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 یشه مقام معظم رهبری در اند های وحیانی در پرتو آموزه «انتظار پویا»
 1محمدهادی منصوری
 2علیرضا شیرزاد

 چکیده
کرده های  دیدگاه« انتظار»اندیشمندان مسلمان درباره  اند. مقام معظم رهبری از جمله  مختلفی ارائه 

که به مسئله انتظار و مهدویت نگاهی نظام ع رویکرد متفکرانی است   دعا»مند دارد. ایشان با رد سه نو
گونهرا  «انتظار پویا»؛ «انتظار خنثا» و« استعجال»، «بسندگی که با معرفی می از انتظارای  تنها   فرماید 
رو با هدف  نوشتار پیشانقالب اسالمی را تحقق بخشد. بزرگ تواند آرمان  ی، میو تحرک آفرین یینشاط زا

تالش دارد خاستگاه  ،تحلیلی_با روش توصیفی  مقام معظم رهبری وبررسی ابعاد انتظار پویا در اندیشه 
های  . یافتهکندرسیم تایشان و مدل انتظار پویا را بر پایه نظام فکری  سیای را برر وحیانی چنین اندیشه

است. درک  «رفتاری»و  «انگیزشی»، «فکری»دهد انتظار پویا دارای سه عنصر  می پژوهش نشان
ج، عنصر فکریها  انسانهای  گرفتاری امید داشتن به ظهور امام و  در عصر غیبت و اطمینان به فر

اده سازی خود و جامعه آم آن است. همچنین انتظار، عنصر انگیزشی ه عنوان موتور محرکب؟ع؟، زمان
 به ثمر رسیدن حکومت مهدوی عنصر رفتاری انتظار پویاست.؟جع؟ برای برای یاری حضرت مهدی

کلیدی از منظر مقام معظم  نظریه انتظار های وحیانی، آموزه ،حکومت مهدوی: انتظار پویا، واژگان 
 رهبری.
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 مقدمه

گام دوم انقالب نیز به آن تصریح شده   یکی از آرمان که در بیانیه  های بزرگ انقالب اسالمی 
ع برایسازی جوامت  است؛ آماده عظمای حضرت مهدی؟جع؟ است. در  والیت خورشید طلو

واقت، انقالب اسالمی مردم ایران در صورت تحقق عدالت و عقب راندن مستکبران جهانی 
ک  تواند نمونه  می وچک از حکومت مهدوی باشد و مردم دنیا را برای پذیرش منجی آخرالزمان ای 

گره خوردن آرمان متعالی انقالب اسالمی با مسئله مهدویت، شناخت هندسه  کند. با وجود  آماده 
های ایشان در زمینه انتظار   دار انقالب و بررسی دیدگاهفکری مقام معظم رهبری به عنوان سکان

گرچه اندیشهو جامعه منتظر، از  های ایشان همواره جزء   اهمیت بسزایی برخوردار است. 
های چندانی  دهند پژوهش ها نشان می های پژوهشی اندیشمندان بوده و هست؛ بررسی دغدغه

ع نوشتار حاضر انجام نگرفته است. برخی از آثار انجام شده عبارتند از: مقاله ای با عنوان  در موضو
که با « عود و الگوی اسالمی پیشرفت در اندیشه مقام معظم رهبریبررسی مناسبات انتظار مو»

های مقام معظم رهبری، مناسبات آموزه انتظار ظهور و حکومت مهدوی را با  استفاده از اندیشه
کرده است )مالیی و جعفری،  ای دیگر با عنوان  (. همچنین مقاله1393الگوی پیشرفت مقایسه 

 دیدگاه از اسالمی، نوین تمدن گیری شکل در انتظار و مهدویتهای  آموزه کارکردهای و جایگاه»
کاوی «ای  خامنه امام ، به بررسی نسبت بین دو مقوله تشکیل تمدن اسالمی و مهدویت و نیز وا

کارکردهای فرهنگ انتظار برای دستیابی به تمدن اسالمی از دیدگاه رهبری معظم پرداخته است 
نظریه انتظار در »همایشی بین المللی با عنوان ، 1398(. در بهمن ماه سال 1394)مالیی، 

دینی مرتبط با مسئله انتظار های  به منظور تبیین آموزه ،1«ای؟دم؟  اهلل خامنه آیت اندیشه حضرت
)پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی:  کیده مقاالت آن به چاپ رسیدچمتعاقبًا برگزار شد و 

 و ای )خسروپناه  اهلل خامنه انتظار از دیدگاه آیتقرآنی -مبانی و اصول حکمی»مقاالت  .(1398
)سلیمیان: « ای  اهلل خامنه آیت تحلیل روایی مبانی و اصول انتظار در بیانات»(؛ 1398مؤمنی: 

های  در پرتو آموزهنوشتار پیش رو . از جمله مقاالت ارائه شده در همایش یادشده است ؛(1398
گونه شناسی انتظار و وحی بررسی مفهوم انتظار پویا و استخراج عناصر آن، به تبیین انی، ضمن 

__________________________________   

یت پژوهشکده . به همت1  قم. اسالمی تبلیغات دفتر اسالمی فرهنگ و علوم پژوهشگاه پژوهی آینده و مهدو
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 یابد. باره دست میبه الگویی در اینو  پردازد از دیدگاه مقام معظم رهبری می پویاابعاد انتظار 

 گونه شناسی برداشت از انتظار )از نگاه مقام معظم رهبری(
که  «انتظار»  ،کاربست فراوانی در روایات آخرالزمان دارد. در طول تاریخمفهومی است قرآنی 

متعددی ظهور یافته و های  درباره تبیین چیستی، چگونگی و چندگونگی مفهوم انتظار، دیدگاه
از سوء برداشت و فهم نادرست مصون نبوده  ،مفاهیم قرآنیبرخی دیگر از همچون این مفهوم، 
گرچه  فصل و  (88: ؛ إسراء23بقره: ) رسول خداهمتای  بی   معجزه و یکتاب آسمانکریم، قرآن است. 

گشته  ؛(77: نامه1411)سیدرضی، بودن آن  «حمال ذو وجوه»است؛  (13: طارق) الخطاب سبب 
گسترههای منحرف  فرقهتا  تمسک جویند تا ادعای خویش را از آن به همواره  اسالم خیتار   در 

کنند.  هایی به قرآن در توجیه دیدگاه ه انتظار نیز چنین تمسکمسئلدر مسیر تفسیر به رأی اثبات 
کیسانیه، اسماعیلیه، قاد اندیشه  ارائه .. مشهود است. این امر به.انیه، یمانیه ویانحرافی 

کیدات رهبر  دلیل،نیست، بلکه در عمل نیز بروز و نمود دارد. به همین  حدودانحرافی م یکی از تأ
و ارائه برداشت صحیح و  غلطهای  ار، پیراستن آن از برداشتانتظ در زمینه مسئلهمعظم انقالب 

باره جوالن های منحرف نتوانند در این مطابق با نگاه اهل بیت؟مهع؟ از مفهوم انتظار است تا فرقه
کشانند.  دهند و افکار جامعه را به انحراف 

کرده مقام معظم رهبری نسبت به مفهوم انتظار چهار برداشت ح  دیدگاه ایشان، اند. از  را مطر
« انتظار پویا»های انحرافی و  ، برداشت«انتظار خنثا»و « استعجال»، «دعابسندگی»سه برداشت 

که در ادامه به تبیین آن  شود: ها پرداخته می برداشت صحیح درباره انتظار است 

 انحرافیهای  برداشت. 1

 دعابسندگیالف( 
ج پرفضیلت ( و زیاد دعا 207، ص2: ج1381)اربلی،  «اعمال»ترین  بر پایه روایات، انتظار فر

ج وظیفه شیعیان است )ابن بابویه،  (؛ اما باید دانست دعای 485، ص2: ج1395کردن برای فر
گره کردن،  ج است و تنها دعا ج بستر ساز و مکّمل آمادگی برای فر گشاید.  ای از امر غیبت نمی فر

ک  یکی از برداشت کردن  ه عدههای انحرافی در مسئله انتظار این است  ای صرفًا وظیفه خود را دعا 
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کردن شرایط ظهور را ندارند.  دلیل، مقام معظم به همین برای ظهور دانسته و دغدغه مهیا 
کافی ندانسته و  رف مناجات و اشک برای حضرت راِص  ،متعدد خودهای  در سخنرانی رهبری

  فرمودند:
 این معنای به انتظار .نیست ریختن اشك و نشستن فقط اند، گفته سخن آن از که انتظاری»

 (.30/07/81ای،   )خامنه« کنیم آماده زمان امام سربازی برای را خود باید ما که است
ج امام زمان؟جع؟؛ پویایی و تحرک در  البته در دعاهای رسیده از ائمه اطهار؟مهع؟ در زمینه فر

ج از خدا نیز با طلب نصرت امام؟جع؟ انتظار موج می عجین شده است. در دعای  زند و طلب فر
که بزم و رزم صبحگاهی هر انسان منتظری است، هر روز در جهت تحقق آرمان های دولت  عهد 

ج با عبارت  امام عصر؟جع؟ ُهّمَ »با امام عصر خویش تجدید بیعت شده و پس از در خواست فر  الّلَ
غ ُهّمَ »عبارت  ؛ یاری ایشان نیز با«... امَلهِدي اهلاِدَي  اإِلماَم  َموالَنا َبّلِ  أنصاِره   ِمن اجَعلين الّلَ

عواِنه
َ
که در دعای امام  (؛ تا آن663: ص1419شود )ابن مشهدی،  از خدا درخواست می« ... وأ جا 

کرده که برای حضرت مهدی؟جع؟ انشا  اند، به سستِی در انتظار تصریح و از خدای  رضا؟ع؟ 
 کسانی از و دار نگه سستی و نبلیت و حوصلگی بی از را ما»سبحان چنین خواسته شده است: 

 تیتقو را خود ولّی  به دادن ارىی و دهی می ارىی را نتید آنان واسطه به که ده قرارمان
ج، در  (. در نتیجه می146، ص1: ج1409)ابن طاووس، ...«  کنی می که دعای فر گفت  توان 

که آماده شدن برای ظهور را به انسان منتظر یادآوری  کند و او را از  میحقیقت تذکری است 
 دارد. سستی باز می

1استعجالب( 
 

با  االهیبه فراخور نیاز، رهبران ای  به عصر غیبت اختصاص ندارد. در هر دوره «استعجال»
ک رتقای سطح بینش جامعه اسالمی، بههدف ا ویژه درباره ظهور منجی، پیروان خویش را از هال

بر اساس  اند. اهل استعجال را نابودی برشمرده شدن در باتالق استعجال برحذر داشته و سرانجام
ج، پسندیده و سفارش شده است و این مهم های  داده قرآنی و روایی، دعا برای تعجیل در امر فر

__________________________________   

  سنجه ؟ع؟ در زمان امام ظهور  درباره استعجال»ه با عنوان ای از نگارند به مقاله« استعجال». درباره چیستی و چندگونگی 1
 مراجعه شود. 101-75، ص64، فصلنامه انتظار موعود، ش«روایات و آیات
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که امری مذموم است، دارای تفاوت معنایی و مبنایی است. استعجال درباره ظهور  با استعجال 
)منصوری،  است و آسیب زا بودنش، ناپسندمبتنی بودن آن بر جهالت به دلیل ؟ع؟ امام زمان

رو، در اندیشه مقام معظم رهبری، چنین برداشتی از انتظار به دلیل وجود از این. (97: ص1398
 اند: نگاه افراطِی همراه با بی حوصلگی و شتابزدگی، مردود است. ایشان در این زمینه فرموده

 ها این مانند و نشد چرا و شد دیر چرا و کوبیدن زمین به پا و کردن صبری  بی معنای به انتظار»
 (.20/02/96ای،   )خامنه« باشید باش آماده حال در دائم باید یعنی انتظار .نیست

: 1397)نعمانی،  «تقریب»از ورطه استعجال دو راهکار پیروان برای نجات  معصومان؟مهع؟
کرده (368، ص1: ج1407)کلینی، « تسلیم»و ( 197ص در حدیثی از دلیل به همین  اند. را ارائه 

ْبرِ  َفَعَلْيُکْم »با عبارت  ؟ع؟امام رضا ج توصیه شده است )ابن بابویه، « صبر»به  ؛«ِبالّصَ در انتظار فر
 . (645، ص2ج :1395

های متعددی به دنبال دارد؛  آسیباجتماعی  _استعجال در دو بعد اعتقادی و فرهنگی 
یدی در مستعجل، خروج از تعادل در مواجهه با رهبر پدید آمدن روحیه یأس و ناامهمچون 

، روی آوری به وقاتون، مغرضان و مدعیان دروغین مهدویت، هدر رفت نیروهای جامعه، االهی
. در (97ص: 1398پیدا شدن تزلزل در باورداشت جامعه و انحراف از مسیر سعادت )منصوری، 

که باورمندی جامعه م رود و مسیر انتظار را  نتظر را نشانه میادامه به دو آسیب مهم استعجال 
 شود: کند، اشاره می منحرف می

 توقیت

کردن وقت برای ظهور امام عصر؟ع؟ به منظور «توقیت»یکی از آفات استعجال،  ، یعنی تعیین 
کسانی  تسکین اضطراب درونی افراد مستعجل است. البته بخشی از این تعیین وقت ها از سوی 

که نه با غرض سوء،  جهت ظهور امام عصر؟جع؟  خدمتی دربلکه جاهالنه و به زعم ارائه است 
ح می ج مشغولهرگز انسان منتظر شود.  مطر . مقام کند نمی خود را به دیر یا زود بودن زمان فر

  اند: معظم رهبری در این زمینه فرموده
 هیچ ؛بیفتد اتفاق این که است مانده ها  مدت یا ها  سال حاال که گفت شود  نمی وقت هیچ
 خواهد اتفاق نزدیکی همین در و است نزدیك حادثه این که گفت شود  نمی هم وقت
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 (.  18/04/1390 ای،  )خامنه افتاد
، 1ج :1407مذمت شده است )کلینی، « توقیت»که در روایات شیعه، شدیدًا مسئله  با وجود این

گواهی می ؛ تاریخ جوامت اسالمی، از بروز چنین عملی از سوی برخی1(368ص به دهد.  افراد 
که در سال و شواهد ادعدالیل با استفاده از برخی  950عنوان نمونه در سال  پادشاهی  963ا شد 

خ خواهد داد )جعفریان،  ؟جع؟صفوی به اتمام رسیده و ظهور حضرت مهدیشاه تهماسب  ر
صورت،  ترین(. همچنین سیوطی، از علمای اهل سنت معتقد است در بدبینانه1033: ص1391

ع خواهد پیوست )سیوطی،   (.104: ص1424خروج مهدی موعود پیش از قرن پانزدهم به وقو

از منظر روایات شبیه زمان برپایی قیامت نامعلوم عنوان شده  ؟جع؟زمان ظهور مهدی موعود
که دعبل خزاعی از امام رضااست.  کرد؛ زم درباره ؟ع؟هنگامی  به با اشاره ایشان ان ظهور سؤال 

کرم؟لص؟  تیروای  :1401 ، رازى )خزازکردند زمان قیامت مقایسه با زمان ظهور را از پیامبر ا
همچون زمان و دست نایافتنی است به زمان ظهور  علم توان دانست پاسخ میاز این  2.(168ص

که نمی ظهور نیز نباید  بارهدر کرد؛تعیین آن را توان حتی به صورت احتمالی وقت  برپایی قیامت 
 .(93ص :1397)طبسی، عنوان ساخت مالی زمان احت

 تطبیق

در هر « تطبیق عالئم ظهور بر مصادیق مشخص»از دیگر آفات بی صبری در امر فرج، تالش برای 
که می که  زمان است  کند و پس از مدتی  کاذب و البته زودگذر را در میان توده مردم ایجاد  تواند امید 

که عامل ا  کاذب نگیزشی در فرایند انتظار است، از بین ببرد. امیدفرج واقت نشد، امید به ظهور را 
 . ندارد وجود آسمانی اسوه به اقتدا و حق حضرت رضای آن در دیگر که 3شیطانی است امیدی

 فرمودند:  در این بارهمقام معظم رهبری 

__________________________________   

ب   عن   .1
َ
د   یأ ؟ع؟ َعب  ُتُه »: َقاَل  اهلل  ل 

َ
؟جع؟ َعن   َسأ َقائ م  اُتوَن  َکَذَب  َفَقاَل  ال  َوق َ ا ال  ن َ ُل  إ  ه 

َ
ت اَل  ت  یبَ  أ   «.ُنَوق  

ُت  . 2 ُرُج  َفَمَتی اهلل   َرُسوَل  َیا ُقل  ُمَنا َیخ  َل  َقائ  ه 
َ
؟ أ ت  َبی  َما َحَسُن  َیا» َقاَل: ال  ن َ اَعة   َکَمَثل   َمَثُلُه  إ  ی َثُقَلت   الس َ ماوات   ف  ض   َو  الس َ ر 

َ  ال األ 
یُکم   ت 

 
  َتأ

ال َ َتة إ   «.َبغ 

ُهْم  َو >: است فرموده بیان اینگونه شیطان زبان از نساء سوره 119 آیه در را امیدی چنین کریم . قرآن3 ن َ
ل َ ُهْم  َو  َلُأضِّ َين َ  َو  َلُأَمن ِّ

ُهم...  . <دهم می فرمان خرافی[ اعمال ]به را آنان البته و سازم؛ می آرزومندشان قطعاً  و کنم؛ می گمراه را آنان حتماً  و ؛َلآُمَرن َ
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 کردند، اشاره حاال که چیزی همین هم مدعیان از بعضی بودند؛ مدعیانی تاریخ طول در
 از بعضی. است غلط ها این  همه کردند؛ تطبیق کسی یک بر یا خودشان بر را عالمتی یک
 روایات در که است یچیزهای نیست؛ قطعی هست، ظهور عالئم به راجت که یچیزهای این

. کرد استناد ها آن به شود  نمی است، ضعیم روایات است؛ نیامده هم استناد قابل معتبرِ 
کرد  تطبیق راحت بشود که نیست جور این هست، استناد قابل که هم مواردی آن

 (.18/04/1390 ای،  )خامنه
که تاریخ، مملو از ستم البته نمی کرد  های سالطین جور نسبت به شیعیان است و  توان فراموش 

که می مسئله های آن مردم زنده نگه دارد، ظهور منجی   توانست امید به تداوم زندگی را در دل ای 
ای از امید، آن را بر جریان مهدویت  لیل همین فشارهای بسیار، عموم مردم با هر بارقهبود و به د

های  دادند؛ اما عالوه بر غیرحتمی بودن بسیاری از عالئم ظهور، چنین تطبیق تطبیق می
کرده تا بر طعنه های خویش بیفزایند و بر عقاید شیعه  نادرستی، مخالفان شیعه را نیز تحریک 

م را در پایبندی به آن باورها متزلزل و با محقق نشدن ظهور حضرت پس از تطبیق بتازند و عوا
کنند.  عالئم، نسبت به وجود ایشان تشکیک 

 ج( انتظار خنثا

کرد، تفکر  یکی از برداشت که در اواخر حکومت پهلوی ظهور  های انحرافی در زمینه انتظار 
گست بود. چنین تفکری عالوه بر این« انجمن حجتیه» ره انتظار را در محبت داشتن به حضرت و که 

گذاشته و بر خالف اساسنامه 127: ص1362کرد )باقی،  نماز خواندن برای او خالصه می (؛ پا را فراتر 
که دخالت در امور سیاسی را منت می گذاشته بود تا مبادا  انجمن  کرد، بنا را بر سازش با حکام ستمگر 

( به همین دلیل 33: ص1367به تأخیر بیفتد )اخگری،  با نابودی ظلم و استقرار عدالت، ظهور
ها به پیروزی انقالب اسالمی اعتقادی نداشته و حتی معتقد بودند تشکیل حکومت اسالمی در  آن

(. اما پیروزی انقالب اسالمی و 104: ص1362انجامد )باقی،  غیاب حضرت حجت به شکست می
ها را به هم زد. رهبر معظم انقالب با اشاره به  نهای متمادی، معادالت آ  استقرار آن در طول سال

کرده  اند: افکار این انجمن به تأثیر انقالب اسالمی بر منطق آنان چنین اشاره 
ج انتظار امت، اعمال افضل که است شده وارد ما روایات در که این  چه؟ یعنی است، فر

 و مضمون چه مگر ،(ارواحنافداه)االعظم اهلَلّ  ولّی  حضرت ظهور انتظار مگرانتظارچیست؟
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 در انحرافی معنای یک است؟ فضیلت دارای قدر این که دارد خود بطن در معنایی چه
. نیست چندانی اثر غلط، برداشت و فهم آن از امروز خوشبختانه که بود انتظار باب

 یعنی انتظار، که بودند داده یاد مردم به طور این بودند، نادان یا و مغرض که کسانی
 و بکشید دست اصالحی هر و مجاهدت هر و اقدام هر از و مثبت عمل هر از شما که این

 را مفاسد و کند اصالح را اوضاع و بیاید خودش زمان، و عصر صاحب تا بمانید منتظر
 از یا و کرد کمرنگ یا را، باطل برداشت و غلط معنای و منطق این انقالب، !نماید برطرف

 (.11/12/1369ای،   )خامنه برد بین
ترین پاسخ را به اندیشه انحرافی آنان  ترین و روشن رهبر معظم انقالب در سخنان خود، صریح

دانسته شده است، نه « عمل»دادند؛ زیرا در منطق اسالمی، انتظار فرج مهدی موعود؟جع؟ نوعی 
گذاشتن، به همین دلیل معصوم؟ع؟ در پاسخ به پرسشی در مورد وجود  بی عملی و دست روی دست 

ْفَضُل »حضرت قائم؟جع؟ فرمودند: 
َ
ْعَماِل  أ

َ
 (.281: ص1401)خزاز رازی، «  اْلَفَرج اْنِتَظارُ  ِشیَعِتَنا أ

که انتظار را مقوله داند، به قرائن عرفی نیز  ای از جنس عمل می اما جدا از این دسته روایات 
که ثواب می ج برشمردههای عظیمی برا توان مراد از روایاتی را  اند؛ عمل و زمینه سازی  ی انتظار فر

که  تر آن برای ظهور دانست. توضیح بیش که در روایات متعددی از ائمه اطهار چنین آمده است 
( و یا مانند 222، ص2: ج1407دار دارد )کلینی،   شب زنده منتظر ظهور، ثوابی همانند روزه دار

که در راه خدا در خون خود  و یا با شمشیر  (635، ص2ج :1395بابویه،  )ابنغلتیده کسی است 
کرده است )نعمانی،  کرم؟لص؟ دفاع  « صبر»توان به صرف  (. آیا می91: ص1397خود از پیامبر ا

که بر اساس  گرفت؟ پاسخ آن است  ج امام زمان؟جع؟ این همه اجر و ثواب در نظر  برای فر
ع»قاعده اصولی  ت ذهنی خود، به هر عبارتی ، عرف بر اساس ارتکازا«تناسب حکم و موضو

گاه تعمیم می گاه عبارت مورد نظر را تخصیص و  که  دهد  ظهوری متناسب با آن عبارت داده 
کردن برای ظهور،   (. در این روایات نیز نمی257، ص1: ج1418)صدر،  توان به صرف صبر 

گرفت. به همی ن دلیل، پاداش بزرگی همچون پاداش مجاهد در رکاب رسول خدا؟لص؟ را در نظر 
ها همچون زمینه سازی   عرف، مورد این روایات را به انجام دادن اعمالی متناسب این پاداش

ج های  . در نتیجه ثوابزند برای ظهور تخصیص می که در روایات متعدد به آن را بسیار انتظار فر
گذاشته و بدون هیچ عملی ، نمیاشاره شده است که دست روی دست  کسی دانست   ،توان شامل 
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ج» صرفاً  که با تالش و پویایی خود، زمینه ظهور را در  «منتظر فر کسانی است  است، بلکه شامل 
ج  کنند. از این می جامعه ایجاد که افضل اعمال را انتظار فر رو امام صادق؟ع؟ در ادامه روایتی 

اِع »برشمرده است، فرمودند:  اِم  یَو الّدَ َکالّرَ کننده بدون عمل، ؛ درخواست ِباَل َوَترٍ  یِباَل َعَمٍل 
کمان بدون زه است  (.207، ص2: ج1381)اربلی، « همانند تیرانداز با 

 برداشت صحیح از انتظار .2

که فصل مشترک آنسه برداشت پس از عدم پذیرش  عدم ضرورت »ها  ذکر شده از انتظار 
که در اندیشه امام  است؛ می« آمادگی برای ظهور گفت برداشتی از مفهوم انتظار  ای   خامنهتوان 

کردن شرایط ظهور و آن هم باید در متن جامعه و در  موج می زند، انتظاری است همراه با مهیا 
های غلط از انتظار،  کنار دیگر مردم صورت پذیرد. ایشان در یکی از سخنان خود با نفی برداشت

که همان انتظار مورد پذیرش شیعه است، این  دهند:  گونه توضیح میانتظار پویا را 
 به کار که این برای نشستن و کردن رها انتظار نیست؛ سکون انتظار است؛ حرکت انتظار

 انتظار ....است آمادگی انتظار. است حرکت انتظار. نیست بگیرد، صورت خود خودی
ج  امام که هدفی آن برای جهت همه از را خود بودن، آماده بودن، بسته کمر یعنی ،فر

 (.27/05/1387ای،   )خامنه کردن آماده ؛کرد خواهد قیام هدف آن برای ؟جع؟زمان
که جریان شنود،  های پس از ظهور حضرت را در منابت اسالمی می هر انسان منتظری، هنگامی 

همانند مبارزات حضرت مهدی؟ع؟ با مخالفان استقرار حکومت عدل و نیز برکات مادی و 
که  معنوی دولت امام عصر؟جع؟؛ می که تحقق این وقایت، نیازمند یارانی توانمند است  پذیرد 

کنند و یاری حضرت ولی خود را برای یاری کریم بر پایه   عصر؟جع؟ آماده  کننده او باشند. قرآن 
ذي >ُهَو آیه 

ْرَسَل  ال َ
َ
اْلُهدى َرُسوَلُه  أ ِّ  دينِّ  َو   بِّ َرُه  اْلَحق  ُيْظهِّ ينِّ  َعَلى لِّ ِّ ه... الد  غلبه اسالم بر همه ادیان  ؛< ُكل ِّ

گر 9و صم: 28؛ فتح: 33دنیا را بشارت داده است )توبه:  قرار است چنین بشارتی در آخر ( و ا
توان نقش   نمی 1(؛432، ص1: ج1407عملی شود )کلینی،  الزمان و با قیام مهدی موعود؟جع؟

گرفت. از دیگر سو، منابت شیعی  گهانی »تمام مسلمانان را در تحقق این هدف واال نادیده  نا

__________________________________   

ي .1 ب 
َ
َحَسن   أ ي؟ع؟: ال  َماض  ُت » ال  هِّ > ُقل  ينِّ ُكل ِّ ِّ َرُه َعَلى الد  ُيْظهِّ ُرُه  َقاَل:  ؟< لِّ ه  یع   َعَلی ُیظ  َیان   َجم  د 

َ َد  األ  ن  َیام   ع  َقائ م ق   ...«. ال 
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بنابراین،  1(.498، ص2: ج1403اند )طبرسی،  های ظهور حضرت برشمرده را از ویژگی« بودن
 آمادگی دائمی پیروان، امری بایسته است.

 >َو های صالح را در حکومت مهدوی در آیه  که آینده روشن انسان خدای سبحان، پس از این
ِّي َكَتْبنا َلَقْد  ُبورِّ  ف ْن  الز َ ْكرِّ  َبْعدِّ  مِّ ِّ ن َ  الذ 

َ
ُثها اْلَأْرَض  أ َي  َيرِّ بادِّ ُحوَن< عِّ الِّ بیان فرموده،  (105انبیاء: ) الص َ

ن َ فرماید:  آن وعده حق را ابالغی برای بندگان واقعی خود دانسته و می َقْوم   َلَبلاغاً  هذا  في >إِّ  لِّ
ديَن<  را خود باید که فهمند می هستند، خدا عبودیت اهل که مردمانی»؛ چون (106انبیاء: ) عابِّ

 (.18/04/1390ای،   )خامنه« باشند ظهور مترصد و منتظر باید ؛کنند آماده
که در  اما انتظار پویا از منظر رهبر معظم انقالب، مفهومی است دارای ابعاد و عناصر متعدد 

 شود. رو در ادامه به این عناصر پرداخته میفرایند انتظار، اثرگذار است. از این

 عناصر انتظار پویا
عدی نیست، بلکه مفهومی   در اندیشه امام خامنه است دارای ابعاد ای انتظار مفهومی تک ب 

که وجود برخی از ابعاد و یا عناصر بر دیگری مقدم است و به نوعی الزم و ملزوم  مختلم 
بدون «. رفتاری»و عنصر « انگیزشی»، عنصر «فکری»یکدیگرند. آن سه عنصر عبارتند از عنصر 

کننده فرد به منظور عمل در هندسه نظا که متقاعد  توان  یمند انتظار است، نم  م  عنصر فکری 
شاهد وقوع عنصر رفتاری بود و همچنین آغاز عنصر رفتاری نیز به وجود یک نیروی انگیزه 

که سختی کند. دهنده وابسته است   های انتظار را برای او آسان 

 عنصر فکری. 1

که با پشتوانه  کردن خود و دیگران برای ظهور حضرت ولی عصر؟جع؟، عملی است  آماده 
بدون وجود اعتقادی راسخ و عاری از شک و تردید نسبت به  پذیرد. محکم فکری صورت می

که الزمه عقیدتی در هر فرد منتظر است و نیز بدون وجود جهان بینی  ج مهدی موعود ؟جع؟  فر
درستی نسبت به اوضاع ستمدیدگان در سراسر دنیا؛ عملی هدفمند و مبتنی بر دغدغه از انسان 

 زمه تفکر مهدوی در شخص منتظر اشاره خواهد شد:منتظر واقت نخواهد شد. در ادامه به دو ال
__________________________________   

ن َ »امام عصر؟جع؟:  .1 َرَنا َفإ  م 
َ
َتة   أ یَن  ُفَجاَءة   َبغ  َفُعُه  اَل  ح  َبة   َتن  یه   اَل  َو  َتو  ج  ن   ُین  َنا م  َقاب  َبة   َعَلی َنَدم   ع   «.َحو 
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جالف(   اطمینان به فر
که با امتحانات االهی و غربالگری که حتی  دوران غیبت، دورانی است  هایی آمیخته است 

یکی از مصادیق  1(.204: ص1397شوند )نعمانی،   بسیاری از مدعیان مهدویت در آن مردود می
که به دلیل همین طوالنی بودن، عدهاین امتحان االهی، طوالنی شدن دو ای از  ران غیبت است 

مردم، حتی شیعیان و منتظران حضرت به تردید افتاده و دیگر به ظهور حضرت اطمینانی نخواهند 
که امام صادق؟ع؟ از یک واقعیت تلخی پرده برداشته و  داشت. این نکته چنان محسوس می شود 

 شیآزما شما و شد خواهد نهان ها دهید از سال هاى سال شما امام سوگند، خدا به»فرمودند: 
رده او شود می گفته که جا آن تا دیشو می )کلینی، «  است رفته کجا به ستین معلوم و شده کشته ای م 

که از ناحیه حضرت « آل یاسین»(. به همین دلیل در ابتدای زیارت معروف به 336، ص1: ج1407
کید مهدی؟جع؟ وارد شده است، در دو مورد  ج ایشان تأ به تخلم ناپذیر بودن وعده االهی در فر

اَلُم »شده است:  ِذي اهلِل  َوْعَد  َیا َعَلْيَك  الّسَ اَلُم  َضِمَنُه  اّلَ ا َعَلْيَك  الّسَ َ ّّيُ
َ
ْنُصوُب  اْلَعَلُم  أ  اْلِعْلُم  َو  امْلَ

ْصُبوُب  ُة  َو  اْلَغْوُث  َو  امْلَ ْْحَ  (.493، ص2: ج1403)طبرسی، «  َمْکُذوب َغْيرَ  َوْعدا   اْلَواِسَعُة  الّرَ

که چنین تردید بزرگی  ج  دو اثرگفتنی است  ناپسند بر فرایند انتظار خواهد داشت: هم امید به فر
ح می که به عنوان عنصر انگیزشی انتظار مطر کند و هم مانت تحقق عنصر  دار می شود، خدشه را 

کردن خود  رفتاری می کردن جامعه برای ظهور حضرت باز شود و انسان منتظر را از مهیا  و مهیا 
ج  دارد. درنتیجه فرد ناامید، از وادی انتظار و آمادگی برای تحقق آرمان  می های مهدوی خار
که مقام معظم رهبری   می ج»و « امید»شود. از این روست  را مالزم یکدیگر « اطمینان به فر
 (.22/02/68ای،   دانند )خامنه می

 مردم مشکالت درکب( 
ج، مانت تحقق عنصر رفتاری و عمل ی که مانند عنصر اطمینان به فر کی دیگر از عناصر فکری 

گرفتاری»در جهت انتظار است؛  که در دوری از امام عصر؟جع؟ و « های مردم عدم درک  است 
گره  عدم تشکیل حکومت مهدوی ریشه دارد. به همین دلیل، امام خامنه های  ای، شناختن 

__________________________________   

ي . َعن  1 ب 
َ
د   أ ؟ع؟ َعب  ُه  اهلل  ن َ

َ
م   َمَع » َقاَل: أ َقائ  َن  ؟جع؟ ال  َعَرب   م  یر   ء   َشي   ال  یَل  َیس  ن َ  َلُه  َفق  ُف  َمن   إ  رَ  َهَذا َیص  م 

َ ُهم   األ  ن  یر   م   اَل  َقاَل  َلَکث 
اس   ُبد َ  لن َ ن   ل  ن   م 

َ
ُصوا أ ُزوا َو  ُیَمح َ َبُلوا َو  ُیَمی َ ُرُج  َو  ُیَغر  َن  َسَیخ  َبال   م  ر  غ  ق   ال  یر   َخل   «.َکث 
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ج دانسته و میزندگی مردم را به عن  فرمایند:  وان سبب انتظار فر
ج انتظار انسان ِکی  داشته وجودای  فروبستگی یک وقتی دارد؟ گشایش انتظار ؛دارد فر

 احتیاج انسان مشکل، وجود  زمینه در. هست مشکلی وقتی ؛هست گرهی وقتی ؛باشد
ج؛ به کند  می پیدا .. آنچه .فروبسته های عقده ی بازکننده گشا؛ گره سرانگشِت  یعنی فر

های   که در آن انسانای  امروز وجود دارد، این نظم بشری غیر عادالنه، این نظم بشری
که  ؛کنند  اری فرصت عبودیت خدا را پیدا نمیبیشم مورد رد و اعتراض بشری است 

 .(25/07/1387ای،   )خامنه منتظر ظهور امام زمان است
 ت خواهد داشت: آشنا شدن با دردهای مردم دنیا دو اثر مثب

خود و دیگران را با هدفی  و درنتیجه کند می برای فرد منتظر روشنرا فلسفه انتظار : یکم
گرفتاری کامل   کند.   آماده می ها، برای ظهور امام زمان؟جع؟  مشخص، یعنی رفت 

که به عنوان  برای ظهورمردم دیگر ادیان آمادگی منظور به  : فرد منتظردوم امام عصر؟جع؟ 
ح است، گرفت.  را به یمشترک گفتمان عنصر رفتاری انتظار مطر  که تر آن توضیح بیش کار خواهد 

که در آداب و رسوم و  همه انسان ها بر اساس فطرت و سرشت خدادادی و با تمام اختالفاتی 
رچیده شدن هرگونه های فکری خود دارند؛ بدون استثنا همه منتظر عدالت، برابری و ب مکتب

، متعددبر اساس روایات (. از سویی دیگر، 125: ص1390اند )اخالقی،  ظلم و تبعیض از جامعه
 خزاز) در سراسر دنیاست ، آن هماستقرار عدالت ؟جع؟یکی از اصلی ترین اهداف قیام امام عصر

کریم اقامه عدالت، 179: ص1411و طوسی،  151ص :1401 ، رازى آرمان ( و طبق بیان قرآن 
گذشته بوده است )ر.ک: حدید:  که عدالت خواهی آرمان تمامی 25مشترک همه انبیای  (. حال 

گذشته بوده و در  انسان که جانشین انبیای  ها، خصوصًا پیامبران است؛ شناساندن فردی 
گفتمانی مشترک حول محور  های مقدس نیز از او یاد شده است؛ فطرت کتاب ها را با ایجاد 

کند و در مرحله بعد، با بیان دستاوردهای حکومت امام   جمت میمهدی موعود؟جع؟
کارآمد را تشنه حکومتی  های سیاسی و دولت عصر؟جع؟ مردم خسته از انواع ایدئولوژی های نا

که در سراسر دنیا نظیری برای آن وجود ندارد. متفکر شهید، سید محمدباقر صدر معتقد  می کند 
که برای عملی شدن تحول بزر خ خواهد داد؛ تنها است  که با ظهور حضرت مهدی؟جع؟ ر گی 

کرم؟لص؟ این شرط وجود داشت؛ بلکه عامل  کافی نیست؛ چون زمان پیامبر ا وجود رهبر صالح 
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که انسان متمدن  اساسی برای ایجاد این فضای مناسب، همانا احساس پوچی و بیهودگی است 
لم بشری از تمدن است. به عبارت های مخت آن روز خواهد داشت و منشاء این احساس، تجربه

که می دیگر، انسان در نهایت به جایی می کمک نیاز دارد و از عمق جان،  رسد  فهمد شدیدًا به 
 (.79: ص1388کند )صدر،  توجه خود را به عالم غیب یا منبعی مجهول معطوف می

که پر از رنج کالن به اوضاع جوامت دنیا  تواند  هاست، می یها و بی عدالت در نتیجه وجود نگاهی 
کند.  به انتظار جهت دهد و همه مردم را حول محور منجی آخرالزمان جمت 

 عنصر انگیزشی .2
که می« عنصر انگیزشی»که آغاز شود و تداوم یابد، نیازمند  هر عملی برای این توان آن را   است 

گرف ته شود و انتظار موتور محرک رفتار نامید. برای انتظار نیز چنانچه عنصری رفتاری در نظر 
گردد؛ برای ایجاد عمل متناسب با انتظار، به عنصر  بدون عمل و تالش انتظاری انحرافی قلمداد 

که خاصیت انرژی بخش بودن را در مسیر انتظار داشته باشد.   انگیزشی نیاز است 
که می تواند در شخص منتظر، نقش انگیزه دهنده را   در اندیشه مقام معظم رهبری، عنصری 

کند،  که این واژه مکرر در بیانات ایشان در مقوله مهدویت به« امید»ایفا  کار رفته و امید را   است 
 در خون منزله به( و 14/03/1394ای،   ترین خاصیت اعتقاد به مهدویت )خامنه به عنوان بزرگ

اند. ضرورت وجود امید در فرد  ( دانسته25/09/1376ای،   )خامنه جسم در روح حکم در و کالبد
ح است:   منتظر از دو زاویه قابل طر

که به آمدن شخصی امید ندارد، منتظر آمدن او  یکم: کسی  وابستگی اصل انتظار به امید؛ زیرا 
کرد.   نیز نخواهد بود و لذا خود و امکانات خود را برای آمدن آن فرد آماده نخواهد 

که  های مسیر انتظار؛ زیرا انسان منتظر در عصر غیبت، عالوه بر این : عبور از پیچ و خمدوم
های مسیر  یار دشمنان مبنی بر عدم فرا رسیدن ظهور را خواهد شنید؛ دشواریهای بس  شماتت

که این دشواریآماده سازی جامعه برای تحقق ظهور را نیز پیش کند و در  رو دارد  ها را باید حل 
که در مفهوم   وجود دارد. « امید»نتیجه همه این موارد، نیازمند پشتوانه بزرگ انگیزشی است 

ج کلی قرآنی استنتاج شده و آن، اصل حرمت  عالوه بر این اصل انتظار فر یأس »که از یک اصل 
ج در روایات نیز (؛ 406، ص24: ج1380است )مطهری، « اهلل از روح فراوان به امید در زمینه فر
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کرده ج  ؟جع؟در بخشی از این روایات، زمان ظهور امام عصراند.  اشاره  پس از ناامیدی از فر
گویدانسته شده  کرم یاست؛   ،نشوندناامید  ؟جع؟از آمدن مهدی موعود ؟لص؟تا امت پیامبر ا

ج اتفاق نخواهد افتاد:  فر
کرم؟لص؟: . 1 َست إَذا أنَت  َکیَف »پیامبر ا

َ
يت اسَتیأ ، ِمَن  اّمَ ِن  ِمثُل  َفَيأتهيا امَلهِدّيِ مس َقر  «الّشَ

 .(90: ص1421)حلی، 

ْمرَ  َهَذا ِإّنَ »: ؟ع؟امام صادق. 2 تِ  اَل  اأْلَ
ْ
 (.370، ص1: ج1407)کلینی،  « ِإَیاس َبْعَد  ِإاّلَ  یُکْم َیأ

که این دسته از روایات، با ایجاد امید برای ظهور  شاید در نگاه نخست چنین پنداشته شود 
اهلل؟جع؟ و اهمیت آن نزد بزرگان شیعه و نیز با برخی از روایات منافات دارد؛ اما  حضرت بقیة

که روایات مذکور در مقام بیان نشانه گویای آن است  های  ای از نشانه دقت در چنین روایاتی 
خ ظهو که پیش از ظهور حضرت به صورت عمومی در میان مسلمانان ر ر امام عصر؟جع؟ هستند 

ج، امری پسندیده است و یکی از  کردن مردم از فر که ناامید  خواهد داد و این بدان معنا نیست 
گسترش ناامیدی باشد؛ چنان وظایم منتظر در زمینه های دیگری همچون  که نشانه سازی ظهور 

که در روایات متعدد آمده است؛ هرگز به 341، ص 1: ج1407ظلم )کلینی، پر شدن زمین از  (؛ 
معنای تجویز ظلم نیست. بر همین اساس، مقام معظم رهبری همواره بر ایجاد امید و نقش آن 

اند. عوامل زمینه ساز برای ایجاد امید در منتظران از منظر رهبر انقالب  در انتظار تذکراتی فرموده
ح  ذیل قابل تبیین است:  اسالمی، به شر

 بیان برکات حکومت مهدویالف( 

وجود آینده روشن پس از ظهور امام عصر؟جع؟، نوید بخش منتظران و عراملی انگیزشری بررای 
آماده سازی جامعه به منظور رسیدن به آن دوران بابرکت است و در اندیشه مقرام معظرم رهبرری، 

نجرات جوامرت بشرر و عردالت سراسرری را بره دنبرال که  خوب دنیا پایاِن  بهمختلم  ادیان نگاهاین 
(. در نتیجره در روایرات متعرددی 21/03/1393ای،   دارد؛ نگاهی بسیار امید بخشی اسرت )خامنره

بررره ابعررراد مختلفررری از دسرررتاوردهای حکومرررت ولررری عصرررر در دنیرررا اشررراره شرررده اسرررت. بخشررری از 
که به  ل شدن عقول پس از قیام کام»دستاوردهای حکومت مهدوی، دستاوردهای معرفتی است 

اعطررای علررم لرردّنی برره مؤمنرران از جانررب خداونررد در آن »( و 25، ص1: ج1407)کلینرری،  «حضرررت
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( اشرررراره دارد و همچنررررین بخشرررری از ایررررن دسررررتاوردها، در بعررررد 474: ص1421)حلرررری، « دوران
که  کن شدن فقر و نیز بی»اقتصادی است  ( 384، ص2ب: ج1413)مفیرد، « نیازی مؤمنانریشه 

کره انسران، محلری بررای  هاست. مثاًل این فزونی نعمت ای از آن مونهن های مادی ترا آن حرد اسرت 
کرد )نعمانی،  مصرف پول  (.150: ص1397های خود پیدا نخواهد 

 ؟جع؟احساس حضور امام زمانب( 

که می های  تواند نور امید را در دل یکی دیگر از عوامل زمینه ساز در اندیشه مقام معظم رهبری 
کند، احساس حضور امام عصر؟جع؟ و نظارت امام عصر؟جع؟ نسبت به مر رفروغ تر  دم پ 

و « ظهور»منتظران، از سوی منتظران است. ایشان در یکی از بیانات خود با متفاوت دانستن 
 در مفهوم انتظار فرمودند:« حضور»

 هم و ها دل در هم اما است؛ نکرده ظهور. زند نمی ضررى حضورش احساس به او، غیبت
 کسی ،خوب  شیعه باشد؟ نداشته حضور شود می مگر. دارد حضور ملت زندگی متن در

 امید انسان به این،. نماید احساس او حضور در را خود و کند حس را حضور این که است
 (.17/10/1374ای،   )خامنه بخشد می نشاط و

که حضور حضرت مهدی؟جع؟ کبرا موارد متعددی وجود دارند   در جامعه در تاریخ غیبت 
کنند و یا در اوقات  احساس شده و برخی شیعیان توانسته اند با امام عصر؟جع؟ ارتباط برقرار 

کرده مختلفی، حضرت ولی اند. البته آن حضرت این یاری رساندن  عصر؟جع؟ از آنان دستگیری 
دند: که در توقیت خود به شیخ مفید فرمو و نظارت خویش را شامل همه مؤمنان دانسته؛ چنان

گر و میبر نمی ادی از را شما و مینه نمی فرو را شما از مراقبت ما»  شما به ها سختی نبود، نیچن ا
(. البته وجود 497، ص2: ج1403)طبرسی، « کندند می بر بن و خیب از را شما دشمنان، و دیرس می

که بنا بر ها در همه  برخی شواهد قرآنی مبنی بر نظارت ائمه اطهار؟مهع؟ بر اعمال انسان حال 
ُه  َفَسَیَرى اْعَمُلوا ُقلِّ  >َو امام صادق؟ع؟ از آیه  روایت ُنون َو  َرُسوُلُه  َو  َعَمَلُكْم  الل َ ( 105)توبه:  ...< اْلُمْؤمِّ

که می ای از آن (؛ نمونه219، ص1: ج1407مستفاد است )کلینی،  تواند امید بخش  هاست 
کند. ها بیش  مؤمنان باشد و احساس حضور امام عصر؟جع؟ را در دل  تر 
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 عنصر رفتاری. 3
گذشت، انتظار در اندیشه رهبر معظم انقالب، مبتنی بر انتظار در چنان که در بحث انواع انتظار 

های متعددی  های وحیانی؛ هرگاه بدون عمل تصویر شود، انتظاری انحرافی است و آسیب آموزه
کردن خود و جامعه برای ظهور حضرت و تحقق  به دنبال خواهد داشت. از منظر رهبری، آماده 
گر جامعه برای تحقق حکومت  کمیت امام عصر؟جع؟، وظیفه اصلی انسان منتظر است و ا حا

گذشته خواهد داشت )خامنهمهدوی آماده نباشد ای،   ، سرنوشتی مانند جوامت انبیای 
کردن خود برای تحقق هدف مذکور از 25/09/1376 (. بر اساس این اندیشه، نه تنها آماده 

کردن دیگر افراد جامعه برای استقرار عدالت امری  اهمیت باالیی برخوردار است، بلکه آماده 
ی مانند سرنوشت امت عصر امیرمؤمنان علی؟ع؟ دچار بایسته و ضروری است تا امت به سرنوشت

که از زمینه سازی ظهور  که تحمل عدالت معصوم را نداشتند. به همین دلیل هنگامی  نشوند 
گر امام؟جع؟ چنان آمادگی برای پذیرش امر معصوم به شود؛ یعنی آن صحبت می که ا وجود آید 

کنند، از ناحیه افراد یا جامعه زمینه ساز، بر کاستی وجود نداشته ظهور  ای آن حضرت هیچ خطر یا 
 (.20: ص1390باشد و زمینه سازان پذیرای والیت معصوم شوند )آیتی، 

که بایستی به آن که مراد از  ها پرداخته شود: اول این اما در این بحث دو سوال وجود دارد 
ع آمادگی است؟ و دوم این به شیعیان منحصر که آیا آمادگی برای ظهور  آمادگی برای ظهور چه نو

ای به اسم انتظار دارند؟ پاسخ به این دو پرسش از بیانات  است یا سایر ادیان و مذاهب نیز مقوله
ح ذیل است:  مقام معظم رهبری به شر

 انواع آمادگی برای ظهورالف( 
های مقام معظم رهبری در زمینه آمادگی برای ظهور، انواع مختلفی از آمادگی  بررسی فرمایش

ای،   است )خامنه« اصالح درونی خود»ها  دهد. بخشی از آمادگی ج را نشان میبرای فر
 (. امام صادق؟ع؟ فرمودند: 22/08/1379

 وکند  کاریزپرهی و باشد انتظار در ،باشد ؟جع؟قائم اصحاب از دارد دوست که هرکس
 (.200: ص1397)نعمانی،  کند حفظ انتظار حال در را ها این و باشد نیکو اخالق یادار

های استعمارگر و متجاوز است. به تعبیر  در رویارویی با قدرت« آمادگی نظامی»بخش دیگر، 
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ای،   مقام معظم رهبری، آمادگی انسان منتظر برای پنجه درافکندن با زورگویان است )خامنه
 باید ؟جع؟قائم امقی برای شما از هریک »(. امام صادق؟ع؟ در این مورد فرمودند: 30/07/1381

(. بنابر این روایت، انسان 320: ص1397)نعمانی،  «شود آماده تیر یک تهیه اندازه به کم دست
گر تنها توان تهیه یک تیر را دارد بایستی از هرجهت از جمله از لحاظ  در حد توان خود حتی ا

 نظامی آماده یاری امام عصر؟جع؟ باشد. 
کردههای  ترین آمادگی  اما یکی از مهم که رهبر انقالب به آن اشاره  ج  اند، آماده شدن برای  فر

(. زیرا بر اساس 18/04/1390ای،   در دولت مهدوی است )خامنه« پذیرش حق و عدالت»
روایات، تحمل امر اهل بیت؟مهع؟ یا والیت ائمه؟مهع؟ سخت و دشوار بوده و لذا پذیرش آن برای 

که شیعیان در عصر غیبت، در امتحانات سخت  هرکسی مقدور نیست و درنتیجه تصریح شده 
گرفت و ظهور، زمانی صورت می ج  قرار خواهند  که مؤمنان از امتحانات سخت سربلند خار گیرد 

: 1388شوند؛ زیرا اداره حکومت جهانی تنها به دست این عده ممکن خواهد بود )آهنگران، 
است و پیروزی انقالب اسالمی  طوالنی و نسبی یتحقق اهداف واالی اسالمی فرایند(. 173ص

ای،   )خامنه و رسیدن به این تمدن استظهور و تمدن نهایی اسالم  ای برای زمینهایران، 
30/11/1370). 

 ب( آمادگی تماِم ادیان برای ظهور 
در اندیشه مقام معظم رهبری، اعتقاد به مهدویت و موعود آخرالزمان به شیعیان منحصر 
نیست، بلکه اهل سنت و حتی تمام ادیان عالم )البته با وجود برخی تفاوت در جزئیات( به 

و  25/09/1376ای،   استقرار عدالت جهانی توسط منجی آخرالزمان معتقد هستند )خامنه
10/02/1397 .) 

گروهی از انسان  ویت نمیبه مهد کرد؛   توان نگاه اختصاصی داشت و ظهور را به نفت  ها تفسیر 
کلمه   زیرا آموزه کاربرد  و  «األرض»های وحیانی حکایت از جهان شمولی ظهور دارند. این مهم از 

که به برخی از آن« الّدنیا» است:  شود، قابل استفادهها ذیاًل اشاره میدر بسیاری از آیات و روایات 
ِّي َكَتْبنا َلَقْد  >َو  ُبورِّ  ف ْن  الز َ ْكرِّ  َبْعدِّ  مِّ ِّ ن َ  الذ 

َ
ُثها اْلَأْرَض  أ َي  َيرِّ بادِّ ُحوَن< عِّ الِّ يُد  >َو ؛ (105انبیاء: ) الص َ ْن  ُنرِّ

َ
 أ

يَن  َعَلى َنُمن َ  ذِّ
ُفوا ال َ ِّي اْسُتْضعِّ ًة  َنْجَعَلُهْم  َو  اْلَأْرضِّ  ف م َ ئِّ

َ
ين< َنْجَعَلُهُم  َو  أ ثِّ ُه  >َوَعَد ( و 5)قصص:  اْلوارِّ  الل َ
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ذيَن 
ْنُكْم  آَمُنوا ال َ ُلوا َو  مِّ حاتِّ  َعمِّ الِّ ُهْم  الص َ َفن َ ِّي َلَيْسَتْخلِّ  :1387 یوسفیان،)( 55)نور:  ...< اْلَأْرض ف

ْهِدّيُ ». همچنین روایات ذیل: (48ص ِذي امْلَ   اّلَ
ُ
َل ْنَيا ََيْ ( 150: ص1401)خزاز رازی، « ِقْسطا... الّدُ

وا »و  ْبِشُر
َ
ْهِدّيِ  أ ثا   َقاَل  - ِبامْلَ  .-َثاَل

ُ
َل ْرَض  .. ََيْ )طوسی، « َجْورا   َو  ُظْلما   ُمِلَئْت  َکَما َعْدال   وَ  ِقْسطا    اأْلَ

 (.179: ص1411
که مکاتب مختلم االهی به مسئله منجی آخرالزمان  از دیگر سو شواهد بسیاری وجود دارد 

کرده، این نکته در زبور داوود  رو عالوه بر ایناند. از این پرداخته کریم به این نکته اشاره  که قرآن 
ِّي َكَتْبنا َلَقْد  >َو نیز آمده است:  ُبورِّ  ف ْن  الز َ ْكرِّ  َبْعدِّ  مِّ ِّ ن َ  الذ 

َ
ُثها اْلَأْرَض  أ َي  َيرِّ بادِّ ُحوَن< عِّ الِّ  الص َ

کتاب(105انبیاء:) دهد تا  میهای ادیان نیز ما را به جهانی بودن این اعتقاد سوق  . مشاهده 
که براساس بررسی پاره آن ها، برخی معتقدند در آثار مصر قدیم نیز در مورد  ای از این بشارت جا 

کلماتی آمده است )حکیمی،  « ماشیح»ین یهود، منجی با عنوان (. در آی32: ص1386مهدویت 
که اینمعرفی شده   ،ظهور شخص خاصی در میان بنی اسرائیل نیستنکته در مورد وعده  است 

ح کری،  می بلکه فقط وعده آمدن دوران طالیی برای یهود مطر گفته (. 37ص :1388شود )شا نا
که رسیدن به وجوه  ک نماند  کاری دشوار درباره یهودیان با اشترا زیرا  است؛منجی آخرالزمان، 

اعتقاد آنان، با ظهور ماشیح به ظهور منجی را مختص یهود دانسته و حتی دستاوردهای آنان 
شود )ناس،   و قدرت جهانی به بنی اسرائیل منحصر می غیر یهود نابود شدههای  تمام امت

تر در انجیل با  بیشکه موعود آخرالزمان  همچنین مسیحیان بر این باورند .(551ص :1345
کرد. ؛ (159ص :1393ذکر شده است )عرب، « پسر انسان»عنوان  گر در آخرالزمان ظهور خواهد  ا

کارآ کیفیت و  عهدین و منابت اسالمی اختالفاتی وجود دارد؛  درمدی بازگشت عیسی؟ع؟چه درباره 
کنار حضرت مهدی که نزد شیعه  ؟جع؟نتیجه پذیرش اعتقاد به ظهور نهایی حضرت عیسی در 

در جهت تحقق حکومت عدالت  ،مشترکهای  تواند آغازی برای زمینه سازی ؛ میپذیرفته است
. زرتشتیان نیز (274: ص1396منصوری، باشد ) عیان و مسیحیان جهانگستر مهدوی میان شی

که پای  و آن معتقد هستند« رهاننده»به معنای « سوشیانس»یا « سوشیانت»نام  به منجی به جا 
آید، ظاهرًا در میان زرتشتیان دنیا، تنها زرتشتیان ایران  می انتظارهای آینده زرتشتیان به میان

که چشم به راه آمدن  چنین باورداشتی  .(397: ص1376)بویس،  هستند «سوشیانت»هستند 
مهدویت و زمینه سازی مسئله تواند اتفاق خوبی در مسیر تقارن اعتقادی و عملی در رابطه با  می
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در مقایسه با مذاهب اسالمی نیز شیعه با اهل  باشد. ایران اسالمیتحقق حکومت مهدوی در 
کات فراوانی دارد. بنا بر روایات اهل سنت،  خلیفه عادلی است  ؟جع؟رت مهدیحضسنت اشترا

است. شایان ذکر  ؟اهع؟از نسل حضرت فاطمهاو که در آینده و در آخرالزمان به دنیا خواهد آمد و 
گری مهدی موعود که نجات  امت »بلکه  ،نیست «قوم مدار» ،در اندیشه اهل سنت ؟جع؟است 

ح نجات مسلمانان، غیرمسل «مدار )فرمانیان، رسند   رفاه می مانان نیز به عدل، امن واست و با طر
 (.195: ص1386

که  بنابر آنچه دانسته شد، آمادگی برای ظهور، یعنی آماده شدن برای پذیرش حق و عدالتی 
اند. پس بر پایه اندیشه مقام معظم رهبری  های وحیانی وقوع آن را در سراسر دنیا مژده داده  آموزه

گفتمانی عدالت  برای تحقق ظهور امام عصر؟جع؟ راهی نیست جز این کره زمین  که در سراسر 
خواه ایجاد شود و مردم سراسر دنیا با تکیه بر اعتقاد خود در ظهور منجی  محور و عدالت

کنند.  آخرالزمان، خود را برای چنین حکومتی آماده 
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 گیری   نتیجه
که می« آخرالزمان» د در تواند تردی دوران امتحانات دشوار است و طوالنی بودن زمان غیبت 
ج به اطمینانرو ای از این امتحانات االهی است. از این ها را موجب شود، نمونه دل  به یقین و فر

در برخی از زیارات  است فکری عنصر لوازم از که ؟جع؟مهدی حضرت ظهور بودن ناپذیر تخلم
 تذکر داده شده است.

ها در نگاه مقام  برداشت این که است شده متفاوتیهای  برداشت تاریخ طول در انتظار مفهوم از
دعابسندگی، استعجال و انتظار  شود. معظم رهبری، به دو برداشت انحرافی و صحیح تقسیم می

که صحیح، انتظار نوع تنها «انتظار پویا»و  است انحرافیهای  برداشتخنثا،   سه دارای است 
 به کالن نگاه تنداش انتظار، فکری عنصر لوازم از یکی. است رفتاریو انگیزشی  فکری، عنصر
بر پایه اندیشه  زیرا ؛داشت خواهد دنبال به را دنیا مردم مشکالت درک که دنیاست اوضاع

 مهدوی حکومت تحقق برای دنیا مردم همهکردن  آماده بلکه ،خودکردن  آماده تنها نهرهبری، 
 برای ،انتظار اصل که است انتظار «انگیزشی عنصر» عنوان به «امید» نیروی. است الزمامری 

 دو امید ایجاد برای. استمنوط  آن وجود به انتظارهای  دشواری تحمل نیز ومنتَظر  شخص
 نظارت وامام عصر؟جع؟ در جامعه  حضور احساس»و  «مهدوی دولت برکات بیان» شیوه

کید دارند. از شیوه« جامعهایشان بر  که مقام معظم رهبری بر آن تأ  های مهمی است 
 مقام معظم رهبری اندیشه در که پویاست انتظار «رفتاری عنصر» ظهور، برای شدن آماده

 که است مهدوی عدالت و حق پذیرش برای شدن آماده نیز و نظامی آمادگی درونی، اصالح شامل
ع ترین  مهم مورد این  است. ظهور از پیش آمادگی نو
ج به اطمینان آن، از بخشی که «فکری عنصر»  و دارد سببی ارتباط انگیزشی عنصر با ،است فر
 عنصر با انگیزشی و فکری عنصر دو هر همچنین و بود نخواهد امیدی اطمینان، این بدون  لذا

 اقناع از پیش زیرا ؛است الزم رفتاری عنصر از پیش ها آن تحقق و داشتهرابطه مستقیم  رفتاری
 و بود شاهد ظهور از پیش را مؤثر و صحیح آمادگی توان نمی ،فکریهای  دهی جهت و اندیشه

 است رفتاری عنصرها  خروجی این زند. رقم می را رفتار که است انگیزشی نیروی وجود همچنین
 .است ظهور برای شدن آماده که
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