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زهرا لوكه عليخان 

چكيده
ده تا بر تـنمواده فرند كه حاكم مطلق هستى و مدبر امـور عـالـم اسـت ، ارخداو

ميـند در زا جانشين خوشانده و او رداى خليفة اللهى پـودى به نام انسـان  رجومو
سه و گناه تهديدسوهاى وه خارارا هموار دهد؛ اما از آنجايى كه گل اين هستى رقر

ا ازفادار نماند و پا رد ول با خداى خويش بسته بود،به پيمانى كه از روز ازمى كر
داخت. او بامين پركشى در زاتر نهاده و به طغيان و سره تعبد و بندگى خدا فرداير
حق و سرپيچى از او امر الهى و تعاليم انبياء او ، بندگان خداج شدن از مسيرخار

دن نظامار بواساس استود.اما برا بر آنها سد نمواه خدا را به استضعاف كشيده و رر
د ستم وى مورا كه به نحـود تا همه كسانـى رموعده فرند وخلقت به عدل، خـداو

ايانثان و پيشوارار داده و ود قرد لطI و عنايت خـواقع شده اند موراستضعاف و
ابرده كه مستضعفين در براگذار نمومانى وا به زعده رداند.اما تحقق اين ومين گرز

د در جهتهاى بالفعل خوده و از استعدادها و نيروان قيام نموگويان و ستم گرزور
ط ايمان و عملى استفاده نمايند.همچنين دو شرت فكرهاى اسارنجيرگسستن ز

امين راثت زاسطه آنها شايستگى ورار داد تا به ومين قراى جانشينى در زا برصالح ر
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آنخى ديگر از آيات قركه نور و بره مبار از سور٥٥اساس آيه عده برپيداكنند.اين و
اهد خو(ع)ت مهدىمان حضر در ز(ع)ه أطهارّل از أئمايات و احاديث منقوو نيز رو

مت مطلق دنيا بهى است كه در آن حكود .بر همين اساس جهان در انتظار روزبو
اهد افتاد كه به خداى يگانه ايمان داشته و اعمـال ودست پاكان و صالحانى خـو

ت الهى است .اساس حق و حقيقت و مبتنى بر فطرفتار آنان برر
مت قسط ومين،حكـواثت ز استخالف،مستضعفين، ور\آن،آيهقره ها:اژكليد و

.(ع)ت مهدىعدل،ايمان و عمل صالح،حضر

مقدمه
ه شريعتد، آن گاه كه چهرهاى جهالت فرو مى روشيد دين درپشت ابرآن گاه كه خور

اى غربت تشنه و تنهافت در صحرخت معردد، آن گاه كه دردر زير نقاب ريا پنهان مى گر
د، آن گاه كه خيمه هـاىمين از خشكى بى ايمانى مـى سـوزمى ماند، آن  گاه كه كويـر ز

د،عه اتحاد با داس نفاق درو مى شود،آن گاه كه مزرديد بنا نهاده مى شوك ترايمان بر تير
ت بردد، آن گاه كه غبار قساوآن گاه كه ريشه هاى«انسانيت» با تبر بى اخالقى قطع مى گر

ذالت» از تنور«خيانت»كش «رد ستم مى پاشد، آن گاه كه شعله هاى سردل هاى پاك گر
غد، آن گاه كه فروا مى فشرميت رى مظلود، آن گاه كه چنگال هاى ستم گلوسر بر مى آور

د،ندگى تشنه آب مهربانى مى شود، آن گاه كه دشت زنگ مى باز دل ها ر\همحبت در گستر
هج كينه،صخرحمى ها جان مى دهد، آن گاه كـه مـوحم در بلور بى رآن گاه كه ماهى تـر

فتار مىjآيند،ى گرا در هم مى شكند، آن گاه كه صفا و صميميت در قاب بى مهرمت رمقاو
دست مى دهد، آن گاه كه موريانها زد رنق خوجهى رودحام بى توار دانش در ازآن گاه كه باز

شان مى كند، آن گاه كه بت نفس در آغـوا سست و ويرغ و فريب پايه هاى اعتقـاد ردرو
دد، آن گاه كه ديوت مى گرخمى تيغ شقاوى زد، آن گاه كه دستان يارها جان مى گيرآرزو

ند، آن گاه كه اسب اميد در باتالق نااميدى دستشته امنيت چنگ مى زه فرناامنى بر چهر
هjهايىاژد، آن گاه كه امن و امان واى ستم مى شوى برند، آن گاه كه عدالت تفسيرو پا مى ز

د،ستيدنى مى شودد و آن گاه كه همه چيز جز خدا پـرندگى مى گرس زبى معنى در قامـو
د و شاخه هـاىسالت» وزيدن مى گيـرخت «رق كتاب آفرينـش بـر دراء» از تورنسيم «اقـر
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ا در دستانفه هاى ايمان رد تا شكوان عدالت به جنبش در مى آ ورا در فضاى بى كرامامت ر
متند و منادى بر پايى حكوا به عطر«بندگى» معطر سازار داده و آنان رحيد قرجويندگان تو

از جلىده غيب به آوا پرى حق بر باطل ،از سرمين نمايند. پس آن گاه نويد پيروزحق بر ز
عده اى و اين و)٨١ / ١٧اء، (اإلسر»òłÓ¡UÓ�« Ú×Óo^Ë Ó“Ó¼ÓoÓ�« Ú³ÓÞUqÔ≈ Ê]�« Ú³ÓÞUqÓ� ÓÊUÓ“ Ó¼Ô�uÎUبر مى آيد كه :

س هستى در جريان اسـت.ودى در اقيانـون روالهى است كه تخلI ناپذير اسـت و چـو
امين حاكم كند و او را برزده تا انسـان رمواده فرده، ارد مالك بر هر چيز بـوند كه خوخداو

د و دين، دينستش شوايى آن تنها خدا پرمانروه فرث ملك و سلطنتى نمايد كه در حوزارو
ا تهديد مىjنمايدمين ايمان رمانى، سرزك در هر زفان كفرو شرس كه طوخدا باشد.اما افسو

ا درده و بناى ستم رش كراموا فرد با خدا رند كه عهد خومين حاكم مى شوو گاه كسانى بر ز
ندى خداواهنما ،از سوم مى آيد تا باغبانانى مهربان و رمين مى نهند.بر همين اساس الزز

اجا از تاراقبت كنند و آنان رستاده شده تا از گل هاى گلستان آن مرمين فرى اين سرزبه سو
ىا با آب هدايت آبيارده از جهل انسان رمرد پژجوان ستم حفظ نمايند. اين باغبانان ،وخز
سه و گناه مى باشند.با اين همه باز هم كـسـانـىسوهاى وده و نجات بخش او از خـاركر

نددازى مى پرنريزمين به فساد و خوا زيرپا نهاده و در زانين و سنت هاى الهى رهستند كه قو
ايىمانرومت و فرند دچار شده و حكودد تا به خشم و عذاب خداوجب مى گرو همين امر مو

ار داد تـاثى قرا مورومين رند ملك و سلطنـت زند.اين است كه خـداوام سازا بى دود رخو
ÓÊ]—_« Ú÷Ó¹ ÓdŁÔN?ÓŽ U³?ÓœU?ÍÓB�« ]�U?×?ÔÊuÓå√نـد:«ث آن شـواركسانى كه شـايـسـتـه آن بـاشـنـد،و

ه برا به كسانى مى بخشد كـه عـالوند اسـت و آن رمين ملك خـداوكه ز؛)١٠٥ / ٢١(األنبيـاء،
ى از دين خدا،در جهت برفتار نيز شايسته باشند و با پيروبندگى خدا، از نظر اخالق و ر

مت قسط و عدل تالش نمايند .پايى حكو
ثدات مـاده وراغب در مفرنه كه رث  آنjگـواراثت واثت چيست؟وراما منظـور از ور

اثتده باشى.اما ورن اين كه معامله اى كرگفته است، به معناى انتقال مالى است به توبدو
ايى است كه به نيابـت ازمانروآن مجيد آمده است سلطنت و فـرنه كه در قـرند آن گوخداو
ى از ايمان و عمل صالح به انسان ها بخشيدهدارخورط برد و به شرت مى گيرند صورخداو

د.مى شو
مين اين است كه  سلطنتاثت زمايد:ورابطه مى فر در اين ره)(رم عالمه طباطبايى حومر



٢١٦ (ع)قرآن و حكومت جهانى امام زمان  سال"بيست و يكم

د و اينمين مختص ايشان شومين در زكات زد و بران به صالحان منتقل شوبه منافع از ديگر
تدد كه در اين صـورمى گرى بركات يا دنيايى است كه به تمتع صالحان از حيات دنيـوبر

ك و گناه پاك گشته ، جامعهث شرمين از لودى زد كه :به زوخالصه مفاد آيه اين مى شو
ندگى كنند.همچنانند، در آن زك نورزى شرا بندگى  كنند و به وى صالح كه خداى ربشر

تى است كه عباركات اخرو نور از آن خبر مى دهد؛ و يا اين بر\كهه مبار از سور٥٥كه آيه 
كاتن اين مقامات هم ازبردند.چود كسب كراى خواست از مقامات قربى كه در دنيا بـر

ه از سور٧٤ت است؛ همچنان كه آيه دش از نعيم آخرمينى است هر چندكه خـوحيات ز
اثتن هدف از اين ورد.و چوه دارن به آن اشـارمنو مؤ\كهه مبار از سور١١مر  و آيه  ز\كهمبار

مان تشريعىخداى متعال و مطابق با فرمين است كه مبتنى بر نيابت ازمتى در زبرپايى حكو
هاى شايسته اى كـهط به داشتن ايمان و انجام كـارا مشروند متعال آن راو باشد لذا خـداو

Ž³ÓœUÍÓان «ثان به عنوارده و از ومتى بر مبناى عدل و عدالت باشد، نموجب برپايى حكومو

B�«]�U?×ÔÊuده است. يعنى:ابتدا اطاعت و بندگى حق و سپس عمـل شـايـسـتـه و» نام بـر
د و حاكمـان واج داده شونيكو.بديهى است چنانچه فساد و دشمـنـى در جـامـعـه اى رو

ا ناديدهستادگان الهى راهنمايى هاى فرده و نصايح و رامر الهى سرپيچى نموان از اومامدارز
اگذاران وايى آنان به ديگرمانروفتار شده و سلطنت و فرشت پيشينيان گـرنوند، به سربگير
دكت خوت و شواى حفظ قدران برمامدارم مى آيد كه زمان الزديد.پس در هر زاهدگرخو

نـددمانى كه به خداى يگانه ايمـان دارضعيت مـرد ودر جهت اصالح امور جامعه و بهـبـو
جامعه اى كه ايمان به خدا داشتهت هرى كنند كه در اين صورا يارتالش نمايند و دين خدا ر

اهش جهادكند، غالب و منصور است نه جامعه اى كهامر او عمل كند و در رباشد ،به او
١٧٣كه صافات آيه ه مبـارند متعال در سورد. همچنان كه خـداوفقط اسمى از ايمـان دار

ط استفقيت ،عمل شرسيدن به مواى رند». برمايد:«و سپاه ماست كه ايشان پيروزمىjفر
د.ت گيرضايت الهى صورى اخالص و به منظور جلب رآن هم عملى كه از رو

د و آنا بر عهده دارمت الهى نقش عمده اى رنكته ديگر هدفى است كه در ايجاد حكو
ن اساس خلقت بر پايهدد و چوهم اين است كه به قصد برپايى قسط و عدل ايجاد مى گر

متى نيز بايـدض بالعدل»پس هر حكـوات و األرعدالت نهاده شده است: «قامت السمـو
مايى كند.عدالتى كه بر مبناى آناساس آن حكم فرده و برار نموا بر عدل استود ربنيان خو
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د كهنه معنا مى شودم اين گود و در بين مرار مى گيردش قرهر امر و پديده اى در جاى خو
ان عقابند و بدكارار گيـرد احسان قران موركـارد،نيكوار گيردش قرهر كس در جاى خـو

فتارنه رد.با هر كس آن گوا نشون تبعيض رواى قانوفته شده و در اجرم گرند و حق مظلوشو
ست. بديهى است اين امر در يـكد كه شايسته اوار گيرست و در جايى قرد كه حق اوشو

د مگر آن كه حاكم آن جامعه عادل باشد و با تبعيت از دين خـدا وجامعه محقق نمى شـو
هندگانى پاك و پاكيزت از زد؛كه در اين صورا در جامعه برپاسازاى احكام او عدالت راجر

ندگانـىمن باشد ،به زن كه كار نيك كند و مؤد يا زدد:«هر كس از مردار مى گرخورنيز بر
.)٩٧ / ١٦(النحـل،ا مى دهيم»نده اش مى داريم و يقينا به هر عملش بهترين پـاداش رپاك ز

جب حيات پـاك ود موت مى گيـرى ايمان به خداصـورعمل شايسته و نيكويـى كـه از رو
ذايل اخالقىانى و كينه و ساير رد كه در آن از ظلم و دشمنى و ذلت و نگره اى مى شوپاكيز

د.كسىفته مى شوگراى آن در نظرند متعال برى خداوى نيست و بهترين پاداش ها از سواثر
د وه مندمى شوحمت الهى بـهـرت و رت و عزكه دلش متعلق به خدا شد،از علـم و قـدر

ناملى چواى عوتى ديگر جايى برا تشخيص مى دهد و با چنين بصيرخوبى حق از باطل ر
ه بر اينها نظام خلـقـت بـرا تباه مى كنند، باقى نمى مانـد.عـالوندگـى رفساد و گناه كـه ز

ادى كه بـاشـنـد،ه و نـژا از هر تـيـرار است كـه ادامـه حـيـات انـسـان هـا رانيـنـى اسـتـوقـو
ندى و وزجوش وا مى دهد كه هر يك به قدر ارزه رد و به همه اين اجازامكانjپذير مىjساز

ست و به جاند و چنان چه از اين نعمت ها استفاده دره بگيراجتماعى از نعمات الهى بهر
غم اينهـا،اهند شد.عـلـى ردار خوخوره برندگانى پاك و پاكـيـزداشته باشنـد، از لـذت ز

صا«حاكمان ستمگر،بهاد فاسد و خصول تاريخ عده اى از افرد كه در طومشاهده مى شو
انين الهى كه ضامن سعادت بشر است،سرپـيـچـىده و از قوق انسان ها تجاوز نمـوحقو

ا از آنچه كههى رده خويش ساخته و گروا برفتن انسان ها آنها رت گرمىjنمايند و با به اسار
ند،ا نـدارا از آنچه كه استحقاقـش رهى ديگـر رده و گروم كرند، محـروا داراستحقاقـش ر

فتنجب ازبين رش هاى الهى،مـوسيله ضمن زير پا نـهـادن ارزهjمند ساخته و بديـن وبهر
ند.آنان به خوبى دريافته اند كهك تمامى انسان هاست، مى شوجه مشترت» كه وّ«انساني

ان در مسير ظلممامداردم به استضعاف كشيدن آنان است ، اين زمت به مراه حكوبهترين ر
اى رده اند كه از بين آنها استضعـاف فـكـرد نمـوخوراه هاى استضعاف زيـادى بـرد به رخو



٢١٨ (ع)قرآن و حكومت جهانى امام زمان  سال"بيست و يكم

ا اسيردم رسيله آن،مـرند يافته اند تا بـه واى به بندكشيدن بندگـان خـداوه برترين شيـوثرمؤ
ا از آنهامت رمام حكوفتن زح آنها،فكر قيام و گراندن روده و پس از ميرجهالت و نادانى كر

ا مجبورش آن آنها رده و در پذيرده اند به آنها تحميل نمواده كرد ارا كه خوفته و هر آنچه رگر
مت عدلاى برپايى حـكـوگى ظالمان ،مانـعـى بـرنمايند.از آن جايى كه تـسـلـط و چـيـر

فتهگرارد استضعاف قرعى مورا كه به نوند همه كسانى ردد؛خداومين مى گرندى در زخداو
ايىعده جانشينى و پيشوديده اند، وم گرابطه محروكات او در اين رحمت و برو از نعمات ر

مين به استضعافى زاهيم بر كسانى كه در روده است:« و ما مى خومومين داده و فردر ز
دانيم».اگر چه داللت آيهمين گرثان زارايان و وا پيشوكشيده شده اند، منت نهيم و ايشان ر

ن كلى و در شكل فعلت يك قانوان گفت آيه به صورائيل است،اما مى توم بنى اسربر قو
ائيل ود كه اختصاص به مستضعفان بنى اسرع و مستمر بيان شده است تا تصور نشومضار
اى اين است كـهائيل مستضI گفت بـرنيان داشته است و اگر به بنـى اسـرعومت فـرحكو

ار مى دهد.مى گويد ماا ملك آنها قرمين را بلند مى كند و زنه خدا افتادگان ربفهماند چگو
مين كنيم و ثقل و سنگينىاى زث و پيشوارا واهيم چنين كنيم . يعنى:مستضعفان رمى خو

اد مستضعIفته و به افرد، از آنان گراه ساخته بوا گمرا كه حاكمان جبار و ستمگر رنعمتى ر
ادهان باشد،اما مـا ارمت تا ابد در دست مستكـبـراست حكون مى خـوعوانتقال دهيم.فـر

انجام چنين شد.ا به مستضعفان بسپاريم و سرمت رديم كه حكوده بوكر
مين به اين است كه مكانى و جايى به ايشان دهد كه مالـك آن جـاتمكين ضعفا در ز

اى قياما كه بره اى رهاى بالفعل و بالقوط به آن كه نيروار يابند.مشروند و در آن استقرشو
ده وا باز كرد رى خوت فكرهاى اسارنجيرسته در تالش باشند تا زفته و پيوگرند، به كاردار

بق و غرمايد:«شرند متعال مى فرا برپاكنند.همچنان كه خداوندى  رآيين عدالت خداو
ائيلت بر بنى اسردگار نيك پرور\عدهديم و وكراگذارا به آن طايفه مستضعI وكت رمين پر برز

اشتند،در همافرا برنيان ساختند و آنچـه رعوبه سبب شكيبايى آنها تحقق يافت و آنچه فـر
ن اين آيه بر مى آيد اين است كه استيالى بـنـى.آنچه از مضمو)١٣٧ / ٧اف،(األعـركوبيديم» 

ن هيچ قيد وطنشان در آن، كلمه الهى و يا قضايـى بـدومين مقدس و تـوائيل بر سـرزاسر
ك معصيتابر طاعت و ترائيل در برط به اين كه بنى اسرده مشروده بلكه قضايى بوط نبوشر

ه نيز به اين مسأله كههمين سور١٢٩ و ١٢٨كنند.در آيـات ادث صبرى هاى حوارو ناگو
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د اختصـاصا به كسانى ازبندگان خود كه حسن عاقبـت رند بر اين جريـان دارسنت خداو
ا پيشـهد.اين كه اگـر تـقـوه داراه خدا صبر پيـشـه كـنـنـد،اشـارا داشتـه و در ردهد كه تـقـو

امين راه او در شدايد صبر كنيد،اين سرزكنيد؛يعنى:از خداى تعالى استعانت جسته در ر
ن صبر ممكـنى بدود.تقواهد سپـرنيان است به دست شما خـوعوكه امروز در دست فـر

اهد داشت .سنت خدا اين است كه با تكيهام نخون ايمان به خدا دونيست و صبر نيز بدو
ائيل به جهت صبر وان گفت بنى اسرسيد.و در نتيجه مى توبر خدا و استقامت به هدف بر

\ه سور٥كت شدند.در آيه مين هاى پهناور و پر برث سرزارسيدند و وى راستقامت به پيروز
د مستضعفان بيانند در مورديك دارتباط نزند و ار  قصص پنج امر خدا كه با هم پيو\كهمبار

دل نعمت هاى خـواهيم مشمـوت نهاده مـى خـوّ.بر آنها ـ مستضعفـان ـ مـن١د: مى شـو
ى و پا برمت قو.حكو٤ان كنيم.مت جبـارثان حكوار.و٣ار دهيم.ايان قر.پيشو٢كنيم.

ا برد رهاى خوا كه از دشمنانشان از آن بيم داشتند و تمام نيـرو.آنچـه ر٥جابه آنها دهيم.
دند،به آنها نشان دهيم.ده بوضد آن بسيج كر

گند بزرد خداوانبار است.هر گاه نعمتى در نزت به معناى نعمت سنگين و گرّ.من١
جا به منظـور اردن آن رگ بوسيله بزرده و بدين وتى بربندگانش به شـمـار آورّا منباشد آن ر

گترين نعمـت كه بزر(ص)م اكرسالت پيامبـرى مى كند.مانند:نعمـت رنهادن به آن يـادآور
دشانت نهاد هنگامى كه از خوّمنان منمايد:«همانا خدا بر مـؤالهى بر بشر است و مى فر

كيه كند و به آنها كتـاب وا تزاند و آنها رايشان بخـوا برستاد تا آيات او رى فرايشان پيامبـربر
.)١٦٤ / ٣ان،(آل عمردند»اهى آشكار بود و اگر چه پيش از آن در گمرا بياموزحكمت ر

ن روز و شب ، ماه وانى چواوآن از نعمت هاى فرند در قرجه به اين مسأله كه خداوتو
اى هيچ يك از آنها كلمهده است اما برفاهى بشر و … ياد كراب ، امكانات رشيد، خوخور

ّتند به خاطر دادنش منده است، بيانگر اهميت نعمتى مى باشد كه خداوا به كار نبرت رّمن
اهب و نعمت هاست، پس بايدت» به معناى بخشيدن موّن تعبير«منگذاشته است.و چو

هبتى الهىان مود و به عنود،جدا كرت مى گيرتى كه به قصد تحقير صورّا از منحساب آن ر
ا كه بـرتـى رّكه هر كسى شايسته دريافت آن نيست، نـگـريـسـت و بـر هـمـيـن اسـاس مـن

ىارقرمين و به منظور بـرايـى در زى و پيشوهبـرن از سنخ رد چومستضعفان نهاده مـى شـو
دهموان منت ياد فـرده و از آن به عنوگ شمـرقسط و عدل و اصالح جامعه مى باشد، بـزر
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دهندگى ضعيI شمراهيم به آنان كه در زمايد:مى خوند مى فراست. به تعبير ديگر خداو
ند.شوانبارشدند، نعمتى بدهيم كه از سنگينى آن گر

ان باشند.ان به ايشان اقتدا كنند و پيشرو ديگراكنيم تا ديگرا پيشواستيم آنان ر.خو٢
د.ان بومين در دست ديگرمين كنيم ، بعد از آن كه زث زارا واستيم آنان ر.خو٣
ا ملك آنان كنيم تامين رمين مكنتشان دهيم به اين كه قسمتى از اين زاستيم در ز.خو٤

مين هيچ جايى نداشتند.يعـنـى:اريابند و مالك آن باشند بعـد از آن كـه درزدر آن استقـر
ستشابر پرانع در بردم و ايجاد مودن مرار و ذليل كراسطه خوان آن به ومامدارمتى كه زحكو

ايى از دست دادند ،به ناچار آنمانرواى حفظ و بقاى فرا برد رو بندگى خدا،شايستگى خو
اهان اينخوث گذاشتند.اينان بايد بدانند كه اگـردند به اراى كسانى كه شايسته آن بـوا برر

ده نمى كند وا بيهوى رار دهد،خدا چنين كارمين قرا جانشين آنان در زهستند كه خدا آنها ر
ا به آرزويشانجيح نمى دهد و اگر آنهـا رائيل ترطى بر بنى اسرن هيچ قيد و شـرا بدوآنها ر

ى ملكى كهد.پس بقا و پايداراهد بونه خوشان چگوفتاراى اين است كه بدانند رساند، بربر
مين دين خداحاكم شده و با عملديدند به آن است كه در آن سرزث آن گرارمستضعفان و

اساس قسط و عدلان الهى و كتب آسمانى در جهت ايجاد جامعه اى برات پيامبربه دستور
د.تالش شو

ان ستمگر بر مستضعفانمامدارگى زاسى است كه در اثر چيرفتن بيم و هر.از بين ر٥
ت با تحقـقفته است كه در اين صـورا از آنهاگرنه دفاع و قيـام رت هر گوپديد آمده و قـدر

امش تبديل شدهس به امنيت و آران و فاسقان ، اين ترفتن كافرعده هاى الهى و از ميان رو
مت قسط و عـدلب از طريق برپايـى حـكـوسيدن به كمـال مـطـلـوا به رو مستضـعـفـان ر

ى حق بر باطل و ايمان برمينه پيروزتى است در زاقع آيه بشـارار ساخته است.در واميدو
اهان عدل و داد و بر چيـده شـدناده و خواى همه انسان هـاى آزتى است بـركفر؛و بشـار

دال آن، نمروائيل و زومت بنى اسران به حكونه هاى آن مى توبساط ظلم و جور كه از نمو
مانجام محكوده  و سران الهى ايستادگى كرانى كه در مقابل پيامبران و ستمگرو ساير جبار

ى كار آمدن تهى بر كفار قريش و به رو(ص)م اكرديده اند.و نيز غلبه پيامبـربه شكست گر
متده و با تشكيل حكـوت ايمان آورم و پاك دل كه به آن حضـرگان مظلودستان و بيچـار
مايد:«او كسى است كها كه مى فركه فتـح ره مبار از سور٢٨اسر جهان آيه اسالمى در سر
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اهى خدا بسا بر همه اديان پيروز كند و گـوستاد تا آن را با هدايت و دين حق فرلش رسور
ادى كه تنها بـهد افرجون ممكن اسـت وا تحقق بخشيدند.بر هميـن اسـاس چـواست».ر

جامعـها درامر الهى نيستند، محوريت عـدالـت رند و در عمل تابـع اوزبان ايمان مـى آور
تباط دادكه برمتى ارده تر به حكوان در مقياسى گسترا مى تود لذا اين آيه رميان ببراسالمى از

داد شايسته اى باشد كه در ايمـان خـواسطه افرمين بـه ونده حق  و عدالت در تمـام زپا دار
امر الهى مى باشنـد و آنفتار صالح و شايستـه و تـابـع اوده و از نظر اخـالق و رصادق بو

(ص)د:«هم آل محمدموه آنها فر دربار(ع)ت علىانش هستند كه حضرو يار(ع) ت مهدىحضر

 هستند،(ص)ه آل محمدهم؛ اين گرووّهم و يذل عدّه مهديهم بعد جهدهم، فيعزّيبعث الل
د و بهد، بر مى انگيزد مى شـوارى كه بر آنان وحمت و فشارا بعد از زند مهدى آنها رخداو

١ار مى كند».ا ذليل و خوت مى دهد و دشمنانشان رآنها عز

(ع)ده كه از امام صـادقايت كرد از مفضل بن عـمـر رودر معانى األخبار به سنـد خـو

دمود و گريست و فر كر(ع) نگاهى به على و حسن و حسين (ص)ل خداسود:«رموشنيدم فر
ضه داشتم معناى اين كـالماهيد شد».مفضل گويد: عـرشما بعد از من مستضعـI خـو

ندن خداود:«معنايش اين است كه بعد از من شما اماميد.چوموچيست؟ فر (ص) ل خداسور
» پس اين آيه تا روز÷ËÓ½Ôdb¹Ô√ ÓÊÚ½ ÓLÔs]Ž ÓKÓ�« v]cs¹ÓÝ« Ú²ÔCÚFHÔ6 «u—_« wÚìمايد:« جل مى فرعزو

ى است».همچنين درايى تا روز قيامت در ما جارد و اين پيشوه ما جريان دارقيامت دربار
نان شتر ماده بد خو كهى مى كند چوكشى به ما رونهج البالغة آمده است:«دنيا پس از سر

ار÷ËÓ½Ôdb¹Ô√ ÓÊÚ½ ÓLÔs]Ž ÓKÓ�« v]cs¹ÓÝ«  Ú²ÔCÚFHÔ6 «u—_« wÚ åدد».سپس آيه:«د مهربان گربه بچه خو
 آمده(ع)مينه معصوّله از أئمجه به آنچه كه گفته شد، از أحاديث و أخبار منقو.باتو٢اندخو

»مهدى آل÷ËÓ½Ôdb¹Ô√ ÓÊÚ½ ÓLÔs]Ž ÓK?Ó�« v]cs¹ÓÝ«  Ú²?ÔCÚFHÔ6 «u?—_« wÚاد از آيه كريمـه:« است كه مـر
ف او درا تحت تصرب رق تا مغـرمين از مشرى ز است كه حق تعالى جميع رو(ص)محمد

من نباشد و اين نهايتداند تا آن كه در دنيا غير مـؤگرب و مقهورا مغلـوه رد و همه كفرآور
ت او سبحانه و تعالى است و غايت نعمت او و نظير اين است.ّمن

گزدر پايان كار،هر(ع) ت مهـدىمت جهانى حضرجه اين است كه حكونكته قابل تو
سط مستضعفاندتر كه پيش از آن تومت هاى اسالمى در مقياس هاى محدومانع از حكو

\عدهند واهم سـازا فرايط آن رمان شرد و هر زاهد بـود آمده است،نخوجوان به وبر مستكبـر
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د. درى نصيبشان مى شواهديافت و اين پيروز آنها تحقق خو\هحتمى و مشيت الهى دربار
ات و نتايج بر پايى خالفت و جانشينى خدا در جهان، برjپـايـى ديـنحقيقت يكى از ثمـر

مند ايمان و عمل صالح بنا نهـادهپسنديده اش؛يعنى: اسالم است كه بر پايه هاى نـيـرو
مت قسط و عدل در جهان باشد.نده حكواند بر پا دارمان مى توشده است و در هر ز

ندآن كريم به آنها داده است، عقيده دارعده هاى صريحى كه قراساس و مسلمانان بر
عده هاى خدايـىن خلقت و سنت، آفرينش بر مبناى سنت هـاى الـهـى و وكه طبق قانـو
ان و بـىكاران و تجـاوزى دنيا به نفع ستـمـگـرد و اگر در ظاهر امر چـنـد روزپيش مـى رو

ستانمت مطلق جهان به دست صالحان و حق پـرانجام حكولى سرد واعتقادان تمام شـو
انجام عدالت واهند شد و سرد خوان نابومدارتيان و زوران  و طاغواهد افتاد و ستمكارخو

ند متعالدد.همچنان كه خداوار گرقرتاسر جهان برن خدا در سراساس قانواقعى برامنيت و
هاى شايستهده و كارمايد:«به كسانى از شما كه ايمان آور مى فر٥٥كه نور آيه  مبار\هدر سور

نه كهدهد،همان گـوارمين جانشيـن قـرا در اين سـرزعده داد كه حتما، آنهـا رده انـد، وكر
ايشان پسنديده استا كه برار داد  و آن دينى رده اند،جانشين قرا كه پيش از آنان بوكسانى ر

ا بامنى را عبادت كنند و چيـزا به ايمنى مبدل كند تا مركند و بيمشـان ردشان مستقربه سو
ايد،آنانند كه فاسقانند».در اين كه مخاطبدانند و هر كس پس از آن به كفر گرشريك نگر

ند كهد:بعضى از مفسرين عقيده دارد دارجوتى وات متفـاواين آيه چه كسانى هستند،نظر
اخى ديگر مخاطب اين آيـه ر هستند،بر (ص)ل خداسواد از آيه خلفاى سه گانه بعـد از رمر

ى و تمكين دين ايشاناد از استخالف امت ومى دانند و مر(ص)ت محمدم امت حضرعمو
ث داده آن چنان كه به امت هاىا به ايشان ارمين رفشان به امنيت اين است كه زو تبديل خو

نآن است چوث داد ،عده اى بر اين عقيده اند كه آيه از پيشگويىjهاى قرقبل از اسالم ار
ى داده است كه هنوز در عالم تحقق نيافته است و حتـى در آن روز امـيـد آنخبر از امـور

ش خبر داده واتر از ظهور است كه اخبار متو(ع)ت مهدىط به حضرفت ؛يعنى مربونمىjر
ادا پر از عدل و داد مى كند همان طور كه پر از ظلم و جور شده باشد و مرمين رده كه زموفر
ست.و عده اى او(ع)ه أهل البيت ّ و أئم(ص)ل خداسو رò]cs¹Ó9¬ ÓMÔË «uÓŽÓLKÔB�« «u]�U×Óå U»�از

اداد امت است نه اشخاص معينى و اين افـره بعضى از افرهم معتقدند كه آيه شريفه دربار
ده باشند و آيه مذكور در بوcs?¹Ó9¬ ÓMÔË «uÓŽÓLKÔB�« «u]�U×Óå U[»�تند از كسانى كه مصداق «عبار
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د ازاين معناست و هيچ دليلى نه در الفاظ آيه و نه از عقل كه داللت كند بر اين كه مقصـو
 مىjباشند، نيست.(ع)ه أهل بيتّ و أئم(ص)ل خداسوآنان تنها صحابه ر

ى به اسـالمان گفت مخاطب اين آيه همه كسانى هستند كه به نحـوع مى تودر مجمو
ا كسانى كه فقط با زبان ادعاى ايمانمنتسب باشند،البته نه اينكه فقط مسلمان باشند زيـر

عده اى نـدادهند به آنها چنـيـن وند و خداوا ندارعـده رت اين وّمى كنند شايستگـى و أهـلـي
ه بر داشتنده و عـالوعده داده كه در ايمانشان صادق بـوند به كسانـى واست؛بلكه خـداو

هاى نيكى كهفتار نيز صالح و شايسته و پيرو دين خدا باشند و به انجام كارايمان ،از نظر ر
حىل و وسوخدا و رل باشند.بنابر اين اگر كسانى كه منكرمان داده مشغوند به آنها فرخداو

طه ور باشند و به سبـبدگى گناهان و فسق و فجور غوداب آلوستاخيز باشند  و در گرو ر
انين آنن ايمان آنها جز اعتقاد به طبيعت و قوى و غلبه در جهان حاكم شده باشند چوتربر

انين طبيعت و نه شريعت نيست وى جز مطابقت با قونيست پس عمل صالح آنها نيز چيز
ند به اهل ايمـان دادهعده اى است كه خـداواساس وان گفت حاكميت آنهـا بـرلذا نمىjتـو
اىأم با ايمان باشد و برد كه توار مى گيرند قرل خداون عمل صالح هنگامى مقبواست .چو

دى كه از نعمت ايمان و عمل صالحاقعى فرد.در چنين موند انجام شوضايت خداوجلب ر
هاىده و كارفت:« و كسانى كه ايمان آوراهدگرار خوه صالحان نيز قرمردار است در زخوربر

.عمل صالح)٩ / ٢٩ت،(العنكبـو صالحان در مى آوريم»\همرا در زده اند البته آنهـا رشايسته كر
دى خداست .اى جلب خشنومقدمه اى بر

ا گاهحله اى عالى تر از انجام عمل صالح است زيرفتن هم مرگراره صالحان قرمردر ز
دش نشدهجوء ذات واند صالح جزا انجام مى دهد در حالى كه مى توانسان عمل صالحى ر

دن ازاسطه لطI الهى صالح بوه صالحان به اين معناست كه به ومرفتن در زگرارباشد اما قر
هبـتذ كند.كسى كه صالح باشد خـدا بـه او مـون جانش نفـوفتـه و در درواتر رعملش فـر

ا در كنار ساير نعمتها عطامى كند و به همين دليل است كه شايستگـىديت و بندگى رعبو
مايد:« و مىjفـر١١١كه طه آيه ه مباراين در سوره برا پيدامى كند.عالوميـن رجانشينى بر ز

سد».اينمن باشد، نه از ستمى و نه از كاستى مى ترده و مؤهاى شايسته كرهر كس كه از كار
ا در كنار هـمآن آمده است ، ايمان و عمل صالح رى ديگر از آياتى كه در قـرآيات و بسيار

ا تنها نمىjبيند و در هر حـالد رند خومن به خداوت داده است.مؤار داده و به آنها بشـارقر
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اسد و از ايندjببيند،نمى هرجه خوا متود مى يابد.او از اين كه ستمى را پشتيبان خوخدا ر
ا مى داند خدا بر اعمال او ناظـرد زيرحشتى ندارد هم وكه دچار نقصان و يا شكست شـو

د و ازار مى گيره صالحان قرمرقتى چنين شد در زد  و وا ناديده نمى گيراست و پاداش او ر
دد.دار مى گرخوراهب خاص الهى برمو

اى اين كه عمل صالح اگرده است برا مقيد به ايمان كرآيه استخالف، عمل صالح ر
فته وار گرد تهاجم كفر قراند موراه نباشد،مى توانه الهى نداشته باشد و با ايمان همرپشتو

تاسطه ايمان و عمل صالح است كه انسان ها به اطـمـيـنـان و بـصـيـرد.به واز ميان بـرو
اىا پيدامى كنند.برمين راثت زند و شايستگى ورند نائل مى شوشايستهjاى نسبت به خداو

اهاه تنها يكى اسـت و آن هـم ردات، رجـواى تمام موتش و بلكـه بـرانسان بر حسب فـطـر
اهذ شيطان از ايـن راسطه نفـود و اگر كسـى بـه وكب ايمان طى مى شـوخداست كه بـا مـر

ارباشد.عده داده است اميدوند به آن ود، نبايد به آنچه كه خداوف شومنحر
اد از خلفاى قبل از ايشان كه خـداان گفت كه مرجه به آنچه كه گفت شد مى تـوبا تو

د كـهاهند بومنين از امت هاى گذشته خـوا داده است،مؤمين به آنها رعده جانشينـى درزو
ما نجات داد.مانندقومنين خالص آنهـا رده و مؤا هالك كـرند كفار و منافقين آنهـا رخداو

دند و خدا نجاتشاناى خدا خالص كرا برد رد و صالح و اينان كسانى هستندكه خوح و هونو
مانى كه ايمان بهدند و تـا زندگى كرداد و در نتيجه جامعه صالحى تشكيـل داده و در آن ز

د و همين كهمت آنها بر پا بواج دادند،حكود روا در ميان خوك و ستم رهيز از شرخدا و پر
مين نهادند،مهلت آنـهـا وا در زكشـى رد و بناى طغيان و سـرت پيداكـردل هايشان قسـاو

ام و بقاىفت كه دوان نتيجه گرسيد بر همين اساس مى تومت شان به پايان رار حكواستمر
د.ام و بقاى ايمان و عمل صالح بستگى دارمين به دوى زايى بر رومت و پيشوحكو

فته است،آن اسـت كـه دره رمين كه در اين آيـه بـه آن اشـارثيـن زارايـط واز ديگر شـر
كد؛عبادتى كه با شـرده شودد،عبادت حق تعالى به جا آورمت حقى كه برپا مىjگـرحكو
د.كه ازت نگيرى صوراسته هاى دنيوسيدن به سعادت و خواه نباشد و فقط به قصد رهمر

ا در اسالم عبادتد.زيرت مهم اسالم با بينش هاى مادى مشخص مى شوهمين جا تفاو
فقيـت درسيدن به مـواى را برانينى است كه انسان هـا راعد و قوبه معناى پاى بندى بـه قـو

ى كه در آن قصدى مى كند و بر همين اساس هـر كـاردى و اجتماعى يارشش هاى فـركو
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ت عبادتى مانندد حتى اگر در ظاهر امر صورب مى شوب الهى باشد، عبادت محسوتقر
بسيدن به كمال مطلوا نداشته باشد؛ اما در بينش هاى مادى دين در معناى ره رنماز و روز

ستانه و حاكميت زوربه كاراد پرتقاء سياست نژمينه و ارفت در اين زم طبيعى و پيشردر علو
ب جستن بهديت و بندگى و تقـرد.در جامعه اى كه تنها خداى يگانه به قصد عـبـومىjرو
عده خدا بر ايجاد آسايش و ايمنى در آن جامعه تحقق مى يابد؛اصل درد وستش شواو، پر

امتامتى غير از كرميت پيدا كند و بنيان هر كراين عبادت آن است كه اخالص در آن عمو
ع آن قدرضود.اين موستش خدا شودد.هيچ عاملى نبايد مانع بندگى و پرى منهدم گرتقو

فته و به همين دليل ازگرارد ظلم قرا كه مورند كسانى رد كه خداودر سعادت بشر اهميت دار
مان داده است تا جايىده و به آنان فرد نمومين خوك سرزمانده اند امربه ترستش حق بازپر
ستش كنند:«اى بندگان من كها پرانند خدا رادانه بتوندگى انتخاب كنند كه در آن آزاى زا برر

مينط تمكين در ز شر)٥٦ / ٢٩ت،(العنكبوستيد»ا بپراخ است تنها مرمين من فرده ايد زايمان آور
ست.امين اوند و انجام فرعبادت خداو

ت است از اينمايد:تمكين دين عبارابطه مى فـر در اين ره)(رم عالمه طباطبايىحومر
اسبكش رد و امرى مانعش نشـوار دهد،يعنى:هيچ كفرد عمل قـرا در جامعه موركه آن ر
ه آن اختالف و تخاصمى نباشد.د اعتقاد همه باشد و دربارفش مورل معارد ،اصونشمار

ا به ايشان اضافهايشان پسنديده است و اگر دين راد از دين ايشان،دين اسالم است كه برمر
د.د آنان بوت خود و نيز از اين جهت كه دين مقتضاى فطرام بود از باب احتركر

ى كهد، به طـورا پاى بـر جـا دارمايد:دين پسنـديـده ايـشـان ردر جاى ديگـر مـى فـر
ع آن، ديناى احكام و عمل به فروى هايشان در اجـرل و سهل انگاراختالفشان در اصـو

ه اجتماعشان از لكه نفاق پاك باشد؛ امنيت و سالم بر مجتمعارد و همول نسازلزا متزآنها ر
سند و نـه ازد بترى كه نه از دشمنان داخلى بر ديـن و دنـيـاى خـوآنان سايه افكند بـه طـور

جى و نه دشمنى علنى و نه پنهانى.دشمنان خار
سن تران آن بدوارگزده است كه كارى گسترادى و امنيت به قدرمتى آز در چنين حكو

ند بها خداوند و مجتمع آنان را بيان مى دارد راحت مطالب خوا انجام داده و با صرد رخوكار
ّىد و هيـچ ربستش نشوى پرمجتمعى ايمن مبدل مى كند تا در آن جز خداهيچ چيز ديگـر

ك منشاء تمامـىد و شرا ندارك را آيين الهى اصال تحمل شـرغير از خدا قائل نباشد.زيـر
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گز به هيچ گناهى اقدام نمى كند.پسا اطاعت نكند هرانسان غير خدا رگناهان است و اگر
د:موع عبادت است.و اين كه فرد يك نوهر گناهى طاعتى است از غير خدا و اطاعت خو

»¹ÓFÚ³ÔbÔ½ËÓM?¹ ô wÔAÚd�ÔÊuÓÐ ý wÓOÚ¾?ÎU«،ناظربه همين امر است.يعنى:عبادت آنـهـا)٥٥ / ٢٤(النور 
د و در جهت احياى دين خداده نشوطاعت از خدا باشد و الغير تا جامعه به گناه و ستم آلو

و برپايى قسط و عدل تالش نمايد.
ه كاشـانـىّم مال فتح الـلحود يا در آينده؟مـرن تحقق مى پـذيـرند اكنـوعده خـداواما و

ف به امنيـتعده استخالف ـ جانشينى ـ  و تمكين و تـبـديـل خـومايد:در اين آيـه ومىjفر
مان مستقبل باشد و ايـنمان حال نباشد بلـكـه در زى باشد كه در زعده به چيـزده و وموفر

ا كه به اجماع جميـعه باشد.زيرمان خلفاى ثالثه مذكوراد،زاند باشد كه مرهنگام نمى تو
هم»ّد نه از جانب حق تعالى؛ پس «ليستخـلـفـنامت،خالفت ايشان با اختيار مهمـان بـو

ده،مود كه حق تعالى  بيان فـرجهى نبومان بر وشامل ايشان نباشد و تمكين آن نيز در آن ز
جهى كه اذالل همه اديان نمايد و ايناد آن غلبه دين اسالم است بر همه اديان بر وا مرزير

ـ در حوزم همه كس است كه در آن زمعلو ـ بيشتر دنيا  د؛ف كفار بوه تصرمان،معظم عالم 
مهم متصI به اين به عمو(ص)ن امت پيغمبرم نباشد چوف به امن نيز به عموپس تبديل خو

منه ماضيه إلى ظهور هذهف به امن تام در ازن تمكين تمام و تبديل خوصفت نيستند و چو
 باشد. (ع)مانمان ظهور صاحب الزده، پس آن در زالغاية نبو
 استخالف در آيه جز با اجتماعى كه با\عدهمايد:وم عالمه طباطبايى هم مى فرحو مر

د،با هيچ مجتمعى قابل انطباق نيست و مجتمع طيب و طاهر بر پا مى شو(ع)ظهور مهدى
ن در دنيا منعقد نشده است و دنيـا ازگز تاكنـود هربا صفاتى كه از فضيلت و قداسـت دار

د نديده ، ناگزير اگرن جامعه اى به خوسالت گشته تاكنوث به ر مبعو(ص)ى كه پيامبرروز
(ص)ل خداسوى كه از راترن اخبار متود.چواهد بو خو(ع)گار مهدىمصداقى پيدا كند در روز

د شده از انعقاد چنين جامعـه اى خـبـرارصيات آن جناب و در خصـو(ع)ه اهل بيـت ّو أئم
.(ع)ت مهدىا مجتمع صالح بدانيم نه تنها حضرى سخن در آيه رمىjدهد كه رو
دا در پيش دارى رد كه جهان روزى كران چنين نتيجه گيرات مى توع اين نظراز مجمو
اهد افتاد كه به خداى يگانـهمت مطلق دنيا به دست پاكان و صالحانى خـوكه در آن حكو

ت الهى است.ايناناساس دين حق و مطابق با فطرايمان داشته و عقايد و اعمال آنان بـر
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ى ديگر بـااهند داد كه در آن از يك سو با خالق هستـى و از سـوا تشكيل خـوجامعـه اى ر
تمت عدل و قسط صـورد كه به قصد ايجاد و بر پايى حـكـوند داراعمال شايسته اى پيـو

مينپاسبان خدا بـر ز(ع) ت علىمايش حضـراساس فرد.جامعه اى كه حاكـم آن بـرمىjگير
تى از تعاليم انبياء الهى و عمل به كتاب خدا و سنت حضره گير.پاسبانى كه با بهر٣است

ى از اعصار گذشته مسلطا به جاى امتى ديگر كه در عصرامت جديدى ر(ص) مل اكرسور
ند وا از دست داده اند،پديـد آورد رايى خومانـروده و به دليل ستم و طغيان فـربر امور بـو

اندگى و جامعه اى رت و حاكميت بيابند چنان زاسطه جهاد،قدرمين به وهنگامى كه در ز
ت جديد مبدلسيدن به طاغوت رانتخاب مى كنند كه صالح است.يعنى:پس از به قـدر

كات تحكيم بخشيدها با خدا و خلق از طريق بر پايى نماز و دادن زتباطشان رند و ارنمىjشو
تف و نهى از منكر حمايت و تقويت مى كنند و بـا عـبـارا با امر به معرود رو جامعه خـو

»ËÓ�K]tŽ Ó�U³ÓWÔ9_« Ô—uا تاكيد مى كنند:«همان كسانى كهمنين بر دشمنان دين ر مؤ\ غلبه\عده» و
هـاىكات مى دهند و به كـارنـد و زانايى دهيم نماز بـر پـا مـى دارمين به آنهـا تـون در زچو

هـا از آنند و عاقبـت هـمـه كـارهاى ناپسـنـد بـاز مـى دارپسنديده امر مـى كـنـنـد و از كـار
 الهى شامل همه  مسلمانان در تمـام اعـصـار و\عدههر چند كـه و) ٤١ / ٢٢،ّ(الحـجخداست»

امين رمتى شايستگى برپايـى در زفت تنها حكـوه ردد،اما همان طور كه اشـارن مى گرقرو
ى اصيل و باطلا حق امرحق و عدالت نهاده شده باشد زيراهد داشت كه اساس آن برخو
ديك از ميانع كه باشد در آينده اى دور يا نزضه اى به هر نوضى است و هر عارى عارامر

است اوا تحقق حق و عدل سنت خدا و خود؛زيرد مى شود حق حاكم و باطل نابومى رو
د داده تخلIعده اى كه به بندگان صالح خـوند در وند است و خداوعده قطعى خداوو و

نه تجلى مى كند كـه اين گـو(ع)منين علىالمـؤال اميرعده در كالم مود.و اين واهد كـرنخو
دمحى مىjكند هنگامى كه مـرا تابع هدايت واسته ها ر} خو(ع)ت مهـدىد:«او{حضرموفر

ار مى دهند؛در حالى كه به نام تفسير نظـريـه هـاىس هاى خويش قـرا تابع هـوهدايت ر
د،درآن مى سازا تابع قرآن تحميل   مىjكنند،او نظريه ها و انديشه ها را بر قرد رن خوناگوگو

دد و چنگ و دندان نشان مىjدهد،با پستانjهايىخته مى گرآينده آتش جنگ ميان شما افرو
گاهى شمامى آيد.آد به سـوگين دارهر آپر شير كه مكيدن آن شيرين،اماپايانـى تـلـخ و ز

ى حاكميت پيدا مى كند كـهمامدارا از آن هيچ شناختى نيسـت، زدايى كه شمـا رباشيد فر



٢٢٨ (ع)قرآن و حكومت جهانى امام زمان  سال"بيست و يكم

ا بر اعمـالمت ها ران حكوارگزى است.عمال و كـارمتjهاى امروزغير از خاندان حكـو
ناى او بيروا بـره] رد [معادن  طال و نقـره هاى دل خومين ميـواهـد داد،زبدشان كيفر خـو

ا به شـمـامت حق رش عادالنه در حـكـود،او روا به او مىjسـپـارد و كليدهـايـش رمىjريـز
٤نده مى كند».ك ماندند، زا كه تا آن روز مترو ر(ص)مىjنماياند و كتاب خدا و سنت پيامبر

ش هاىنده مى كنـد و ارزا زت مهدى(ع) از آن است كه دين خـدا رحقانيت حـضـر
دن به فساد و گناه، ازى آوراى نفس و رودم از هوى مراسطه پيروا كه به واصيل اسالمى ر

د.او مى آيد تا كشتـىما مى سـازنگ شده است،بر جامعه حـكـم فـرفته و يا كـم رميـان ر
ا بر قله هاى ايمانچم هدايت رس ظلم و ستم باشد،مى آيد تا پرنجات انسان ها در اقيانو

ا كه در زير خاكستر كينهjها نهفته شده اسـت، بـا آبد،مى آيد تا آتش فتنه هايـى رازبر فر
ا كه سال ها قربانى جهـل ودمانى رد،مى آيد تا مـرش سازستى خاموحيات محبـت  و دو

د،از در آورفت الهى به پـروده اند بر بال انديشه و علم نشانده و در كهكشان مـعـرستم بو
د،مى آيد تـاحدت و يگانگى مبدل سـازش وا به نواء و عقايـد رمىjآيد تا نيش اختـالف آر

خشـشا در آنان بـه درى رق بيدارد و بـرا بر سر تمام خفتگـان فـرو بـارصاعقه هاى قـيـام ر
متش معنا بخشد،ار حكوا با استقرداند و عدالت رم گرا معلومين رثان زارد،مى آيد تا ودرjآور

در ميان امت اسالمى باشد و مى آيد تا تـحـقـق(ص) مىjآيد تا آيينه دار شريعت محـمـدى
شيدع خورى  او مى آيد در سپيده دمى كه نويد بخش طلومين باشد.آرعده هاى خدا بر زو

ا دور از انتظارمين ايمان است ،او مى آيد هر چند كه دشمنانش انتظار ما رعدالت بر سرز
انجام با نوره اى است كه سر او ستار)٧ / ٧٠ج،(المعار»½]NÔrÚ¹ ÓdÓËÚ½ÓtÔÐ ÓFb?OÎ «ËÓ½ÓdÓÁ«Ô� Ód³¹ÎU≈بدانند كه«

گاننان ستارچو(ص) گاه باشيد مثل آل محمدد.كه :«آاهدكرشن خوا رومين  رش زحضور
٥د».اهد كرع خوه اى ديگر طلوب كند، ستاره اى غروستارآسمان است ؛ اگر

.١١٠ / ٤سى»،.الغيبة «طو١
.٢٠٩ حكمت /.نهج البالغة ٢
.٣٣٢ حكمت/.همان ٣

.١٣٨ \ خطبه/.همان ٤
.١٠٠ \ خطبه/.همان ٥
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