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  يأس                        
  

  

  

  

  

  

  بيابان است و تاريك است و دهشتزا

  و انسان بي هدف، بي راه، بي همراه

  يستنه خورشيدي، نه شمعي، هيچ پيدا ن

  و گوئي گشته نابينا

  يابد كه تا از او بپرسد راه و يك بيناي دانا هم نمي

  آسا غرّد پلنگ و ناگه تندري يك چند مي

  ها بر گوش و اين انسان، ز ترس بانگ تندر دست

  و برقي ليك بس كوتاه

  و ناديده كنار خويشتن، نايافته يك راه

  .ماند  و خاموشي، و ديگر هيچ اميدي نميتاريكي،
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گاه وي را  ي بوده، زيرا در سراسر تاريخ هيچگوئي درد و شكنج همزاد آدم
قدر كوتاه بوده كه  هاي به ظاهر شيرين زندگاني او هم آن دوران.  استرها نساخته

هنوز لذّت آن را درك نكرده و تاوانش را با دردي جانكاه و مصيبتي جانگداز 
اي اوقات، اندك زماني   گرچه در پارهم مصلحان تاريخ نيزقيا. پرداخته است

آسايش گروهي را فراهم ساخته، ليك نتوانسته انسانيت را براي هميشه از چنگال 
 هر روز  بزرگتر اينكه با گذشتي هها رها سازد، فاجع آلود عفريت نابساماني خون

 بلكه بر رنج و اندوهش شود، كه نه تنها باري از انبوه دردهاي انسان كاسته نمي
  .گردد افزوده مي

پيشرفت علم و تكنيك در جهان امروز نيز، گذشته از اينكه براي رهايي 
و اين .  انساني به ارمغان آوردي كرد، خود مشكالتي تازه براي جامعهعرضه ن

گي از ناهماهنگي بين پيشرفت علمي و صنعتي از يكسو، و آسايش معنوي زند
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كار به جايي رسيده كه بعضي از گردد و امروزه  سوي ديگر، هر روز بيشتر مي
كه در ممالك كامالً صنعتي بسر » ارنست يونگر«متفّكران جهان غرب همچون 

 :اند برند معتقد شده مي
بخواهيم توان كمال بشري را با فّني جمع كرد، اگر يكي از اين دو را  نمي«

  1.»بايست ديگري را فدا كنيم
ا كشانده كه ان ما را بدانج زمي هسقوط و انهدام معنويات، انسان سرگشت

از همنوعانش را  ترين چيزها، اجتماعات عظيمي ارزش حاضر است به خاطر كم
آلود نبوده  گاه صفحات تاريخ بشر تا بدين حد خون هيچ. و خون بكشاندبه خاك 

ها گرفتار نبوده  جويي ن اندازه بشريت در تنگناي ستيزهو در هيچ زماني تا اي
  .است

 نظامي در كشورهاي مختلف جهان روزه صرف تجهيزاتاي كه ام هزينه
 تسليحاتي ي هبه عنوان نمونه هزين. باشد  آنها ميي هردد، بزرگترين رقم بودجگ مي
 آموزش و ي ه بيست درصد بيش از بودج1970 كشور جهان در سال 120

آن هاي مربوط به بهداشت  و هزينه. ر همان كشورها بوده استپرورش د
  2.داده شان را تشكيل مي  نظاميي هصد بودجكشورها، چهل در
ند م جنگ سردند ساليانه سه هزار ميليون پوگرهائي كه سر ملّت«امروزه تنها 

قريب يك ( هزار پوند 66و يا در هر دقيقه ) م. هزار ميليون تومان 66قريب (
كشي خرج  در راه تدارك آدم) م.زار تومان ميليون و چهارصد و پنجاه و دو ه

  3.»كنند مي
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:  صاحب نظراني و به گفته. ها برابر شده است و اين نسبت، امروزه ده
  زمين راي  م قادر بوده است بيست بار كره1961نيروي تسليحاتي جهان تا سال «

لي المل هزار بمب اتمي توسط جاسوسان بين 50 تا همان سال تعداد 4.»نابود كند
سازد كه  هائي مي  بمب و امروزه بشر5.در كشورهاي مختلف كشف شده بود

 و همچنين 6. بار از بمبي كه هيروشيما را نابود كرد نيرومندتر است2500
االت آن يك انفجار هاي هيدروژني را ساخته كه تنها براي شروع فعل و انفع بمب

ي  تمام اين نيروهاي مخرّب، با اشارهانگيز است كه   و هراس7.اتمي الزم است
  .بجا نخواهد گذارد، اثري از انسان لو بر اثر اشتباه ويك تكمه

 قدرتمندان استثمار ي  به وسيلهاز سوي ديگر، كشورهاي ضعيف جهان كه
باشند، تا جايي كه سه   فقر مواجه مياند، با مسائلي همچون گرسنگي و شده

 8.بينيم ي فقر و گرسنگي دست به گريبان ميچهارم مردم جهان امروز را با هيوال
نمايند،  ، منافع استعمارگران را تهديد مي گروه عظيم رنجديدهو از آنجائي كه اين
اي  هاي معترض، هزينه  ابقاي خودشان و ساكت نمودن گروهصاحب قدرتان براي

ليكن بايد بدانيم كه . اند رزه با فقر و گرسنگي اختصاص دادهرا به عنوان مبا
شورهاي  مشروب و سيگار مصرفي كي ي مذكور، فقط يك پنجاهم هزينه بودجه

  9.خودشان است
 فقر و گرسنگي، جنگ و ي ميد حلّ مشكالتي چون مسألهانسان امروز به ا

ليكن پس از . برد پناه ميهاي گوناگون  ات طبقاتي، به مكاتب و ايدئولوژياختالف
يابد، و يا ناتوان از مبارزه با آنها، و   را نيز يا شريك در اين فجايع ميمدتي آنها

گردد تا  هاي جهان خيره مي سراسر يأس و نااميدي به تاريكيدر اينجا با روحي 
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ها را به آتش كشد و انسان را از اين ظلمت  اي بدرخشد و سياهي شايد بارقه
  .رهائي بخشد

ترين  ترين و شوم  گوئي اين بارقه بود كه در تاريكطرح سازمان ملل متحد،
 جوامع بشري، در ها، يعني پس از ضربات مهلك دو جنگ جهاني بر پيكر دوره

ها در   و چون جراحاتي كه بر اندام ملّتذهن انديشمندان و مصلحين درخشيد،
سران ممالك جهان از بيم وقوع . دو جنگ گذشته وارد شده هنوز تازه بودند

  .سومين جنگ جهاني به تأسيس اين سازمان اقدام كردند
  حلّ نهائي برايكردند كه به راه ي كار، بسياري از افراد تصور ميدر ابتدا

اما اميد به اين تشكيالت نيز ديري . اند رهائي از مشكالت بشري دست يافته
المللي  بايست براي عمل به قوانين بين  مينپائيد، زيرا از همان آغاز قدرتمنداني كه

آزادي هر جنايتي را براي » حقّ وتو«و عدم تخّطي از آنها تعهد بسپارند، به نام 
 و پس از اندك زماني، روشن شد كه اين سازمان نيز بيش از خود تضمين كردند

زيرا در حقيقت، تنها ممالك ضعيف ملزم . تشريفاتي فريبنده چيزي نخواهد بود
  .به پيروي از قوانين آن بودند

شكست سازمان ملل در حلّ مشكالت، به علّت نداشتن ضامن اجراء يك بار 
هاي غارتگر دلشان به حال ملل ديگر اين حقيقت را هويدا ساخت كه نه كشور
فعشان است، و نيز نه ممالك فقير و گرسنه سوخته، و نه سير شدن آنها به ن

شان در كشورهاي  هاي نظامي طلب حاضر به از دست دادن پايگاه توسعه
كنند، و همچنين  آميزانه آنها را بين خود تقسيم مي اند، و نه حّتي مسالمت ضعيف

هاي فرهنگي آن وجود دارد، و نه ترويج فرهنگ و  مهاي براي برنا نه پشتوانه
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هاي   در نتيجه سازمان ملل نه خطر جنگو. بيداري مردم به نفع قدرتمندان است
ها را از چنگال عفريت فقر و گرسنگي  اي را منتفي نمود، و نه انسان عظيم هسته

  .ها را حل كرد ت بخشيد، و نه مشكالت فكري انساننجا
 و شود  بشر هم بسته مي اميدي هلل متحد، آخرين روزنبا شكست سازمان م

ي كه بدان اميدوار  اميدها و نيز پوچي جهاني انسان با يأس تمام به پوچي همه
آورد  ن حقيقت تلخ، يا به خودكشي رو ميو براي گريز از اي. شود بود، معتقد مي

اجتماعي را زير پا  قوانين ي هها از اجتماع كناره گرفته و كّلي و يا در شمار هيپي
در جهان هر روز گرايش شديدتري . برد وش مواد مخدر پناه ميگذارده و به آغ

به عنوان نمونه در سال . شود هضت عصيانگرانه هيپيسم مشاهده ميبه جانب ن
و » دي.اس.ال« هزار نفر از جامعه كنار كشيدند و به 300م در آمريكا .1968

 هجوم به طرف مواد مخدر، 10.ها پيوستند ع هيپيپناه برده و به جم»  جواناماري«
دود يك از جانب اين گروه به حدي رسيده كه تنها در سانفرانسيسكو در هفته ح

  11.شود مصرف مي» ماري جوانا«ُتن 
برادري بيابند به سوي هند ها، به اميد اينكه در عرفان شرق انسانيت و  هيپي
ادي عالوه بر فقر و گرسنگي و اختالفات نژآورند، ليكن چون آنها را نيز  روي مي

 جز رقص و شعر و اعتياد يابند و از عرفان اي مي و طبقاتي درگير مشاجرات فرقه
سفر يعني مواد هدف، با تنها ارمغانشان از اين  بينند، نااميدانه و بي اثري نمي
اميدي تمام ناگونه بشر امروز با  و اين. گردند ها مي ها و بيابان  كوهي همخدر، آوار

آيا . چشم به راه مرگ است تا او را از اين زندگي سراسر رنج و مشّقت برهاند
 مردم جهان بر اثر فقر 4/3اي بشريت را نابود خواهد ساخت؟ آيا  هاي هسته جنگ
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باشد؟ آيا مواد مخدر نژاد انسان را منهدم خواهد  ميو گرسنگي محكوم به مرگ 
نجام از اين زندگي ر بسر نخواهد آمد و سرانمود؟ آيا روزگار بدبختي بش

يوالي فقر را بار رهائي نخواهد يافت؟ آيا آن روز نخواهد رسيد كه بشر ه فالكت
 جوامع ي هتوان راه حلّي براي سامان بخشيدن به اوضاع آشفت نابود سازد؟ آيا مي

آلش  د توانست راهي به سوي زندگي ايدهبشري يافت؟ آيا سرانجام انسان خواه
اي توأم با  جر به اميدواري و منتهي به آيندهبيابد؟ آيا اين يأس و نااميدي من
نماهاي حيوان  آيا آن روز نخواهد رسيد كه انسانبرادري و برابري نخواهد شد؟ 

 فضائل ي هزندگي باصفائي را بر پاي صفت، خوي حيواني خويش را كنار نهند و
  آيا به آينده اميدي نيست؟...؟دمت به همنوعان خويش اختيار كنندانساني و خ
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 اميد

  
  
اكثر دانشمندان و مصلحين بشر، بر اين اعتقادند كه تنها راه حلّ مشكالت و 
سامان بخشيدن به دنياي امروز، تشكيل يك حكومت واحد جهاني بر مبناي 

شك براي اينكه دول نيرومند جهان، به خاطر گسترش   و بي12،عدالت است
سر تصاحب كشورهاي ضعيف، با هم برخورد پيدا نكنند و  نفوذشان بر ي هدامن

ها   حاضر به نابودي انبوهي از انساننيز به منظور به دست آوردن منافع بيشتر،
نگردند، و همچنين براي اينكه مشكل فقر و گرسنگي كه تنها به خاطر چپاول و 

 نيز غارت ثروت ضعيفان به دست نيرومندان به وجود آمده است از بين برود و
رست از جهان، يعني ها به منظور فراموش كردن برداشت ناد اينكه انسانبه خاطر 
ها  اي رهائي از مشكالت، در جمع هيپيها و اميدهاي بشر بر  تالشي هپوچي هم

، حكومتي بر مبناي عدالت و ...خود را به آغوش مواد مخدر نيفكنند، و
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امي جهان را به طور كامل در  تمي ههاي اصيل انساني الزم است كه ادار ارزش
  .دست گيرد و فرهنگي اصيل و انساني در اختيار مردم قرار دهد

  : گويد ر جهان غرب، در اين مورد چنين ميراسل متفّكر و فيلسوف شهي
لت جهاني واحدي ن ايجاد دوي از جنگ، يك راه بيشتر ندارد و آجلوگير«

به نظر من، ... دست داشته باشدهاي مهم عظيم را منحصراً در  است كه تمام سالح
عضي از نواحي از روي ميل  جهاني تشكيل شود، تشكيل آن در باگر چنين دولت

كنم نژاد  تصور نمي... ح و غلبه خواهد بودو رضا و در بعضي ديگر از راه فت
مداري و قابليت را داشته باشد كه تنها به ميل و رضاي خود به  انسان آن سياست
در تأسيس و كنم  به اين دليل است كه خيال مي. ني گردن نهدتأسيس دولت جها

ل عمر، اعمال زور و فشار الزم داري آن، در سنين اوبرقراري و حفظ و نگاه
  13.»باشد

پس مشكل مهم در اين راه، نبودن نيروي كافي براي مقابله با عوامل برپا 
ان امروز، در زيرا نيروهاي بزرگ جه. هاست مانيا جنگ و ديگر نابسي هدارند

اي كه از ذهنشان  جو، و خودپرست است كه تنها مسألهدست گروهي سود
هاي خويش به نفع نوع بشر و تشكيل  گذرد، صرف نظر كردن از موقعيت نمي

 براي تحقّق بخشيدن بنابراين. يك حكومت واحد جهاني بر مبناي عدالت است
نيروئي عظيم در برابر اين اي وجود رهبري پاك سرشت و آگاه كه با  به چنين ايده

  .قدرتمندان بيدادگر بپا خيزد، ضروري است
ي بر مبناي عدالت، در ا زوم چنين رهبري براي تشكيل جامعهاز ديرباز، ل

شده و بنابراين در ميان هر ملّت و قومي به نامي از اين  ها احساس مي ميان انسان
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، اقوام سلت اين »كالبرهمن «هندوها اين صاحب نيرو را : پيشوا ياد شده است
، يهوديان اين پيشوا را »سوشيانس«، زرتشتيان اين منجي را »آرتور«رهبر را 

، »مصلح«و را و مسلمانان ا ...و » مسيح«، مسيحيان اين سامان دهنده را »يوشع«
  .نامند مي» مهدي«و » قائم«

اش پيكار با ابرقدرتان و درهم   برنامهي هشن است فردي كه در سرلوحرو
رخوردار بوده تا ختن بساط آشوبگران باشد، بايد با نيروئي مافوق تمامي آنها بري

ترين فرصت آنها را از ميان برداشته حكومت سراپا عدل خود را  بتواند در كوتاه
 با نيروئي خدايي تأييد شود، بر جهان حاكم سازد، و چنين فردي جز اينكه

نا، تمامي اديان، او را فردي و بر همين مب. تواند به اهدافش نائل گردد نمي
. اند اش ترسيم كرده از او و برنامهبرانگيخته شده از جانب خدا دانسته و تصويري 

تري ارائه  ام آن مصلح، كمتر شده تصوير روشن اين اديان با قيي هو هرچه فاصل
  .اند نموده

اند كه درآينده مردي از خاندان رسول  بر اين اساس، مسلمانان هماهنگ
تشكيل يك حكومت واحد خيزد و با  باشد مي  كه همنام وي مي6اكرم

ها و  جهان مستحكم نموده و به نابرابريهاي برادري و برابري را در  جهاني، پايه
  *.هاي بشر خاتمه خواهد داد بدبختي

                                                 
 است كه كّلية فِرَق اسـالمي آنهـا      6اين اّتفاق نظر، بر اساس فرمايشات صريح و مكرّر پيامبر اكرم           *

 از عمـر دنيـا   اگـر «: كنـيم  به عنوان نمونه، يكي از آنها را ذكر مـي . اند را در كتب معتبر خويش نقل كرده  
 -قدر دراز گرداند كه در آن مردي از فرزنـدان مـن               بيش از يك روز نمانده باشد، خداوند آن روز را آن          
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  :كند وطي روشن آينده را چنين ترسيم ميقرآن كريم با خط
 –آورده و نيك كردار باشند  كه ايمان –ها  خداوند به آن گروه از انسان«

نويد داده كه آنها را بسان اقوام صالح و مؤمن، كه در گذشته پيشوائي يافتند، به 
خالفت بر تمام زمين برساند و فرامين قرآن را، تنها قانون حاكم در جهان سازد، 

در آن هنگام همه . و نگراني و تشويش ايشان را به آرامش و قرار تبديل نمايد
  15.»اهند پرستيد و هيچ موجودي را شريك او قرار نخواهند دادخدا را خو

  :اند گونه بيان داشته  را اين7 مهديي هات شيعه، برناماحاديث و رواي
هاي   تا نابودي و اضمحالل كامل حكومت خود راي هوي نبرد مسّلحان«

  مبارزان و همچنين ترسي كه خدا در دلي ه و به وسيل16.كند جابر دنبال مي
آورد  ر نتيجه، به هيچ سرزميني روي نميد. شود كند، ياري مي ن ايجاد ميدشم

 و به اين صورت شرق و غرب 17. اسالم در آنجا به اهتزاز درآيدمگر آنكه پرچم
 خود را بر مبناي عدالت تشكيل  حكومت واحد جهاني18،عالم را تسخير نموده

ها از رشد عقالني   انسان جهاني اسالم،ي هجامعر داش،  دهد و در پرتو رهبري مي
الترين سطوح دانش و بينش قرار  همگي آنها در با19،برخوردار گرديده

ترين حد خود، بر جهان حاكم  هاي اخالقي، در كامل گاه ارزش  و آن20.گيرند مي
 وي 22.گردد ها برقرار مي  آن، يگانگي و صفا ميان انساني هاي و در س21،شود مي

و  و امتيازات طبقاتي را لغ23،ميان مردم تقسيم نمودهاموال را به طور يكسان 

                                                                                                                   
 برانگيزاند تا دنيا را پس از آنكه با ظلم و جور آكنـده گـشته از عـدل و    -كه همنام و هم كنية من است      

  14.»داد پر كند



  پايان شب سيه...................................................................................................................16

نان جهان بر اين اساس چ.  تا هركس امكان فعاليت و ترقّي داشته باشد24،نمايد مي
كه افراد نيازي به سود ستاندن در  25گردد ور مي در ثروت و آباداني غوطه

ده ن عمل همچون ربا ناپسند شمرمعامالت نخواهند داشت، تا جائي كه اي
  26.»شود مي

  
ر انتظار يك  بشري و به ويژه مسلمين، دي هكوتاه سخن اينكه عموم جامع

اي كه در آن ترس و وحشت، نابساماني و آشوب، فقر و   درخشان، آيندهي هآيند
و اين انتظار و اميد . برند و بدبختي راه نداشته باشد بسر ميگرسنگي و اندوه 

ون جوامع بشري را از نابودي كامل حفظ كند ها بوده است كه توانسته تاكن انسان
آشوب، همانند تخته چوبي آنها را تا رسيدن به قيانوس متالطم و پرو در اين ا

  .كشتي نجات، از خطر غرق شدن دور بدارد
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  انتظار
  
  

زا، و  آفرين و هستيو اما انتظار شيعه، انتظاري است شورانگيز و محرّك، اميد
 پوياي شيعه را در طول تاريخ پر ي ه نه تنها جامعاين اميد و انتظار است كه

 از حركت باز –فرسا  هاي طاقت هاي شديد و رنج  با وجود مخالفت–افتخارش 
نداشته، بلكه عامل محرّك آن نيز بوده است، و همين انتظار، راز بقا و پيشروي 

ز سا  اين اصل انساني هگار اوهام از چهربجاست كه زن. اين گروه گرديده است
آفرين زدوده شود، تا روشن شود كدامين انتظار است كه از مّلتي خمود،  حماسه

هائي افسرده،  اي سامان يافته؛ از انسان رآفرين؛ از اجتماعي پريشان، تودهقومي شو
اي ثابت قدم؛ از انسانيتي   پريشان گام، تودهآفرين؛ از رهرواني آدمياني شادي

  .سازد  ميساز اريخي بي فردا، فردائي تاريخاز تبخش؛ و  پرآشوب، جمعيتي آرام
. اند ، سزاوارترين مرجع، رهبران تشيعبراي آشنايي با مفهوم راستين اين اصل

  :فرمايند  مي7امام صادق
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برند چون افرادي هستند كه در  ي كه در انتظار دولت قائم بسر ميكسان«
نه به خدا ... دان بلكه چون شمشيرزنان در ركاب مهديو ... خدمت قائم باشند

  27.»اند تند كه جان در ركاب پيامبر باختهسوگند بسان شهيداني هس
سازد و اينكه منتظران   انتظار را مشّخص ميي ه، نقش برجستاين سخن ژرف

راستين، همچون صدر اسالم، بايد آتشين درون و مصمم، در برابر جاهليت زمان 
 –راي پذيرفتن نظامي الهي و انساني  ب–ها  بپا خيزند و در آماده ساختن تودهخود 
  .آفرين تالشي پاكبازانه تا حد شهادت باشند حماسه

هاي سكوت و سكوتمان   ديگر گفته همين پيشوا، بر تيرگيدر همين معني،
  :خواند كه  به سوي سازندگي جامعه را فرا ميپاشد و ما را نور مي
 در راه خدا در ت كه ماست، چون كسي اس– دولت –آن كس كه منتظر امر «

  28.»ور باشد خون خود غوطه
انتظار فرج جزء فرج  «7ساز امام رضا بينيم در منطق هدف گاه مي و آن

 آگاه بايد كرداري را در زمان انتظار داشته ي هيابيم كه يك شيع  درمي29،»است
كند، و با اين برداشت از   زندگي مي7 در زمان ظهور مهديباشد كه گوئي
  :يابيم كه گفته را درميعمق و ارج اين مفهوم انتظار، 

  30.»برترين كردار امت من انتظار فرج است«
ر به درستي شناخته شود و به رو، حماسه پرشور انتظار اگ  و هم از اين

شان  ه اميدي پرشكوه را بر نهال زندگيهاي نگران شناسانده گردد، غنچ توده
اي روشن،  نده براي ساختن آيسازد، تا با دروني پرشور و عزمي راسخ شكوفا مي

  .تالشگر و كوشا باشند
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 آن ي هتر شدن اين بيان، سپاه انبوهي را در نظر بگيريد كه فرماند براي روشن
شود و به لشگريان   مأموريت خود خارج ميي ه از حوز– به ضرورتي بخردانه –

 ي هكند كه زمان بازگشت او روشن نيست، ولي همه بايد آماد خويش اعالم مي
نبرد باشند، چه به هنگام بازگشت، فرمان حمله را صادر خواهد كرد و نبردي 

سپاهيان اليق و هوشيار، با دريافت اين . قرين پيروزي را آغاز خواهند نمود
اش، به پيكار با  ا با رسيدن فرمانده و فرمان حملهاند ت دستور، هميشه آماده

  .ها بپردازند ها و زشتي تباهي
تر  آنان را در راه مبارزه مصممي دشمن در اين مدت، انبوهي و گستاخ

خوان چشم به هاي دعا هاي مشتاق و لب آلود و دل كند و اگر با ديدگان اشك مي
كنند كه هميشه بايد در آمادگي رزمي   خود هستند، فراموش نميي هراه فرماند

يداردلي چنين گروه آگاه و ب. فظ كنندبوده و لياقت نبرد با باطل را در خود ح
گاه در اين فكر نخواهند بود كه پراكنده شويم و به استراحت بپردازيم تا  هيچ

فرمانده بازگردد و خود كارها را سامان دهد، برويم تا او بجنگد و ما پيروز شويم، 
او قيام كند و ما آزاد گرديم، او بپا خيزد و ما پيشرفت نمائيم، او بميرد و ما تاج 

  !!كشته شود و ما زندگي جاودان يابيمعزّت بر سر نهيم، او 
د باشد و هم از اين روست پيداست كه سرانجام چنين پنداري چه مي توان

. »برد، خود بايد صالح باشد  انتظار مصلح بسر ميمّلتي كه در«: اند كه گفته
ه اين معني است كه هر لحظه خاستن شيعه، به هنگام شنيدن نام قائم نيز، ببپا

جان به پيشگاهش هديه بريم،  دي قيام كند و ما گوش به فرمان اوايم تا مه آماده
خواهد كه اگر بين  كند كه از خدا مي  تا بدانجا او را مبارز تربيت ميو اين آمادگي
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 فاصله انداخت، به هنگام – كه براي همه پيش خواهد آمد –او و مهدي، مرگ 
ه و شيده و نيز آخته كردقيام قائم خدا او را در حالي كه كفن پوشيده و شمشير ك

   31.شتابد، از قبر خارج سازد به ياري مهدي در شهر و ده مي
 در مسير – خود ي ههاي عمر هزار و چهارصد سال اگر شيعه در فراز و نشيب

 –هائي پيگير   همواره سربازاني فداكار با تالش از پا نيفتاده و–مبارزه با باطل 
و . همين انتظار مثبت بوده است عواملش  ميدان كارزار كرده، يكي ازي هروان
تشان را در گذشته تاريخ جستجو بينيم درست به خالف كساني كه تمامي مباها مي
 چشم دوخته و به سوي آن اي درخشان عي همواره به آيندهكنند، منتظران واق مي

شته به سوي آينده تغيير دارند، چه انتظار راستين، جهت را از گذ گام برمي
  .دهد مي

كوتاه سخن اينكه انتظار شيعه، انتظاري است راستين، و اگر برداشت ما از 
با  اين اصل برداشتي است اصيل، خود بايد مّلتي صالح بوده و در حد خود

 قيام او را فراهم ساخته و خودمان نيز در ي هتالشي پيگير در مبارزه با باطل زمين
 – 7 در حضور مهدي–ين اين راه توانائي و قدرت براي شركت در نبرد آخر

  .گونه، با تمام وجود، چشم به راه قيامش باشيم را كسب كرده و اين
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  منجي
  
  

هاي  براي چنين انتظاري، شناسائي دقيق موعود ضروري است تا نه عروسك
 پرشور ي هس كه براي درهم شكستن و نابودي حما–ها را  بازي قدرت شب خيمه

گوئي   با او اشتباه كنيم، و نه گزافه–كنند  اي تازه سر مي انتظار هر روز نغمه
اي از اوهام و خرافات بر پيكر وي پوشانده،  مغرضان و ناآگاهان بتواند پرده

  .اميدمان را به يأس و انتظارمان را به شكست مبدل سازد
 فرزند امام حسن 7 تشيع محمدي هوي دوازدهمين و آخرين رهبر جامع

مادر . به دنيا آمد. ق. هـ255 شعبان سال ي هاشد كه در نيمب  مي7عسكري
بود كه اسالم آورده و به همسري امام  اش نرجس بانويي رومي گرامي
  . درآمده بود7عسكري

ان خود را به ظهور پيشوايان راستين و بزرگ شيعه، در مواقع اندوهبار، يار
 گاه كه با معاويه مجبور به  آن7امام حسن مجتبي. اند داده حضرتش نويد مي
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امضاي قرارداد صلح گرديد و برخي مردم او را بر اين امر مالمت كردند، ضمن 
 كه از چشم ظاهر بينان -بيان شواهد و دالئلي بر صحت و درستي كار خود 

  : به ايشان فرمود- پوشيده بود 
 در – به اجبار –دانستيد كه هيچ كدام از ما امامان نيست مگر اينكه  آيا نمي«

منتظر كه مسيح پشت سر كشان زمانش باشد، به جز قائم  ردنگردنش بيعتي از گ
ارد و خودش را د  ميگزارد، پس به درستي كه خدا تولّد او را مخفي او نماز مي

او . نمايد، تا اينكه هنگام قيام، بيعتي در كردن نداشته باشد پنهان از انظار مي
خدا عمرش را   پسر برترين كنيزان است،7نهمين فرزند از نسل برادرم حسين

گاه به توانائي خود او را صورت جواني  پس آن. گرداند در غيبتش طوالني مي
 خدا بر هر چيزي سازد تا دانسته شود كه ميكمتر از چهل سال هويدا 

  32.»تواناست
چون خواست خداوند بزرگ بر اين بود كه حضرتش از گزند دشمنان در 

  كه تشكيل حكومت واحد جهاني–را  عظيم خود ي هامان بماند، و در آينده برنام
 260 عمل بپوشاند، در سال ي هجام –باشد  و برقراري عدل و داد در جهان مي

 به شهادت رسيدند، پس از آنكه در انظار عموم بر 7كه امام عسكري. ق.هـ
فاي ستمگر جسد پدر شريفش نماز گزارد، از ديدگاه مردم پنهان شد، زيرا خل

ّ 33،هائي كه از پيامبر و امامان پيشين رسيده بود عباسي، بر اساس بشارت
باشد، و   مي بساط ظلم و جنايت تبهكاراني هدانستند كه وي بر هم زنند مي

گردي وي  و بودند و پس از اين مراسم به پيبنابراين در پي فرصت براي كشتن ا
  .شان ريخته، درصدد قتل او برآمدند به خانه
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تند و تنها شيعيان زيس ايشان پنهان از مردم مي سال، 70 از اين تاريخ به مدت
توانستند به خدمت حضرتش نائل شده و مشكالت خود و ديگر  خاص امام، مي

اين افراد در تاريخ شيعه به عنوان نواب . شيعيان را با ايشان در ميان بگذارند
  . غيبت صغري مشهور استي ه ساله به دور70 ي هخاص و اين فاصل

 در كم افراد ناپاكي به فكر ادعاي ارتباط با امام افتادند، و  كمدر اين زمان كه
اي به خطّ   نامهي ه به وسيل7خواندند، امامنتيجه مردم را به گمراهي فرا

 نيابت و ارتباط خود را تا زمان ظهور ي هشريفشان از طريق چهارمين نائب مسأل
  .منقطع اعالم فرمودند

 به طور ناشناس در 7ر است، امامدر اين دوره كه به غيبت كبري مشهو
احاديث و روايات شيعه بيان طور كه  نمايند، و همان ميان مردم زندگي مي

گذارند و مردم  هاي مردم پا مي روند و بر فرش ند، ايشان در بازارها راه ميا داشته
بينند و  ند، حال آنكه آن حضرت مردم را ميشناس نميبينند ليكن  ايشان را مي

 34،اند  و برادرانش شبيه دانسته7يوسف و اين حالت را با حالت شناسند، مي
زيرا آنها يوسف را در مقام عزيزي مصر ديدند و با او صحبت كردند ليكن وي را 

  . آنها را شناخت7نشناختند در حالي كه يوسف
 يابد به ت در اين دوره، در مواردي كه ضرور7حضرت محمد بن الحسن
 پرداخته مشكالت شيعيان را حل فاع از حريم دينعنوان يك شخص عادي به د

گاه كه ضرورتي پيش آيد خود را به فردي از شيعيان كه قابل  و هر آن. نمايند مي
اعتقاد به . فرمايند د معرّفي نموده، فراميني صادر مياطمينان بوده و رازنگهدار باش

تي كه به شيعه، جرأت و شجاع در زمان غيبت است 7هاي مهدي اين ياري
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هاست كه شيعه نبردش را با  بخشد، و با دلگرمي به اين مساعدت آسا مي حماسه
حالت، سخن كند و اين  دتر باشد، بدون هيچ ترسي آغاز ميباطل هرچه كه نيرومن

  :آورد كه  را به خاطر مي7علي
رين لحظات جنگ، صحنه را خالي ت با دلگرمي به حضور پيامبر در سختما «
  35.»داديم تا به دست آوردن پيروزي ادامه مي رديم و نبرد راك نمي

فتار گونه ر ، براي دريافت دستورات ديني همان غيبتي هشيعيان در دور
گونه كه  يعني همان. اند زيسته ن ديگر ائمه كه دور از ايشان ميكنند كه در زما مي

ن را از فرستاد تا سئوالشا ي صديق و در امر دين متبحر، ميامام براي آنها دانشمند
وي بپرسند و وظايفشان را از وي فرا گيرند و بسياري از شيعيان در تمام عمر 

شدند، در زمان غيبت نيز شيعه موّظف   امام نائل نميحّتي يك بار هم به زيارت
هاي  ر و حافظ حريم دين بوده و از هوساست از دانشمندان ديني كه خود نگهدا
 طريق قرآن و سنّت رسيده خدا را كه ازخويش پيروي ننموده، بلكه تنها فرمان 

  36.»نهند، استفاده كند گردن مي
م و آئين محمدي و كتاب قرآن ها به شريعت اسال اما در ظهور او، تمام انسان

براي . نمايند گيرند، عمل مي  فرا مي7ستورات آن كه از مهديو به د گروند مي
  :كنيم ع مراجعه مي سخنان پيشوايان تشيروشن شدن بيشتر اين موضوع به

  :فرمايد  مي6پيامبر اسالم
از فرامين قرآن خواند و به پيروي  ، مردم را بر ملّت و شريعت من ميقائم«

  37.»كند دعوت مي
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ماند مگر اينكه نداي ايمان،  كومت جهاني وي، سرزميني باقي نميدر ح«: و
ن  و همچني38.» در آنجا بلند شود6به وحدانيت خدا و پيامبري محمد

رد و خود به امامت نمازگزاران دا مهدي نماز اسالمي را بپا مي«: يدفرما مي
  39.»ايستد مي

  :ل شيعيان فرموده امام او7علي
ند و آنها را به پيروي ك  ظهورش اسالم را بر مردم عرضه ميقائم، در زمان«

  40.»خواند آن فرا مي
  : فرموده7پنجمين رهبر تشيع، حضرت باقر

كند، و بر اساس ايمان به قرآن و   خود را از مّكه شروع ميي ه، برنامقائم«
  41.»نمايد ري از دشمنان او با مردم بيعت مي و بيزا7روش پيامبر و واليت علي

  :فرمايند و هم ايشان مي
 كسي باقي نخواهد ماند مگر اينكه به جمع 7در زمان حكومت مهدي«

  42.» در آمده باشد6پيروان محمد
  

موش كرده، و قرآن را، كه برنامه است كه اسالم را، كه مردم فراو در پناه اين 
اي بر اساس  آورد، و جامعه اند، به ميان زندگي آنها مي اي رها نموده در گوشه

اي به اسالم و مسلمانان داده، عزّت و  دهد و حيات تازه فرامين قرآن تشكيل مي
ير است كه بر كند؛ و اين عظمت به قدري چشمگ قرآن را تجديد مي حكومت

ه آن  همان قرآني كه در دست داشتند بي همردم دشوار است كه باور كنند به وسيل
  .اند درجه رسيده
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  :فرمايد  مي7 مهديي ه در مورد برنام7امام صادق
دهد، يعني  دا انجام داد، مهدي نيز انجام ميهمان كاري را كه رسول خ«
خدا جاهليت را منهدم رسول گونه كه  كند، همان هاي موجود را خراب مي بدعت

  43.»نمايد گاه اسالم را از نو بنا مي ساخت، و آن
  :فرمايد م، نيز در مورد قيام وي چنين ميپيامبر اسال

زماني خواهد آمد كه از اسالم جز اسمي، و از قرآن جز تشريفاتي، بجا «
 او، ي هگاه به وسيل دهد پس آن  قيام ميي هن هنگام خدا به وي اجازنمانده، در آ

  44.»نمايد سالم را تقويت نموده و تجديدش ميا
اي نداشتند و تنها به ابقا و  مان، دين تازهگونه كه ديگر اما بنابراين، همان

 امامت 6س ديانت حضرت محمداحياي اسالم پرداختند، قائم نيز بر اسا
اش را  كند و از همان ابتدا، برنامه  هم نمي*اين مسأله تقيه نمايد و حتّي در مي

، نه تنها براي او، بلكه 7 امام صادقي هنمايد و بر اساس فرمود آشكارا بيان مي
 چون شرط 45براي پيروانش نيز در زمان ظهور آن حضرت تقيه حرام خواهد بود

باشد،  مال ضربه خوردن به پيكر اسالم ميتقيه، كه قرار گرفتن در تنگنا و احت
 از آغاز قرين 7 زيرا ظهور مهديديگر در آن زمان وجود نخواهد داشت،

  .گشايش و فرج است
 راهسازد كه   غيبت حقايقي را براي ما روشن ميي هتفّكر و انديشه در مسأل
ها راه براي اصالح افرادي باشد، به عنوان مثال، تن  مي7رسيدن به آنها غيبت امام

                                                 
  .تر دشمنان، براي حفظ مصالحي بزرگپنهان داشتن عقيده در مقابل :  تقيه يعني*
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ن، ترجيح از ديهاي خود را بر استدالالت منطقي انبياء، در لزوم پيروي  كه هوس
 ي هن بر ناتواني بشر در مسألرغم دالئل گوياي پيامبرا دادند يا آنكه علي

هاي انساني پرداختند، اثبات  أسيس يا پيروي مكاتب و ايدئولوژيگذاري به ت قانون
عملي اين واقعيت است كه مكاتب بشري چيزي جز نابساماني و پريشاني براي 

ي جوياي سعادت و خوشبختي است بايد بشر به ارمغان نخواهند آورد و اگر كس
از فرامين انبياء پيروي كند، همچنين آنان كه با وجود براهين آشكار، در مقابل 

بايست در  تواند جايگزين دين گردد، مي  كردند كه ميعلم خود را باخته، و تصور
ا اي است كه راه استفاده از آن ر  وسيلهعمل به اين نكته واقف گردند كه علم، تنها

ها را به  ترين لطمه  در غير اين صورت ممكن است بزرگدين بايد تعيين كند و
  .بشريت وارد آورد

 به خود واگذاشتگي بشر است، ي ه همين مرحل7دوران غيبت امام زمان
تا حال كه از منطق و فطرت پيروي نكرد، تجربه به او ثابت كند كه هميشه 

نه كه پيشوايان گو هد بود، و همانيت الهي محتاج خوا انساني به هداي هجامع
ها با تمام  دهد كه اكثريت انسان اند، ظهور قائم در زماني رخ مي اسالم بيان داشته

هائي كه به دست   از نابساماني–وجود خواستار رهبري الهي براي رهائي مردم 
و هم . اي بر اساس قوانين قرآن باشند  و تشكيل جامعه–اند  خويش فراهم كرده

لزوم هاي انديشمندي كه، به  بينيم هر روز به تعداد انسان روست كه مي يناز ا
  .گردد كنند، افزوده مي مذهب آگاه گشته و اعتراف مي

 فوق، در دوره غيبت ميزان استقامت و پايداري شيعيان در ي هعالوه بر مسأل
گردد؛ يعني به علّت طوالني شدن دوران غيبت و تسّلط  ه ميايمانشان نيز آزمود
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نيروي كفر بر ايمان و بيشتر شدن امكانات براي ظلم و ستم و گناه، و همچنين به 
گردند، تا آنان  ه ارتكاب آنها، شيعيان آزمايش ميدست آمدن لذائذ بيشتري از را

  .جدا شوندزنند از مؤمنين راستين  ها در زمان آسايش دم از ايمان ميكه تن
 7بيان كوتاهي از امام صادق غيبت، در ي ههر دوي اين ابعاد را در مسأل

  :يابيم كه مي
 از – شما را نخواهد آمد مگر پس از نااميدي – ظهور و قيام قائم –اين امر «

 مكاتب بشري، يا از پيروزي اسالم، به خاطر طوالني ي هسعادتمند شدن به وسيل
منافق از هم جدا شويد،  آيد شما را تا شما مؤمن و ميا، ن نه به خد–شدن انتظار 

گردد سعيد گردد هركس  اهد آمد تا شقي شود هركس شقي مينه به خدا نخو
  46.»گردد سعيد مي

  :فرمايند هم ايشان مي
مانند و از ديگران  شدن غيبت، تنها جمعي ثابت قدم ميبه علّت طوالني «

امام يازدهم فرزند نداشته : گويند ي مي جمع!مرد به دنيا آمد و: گويند گروهي مي
 در هيكل ديگري حلول قائم: گويند  ديگري دچار عصيان شده ميي ه و عد!است

  47»!!گويد كرده سخن مي
ها پس از امام   قرن7 قيام مهديي هكه اگر برنامشايد اين سؤال پيش آيد 

ر نتيجه  در زمان ايشان توّلد يافتند و د7خواهد بود، پس چرا قائم 7عسكري
مدت درازي را ناگزير از زندگي ناشناسانه شدند؟ در پاسخ، اين نكته را يادآور 

رمايشات پيشوايان اسالم مستند  كه بر ف–شويم كه بر اساس اعتقاد شيعيان  مي
گاه خالي از حجت نخواهد ماند، يعني در هر زمان بايد   جهان هيچ–باشد  مي
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گونه كه شايسته است  ن درجات شناخته و آنتري  كاملانسان كاملي كه خدا را در
  .به عبادت و فرمانبرداريش بپردازد وجود داشته باشد

  :فرمايد  مي7امام علي
هرگز جهان خالي از حجت نخواهد ماند، خواه شناخته شده باشد و خواه «
  48.»ناشناس

  :فرمايد  مي7و نيز امام صادق
 زيرا 49.»ن دو حجت استاگر در زمين جز دو نفر باقي نباشند يكي از آ«

  50.»شود  نباشد زمين با ساكنانش نابود مياگر حجت خدا«
اما فرمايشات . پس بر اين اساس، جهان هرگز بدون حجت نخواهد ماند

 را 6هاي خدا، بعد از حضرت محمد ، حجت7 و ائمه6امبر اكرمپي
 را 6پيامبر اكرماز به عنوان نمونه سخني . نمايند دوازده امام شيعه معرّفي مي

  :اند آوريم كه فرموده به ياد مي
باشند كه اولي  هاي خدا بعد از من دوازده نفر مي هرآينه اوصياء و حجت«

  51.» است7 و آخرينشان مهدي7آنها علي
 مرگ ومطلب فوق، و نيز اينكه تاريخ، دقيقاً زندگي  با در نظرگرفتن دو

 هستي ي هماند جز اينكه براي ادام هي نميكند، را از اين امامان را ذكر مييازده تن 
ا حجت خدا از آن زمان به  كه تنه7جهان، بالفاصله بعد از امام يازدهم، مهدي

 او، نيازمند به مقدماتي ي هباشد، وجود داشته باشد و نيز براي اينكه برنام بعد مي
ها  قرن و آن مقدمات محتاج به گذشت –اي از آنها اشاره شد   كه به پاره–است 
  . از عمري طوالني برخوردار باشد7الزم است كه مهدي. باشد مي
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 هستي جهان، و ي هپس روشن شد كه به عّلت لزوم وجود حجت، براي ادام
 نبود، گريزي 7 حجتي جز مهدي7نيز اينكه بعد از فوت امام حسن عسكري

، تا 7 بعد از فوت امام حسن عسگري– بر روي زمين 7جز حيات مهدي
  . نخواهد بود–قيامش زمان 

 طول عمر چند صد ي هاي كه ممكن است مبهم به نظر برسد، مسأل ديگر نكته
 است كه در احاديث و روايات بدان اشاره شده و آن را يكي از 7 مهديي هسال

  .اند  دانسته7هاي مهدي ويژگي
 7ذكر اين خصوصيت مهديبه عنوان نمونه چند جمله از امامان شيعه در 

  :فرمايد  مي7يم؛ امام سجادكن نقل مي
  52.»باشد و آن طول عمر وي است در قائم خصوصيتي از نوح مي«
  :دارند گونه بيان مي  عالمات قائم را اين7امام رضاو 
يا ايشان را چهل ساله  اي جوان دارد و بيننده از ظاهر، سنّ بسيار و چهره«

شت ايام شكسته و پير ه با گذپندارد و ديگر عالمات ايشان اين است ك كمتر مي
  53.»شوند تا هنگامي كه فرمان الهي فرا رسد نمي

بايست به اين نكته توجه داشته باشيم كه اگر  براي روشن شدن موضوع مي
خدا را به عنوان تواناي مطلق بشناسيم هر امر دشوار و غير عادي را، در صورت 

 ه به نقش مهمدر تاريخ 7مهديخواست او، عملي خواهيم دانست و با توج 
 خردپسند خواهد بود –هاي پيگير انبياست   تالشي ه كه نتيجه و ثمر–ها  انسان

  .كه خدا وي را تا زمان قيامش شاداب و نيرومند نگاه دارد
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عالوه بر اين اگر با ديد علمي به اين مسأله بنگريم متوجه خواهيم شد كه نه 
كند، بلكه آنچه را طبيعي انسان  ميتنها دانش امروز حدي براي عمر انسان معين ن

ها هستيم، به  داند عمر بسيار طوالني است، و اگر شاهد زندگي كوتاه انسان مي
 صحيح از آن آگاه ي هاين دليل است كه بشر به مكانيسم وجودي خود و استفاد

ا كند كه بدن ر نيست و در نتيجه هر لحظه آن را يا ضايعات عظيمي روبرو مي
سازد، و لذاست كه هرچه دانش پيش رفته و   روح را رنجور ميدرهم شكسته، و

تري  آگاهي انسان بر مكانيسم وجودي خويش بيشتر گرديده از عمر طوالني
  .دهد ها به خوبي نشان مي برخوردار شده است، و اين نكته را آمار سنّي انسان

ط عمر  حد متوسم .1845 تا 1838هاي  تان در سالبه عنوان نمونه، در انگلس
 م .1937ده است در حالي كه در سال  سال بو85/41 ها  و در زن91/39در مردها 

 48 متوسط مردها، حدود م عمر .1901عمر است همچنين در آمريكا در سال 
ها  عمر متوسط مردم .1944ال بوده، حال آنكه در سال  س51ها، حدود  سال و زن

  54.»ت سال افزايش يافته اس69ها به   و زن5/63به 
 طول عمر انسان را ي هسألهاي گوناگون م دانشمندان جهان امروز، به بيان

  :كنيم مونه به جمالتي از آنان اشاره مياند و ما به عنوان ن مطرح كرده
  :گويد دانشمند آلماني مي» وايزمن«
از عمر ابد گرفته تا  قوانين طبيعي نيست و در عالم طبيعت ي همرگ الزم«

مه نوعش هست، آنچه طبيعي و فطري است عمر جاوداني و اي ه عمر يك لحظه
 خود ما ميزان طول عمر باال رفته است و دليلي ي هدر همين دور... ابدي است
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ندارد كه از اين باالتر هم نرود و يك روز نيايد كه بشر به عمر نهصد ساله 
  55.»برسد
  :گويد تكنيك كيِف در شوروي مي اد پلياست» يوري فيالكوف«
شد، جاويد است و هرگز از بين با كه سنگ اول و اصلي بناي ماده مي، اتم«
سنگ اول و اصلي سّلول هم، كه . رود مشروط بر اينكه آن را از بين نبرند نمي

ميرد مشروط بر اينكه غذا داشته  باشد، جاويد است و هرگز نمي بناي جانداران مي
  56.»باشد و سرما و گرماي شديد سبب هالكش نشود

  :گويد يز ميو ن
انسان بايد زنده و جاويد باشد و هرگز نميرد به دليل اينكه سّلول جاندار، «

  57.»زنده و جاويد است
  :دارد بيولوژيست مشهور اظهار مي» ژان روستاند«
من قبول دارم كه عوامل طبيعي پيري در شخص وجود دارد، ولي بسياري «
هاي  يست كه بگويند اين سّلولن صحيح نهاي بدن فناپذير نيستند و اي ّلولاز س

  58.»اند اي را به وجود آورده جاويدان جمع شده و جسم مرده
يابيم كه نه تنها دانش امروز عمر طوالني را  با توجه به اين مطالب در مي

طبيعي داند، بلكه عمرهاي كوتاه را غير مغاير با مكانيسم وجودي انسان نمي
  .شمارد مي

 طول عمر انسان است و افرادي را با ي هر مسألتاريخ نيز شاهدي راستين ب
و » خضر«و » نوح«كند، به عنوان نمونه  رهاي بسيار دراز به ما معرّفي ميعم
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بي كه در اين مورد نگاشته شده و ديگراني كه نام آنها را، در كت» متوشلخ«
  59.يابيم مي

يم ا د برابر آنچه كه به آن عادت كردهدر زمان خود ما نيز عمرهائي چن
 60 ساله اهل آمريكاي جنوبي207كنيم كه به عنوان نمونه مرد  مشاهده مي

 و شيرعلي 62 ساله184محمدباقر اوغلو ، 61 ساله191سيدابوطالب موسوي فارسي 
و لوئيز  64 ساله اهل تركيه168 و هاتين نين زن 63 قفقازيي ه سال168اوف مرد 

 65 ساله185سيدعلي كوتاهي   ساله و180 ساله و تپس آبزيپ 175اتروسكو زن 
  .توان نام برد را مي

 كميابي افرادي با عمرهاي طوالني ي هماند مسأل اي كه باقي مي تنها نكته
 كما است، ليكن بايد توجه داشت كه ندرت امري دليل بر عدم امكان آن نيست

درخشند، اما اين دليل انكار نبوغ افرادي چون  اينكه نوابغ نيز به ندرت مي
  .نخواهد بود... يسون، اينشتين و اد

 عالوه بر اينكه به دليل توانائي مطلق 7 طول عمر مهديي هبنابراين، مسأل
 از نظرگاه دانش امروز نيز الهي و خواست خدا، يقيناً عملي خواهد بود،

  .كنند  عملي و خارجي هم آن را تأييد ميپذير بوده شواهد امكان
نتظار كه جهان نيازمند به يك منجي، و در ابا توجه به مطالب فوق دريافتيم 

ترين شكل خود، در تشيع به عنوان اصلي انقالبي  اوست و اين انتظار در اصيل
 كه بر اساس قرآن و سّنت –مطرح گرديده و پيشواي حكومت جهاني اسالم 

 شيعيان  فرزند يازدهمين امام7 شخصي جز محمد–جامعه را اداره خواهد كرد 
ور ناشناس در ميان اكنون به ط تولّد يافت و هم. ق. هـ255ال نيست كه در س
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كند و خداوند به او عمري طوالني عنايت فرموده تا بتواند در  مردم زندگي مي
زماني كه جهان براي حكومت قرآن آماده گرديده قيام كند و با ستمگران به نبرد 

  .پرداخته زمام امور جهان را به دست گيرد
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  دسيسه
 
 

 ي ه انتظار، برهم زنندي ه و كژانديش، كه حماساي ويرانگره قدرت
اند كه با ساختن   آن بودهباشد، هميشه بر هاي آنها مي ها و چپاولگري زورگوئي
سازي را از بين برده و اميد  نما، چنين مفهوم انقالبي تاريخ هائي مهدي آدمك
  .ي تبديل نمايند را به ناميد-اي روشن   براي ساختن آينده-ا ه بخش توده گرمي

 هاي  نه تنها به نگراني-ها  بازي قدرت  بازيگران خيمه شب-با ظهور اينان 
زا تبديل  سوز به آرامشي شادي هاي خانمان بشر دردمند پاسخي داده نشد، جنگ

 نها ايي هنگشت و تراژدي گرسنگي، فقر و تشويش آدميان پايان نيافت، بلكه هم
ها  افزاي زندگي انسان تر از پيش غم  گسترده– جنگ، گرسنگي، فقر و نگراني -

  .شدند
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نماي وطني، يعني  عاي مهديبه عنوان نمونه در اينجا به بررسي چگونگي اد
پردازيم تا روشن گردد كه هيچ وجه مشتركي بين   شيرازي ميمحمد عليميرزا 
عيان و مهدي واقعي وجود ندارداين مد.*  

ق از . ه1234رازي است كه در سال  فرزند ميرزا رضاي شيمحمد عليوي، 
مادرش كه زني فاطمه بيگم نام بود در شيراز بدنيا آمد و در سنين جواني در 

 كه معتقد به وجود - دروس اسالمي از ديدگاه شيخيه ي هعنجف و كربال به مطال
 مردم  و7 ارتباط امام زماني هها واسط  زماني هباشند كه در هم افرادي مي
عاي جانشيني استاد و د كاظم، اد و پس از مرگ استادش سي" پرداخت -هستند 

  . و در نتيجه، چند تني از شيخيه به وي گرويدند67 را نمود7بابيت امام زمان
هاي نابساماني و آشوب داخلي ايران و ضرباتي كه مردم از  عاي وي با سالاد
. قارن بود تزاري ديده بودند مي ه كشورهاي استعمارگر مخصوصاً روسيي هناحي

ها اوج   كه سختي-اي پيشوايان اسالم، در آن اوقات ه مردم كه بر اساس بشارت
بيش از هر زمان ديگري انتظار قيام  - كردند  گرفته بود و ستمگران بيداد مي

 و رهائي يافتن از مشكالت را به ياري او داشتند؛ هنگامي 7 الحسنمحمد بن
 مامور شده است تا 7ز جانب امام زمان اعالم كرد كه وي امحمد عليكه ميرزا 

لوح و   جمعي از مردم ساده68،مات را براي ظهور حضرتش فراهم سازدمقد

                                                 
و براي اينكه از جانب پيروان ايشان به تعصب و نقل مدارك از كتب مخالفان جناب ايـشان محكـوم                     *

ي بهائيان معتبر اسـت        كه در نزد كّليه    -ي مطالب خود را با استناد به كتب پيشوايان بهائيت             نشويم، كّليه 
  .كنيم  نقل مي-
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ع شدند و وي را باب امام الع به اميد ظهور حضرتش، به گرد وي جماّط بي
  .، يعني راهي براي شرفيابي به آستان آن حضرت، خواندند7زمان

 خوبي براي درهم شكستن ي ه را وسيلاز آنجا كه وي,  تزاريي هكشور روسي
تفرقه بينداز و «صف متحد و پيوسته شيعه در مقابل خود ديد، براساس اصل 

عايش را به به وي ميدان داد و به وسايل مختلف سعي كرد كه اد» آقائي كن
 اطرافيان وي در گوشه و كنار ايران، تحت ي هگوش مردم برساند و نيز به وسيل

هائي به راه انداخت تا  ي از مردم را جمع كرده و آشوبروهعنوان با پيگيري گ
اگر نيروي نظاميي هم در ايران وجود داشته باشد، به خواباندن اين سر و صداها 
مشغول شود و در نتيجه، استعمارگران بتوانند به سادگي آنجه را بخواهند بدست 

قلعه شيخ «و » زنجان«، »نيريز«، »بدشت«به عنوان نمونه، مي توان به وقايع . آورند
  69.در آن زمان اشاره كرد» طبرسي

عاي ه مردم را مشاهده نمود دست به اد شيرازي، چون توجمحمد عليميراز 
خبر از آنكه اگر تا   بي70.عي قائميت، يعني امام زمان بودن شدبزرگتري زد و مد

د بناي به دورش جمع شده بودند بخاطر اعتقاد به  هآن روز عد7الحسن محم 
عا روشن ميبوده و او با اين اد فريبي  اش نيز چيزي جز عوام ليهسازد كه دعواي او

  *.نبوده است

                                                 
زي، يعني دوستان بهائي، به منظور توجيه ادعاهاي مختلف و متباين ايشان، عنوان  پيروان جناب شيرا*
باشد، در صورتي كه بايد بدانيم  كنند كه جناب باب در ابتدا تقيه كردند واالّ مقام ايشان قائميت مي مي

آن اشاره  و در صفحات قبل به -عالوه بر رواياتي كه در حرمت تقيه در زمان ظهور قائم وجود دارد 
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 به -دولت استعمارگر روس كه هائي بود  ما از آنجائي كه او غرق در لذّتا
 در اختيارش - 72 منوچهرخان گنجي والي اصفهان، كه اصالً روسي بودي هوسيل

هاي منوچهرخان را در مورد جنگ با محمدشاه   اينكه وعدهداد و به خاطر قرار مي
و تسخير ايران و مجبور نمودن مردم به پيروي از وي و در اختيار گذاردن مبالغ 

من همان «:  با گستاخي تمام اظهار داشت74 حقيقي پنداشته بود73،هنگفتي پول
  75.»اند ه شيعيان به ظهورش وعده داده شدهقائمي هستم ك
ديدند نام او محمد، و نه فرزند امام حسن  ه ميدعا مردم كبا اين ا

 است، و نه مادرش نرجس بانوئي رومي و از نسل اوصياء حضرت 7عسكري
ق است، نه عمر طوالني همچون . هـ255، و نه تاريخ توّلدش سال 7عيسي

وي را رها كرده و به مخالفت با او ...!! نوح دارد و نه غيبتي از ديدگاه مردم
لين گروندگان به او را كه وي از آنها اختند و در ميان آنها، حتّي دو نفر از اوپرد

هدي بر صدق ادعايش ذكر كرده، در كتبش تجليل نموده و گرويدگان آنها را شا
  *.توان ديد مي

بيان «اما او به اين حد نيز بسنده نكرد و پس از مدتي با نوشتن دو كتاب 
به نسخ اسالم، و نبوت خود نمود و اعالم كرد كه ، حكم »بيان فارسي«و » عربي

                                                                                                                   
 خود ايشان هم بارها صراحتاً امام زمان را شخصي غير از خود دانسته و خويش را بندة آن -شد 

 .در صفحات آينده عين عبارات ايشان خواهد آمد. اند حضرت معرّفي نموده
و نيز براي اينكه كوچكترين ابهامي در اين مورد باقي نماند، شايسته است بدانيم كه جناب بهاءاهللا، 

  71.اند گر رهبر بهائيت، آشكارا تقيه جناب شيرازي را انكار نمودهدي
  76. مالّ عبدالخالق يزدي و حاج مالّ محمدعلي برقاني قزويني*
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امروز ديگر قرآن كتابي نيست كه مردم موظّف به پيروي از آن بوده، بلكه كتاب 
  .بيان چنين موقعيتي دارد

با اين ادعا نيز يك بار ديگر شواهدي بر كذب ادعايش پديدار گشت، زيرا 
اي   دين تازه7 كه مهديدانستند ر اساس فرموده پيشوايان اسالم ميمردم ب
 6آورد و همچون ديگر امامان مروج قرآن و ديانت حضرت محمد نمي

  .خواهد بود
خواستند  كرد و آنچه را آنها مي  كه تنها به رضاي سرورانش فكر مياما وي

هرآينه «: انيد اعالم داشت كهنمود، كار را به ادعاي خدائي نيز رس عيناً اطاعت مي
ترين شاهد   و اين بار بزرگ77» خدا و حقيقت وجودي اوست شيرازيمحمد علي

  .جويان داد ت حقرا بر پوشالي بودن ادعايش به دس
 شيرازي، كه مراتب ادعا محمد عليت بدانيم كه همين آقاي ميرزا جالب اس

گاه به خدائي طي كرد، به  سپس به نبوت و آنرا به ترتيب از بابيت به قائميت و 
ق كه مقارن با ادعاي قائميت ايشان و بلواهاي بابيان در گوشه و . هـ1264 سال

 كه در مورد ادعاهاي او  براي تحقيق مطالبي،-كنار ايران بود، در مجلسي كه 
 با حضور ناصرالدين ميرزا كه در آن زمان وليعهد بود، در تبريز -شد  گفته مي

اد كه ناصرالدين  د مدركي به دست78،تشكيل شد، با خوردن يازده ضربه چوب
به مهر سپرده تا التزام يا «: برد گونه نام مي اش به محمدشاه از آن اين ميرزا، در نامه

گاه حضّار مجلس به خاطر احتمال اختالالت   و آن79»ها نكند ديگر از اين غلط
  80.وي را از مجازات معاف دانستند! فكري
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» كشف الغطاء«اب خود به نام ابوالفضل گلپايگاني، مبّلغ شهير بهائيت در كت
 شيرازي به عنوان تقاضاي عفو در همان مجلس محمد علياي را كه آقاي  نامه

خطاب به ناصرالدين ميرزاي وليعهد نوشت، نقل كرده؛ الزم است بدانيم كه آقاي 
عباس افندي ملقّب به عبدالبهاء كه يكي ديگر از پيشوايان بهائيت است، كتاب 

قدير نموده و دستور نشرش و به خاطر نگارش آن از گلپايگاني تمذكور را ديده 
  81.اند را داده
  : مزبور چنين نگاشته شدهي هنام
 و آنكه نزد خدا(اشهداهللا و من عنده )... جانم به فدايت(فداك روحي «

 ضعيف را قصدي نيست كه خالف ي هكه اين بند) دهند اوست بر من شهادت مي
اگرچه بنفسه وجودم ذنب صرف . واليت او باشدرضاي خداوند عالم و اهل 

رضاي او بوده از قلم جاري شده، غرضم عصيان  و اگر كلماتي كه خالف... است
نبوده و در هر حال مستغفر و تائبم حضرت او را، و اين بنده را مطلق علمي 
 نيست كه منوط به ادعائي باشد، استغفر اهللا ربي و اتوب اليه من ان ينسب الي امر

د از خدا درخواست بخشش و توبه از اينكه امري به من نسبت داده شو(
و بعضي مناجات و كلمات كه از لسان جاري شده دليل بر هيچ امري ) نمايم مي

نيست و مدعي نيابت خاصه حضرت حجت عليه السالم را محض ادعا مبطل 
  *82.» ديگراست و اين بنده را چنين ادعائي نبوده و نه ادعاي

                                                 
  . اصل اين نامه هم اكنون جزء مدارك مجلس شوراي مّلي موجود است*
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 ي ه مسّلحاني ه اوست با مبارزي هاين نامه خود بهترين شاخص مغايرت برنام
 كه تا انهدام و نابودي كامل ستمگران ادامه خواهد يافت، و در اين راه 7مهدي
  . كتمان عقيده هم نخواهند داشتي ه و پيروانش هرگز اجاز7مهدي
نيم هنگامي كه به بي يم كه ميبر  اصلي اين واقعه بيشتر پي ميكمحرّبه گاه  آن

زند، كنسول دولت  ق به دار مي. هـ1266هايش، وي را در سال  خاطر آشوبگري
شوند تا سندي   او حاضر ميي ه ورزيده، بر سر جنازروس با چند تن از نقّاشان

يعني جناب ! دولت روسيهباارزش از فداكاري تا حد شهادت سرباز خدمتگزار 
  83.ورند شيرازي به وجود آمحمد عليميرزا 

ين تر سند بطالن دروغ گويان را به روشناز آنجا كه خدا هميشه گوياترين 
 مردم تمام گردد، در ي هكند، تا حجت بر هم صورت به دست خود آنها صادر مي

بينيم كه بارها به نام مقدس امام   شيرازي ميمحمد عليآقاي ميرزا آثار همين 
ي كه وي قبل از ادعاي قائميت هائ  تصريح شده و مخصوصاً در كتاب7زمان
 ي هتفسير سور«، » بقرهي هتفسير سور«، » يوسفي هتفسير سور«: همچون: نگاشته
و » دالئل سبعه«و ديگر تفسيرهاي ايشان و همچنين كتبي همچون » كوثر
 تصريح نموده و 7 الحسنمحمد بن، بارها به وجود شخص » عدليهي هصحيف«

 ما به. مر و غيبت آن حضرت استدالل كرده است طول عي هحتّي در مورد مسأل
 آقاي ميرزا ي ه عدليي هتاب صحيفعنوان نمونه به ذكر چند مورد از آنها، از ك

  :پردازيم  شيرازي ميمحمد علي
ثالث معرفت ابواب است، و در اين مقام فرض است بر مكلّف، اقرار به «

مامت است، معرفت دوازده رابع معرفت ا... وصايت اميرالمؤمنين عليه السالم 
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و اسماي مقدسه ايشان كه ... نفس مقدس كه قائم مقام واليت مطلقه بوده باشند
الحسن بن علي و الحسين بن علي و علي بن الحسين : مراياي بيان است، اينست

  84.» القائم محمد بن الحسن صاحب الزّمانالحجةو الحسن بن علي و ... و

 پس از امام 7 الحسنمحمد بن اعتقاد به امامت بينيم كه جناب شيرازي مي
 ديگر نيز به اين مسأله تصريح  را واجب شمرده و در موارد7حسن عسكري

  .نمايند مي
  :نگارند مثالً در همين كتاب مي

و ... شود جامع جميع مراتب اعتقاد است ي كه در باب خامس ذكر ميدعائ«
  85.»كافيست اين دعا كل را در مقام اعتقاد

  :خوانيم چون به باب خامس رجوع كنيم ميو 
... و اشهد الوصياء محمد بعد علي ثم علي الحسن ثم بعد الحسن الحسين«

و اشهد انّ ... ثم بعد علي الحسن ثم بعد الحسن صاحب العصر حجتك و بقيتك
دهم به   شهادت ميو«:  ترجمه86.»قائمهم صلواتك عليه حجتك امامي الحق

7، حسن7 سپس بعد از علي7 كه بعد از او علي6دجانشينان محم ،
، سپس 7، حسن7سپس بعد از علي... 7، حسين7آن گاه پس از حسن

دهم كه  و شهادت مي...  توي ه صاحب زمان حجت و ذخير7بعد از حسن
  .»هرآينه امام قائم از اين دوازده نفر كه درود تو بر او باد امام بر حقّ من است

 شيرازي، شهادت بر امامت محمد بن حمدم عليپس جناب ميرزا 
ن حضرت و دانند و خود نيز بر امامت آ  اعتقاد صحيح ميي ه را الزم7حسنال
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 ي هشايان توجه است كه در پايان كتاب صحيف. دهند قائميت ايشان شهادت مي
  :نگارند بارات فوق را از آن نقل كرديم ميعدليه كه ع

 بين يديك بها احيي و عليها دموت باذنك و ان هذه الكلمات كانت اعتقادي«

 87»في كلّ االالواح اهللا بقيةشهد انّ علي كان عبد و ا... و منها بعث اهللا بين يديك

. و هرآينه مطالبي كه در اين كتاب گفتم، اعتقادات من در نزد خدا بود«: ترجمه
قادات به با آنها زندگي كردم و بر آنها به فرمان خدا خواهم مرد و با اين اعت

ر ، دمحمد عليدهم كه  و شهادت مي... خواست خدا در قيامت بپا خواهم خاست

  *.»باشد اهللا ميبقية  ي هتمام الواح بند

آوريم  گرديم و به خاطر مي پس از اين بررسي كوتاه، به مطلب اصلي باز مي
 است تا به فرمان خدا ظاهر شود و 7الحسن كه جهان در انتظار محمد بن

براي نبرد آخرين با باطل تا نابودي كامل  - هاي مدافع حقيقت را  انسانرهبري
 ما در زمان غيبت، آماده ي هآوريم كه وظيف  به عهده بگيرد و نيز به خاطر مي-آن

 - او ي هبايست برنام  ظهور آن حضرت است و بنابراين ميساختن محيط براي
در حد خود بيĤغازيم و از  را -يعني مبارزه با باطل و روشن نمودن بطالن آن 

پروردگار بزرگ بخواهيم كه شايستگي انتظار راستين و درك ظهورش را در ما 
بخشي  جوئي دردها و سامان به وجود بياورد و اين زمان كه جهان بشري از چاره

                                                 
 كـه بنـا بـه اعتقـاد         -با وجود چنين مدارك گويائي، شايسته است كه پيروان ايشان، با ترك تعصبات               *

 در عقايد خود تجديدنظر نمايند، و نيز آنان كه تنها از طريق پيـروان               -خودشان هادم بنيان انساني است      
اند، به اين بسنده نكرده خود به تحقيق و مطالعه بپردازنـد تـا واقعيـت     جناب شيرازي با ايشان آشنا شده  
  .اصلي ايشان، بر آنها آشكار گردد
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هاي انسان، نااميد شده، به سوي افق روشن قيام مهدي، چشم دوخته  به پريشاني
را در اين شب سياه انتظار كشيم و از سويداي دل و طلوع صبح دولت مهدي 

  :بناليم كه
پروردگارا، اميد و اشتياق ما به تو چنين است كه، دولت كرامت بخش «
 را به ما ارزاني داري و در آن دولت، اسالم و پيروانش را عزّت و 7مهدي

 بزرگواري بخشي و نفاق و ياورانش را خوار گرداني و اينكه در پرتو آن دولت،
  88.»شكوه زندگي دنيا و حيات آخرت را روزيمان گرداني
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  مؤسسة االمام المهدي

  ـــــــــــــــــــــــــ
3333        

  ،7به عّلت طوالني شدن دوران غيبت مهدي

  :پردازند هائي به انكار وي مي گروه

  .»به دنيا نيامده است«: رخي گويندب

  .»قائم به دنيا آمد و مرد«:  گويندجمعي

  امام يازدهم فرزند نداشته«: گروهي با گفتن

  .كافر مي شوند»  است

  امامان «: گويندبعضي بر اثر انحراف از دين 

  .»اند  رسيدهبه سيزده تن

  روح قائم در كالبد«: عده اي با اظهار اينكه

  .پردازند ، به سركشي از فرمان خدا مي»كرده ديگري حلول 

  »7امام صادق«

  

   كه پنجمين فرزند از– را 7هر آن گاه قائم

   به عّلت غيبت وي-باشد   نسل هفتمين امام مي

  ي طلبيد در حفظ دينتان،  نيافتيد، خدا را به يار

  .تا هيچ كس نتواند شما را از آن منحرف سازد

  »7امام كاظم«

  


