كه رحيم و عادل و حكيم و لطيف و خبير باشد و موظف است از تكبر 
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  .دخبري بپرهيز و ظلم و جهل و بي

ها  ها و ضاللت آدمي موظف است كه هدايتگر ديگران باشد و مسئول است در برابر ناپاكي

تر ساخته، آن را چون امانتي به آينـدگان   ها مقاومت نمايد تا آينده را زيباتر و پاكيزه و انحراف

  .بسپارد

اي اسـت كـه    نشـانه  �مهـدي �در فراگرد ساختن آينده در پرتو اسماي حـق تعـالي، نـام    

كـه در   ؛ چنـان )29: 1391پـورعزت،  ( خواند تاقان تحقق امر االهي را به سوي خود فرا ميمش

و در ) 105: انبيـاء . ك. ر( قرآن كريم حكم فرموده كه جهان آينده جهان عبـاد صـالح اسـت   

البالغـه،   نهـج . ك. ر( سـازد  البالغه نويد داده كه جهان يكباره شرايط ظهور او را مهيا مي نهج

  ).200حكمت 

در اين مقاله، بناي بحث بر آن است كه نـام مهـدي و صـفات و خصـال او چـون نيـاي       

اي است كه مقرر است در احياي سـنت خبردهـي از اسـماي     اش، هدايتگر ساختن آينده اسوه

  .گر شود خداوند متعال در طريق هدايتگري و احياي جامعه بشري جلوه

اي پر  ام او، مستمراً و پي در پي، آيندهو تكرار ن 4بر اين اساس، باور به حضور امام مهدي

سازد تا هنگام آن فرا رسد كه در هر گام بندگان خالص خداونـد بـه    آفريند و بارور مي اميد را مي

هاي ابهام فـرو گرفتـه شـود و چراغـي بـر       ، پرده4سوي آينده، در جهت درخشش نور مهدي

بهـام راهيـان آينـده، بـر اطمينـان      هاي هدايت و نوراني افزوده گردد تا ضمن كاسـتن از ا  چراغ

هاي آنان افزوده گردد و طريق مؤمنان از علم اليقين تا عين اليقين و حق اليقين به پرتوهاي  گام

  ).54: 1393پورعزت، . ك. ر( دنظير انوار عصمت روشن شو بي

در اين صورت، حركت مستمر آدميان به سـوي آينـده، مـبهم و تاريـك نخواهـد بـود و       

شود كه راهيان خود را مستمراً بـر صـراط مسـتقيم اسـتوار      سوي آينده روشن مياي به  جاده

   .رساند ساخته، به مقصد موعود نايل مي
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