
 مجلس چهاردهم 

 آثار وجودی امام زمان

 *والمسلمینخدامرادسلیمیاناالسالمحجت

 اشاره

منـدی نظـام هسـتی و جامعـه انسـانی از وجـوف امـام  از جمله موضوعات بایسـته واکـاوی، بهره
ها و شـبهات فراوانـی  ، مـوجـب پرسش است؛ زیرا اعـتـقـاف به غیبت امام عصر عصر

منطقـی و مسـتدل از جانب فوستان و مخالفان شده و فانشمندان شیعه نیز فر صدف پاسـخگویی 
، آن اسـت کـه امـام غـایـب چــه آثــار و برکـاتی بـرای  ها اند؛ از جمله این پرسش به آنها برآمده

توانند از حضرت بهره ببرنـد؟ ایـن نوشـتار  ، مسلمانان و جهانیان فارف؟ و مرفم چگونه می شیعیان
 ی را پاسخ فهد.اختصار این پرسش اساسکوشد به که فر محورهایی چند سامان یافته، می

 ، همچون خورشیدامام غایب

اسـت؛ زیـرا ایـن پرسـش، پـیش  مندی از امام عصر های بهره از مباحث مهم مهدویت، راه
 تواند فر هدایت و رهبری جامعه تأثیرگذار باشد؟  روست که امام غایب چگونه می

                                                           

 عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی. *
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ا  »خوف فرمـوفه:  فر روایات به این پرسش جواب فافه شده است؛ مانند اینکه امام عصر ََ َ
َوأ

َْ  َعِن  ا َغَ َبْت َُ
َِ َُ اِاْنِتَف ِع ِاي ِفي َغْ َبِتي َفَك اْنِتَف ِع ِا لَّشّْمِس  َِ ب  َوْج ِْ الَس  ََ ْا امـا چگـونگی  1؛ اْْلَ

مندی از نـور خورشـید اسـت؛ زمـانی کـه ابرهـا آن را از  برفن از من فر ایام غیبتم، مانند بهره نفع
 «  یده باشند.چشمان مرفم پوش

شـدن  بت امـام بـه واقعیه غیه امام به آفتاب و تشبید: تشبیفرما ین باره میفر ا یآمل یالله جواف تیآ
 فربرفارف: یاریف بسیآفتاب پشت ابر، لطا

ه ک اند؛ چنان تکارات به فور او فر حریرات و سکت فارف و یزکمر ید، فر منظومه شمسی. خورش۳
َِ »ت فارف: یزکمر یفر نظام هست حضرت حجت ى   َاِقَ ِت   اَلِهي ِاَبَق ِئ َْ ِزَق اْلاَو ُْ  َِ الاُدْنَ   َوِاُ ّْمِنا

ُض َوالَسَّم ُء  ْْ ِِ َّمَبَتِت اْْلَ ُِ  2 ... .«َوِاُوُجو
نظـام اسـت،  یه ثبات و بقـایه ماکجاف جانبه یفارف؛ ا ین مجموعه، منافع فراوانید فر ای. خورش1

اهان و امثال یدن گییرسد، باف و باران، رو ین میز به زمیظ نیغله از پشت انبوه ابر کگرما و حرارت 
متر کاز پشت ابر،  یندارف. بله، نورافشان ید است و ابر، فر آن اثر مهمیات تابش خورشکآن، از بر

ن یه از بـکـنیفهد؛ نـه ا یل میاز منافع آفتاب را تقل یکی، فقط یب، ابرگرفتگین ترتیخواهد بوف. بد
 ببرف.

د فارف، از یه با خورشک یس به اندازه ارتباطکند. هرک یغفلت نم یاز نورافشان یا لحظه. آفتاب، ۱
برف؛  یم یاملکند، بهره ینار بزند و فر برابر آفتاب بنشکبرف و اگر بتواند همه موانع را  ینور آن بهره م

 گـذارف؛ ین بنـدگان خـدا نمـیب ین جهت، فرقیاست و از ا یض الهیف یه حضرت، مجراک چنان
 3شوف. یض میس به اندازه ارتباط خوف مستفکن هریکل

ه از نظـر کـ گونـه ه اضمحالل فشمنان گـرفف؛ آنیتواند ما یبا حضور و ظهور خوف م . امام۴
ننـده و از ک یه فارف، ضـد  عفـونکـ ییها د، به جهت اشعهیم خورشی، تابش بدون ابر و مستقیعلم

نش، مثـل یفر نظام آفـر وجوف امام معصوم؛ اما  شوف یز جزو مطهرات محسوب مین ینظر فقه
ها،  یشـتک ینماهـا نماهـا و قطـب بوفن، همـه قبلـه یه بـا وجـوف نـامریکن است یس زمیمغناط
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ه کـهـا، بل ونیلیت آن، مکـآورف و از بر یت فرمـکـو... را بـه حر ینظـام یهـا اتیماها، عملیهواپ
 1رسند. ینند و به مقصد مک یدا میر مسافرت خوف را پیا مسیارفها انسان، جهت قبله یلیم

 مندی از امام عصر های بهره جلوه

مندی فر  بوف؛ ولی این بهره مندی بشریت و جهان از امام زمان آنچه بیان شد، اصل کلی بهره
 اند: کند که برخی از آنها عبارت های متعدف نموف پیدا می عرصه

 رسانی . فیض1

که هم فر حدوث و هـم  ینش است؛ نظامینظام آفرآورنده  دیاض مطلق، پدیپرورفگار، به عنوان ف
ض را بـه ین فـیـرش ایت پذیها قابل دهیان خداوند است. از آنجا که آفریپا ض بییازمند فیفر بقا، ن

ض فر یعنوان واسـطه فـ را بـه ییها ها، انسـان دهیـن خوف و آفریم ندارند، خداوند بیصورت مستق
ـت»ها، با عنوان  ن واسطهیکه از ا نش و هم فر استمرار وجوف قرار فافه استیآفر اف شـده یـ« حج 

ت یاست. خداوند متعال، هست ونـد زفه اسـت؛ ین پیخـوف بـر زمـ یهـا و اسـتمرار آن را بـه حج 
ت الهی است. بر آن یکه نظام هستی و زندگ یا گونه به  ، منوط به وجوف حج 
ُن َح  َعِّليُ َلْو َا »فرموف:  خطاب به امام علی امبر اسالمیپ ِْ َِ   َن َُ   ََ  َخَّلا َم   الَّلا َُ َوَا َحاَواَء َوَا   آ

ض ْْ َْ َوَا الَسَّم َء َوَا اْْلَ ا را و بهشـت و ی  اگر ما نبوفیعل یا 2؛ اْلَجَنَة َوَا الَن  م، خداوند، آفم و حـو 
فربـاره حضـور   بر این اساس است که امام صـافق« کرف. ن را خلق نمییجهنم و آسمان و زم

ت ََ ٍم َلَس َخْت »د: یفرما ین میزم یبر رو حج  َِ ُض ِاَغْ ِإ  ْْ ن بدون امام بمانـد، یاگر زم 3؛َلْو َاِقَ ِت اْْلَ
َجُة َقْبَ  »همچنین، ایشان فرموف: « زف.یر یفرو م ُِ ِِ   اْل ّْلا

ََ اَع   اْل ََ ِِ   َو ّْلا
ََ ِِ   اْل ّْلا

ََ ـت،  4؛َوَاْعاَد اْل حج 
 «ش، همراه و پس از خلق است.یپ

فرماید:  ض اشاره کرفه، مییفرباره وساطت فر ف یشتریات بیگر به جزهیف یسخن آن حضرت، فر
ْحَنَعِت »

َ
ُْ َوأ ّْمَّمَإِت اْْلَْشَج 

َ
ُْ َوَجَإِت   ِاَن  أ ُْ َوِاَنا  َحْناِزُل   الِثَّم   َْ ْن َُ   اْْلَ ِض   َغْ ا ْْ َحْنُباُت ُعّْشاُ  اْْلَ الَساَّم ِء َو

َُ َوَلْو َا  ِتَن  ُعِبَد الَّل َُ َُ َوِاِعَب  ََ  ُعِبَد الَّل ُن  ِْ هـا بـه ثمـر  وهیفهنـد، م یوه میـبه سبب ما، فرختـان م 5؛ َن
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ند. بـه یرو ین میاهان از زمیبارف و گ یشوند و به سبب ما ابر آسمان م یم یرسند و روفها جار یم
همچنـین، « شـد. یده نمیم، هرگز خداوند پرسـتیشوف و اگر ما نبوف یده میما خداوند پرست یبندگ
تیشوایما پ»نقل کرفه است که فرموف:  از امام سجاف صافقامام   یهـا ان مسلمانان و حج 

 یاند. مـا کسـان که سـتارگان، امـان اهـل آسـمان م؛ همچنانینیان و امان اهل زمیخداوند بر جهان
ن را خـارج سـازف. اگـر مـا یواسطه ما رحمت خوف را منتشر کند و برکات زم م که خداوند بهیهست

 1«برف. ین اهلش را فرو می، زم نبوفیم
 شما بـوف یاز رهگذر خاک سر کو

 

 م سـحر افتـافیهر نافه که فر فست نس 
 

 معنوی  هدایت. 2

ت به ان معصومیشوایپ هسـتند؛ چـه  یبرکـات ی، فارایخداوند فر نظـام هسـت یها عنوان حج 
بـت قـرار یکه به سبب رفتـار مرفمـان فر پـرفه غ یان مرفم حضور فارند و چه زمانیکه فر م یزمان
، مربـوط بـه آشـکاربوفن امـام اسـت. ین آثار وجوفیاز ا یرند؛ البته روشن است که بخشیگ می
فارف و آن بخش، مباشرت  ین آثار وجوفیاز ا یا رفتن پاره فر ازفست یبت امام، سهمیرو، غ نیازا

و باواسـطه  یت معنـویهـدا یعدالت است؛ ول یحکومت و اجرا ییو برپا یت ظاهریاو فر هدا
 یحکومت و عـدالت، بـه حـال خـوف بـاق یان احکام و اجرایب یندگان ایشان برایله نمایوس او، به

طورکـه امـام  است؛ زیرا وظـیـفه امام، تنها بیان صوری معـارف و راهنمـایی مـرفم نیسـت. همان
مـچـنـان والیــت و رهـبــری بـاطـنــی وظیفه راهنمایی ظـاهـری مـرفم را بـر عـهـده فارف، هـ

کنـد  اعـمـال مرفم بـر عـهـده ایشان است و اوسـت کـه حـیـات مـعـنـوی آنان را تـنـظـیــم می
 فهد. و حقایق اعمال را به سوی خدا سوق می

َیْهُدوَنِبَخْمِرنـاَوَأْوَحْینـاِإَلـْیِهْمِفْعـَل»خـداونـد فـرماید:  و آنـان را  2؛اْلَخْیـراِتَوَجَعْلناُهْمَأِئَمة 
را به ایشـان   یکارهای نکرفند و انجام ک ت مییه به فرمان ما، ]مرفم را[ هداکم یانی قرار فافیشوایپ

َیْهـُدوَنِبَخْمِرنـا»همچنین، فر آیه فیگر فرموفه: .«  وحی نموفیم و از آنـان  3؛َوَجَعْلناِمْنُهْمَأِئَمـة 
 «  رفند.ک ت مییه به فرمان ما ]مرفم را[ هداکم یانی[ قرار فافیشوایامامان ]و پ
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   961  .مجلس چهاردهم: آثار وجودی امام زمان

، فارای یک نـوع هـدایت  شوف که امام عالوه بر ارشاف و هدایت ظاهری از ایـن آیـات اسـتفافه می
ف می وسـیله حقیقـت و نـورانـیــت و  باشـد و به و جذبه معنوی است که از سنخ عالم امر و تجـر 

نماید و آنها را به سـوی مـرتـبـه کـمــال و غـایــت  میبـاطن ناتش، فر قلوب شایسته مرفم تأثیر 
 کـند. ایـجـاف جـذب می

بـدیـهی است که حضور و غیبت جسمانی امام، فر این باب تأثیری ندارف و امام از راه بـاطن بــه 
شراف و اتصال فارف؛ هرچند از چشـم جسـمانی ایشـان پوشـید اسـت. فر  نفوس و ارواح مرفم ا 

ُ    الَسَبُ    أْحَن »م: ینخوا ندبه می یفعا َِ ْهِ    َاْ َن   اْلُّمَت
َ
ِض َوالَسَّم ء  أ ْْ ن یونـد بـیکجاست سبب پ 1؛اْْلَ

 «ن و آسمان؟یاهل زم
ع، تنها مذهبی است که رابطه هـدایـت الهی را میـان خـدا و »گوید:  هانری ُکربن می مذهب تشی 

فارف... تنهـا  را زنده و پابرجـا مـی خلق برای همیشه نگه فاشته و به طور مستمر، پیوستگی والیت
ت با حضرت محمد ع است که معتقد است نبو  شــوف؛ ولـی والیــت  خـتـم می مذهب تشی 

 2«ماند. کـه هـمـان رابـطـه هـدایـت تـکمیلی است، برای همیشه زنده می
 از دین پاسداری. 3

مــرفم، همــواره از زالل انــد کــه  امبرانیر پیفهنــدگان مســ افامه  ان معصــومیشــوایگمــان، پ یب
فروگذار  یچ کوششی، از هیاله یها اند. ایشان فر پاسداشت آموزه ها برفه ناب آنان بهره یها آموزه
ر ین مسـیـبا تمام وجـوف فر ا ی، امام علامبریسوز پ که پس از رحلت جان اند؛ چنان نکرفه

ن نقـش یـ، همگـی اینـیف یهـا آموزه یر رشد و تعالیفرزندان او فر مس یفشان گام برفاشت. جان
 یمنـد روفررو و بهره یز، اگرچه فسترسیبت نیفهد و فر زمان غ ل را فر منظر انسان قرار مییبد بی

و  ین الهـیـیاز آ یت خـوف فر نگهـداریسـت، امـا او فر مسـئولیممکـن ن  جانبه از امـام همه
آشـکار باشـد و چـه توان گفت: امـام چـه  یرو، م نینخواهد کرف. ازا یاسالمی، کوتاه یها آموزه

ت خداوند بر رو  ن خدواند است.یاز ف ین و برهان آشکار او فر پاسداریزم یپنهان، حج 
ت اله چین هیل  زمیکم یا»د: یفرما یم ر مؤمنانیام خدا بـا  یست که براین یخال یگاه از حج 

   3«مناک و پنهان.یا بیکند؛ چه آشکار و  ام مییبرهان روشن ق
                                                           

 .1۱7، ص ۳ج  ،عمالاقبال األ طاووس،  سیدبن. 1
2. http://rahyafte.com 
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عه یآن امام پنهان بوفه و هسـت. شـ یها تیع، فر گرو حمایار مکتب تشست که استمرین یدیترف
کننـده، بسـان  نییحسـاس و حـوافث تع یها ن باور است که آن حضرت همـواره فر عرصـهیبر ا
َُ »ت کرفه است؛ ین را فر جهت اصالح امور، هدایآفر نقش یها ارافه یبیغ یفست َفاُ  الَّلا ِْ اْم َح ِْ ِا

 َُ حَن ُِ ُِ َعَز َوَجَ   َُ ْم َحْإُزُق ِعَب  ِْ ُِ َوِا َُ ْم َحْعُّمُإ ِاََل ِْ نش را یـف یتعـال یه خـداکشان است یواسطه ا به 1؛َوِا
 «  فهد. یم یرفه، بالفش را آباف نموفه، بندگانش را روزکحفظ 

ع جلوه کرفه ، به فلیل وجوف امامی کـه روح بلنـد و  بر این اساس، امروزه اسالم که فر مذهب تشی 
 گرفف. ، حـفظ می ش مخزن اسرار الهی اسـتا سینه گشافه

، یــاری عالمــان و فقیهــان شــیعه فر  فر حفاظــت از فیــن از جـــمله اقــدامات ولــی  عصــر
اسـتـنـبـاط احکام شرعی و بیان مساهل شرع مقدس است. حل  مشکالت علمی و پـاســخ بــه 

از انحـراف فر فیـن جلـوگیری  فهد که امام عصـر های عـالمـان فیـنـی، نشان می پـرسـش
 کند.  می

 ه ایشان گفت: کاند  رفهکت یاکح  رعالمید فاضل میجماعتی از علما، از س
دم شخصی از مقابـل مـن بـه یرفم؛ فک یگرفش م ها فر صحن حضرت علی ی از شبیکفر 

 یلـیدم استاف بزرگـوارم، احمـد ارفبیرفتم، ف یکروف. وقتی نزف یر مؤمنان میطرف حرم منور ام
ه به طرف فرب حرم آمد. فر بسته بـوف؛ ولـی بـه کنیمن خوف را از وی پنهان نگاه فاشتم تا ا  است.

سی فر  که با کنید. مثل ایگو یه سخن مکدم یدن او، فر باز شد و او فاخل حرم شد. شنیمجرف رس
رون آمد و فر بسته شد. من هم از پشت سـر او رفـتم، تـا از یزند؛ آنگاه از حرم ب یگوشی حرف م

د. یـف وفه رفت. مـن فنبـال او بـوفم؛ ولـی او مـرا نمـیکشهر نجف خارج شد و به سوی مسجد 
د شـد. یفر آنجـا شـه ر مؤمنـانیـه امکوفه شد، به طرف محرابی رفت که وارف مسجد ک نیهم

رف. مـن همچنـان کـآمد و آهنگ نجـف  رونیستاف. سپس، برگشت و از مسجد بیمدتی فر آنجا ا
ه کـ طوری ام گرفـت؛ بـه مسجد حنانـه. فر آنجـا سـرفه یکم نزفیدیه رسکنیپشت سر او بوفم تا ا

رف و مـرا کـد، برگشـت و نگـاهی بـه مـن یمرا شـن  نتوانستم جلوی آن را بگیرم. وقتی صدای سرفه
ه کـنی؟ گفـتم: از مـوقعی ک ینجا چه میرعالم هستی؟ گفتم: آری. گفت: اید: تو میشناخت. پرس

ن قبـر مطهـر یـام. شما را بـه صـاحب ا نون همه جا با شما بوفهکد، تایمطهر شد  شما وارف صحن
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ل تا آخر به من اطـالع فه یقسم م م  یگـو ید. گفـت: میـفهم، آنچه امشب بر شما گذشت، از او 
ای از  فافم، فرموف: فر پـارهنان یسی نگویی  وقتی به وی اطمکام، به  ه تا من زندهکن شرط یولی به ا

ر یـه بروم خدمت امکنموف. به فلم گذشت  یل مکم مشیرفم و حل  آنها براک یر مکمساهل علمی ف
ه کـ دم، چنـانیه بـه فر  حـرم رسـکل را از آن حضرت بخواهم. موقعی کو حل  آن مش  مؤمنان

ت یـه شاه والکنموفم م گشوفه شد و فاخل حرم شدم و از خداوند مسئلت یدی، فر  بسته به رویف
ر شن وفه و از قـاهم که فرموف: برو به مسجد کدم یجواب سؤالم را بدهد. ناگهان، صدایی از قبر منو 

دم. یـرا او امام زمان توست. من هم آمدم پهلوی محراب، و آن حضرت را آنجـا فین؛ زکما سؤال 
 1گرفم. یزل برمبه من کنیدم و حضرت جواب آن را مرحمت فرموف و ایخوف را پرس  مسئله

  . امنیت4

بر طبق روایات، وجوف افراف مؤمن فر بین مرفم، منشأ خیر و برکت و موجب نـزول بـاران و جلـب 
سـوره بقـره از  16۳که فر تفسیر آیـه  منافع و ففع بسیاری از بالها و خطرها از جامعه است؛ چنان

َن »نقل شده که فرموف:  امام صافق َِ   ََ اِّلي  ِاَّماْن   َلَ اْدَفُع   الَّل ََ اْن   ُح اْن   َِ َِ اِّلي  ََ ِشا َعِتَن  َعَّماْن َا ُح
َّلُكوا َْ ََلِة َل ََ ْجَّمُعوا َعَّلی َتْإِك ال

َ
واسطه نمازگزاران شـیعه، بـال  فرستی که خداوند به به 2؛ِش َعِتَن  َوَلْو أ

، هـالک کند؛ زیرا اگر همه شـیعیان نمـاز را تـرک کننـد خوانند، ففع می را از کسانی که نماز نمی
 «  گرفند. می

واضح است که وقتی وجوف افراف مؤمن فر اجتماع، چنین برکتی را به همراه فاشـته باشـد، برکـات 
ت خدا ما کسانی هسـتیم »فرماید:  می مراتب بیشتر خواهد بوف؛ زیرا امام سجاف ، به وجوف حج 

اهلـش منـع گرفیـده نمـوفن  واسطه ما آسمان بر فراز زمین نگهداری شده و زمـین از هالک که به
ََ   َوِاَن  ُحَنِزُل : » فرماید حضرت فر افامه می« است. ُإُج   اْلَغْ  َْ ِض   َاَإَ ا ُت   َوُتْنَّشُإ الَإْحَّمُة َوَت ْْ َوَلاْو َا   اْْلَ

 َْ ْهِّل
َ
َن  َلَس َخْت ِاأ َِ ِض  ْْ    3.«ََ  ِفي اْْلَ

ول باران و انتشار رحمت خـدا و خـروج فر این فراز از بیان امام، به برکاتی فیگر اشاره گرفیده و نز
شمرفه شده است. این موضـوع، یـک اصـل قرآنـی  برکات زمین، از آثار وجوفی اهمه اطهار
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ْهَ  اْلُقإى»فرماید:  است؛ زیرا قرآن کریم می
َ
َن أ

َ
اَن الَساّم ِء   َوَلْو أ َِ ْم َاَإ ا ٍت  ِْ ن  َعَّلْ  ِْ ُنوا َواَتَقْوا َلَفَت ََ آ

ِض  ْْ َخْهن ُهْم ِاّم    ُنوا َحْكِسُبونَواْْلَ
َ
آورفنـد و  مان مییها، ا یو اگر اهل شهرها و آباف 1؛َولِكْن َ َهُاوا َفأ

ب یذکـم؛ ولـی ]آنهـا حـق را[ تیگشـوف ن را بر آنهـا مـییات آسمان و زمکرفند، برک شه مییتقوا پ
 «م.یرفکفر اعمالشان مجازات کیرفند. ما هم آنان را به ک

هـا، تقـوا را رعایـت  توان استفافه نموف، این است که اهل شـهرها و آبافی ین آیه میای که از ا نکته
نکرفند و حق را نیز انکار و تکذیب نموفند و سزاوار تنبیه و مجازات الهی گرفیدنـد؛ امـا فر عـین 

کنـد و برکـات زمـین از فل آن خـارج  کنیم که باران رحمـت الهـی ریـزش می حال، مشاهده می
واسـطه وجـوف اهمـه  شـوند و ایـن، امکـان نـدارف، مگـر به مند می زمین از آن بهره گرفف و اهل می

که مظهر پرهیزکاری فر زمین هستند. خداوند، نه تنها به جهت وجوف آنـان برکـاتش را  اطهار
فر  اهمـهسـبب کرامـت و عظمـت  کند، بلکه بالها و آفـات را نیـز به از اهل زمین فریغ نمی

وسیله  فهد تا شاید به های گنهکار مهلت می سازف و به انسان پیشگاهش، از اهل زمین برطرف می
ولـی  2؛َوماماَنالَلُهِلُیَعـِذَبُهْمَوَأْنـَتفـیِهْم»فرماید:  توبه، به سوی خدا بازگرفند. حق تعالی می

  «رف.کواهد ان آنها هستی، خداوند آنها را مجازات نخیامبر [ تا تو فر می]ای پ
عرض کرفم: علت نیاز به پیامبر  گوید: فرباره تفسیر این آیه به امام باقر یزید جعفی می جابربن

و امام چیست؟ حضرت فرموف: استوار ماندن جهان و تباه نشدن آن؛ زیـرا خداونـد، عـذاب را از 
تـا تـو فر »فرماید:  می که خداوند فارف، مافامی که پیامبر و امام فر آن باشد؛ چنان اهل زمین بر می

سـتارگان، »و پیـامبر نیـز فرمـوفه اسـت: « میان آنها هستی، خداوند آنها را عذاب نخواهند کـرف.
 3«بیت من، موجب امنیت و امان برای اهل زمین. موجب امنیت برای اهل آسمان هستند و اهل

 . حفظ شیعیان 5

شـمرفه شـده اسـت.  عصـرفر برخی روایات، حفظ شیعیان، از جمله برکات وجوفی امام 
شاید علت این مطلب، آن است که فر طول فوران غیبت، شیعیان بیشـتر فر معـرض خطـر قـرار 

 کع مبـاریـکـه آن حضـرت فر توق اند و فشمن از هر طرف به آنان هجوم آورفه است؛ چنان گرفته
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َّمِّلا َن »نوشته است:  دیخ مفیخوف به مرحوم ش ْْ َُ َن  َغْ اُإ  َوَلاْو َا   ِلاِهْ ِإُ ْم   َوَا َن ِسا َن   ْم ِلُّمَإاَعا ِتكُ   َِ
َواُء َواْصَطَّلَّمُكُم  ِلَك َلَنَزَل ِاُكُم الَْلْ نمـاییم و بـه یـاف شـما هسـتیم؛  ما همیشه مراعات شما را می 1؛َُ

 «  کرفند. ریخت و فشمنان، شما را لگدمال می ها بر شما فرو می ها و گرفتاری وگرنه فشواری
 گوید:  نی میالله العظمی ناهی آیت

ل و اشغال ایران توسط روس ها، فشار و سختی ملت ایران  ها و انگلیسی فر فوران جنگ جهانی او 
متوسل شدم و با چشمانی گریان خوابیـدم. فر عـالم  به اوج خوف رسید. شبی به امام مهدی

زیـر آن  ای زن و بچـه ه فر حال سقوط است و عـدهکل نقشه ایران فیدم کرؤیا، فیوار بزرگی به ش
  شیدم. فر این حال، امام زمانکه فر خواب فریاف کبوف  کاند. وضعیت به قدری هولنا نشسته

شان را به طرف فیوار گرفتند. فیوار سر جـای خـوفش قـرار گرفـت. ایشـان کآمدند و انگشت مبار
شـوف، خطـر هسـت، ولـی مـا  ند، خـم میکشـ فرموفند: اینجا، خانه شـیعه، خانـه ماسـت، می

 2فاریم. ند؛ نگهش میکگذاریم سقوط  نمی
که از حال مرفم آگاه است، فر میان افرافی که اعتقاف بـه  وجوف ملکوتی و معصوم امام عصر

فاننـد، موجـب  تر و فلسـوزتر می امامت وی فارند و او را از هرکس فیگر نسبت به خـوف مهربـان
ت روحی برا ی آنهاست؛ به عبارت فیگر، وجـوف امـام، نقطـه اتکـایی اسـت بـرای فلگرمی و قو 

عنوان پناهگـاهی  بندگان خدا تا فر هنگام مواجهه با حوافث هولنـاک، بـه ایشـان پنـاه ببرنـد و بـه
بخش از وجوف امام منتفع گرفند و به تالش و کوشش خویش فر راسـتای نیـل بـه  ساز و آرام چاره

ُ  »فرمـوف:   ند. امیر مؤمناناهداف الهی و اسالمی افامه فه
ْ
ا اْحَّماَإ اْلَباأ َُ

َِ اَتَقْ َنا  ِاَإُساوِل   ُ َنا  
 َِ ْناَ الَّل َِ َلای اْلَعاُدِو  َِ ْقاَإَب 

َ
َن  أ َِ َحٌد 

َ
های جنـگ و  مـا فر هنگـام شـداید و سـختی 3؛َفَّلْم َحُكْن أ

 «تر بوف. فشمن نزفیکبرفیم. آن حضرت، از همه ما به  محاربه با فشمنان خدا، به پیامبر پناه می
 است.  بنابراین، فر عصر غیبت، تنها پناهگاه و امید شیعیان، امام زمان

 . امیدسازی و هدایت اجتماعی6

ها و نیـل  ار سـازمانکبقا و افامه  یفارف و برا یالت و سازمانکیخوف تش یبرا یا اصواًل هر جامعه
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اش فر  اجتمـاع باشـد، وجـوف و مداخلـهن رهبر فر فل یبه هدف، وجوف رهبر الزم است. هرگاه ا
محبـوس،  یهرگاه رهبر بـه عللـ یخواهد بوف؛ ول یها الزم و ضرور الت و سازمانکیهدایت تش

 یافکـامـور اجتمـاع و افـراف،  یریـگیپ یمار باشد، وجوف او بـرایض و بیا مرید و فور افتافه، یتبع
فهنـد. فر  یارهـا را افامـه مـکفافه،  د آن رهبر، فست به فست همیرا باز مرفم به امیخواهد بوف؛ ز

وجـوف  ین مطلب گواه فراوانیا یفاشتند، برا ییها ام و نهضتیه قکان ملل زنده یخ، فر میطول تار
موفـق بـه  یـکبرخورفار بـوفه، هرچنـد از نزف یات و زندگیفهد تا آن رهبر از ح یه نشان مکفارف 
امـام است؛ نمونه این امر، تبعیـد  مانده  یم داریو پا یالت آن گروه، باقکیشده، اما تش ینم یرهبر

به خارج کشور بوف؛ اما با این حال، مرفم با انگیزه بسیار به فعالیت سیاسی و اجتمـاعی  خمینی
 فافند.   خوف افامه می

ا اعتقاف به وجوف امام زنـده و نـاظر کـه بـه امـر ید گفت: آیبا ح، فرباره امام زمانین توضیبا ا
رفن کـ خصـوص آمـافه الت، بهکیت و تشینهضت است، فر حفظ وحدت جمع یالهی آمافه برا

  ست؟یام بر ضد  جور استبداف، مؤثر نیق یافراف برا
بخـش  توانـد الهـام یاو مـ یان مرفم هم نباشـد، وجـوف واقعـیجنبش فر م یکن، اگر رهبر یبنابرا
طنین صـدای رزمنـدگان هـنـوز روف که  یافمان نمی 1گرفف. یافآوریو  کد، تحر  یه امیو ما یمعنو

رســد کــه بـرای مقابلـه بـا  های غرب کشور بـه گـوش می های جنوب و فر کوه اسالم فر فشت
، فر فعاهای فرفی و جمعی خوف، نام مبارک امام  فشمن و برای بیرون راندن آنها از میهن اسالمی

ل خـوف فـروزان ساختند و بـدیـن وسـیـله، شـعـله امـیــد را فر ف را بر زبان جاری می زمان
 فاشتند.  نگاه می

ت ، حضور ُپرشور مرفم فر مراسم  فعای هر روز مؤمنان فر نماز و پس از آن به حضرت حج 
هایـی کـه یـاف و نـامی از موالی مـا  ، حضور فر مـکـان ،  خواندن زیارت جامعه کبیره فعای ندبه
ویـژه فر ، بـه نیـز فر مکـهشوف، همچون مساجد سهله و کوفه و جـمــکران و  می امام زمان

ای روشـن فارف. همچنـین، امــروزه  موسم حـج، همگـی نشـان از توجـه و امیـد آنـان بـه آینـده
عـدالتی فر غالب نقاط جهان گسترفه شده و جای پـای ظلـم را فر همـه جـای کـره زمـیــن  بـی
ــز ســازمان می ــد و نی ــزرگ و قدرتمن ــورهای ب ــد. کش ـــوان فی ــی  یکسویه های بین ت ـــر، ن الملل ـگ
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کـنــند و قـدرتی  های فنـیـایـی و غـیـرعـافالنـه خـوف را بـر جـهــان تـحـمـیــل می خـواسـت
راستی اگر اعتقـاف بـه مـصــلح بــزرگ فر میـان نباشـد، فیگـر  برای مقابله با آنان وجوف ندارف. به

رپـایی هـای فــرفی و جـمــعی فر مسـیر ب گونه امیدی برای بشر باقی نخواهد ماند و تالش هیچ
 ، متوقف خواهد شد.  قسط و عدل

فرمایـد:  فانـد و می را به آینده جهـان امیـدوار می الزمان مقام معظم رهبری، منتظران صاحب
رشــدن چـشــم الزمان منتظران صاحب» انداز زنـدگی بشـر و پایـان فوران ظلـم و  بـه مـنـو 

تواند چشمه امیـد را فر  جهانی نمیتجاوز امیدوارند و جنایات و ستم و تزویر سرفمداران استکبار 
 1«های آنان خاموش کند. فل
ت معرف یبرا ر مؤمنانیام ب یـغا یگریار و فکحاضر و آش یکیند: ینما یم یخدا فو نوع حج 

ــــو ناپ ــــا ی ــــدا؛ آنج ــــک ــــفرما یه م ُض  »د: ی ْْ ُّلااااو اْْلَ َْ ااااَمّ َاَّلاااای َا َت ُْ ااااْن  الَّلّ َِ  

 َِ ةٍ  َق ِئٍم ِلَّلّ َجّ ُِ ََّ   ِا َِ ْا  ،،  ْغُّمو ََ ََّ  َخ ِئف    َِ ْا  ، و  و ُْ ّْش ََ َِ  ِلَئََلّ َتْبُطَ   َظ ِهإا   َُ  ُحَجُج الَّلّ َن ُتا پرورفگـارا   2؛و َاِ ّ
ت چین هیزم یرو ار، و کو آشـ یمرهـ یه گـاهکـ ییها ماند؛ حجت ینم یتو خال یها گاه از حج 

 «  ف.محو و نابوف نشو ین الهیل آییم مرفم پنهان است؛ تا فالیاز ب یگاه
ت خاهف و مغمور، کسی جز پ یمقصوف امام عل کنون بـر  ه تـاکمعصوم نیست  یشوایاز حج 

ام و یـجهان مهیـای ق یالله روز شا  ن برف و ا یبت به سر میط مساعد، فر پس پرفه غیاثر نبوفن شرا
 .نهضت آن حضرت خواهد شد

                                                           

1. www. porseman.net  
، ۳8 ، ج آثار مجموعه ؛ مرتضی مطهری، ۱7، ص ۳6، ج البالغة منهاج البراعة فی شرح نهج. ابوالقاسم خوهی، 2

 .۳79ص 




