
 

 

وسازی گامواکاوی  تحقق فرج حضرت  و ارتباط آن با های نیر
 ؟جع؟عصر ولی

 1فاطمه الیاسری
 21/11/1411تاریخ پذیرش:    18/1/1411تاریخ دریافت: 

 چکیده
 حضارت کریماه دولات ظهاور و امار گشاایش ،جفار تحقاق خاواهی عادالت و منتظار انساان هر آرزوهای از یکی

 منطقای الزماه کاه اساتهایی  وزمیناه شارای  نیازمنادسااز  سرنوشت و خطیار امار ایان. اسات ؟جع؟اهللةبقیا

کش  و یافتن ارتباط میان شرط و مشروط است ظهور تحقق  را موضوح این به پرداختن ضرورت و اهمیت. 

یکای از شاروط ظهاور اسات؛ همچناین نیروساازی  غیرانساانی و انساانی از اعام نیروساازی .ساازدمای آشاکار
کههایی  گام گاام برداشات. نیروساازی بارای ظهاور حرکتای مای با شاناخت آنهاا دارد  تاوان در مسایر تحقاق آنهاا 

کااه ابتاادا از درون انسااان آغاااز ماای گااردد انسااان بایااد در مرحلااه اول خااودش را بشناسااد، و اولااین مرحلااه اساات 
گامهای  شناخت تثبیت عقاید س   عمال باه دانساته تربیات معناوی  بعادی ضارورتهاای  خاویش اسات در 

ساز، تشکیل حکومت اسالمی وبه تبع آن نیروی نظامی و سیاسی قرار دارد. این نگاشته  یروی جوان و زمینهن
گام گرفتن از آیات و روایات به تبیین  کساب ساازی  نیروهاای  با رویکردی تحلیلی توصیفی و با مدد  و ضارورت 
 .دازدپرکردن آنها به منظور محقق ساختن ظهور و ارتباط بین شرط و مشروط می

کلیدی  واژگان 
 .ور، فرج، شرای  ظهورظه ،نیروسازی، قوه

 مقدمه
خاواه، برطارف سااختن مواناع و مهیاا  عادالتهای  امروزه انساانهای  ترین دغدغه یکی از مهم

است. برخای از مواناع ظهاور  ؟جع؟عصر الزم برای ظهور حضرت ولیهای  ساختن شرای  و زمینه
کار و خاالا، مهیاا نباودن شارای  جامعاه جهاانی و نداشاتن به خواست و اراده خداوند یااران فادا

                                                        
کالم جامعة الزهراء فار . 1  .(fatemeh_ysr@yahoo)قم، ایران التحصیل سط  سه و عضو شورای انجمن 
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ژپو
هش مهدیاه

وی

تاک آحاااد بشار بارای پااشیرش حضاور مصال  جهااانی و اماوری از ایاان  آماادگی روحای و معنااوی تاک
در پاساپ  ؟ع؟هاست. تمام ایان مواناع در ساخن ناورانی اماام صاادق قبیل در حیطه اختیار انسان

حت درخواست ابومسالم را جهات قیاام رد به نامه ابومسلم خراسانی موجود است. ایشان به صرا
 کرده و فرمودند:

َماِن َزَماىِن  َ َ ْنَْل ِمْن ِرَجاِ ى َو َا ال
َ
 (.۱9 ،4جق: ۵144حیدر،  )  دَما أ

که یک قیاام عاالوه بار داشاتن رهباری مقتادر باه اماور  گویای این حقیقت است  این بیان خود 
که در صورت عدم آنها قیام مح کاه جاای قق نمیمهم دیگری نیازمند است  گردد. یکی از اموری 

یااک حرکاات انقالباای را باار های  سااتونکااه  این عااالوه باار بحاا  و بررساای دارد زمانااه اساات. امااام
گششته استوار میهای  شانه داند از ستون دیگری به نام زماناه ناام یارانی خالا، وفادار، از جان 
ی، فرهنگاای، اقتصااادی، علماای، برنااد. زمانااه بااه تمااام شاارای  حاااکم باار جامعااه اعاام از سیاسااماای

که خاود پاشیرای تحاول و انقاالب جهاانی گردد. زمانهصنعتی و حتی روحی و روانی اطالق می ای 
کاه زماناه و اتفاقاات های  زمینه ۀباشد، در زمر گفتاه پیداسات  ضروری تحقق ظهور خواهد بود. نا

کمااان و انسااان کااه در هاار بهایی  حاااکم باار آن معلااول نحااوه عملکاارد حا رهااه از زمااان زیساات اساات 
 اند. کرده

گیاری یاا  از وظای  مهم هر انسانی در مسیر ظهور نیروسازی است نیروسازی منحصر در شاکل
عصاار؟جع؟ نیساات بلکااه بااا افقاای فراتاار بایااد بااه ایاان مساائله  تجهیااز یاااران خااا  حضاارت ولاای

کااه از زمانااه او تعبیاار بااه آخرالزمااان ماای کااه کننااد بایااد بدنگریساات. انسااان قاارن چهاااردهم  انااد 
کال جامعاه و  کوچک ترین عملکرد یا حتی نحوه اندیشه او بار نحاوه تربیات فرزنادان در خاانواده، 

کناونی یاا نظام هاای آیناده تأثیرگاشار خواهاد باود؛ در نتیجاه نبایاد از آن باه ساادگی عباور  حکومت 
گسترده نیروسازی و همچنین نقش آن در تحقق ظهور و یا آماده رای  ساازی شا کرد. بررسی ابعاد 

کاه بادانیم ارتبااط وثیقای میاان نیروساازی و ظهاور وجاود ظهور زماانی اهمیات مضااعفی مای یاباد 
 دارد.

 پیشینه بحث
کااه چااه تعااداد از  پاایش نیاااز موضااوح نیروسااازی، پاارداختن بااه شاارای  ظهااور و بررساای ایاان اماار 

وقاوح گردناد. در ایان بااب یعنای چیساتی شارای  و وقاوح یاا عادم شرای  پیش از ظهور محقق می
کاوی تک آنها، پژوهش گرفته است. در حقیقت وا تک شروط ذکار شاده در  های متعددی صورت 
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روایااات و اخبااار خااود یااک چااالش اساات و تحقااق یااا عاادم تحقااق آنهااا در جامعااه منتظاار مهاادوی 
که آثار زیادی به این امر اختصا  یافته  اند. چالشی دیگر، 

سازد، پرداختن باه نقاش نیروساازی باه عناوان میها متمایز  آنچه این نوشتار را از سایر نوشته
که هر منتظار بایاد مقادمات آن را باه ترین وظیفه منتظران در عصر غیبت است؛ وظیفه اصلی ای 

کناد تاا آن کاه عادم پیاده منظور تحقق جامعاه مهادوی مهیاا  ساازی آن، او را از زمارۀ منتظاران  جاا 
 سازد.حقیقی خارج می

لی توصیفی بوده و پ  از بیان حقیقت نیروسازی در جامعاه روش پژوهش این نگاشته تحلی 
پاردازد. ترین عوامل ماوثر در نیروساازی اعام از انساانی و غیرانساانی مای منتظران، به تبیین مهم

که خارج از اختیار انسان بوده، از حیطه این نوشتار خاارج  به طور قطع عوامل موثر در نیروسازی 
تحلیلای  رویکاردچناین شاوند. هام عم از فردی و اجتماعی ذکر میاما تمام عوامل نیروساز ا. است

. جایگاه نیروسازی به عنوان یک شرط در میان شروط ظهاور اساتاین بح  مربوط به شناخت 
کاه باا تحقاق  در واقع باید دانست میان شرط و مشروط رابطه منطقی برقرار است، به ایان معنای 

بودن این معنا بر نیروسازی به عنوان یک شارط الوقوح خواهد بود. صادق  شرط، مشروط حتمی
که به آن پرداخته خواهد شد.  جای تحلیل و بررسی بیشتری دارد 

 شناسی مفهوم
گفتاه مای نیرو؛ ، شاود)دهخدانیرو به معنای زور، قوت و قدرت آمده همچنین به توانا ی نیرو 
ة  »معادل عربی واهه نیرو،  .(ش4822 توانایی موجاود درون یاک  به معنای قدرت است، به«  ُقو َ

گفته می کاه تواناایی نخال شادن را دارد. درشیء نیز قوه  بسایاری از آیاات قارآن  شود؛ مانند داناه 
صاورت مطلاق اساتعمال شاده، اماا منظاور مصاادیق آن باوده از جملاه، قادرت بادن، ه کریم قوه با

، 4ج :ق4474 غب اصافهانی،واسطه عامل خارجی یا قدرت الهی)راه قدرت قلب، قدرت یافتن ب
کلمه .(444  معینای کاار وجود آن، با که است چیزى هر معناى به قوه از دیدگاه عالمه طباطبایی 
گر در به عنوان ماال گردد، می ممکن کارها از  کاه است چیزى هر معناى استعمال شود به جن  ا

کاریم ا. (424، 4ج :ش4832 ،)طباطباایی است پشیر امکان آن با دفاح و جن  ساتعمال در قارآن 
کنار وا » واهه قوه در  ُد  ع 

َ
کاه فاراهم «َوأ کاربرد دارد و عبارت است از هار نیرویای  تنها در علوم نظامی 

که شامل جشب نیروی نظاامی، آماوزش دادن کردن آن موجب توانمندی و تقویت س اه می شود 
 (.360، 5ق: ج1426گردد)هاشمی شاهرودی، آنها، تهیه سالح و تجهیزات جنگی می
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اا»خلیاال باان احمااد در معنااای ظهااور آورده ؛ظهررور اایُبااُدو ُ الش َ گشااتن چیااز « یء  الخف  یعناای آشااکار 
(. در واهه ظهاور آنچاه اهمیات دارد مسابوق باودن آن 37 ،4ج ق:4474پنهان)خلیال بان احماد، 

ت، مقصاود ظااهر شادن حضارت بعاد از پنهان زیساتی طاوالنی  به غیبت است، در اصطالح مهادوی 
تاوان متشاکل از ساه مرحلاه دانسات: ابتادا ظهاور و آشاکار شادن، قیاام و مایاست. دوران ظهور را 

(. ظهور به معنای 195، 3ق: ج1412خروج بر ستمگران و مرحله تثبیت حکومت جهانی)الصدر، 
گشته سا   باا جماع شادن یااران و  قیام به مجرد رویت حضرت نیست؛ بلکه ابتدا ظهور حاصل 

کنناد. آنچاه در ایان نوشاتار از ظهاور ماد نظار اسات؛ مای آماده شدن دیگر شرای ، آن حضرت قیام
 مرحله اول یعنی آشکار شدن عمومی پ  از زیست طوالنی مدت است.

گشااایش اماار و برطاارف شاادن غاام اساات)فراهیدی،  َفررَر ؛ (. در 109، 6ق: ج1409بااه معنااای 
ت عالوه بر این گشایشای را فارج اصطالح مهدوی  اناد. گفتاه که فرج یک معنای عام دارد و هر ناوح 

گشاایش یعنای ظهاور آخارین مصال  جهاانی و یاا باه آثاار وضاعی  در برخی روایات معنای خاصی از 
گشته است)سلیمیان،   فرمود: ؟ع؟امام سجاد (57ش: 1383انتظار، فرج اطالق 

ْعَمِم اْلَفَرِ    اْنِكَماُر اْلَفَرِ  
َ
 ؛(34۰ ،۵ ج :ق۵31۱، ابن بابوی )ِمْن أ

 .هاست یشگشا نیتر فرج از بزرو انتظار

ش(. در علم فلسفه هر آنچاه 1377، )دهخداشرط به معنی عهد و پیمان است شرایط ظهور؛
کااه تخلاا  مشااروط از آن بااه لحااا  عقلاای و  کااه بااا مشااروط، رابطااه علاای داشااته باشااد بااه نحااوی 
کاه وقاوح ظهاور متوقا  بار وجاود آناان اسات، و  منطقی محال باشد. قبل از ظهور اموری هساتند 

کااه ایاان امااور پاایش از ظهااور محقااق شااوند. ماننااد اراده الهاای باار ظهااور حضاارت، وجااود الزم اساات 
که شرای  ظهور با عال م ظهاور متفاوتناد؛ باین  کار. نکته قابل توجه این است  یاران خالا و فدا

کشا  و خبررساانی اسات. یعنای  عالمت و ظهور رابطه علی برقرار نیست بلکه ارتباط بین این دو 
کاه ظهاور در شارف وقاوح اسات؛ اماا وقاوح ظهاور باه ا به آحاد بشر اعاالم مایه برخی از عالمت دارد 

، 2ق: ج1412وجااود ایاان عال اام وابسااته نیساات. ماننااد وجااود دجااال و قتاال نفاا  زکیااه) الصاادر، 
396.) 

وسازی ورت نیر  ضر
هاایی اسات تاا باه واساطه آن  های انقالبی در طاول تااریپ نیازمناد زمیناه و آمادگی تمام حرکت

ان جهان بر مستکبرین فاا ق آیناد، ظهاور حضارت مهادی؟ع؟ و سا   قیاام ایشاان نیاز از مظلوم
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کفاار را  هاای سالطه و قادرت این قاعده مستثنی نیست. خداوند متعال تمام راه طلبای دشامنان و 
کرده و بر حف  آمادگی مومنان سفارش فرموده است:  بر مسلمانان نفی 

ا  م م َ وْا ََلُ ِعد ُ
َ
َباِط ٱلَ  نم ِ  ٱ َتَطعُ  َوأ ِ ة َوُمن ر  رِل یُقأ َ َِ  َعتُدو َ  ِبتِ   ُهُبوَن ُِ ُكم ٱ  َن یَوَءاَخترِ  َوَعتُدو َ
م ِمن َع َا  ُدوهِنِ َِ ُم   َُ  لُ أهَنُ نِفُقتأاْ  َوَمتا عَلُ ُهتمی ٱ َِ یَ تبِ  ء ِف َش  ِمتن ُِ میِ َلت َأف َ یت ِل ٱ نتُ   ُْ

َ
 َا  َوأ

َملُ وَن   ؛(9۰ )انفا :ُِ
 خدا دشمن ،[ تدارکات] نیا با تا د،یکن جیبس آماده هاى اسب و روین از دیارد توان در هرچه و
 را آنان خدا و دشانیشناس نمی شما که _ شانیا جز را گرىید[  دشمنان] و خودتان دشمن و

 دهیابازگردان شاما خاود باه پاداشاش دیاکن خارج خادا راه در زىیچ هر و دیبترسان _ شناسد می
 .رفت هدنخوا ستم شما بر و شود می

کاه متوجاه تماام امار عاامی مای« و اعادوا»عالمه طباطبایی؟هر؟ امر در آیه را طباق فعال  دانناد 
که این آیه باه نیروساازی نظاامی اشااره مایمومنین است؛ اما این مسئله به ذهن خطور می -کند 

د ای محادود از آحااگوناه تجهیازات وظیفاه نیروهاای نظاامی، جنگااوران و عاده کند و قاعادتا  ایان
هایی باا طباع و افکاار متفااوت اماا هادف  جامعه است. به عقیده عالمه جامعه، متشاکل از انساان
کال جامعاه اسات. اماا از آن کاه مناافع جواماع مختلا  باا هام در  واحد است؛ و آن هدف حفا   جاا 

کشیده خواهاد شاد تضاد هستند دیری نمی کارشان به درگیری و اختالف  که این دو اجتماح  پاید 
کند خداوند وجود آحاد بشر و به تباع آن جامعاه را  نو برای آ که هر جامعه بتواند از حق خود دفاح 

تااک ماومنین فطرتاا  واجااب  باه قاوای غضاابیه و شادت فکار مجهااز سااخته اسات. بنااابراین بار تاک
کنند. خداوند متعال باه بنادگان خاویش مای کل جامعه اسالمی دفاح  فرمایناد هار آنچاه از است از 

کننااد، ساااود و منفعااات دنیاااایی و امکانااات در را کیاااان اساااالمی هزیناااه  ه ناااابودی دشااامن و حفاا  
، 4ش: ج4832اخروی آن عا د جامعه اسالمی و در واقع فرد فرد جامعه خواهاد شاد)طباطبایی، 

428.) 
کردن و نیرو امام صادق؟ع؟ -در راه رسیدن به هدف را بسیار ضاروری مایسازی  ارزش هزینه 

کساای ح گاار  کااه ا گیااری حکوماات امااام  یااک تیاار در راه شااکل ۀازه تهیااانااد هتاای بداننااد بااه حاادی 
کند در زمر ؟ع؟زمان  :گیردقرار می ؟جع؟یاران حضرت مهدی ۀتالش 

ِ   َعتْن 
َ
َِ  َقتتاَ   َقتتاَ   ر  یَبِصتت أ ُبأَعْبتتِدَا

َ
ن َ یلَ : ؟ع؟أ َحتتُدُكْم  ِعتتد َ

َ
وِج  أ تتُر ََ  َفتتِإن َ  َ تتْهما   َلتتْأ  َو  َاْلَقتتاِئِ  ِلُ  َا

َعاهَّلَل  تی ِْلَْن  َرَجتْأُت  ِكتِ  ینِ  ِمتْن  َذِ َك  َعِلَم  اِ َذ  َِ ِسَ توَن یفَ  ْدِرَكتُ  ی َحتی َ  ُعُ تِرُن  ِف  ْْ ْعَأاِنتِ   ِمتْن  ُْ
َ
 َو  أ

ْنَصاِرُن 
َ
 (؛34۰، ۵ق: ج۵317)نعماىن، أ
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 کاه ریت  ی ولو کند آماده قا م خروج براى شما از  ی هر :فرمود (؟ع؟صادق امام)ابوعبداهلل
 تااا انادازد ریتاأخه با را عمارش کاه دوارمیاام دارد تایین نیچنا او هکا بداناد تعاالی خاداى چاون
 [.گردد انصارش و اعوان از و]کند درك را او که آن

کنایه از هار فعالیات و تجهیاز  اما برخی معتقدند مقصود امام از سهم، تیر حقیقی نیست؛ بلکه 
اهلل  آیاات.  (65، 8ج ش:4838 )ساالیمیان،نیاارو در مساایر تحقااق حکوماات جهااانی مهاادوی است
 پردازند، به عقیده ایشان:جوادی آملی در بیانی شیوا به تبیین این روایت می

 یاا نظاامی، و علمای هاى عرصاه ساایر درخاور تیارى گااه و اسات بناان و بیان تیر گاه تیر، این
 کنایم اباالخ و نشار و دهیم توسعه و کنیم تفسیر و شره را الهی معارف که باشیم توانمند باید
 چاراخ ایان صیانت در مغالطه، و خیال و استحسان و وهم و قیاس و ح    از عقل زتمیی با و

 در ویااژه بااه مختلاا  هاى عرصااه در گوناااگون هاااى فناورى بااه تساال  بااا یااا بکوشاایم نااورانی
اى نظامی دفاح زمینه  را وحای فاروزان شاعله خاموشای زعام کاه باشیم آنانی با رویارویی مهی 

 ش:4846، اساات)جوادی آملاای تر مطلااوب سااالح، دو هاار نداشاات گرچااه پروراننااد، می ساار در
443). 

وسازی  رابطه ظهور و نیر
کااردن زمینااه های الزم و ضااروری جهاات تحقااق ایاان اماار مهاام  شاارای  ظهااور بااه معنااای مهیااا 

کاه نتیجاه یاا مشاروط بارای تحققاش بادان وابساته  است. معنای شرط در فلسفه یعنی هر آنچاه 
آید. این رابطاه از ناوح علای، معلاولی یاا سابب، مساببی نمی باشد و بدون شرط، مشروط به وجود

گاردد و است. در صورت عدم تحقق هر یاک از شارای  ظهاور، ظهاور باه لحاا  عقلای محقاق نمای
که ظهور محقاق نشاود. پا  شارای  نیاز قبال از ظهاور بایاد  این خالف عدل و حکمت الهی است 

گردند.   محقق 
کاه در ایان بخاش بایاد بادان ت کارد ایان اسات در روایاات موثاق و صاحیحی نکته مهمای  وجاه 

کیااد شااده اسات و عاادهوقاایعی ذکاار شااده کااه باار وقاوح آنهااا قباال از ظهاور تا ای آنااان را از شاارای  اناد 
که در صورت عدم تحقق گردد، مانند قتال نفا  شان ظهور واقع نمی ظهور پنداشته به این معنا 

کااه ایاان امااور از جملااه شاارای   ، وجااود دجااال، پاار شاادن زمااین از ظلاام و سااتم و...زکیااه در حااالی 
نیستند بلکه از عال م ظهور هساتند و باین شارط و عالمات تفااوت بسایار اسات. عالمات داللات بار 
کش  و حادث شدن یک پدیده حین وقوح یا بعد از وقوح آن عالمت را دارد. مانند حرکات دساته 

که داللت بار باارش بااران یاا وقاوح ط کاه  وفاان را دارد. علیارغم اینجمعی و سر و صدای پرندگان 
گفات وجاود طوفاان وابساته باه وجاود افتند اما نمیقبل از هر طوفانی پرندگان به تکاپو می توان 
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کشا  و خبردهای اسات ناه رابطاه  تکاپوی پرندگان است. در نتیجه رابطه عال ام و ظهاور رابطاه 
کااه ممکاان اساات ظهااور محقااق شااود در حااال کااه برخاای از واقعاای عیناای لزوماای، بااه ایاان معنااا  ی 

کااشب روایااات و مسااتندات تاااریخی نیست)الصاادر، هااا محقااق نشااده عالمت انااد و ایاان دلیاال باار 
 (.846، 5ق: ج4445

که ارتباط شرط و مشروط تبیین شد، ایان نوشاتار باه بررسای جایگااه نیروساازی در میاان  حال 
 پردازد.شرای  ظهور می

وسازی در میان شرایط ظهور  جایگاه نیر
کاه هور بارای ماا در حاال حاضار باه روشانی آشاکار نیسات اماا پاارهتمام شرای  ظ ای از شارایطی 

 تحقق روز موعود و نشر عدل الهی بر آنها متوق  است به شره ذیل است:
کمال بشر بوده و عادل الهای را بار جهاان که  یمتعال یوجود برنامه و طرح. 4 ضامن سعادت و 

ای، عادالت ن خاصی نباشد. بدون چناین برناماهحاکم سازد و این برنامه محدود به زمان و مکا
کمال ساعادت خاویش در ایان دنیاا  جهانی محقق نخواهد شد و عدالت ناقا یا جز ی بشر را به 

کاه در طاول تااریپ، پیاامبران وظیفاه اباالخ آن را باه بشاریت داشاتهنخواهد رساند. برناماه اناد ای 
کمال خود نخواهد رسید.  بدون ظهور به 

کل جهان را داشته باشد. در حقیقات ، معصوم یتگریو هداوجود رهبر . 5 که توانایی رهبری 
کردن چنین حکاومتی.  این شرط متضمن دو امر است وقوح انقالب جهانی و وجود توانایی اداره 

 این شرط نیز با والدت دوازدهمین امام معصوم تحقق یافته است.
کااه آماااده اجاارا  نیاارو یااا وجااود. 8 امااام های  و تنفیااش تمااام اواماار و برنامااهیااارانی متقاای و حااامی 

توانااد باادون نیاااز بااه یاااران بااا قاادرت معجاازه و کااه امااام معصااوم ماای در ایاان .هسااتند ؟ع؟معصااوم
گار چناین اماری متضااد حکمات الهای نباود اماماان های  امداد کناد شاکی نیسات؛ اماا ا غیبی قیاام 

کرم عالوه عالم ماده و جهان خلقات کردند. به باید چنین قدرتی اعمال می ؟ص؟پیشین و پیامبر ا
کاه از اماام خاود  کاه ماردم باا اختیاار خاود باه بلاوخ عقلای و معناوی برساند  بر ایان امار اساتوار اسات 

کنند  فرماید:؟ع؟ درباره ویژگی اطاعت ایشان از امام میامام صادق ،حمایت و اطاعت 
ْطَوُع َلُ  ِمَن َاْْلََمِ  ِ َل 

َ
 ؛(3۰7، ۱4ج ق:۵1۰3 ،)جملَسیِدَهاُهْم أ
خااود  یآنااان نساابت بااه مااوال ینتاار یااعو مط ینتریرپااش اماات، اطاعاات یااانکااه در م یمرداناا

 هستند.
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کسااب  شااک یکای از فلساافه بای کااه  کاه مااردم در ساایه اختیااار و معرفتای  های غیبات ایاان اساات 
کااه امااام در انتظااار چنااین بلااوخ و چنااین ماای کننااد و باایش از هاازار سااال اساات  کننااد امااام را اطاعاات 

کنون مشاخا نیسات. که چه زمانی این شرط محقق می یلی است. اما اینبد معرفت بی شود تاا
کاه چاه فاردی و در چاه زماان و مکاانی باه ایان مقاام رفیاع  وصول به معرفت و تشخیا ایان امار 
که در زمره یاران حضرت قرار بگیرد در اختیار هیچ بشری غیر از خود حضرت صاحب  گشته  نا ل 

حصول این شرط بر همگان پوشیده است. تنها یاک امار ممکان  امر نیست. در نتیجه انکشاف و
اساات داللاات باار وقااوح و تحقااق ایاان شاارط داشااته باشااد و آن خااود ظهااور حضاارت اساات. ظهااور یااا 

که محقق می گردد دال بر به فعلیت رسایدن تماام شاروط قبال از خاود از جملاه، مشروط هنگامی 
 (.844، 5ق: ج4445صدر، شرط سوم یعنی حضور یاران باوفا و مخلا ایشان است)

دهاد عدم اطالح از نحوه وقوح و زمان حدوث شرط سوم، به ما اجازه سکون و ایستایی را نمی
کاارد.  و رخ نمااودن  ی شاارا یااندر تحقااق ا یعتساار یباارابلکااه باارای تحقااق ایاان شاارط بایااد تااالش 

تظهور، دعا و تضر   در درگاه احد یروزگار آرمان هاا اعام از  تالش تماام ایان. تسودمند اس یاربس ی 
 گیرد.مادی و معنوی تحت عنوان نیروسازی قرار می

وسازی گام  های نیر
های الهی تحقق امور از مجرای طبیعی خود است، در نتیجه خود مردم بایاد باه  یکی از سنت

کااه قابلیاات و آمااادگی ظهااور حضاارت حجاات؟جع؟ و تحقااق مرحلااه کمااال برسااند  ای از رشااد و 
کسااب و تحصاایل چنااین رشاادی دفعتااا  و آناای نیساات و ماننااد هاار اهااداف ایشااان را داشااته باشاا ند. 
گام هدف مهمی نیازمند برنامه ساازی باا محوریات فارد  هاا و مراحال نیروریزی دقیق علمی است. 

 یا جامعه متفاوتند.
کااه او باه ماابااه مصااال  ساااختمان بزرگای بااه نااام جامعااه اساات و  فارد از آن جهاات اهمیاات دارد 

که  کاارایی الزم جهات نیال باه اهاداف را مصال  ضعی  و معیوب نمیواض  و آشکار است  توانند 
ای صاال  اسات، باه هماین دلیال اسات دهنده نسال و جامعاه داشته باشند. انسان صال  تشکیل

کااه در طااول تاااریپ خداونااد متعااال صااد و بیساات و چهااار هاازار پیااامبر را فقاا  باارای تزکیااه و تعلاایم 
 (.576ها فرستاده است)همان:  انسان

 اعتقادی . خودسازی1
ای اسااتوار و محکاام اساات. در طااول تاااریپ همااواره شاااهد گااام اول نیروسااازی، ساااختن عقیااده
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گروهی بسیار از مشرکین باه مادد قادرت ایماان فاا ق این امر بوده گروه اندک از مومنین بر  که  ایم 
گشتآمده  اند: هاند، و مصداق بارز این آیه 

َِ   َغَلَبْْل ِفئَ     لَ یَقلِ   َكْم ِمْن ِفئَ  ... ََ ِ  ةََ یَك  .(11: )بقرنِبِإْذِن ا
که امام صادق امیاه را باه منظاور تشاکیل  کننادگان علیاه بنای پیشنهاد قیاام ؟ع؟یکی از دالیلی 

کاارد همااین اماار بااود. امااام ماای دانساات باارای تشااکیل حکوماات اسااالمی آماااده حکوماات اسااالمی رد 
کافی نیست، بلکه  شاد بایستی بیش از آن س اهی عقیدتی تهیه مایکردن قوا برای حمله نظامی 

کامال داشاته باشاد و از دساتاوردها پاساداری های  که به امام، عصمت و هدف بزرو امام معرفات 
که نیروی محرکه هر انسانی اسات بار پایاه .(844: ش4834 ،نماید)پیشوا ی هایی اساتوار  عقیده 

 گشته است، از جمله:
 های تقویت آن هرا و ایمان به خداوند سبحانالف( 

ای در دل گاردد هایچ شاک و شابههنیارو بخشایده، سابب مایها  ایمان راسپ منتظران، به دل
راه را نه تنها مانع نداند، بلکه آن را ساکوی پرتااب خاویش باه های  به خداوند راه نیابد و سختی

های  انه؟ع؟ بینش عمیق نسبت به خداوناد متعاال را از نشامراتب اعالی یقین ببینند. امام علی
کرده می  فرمایند:یاوران حضرت مهدی؟جع؟ معرفی 

ََ حق َ معِرَفكتِ  و هتم  نصتاُر الهتد ُفأا ا ََ للاا)آخِرالِمتان ف یرجا ی مْمنوَن َع گتاىن، یصتاف 
 ؛(۵77، 3ج ق:۵1۵1
در  ؟ع؟یاوران مهاادیااو آنااان  اند  کااه شایسااته اساات، شااناخته چنااان کااه خاادا را آن یمرداناا

مان  د.ان آخرالز 

کساب قادرتی باه ناام ایماان، بااور و پاشیرش خداوناد باه عناوان پروردگاار و رب ا ما مسیر اصالی 
هاا . این باور و اعتقاد به وجود خالقی متعال به صورت فطری در نهاد همه انساانجهانیان است

 :نهادینه شده و انکارناپشیر است
ِف 
َ
َ اَواِت  َقاَلْْل ُرُ ُلُهْم أ ََ ِ َشكی  َفاِطِر الَل  وم: ...َواْْلَْرِض  ا  (؛3۰)ر

گفتند: مگر درباره خدا امبرانیپ  دى هستمیترد _ نیها و زم دآورنده آسمانیپد_  شان 

گام اول بها دادن به ایان میال فطاری باه واساطه توجاه باه آیاات آفااقی و  راه تقویت ایمان در 
لایم و قادیر که جهان خلقت با این عظمت جاز باه واساطه خاالقی ع انفسی است و اعتراف به این

. پاردازد مای خاویشآید. انسان با ابزار تعقل و تفکار باه مطالعاه جهاان پیراماون و درون پدید نمی
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کاه باار خلقات زماین و آساامان،  ذهان انساان پرسشااگر و حاق صااحراها،  یاهاا،در در حاااکم نظامجااو 
کارده و  یو موجودات آسمان یواناتح یاهان،گ  یادگارباه آفر یشناسا و بادن ی از راه علام تشارتأمل 

گار انساان، اند یول .برد می یبدن پ اوصااف  ی،و عملا یعقال نظارهای  یافتاهمشااهدات،  یشاه،ا
که موجود ینفسان باا سایر انفسای ایان مسایر را  مجرد، ثابت و واحد اسات بنگارد، یو روح خود را 
-(. هرچند هر دو مسیر به یک هادف منتهای مای522، 44ش: ج4823پیماید)جوادی آملی، می

هااای متعاادد جایگاااه  مرتبااه ایاان اهااداف متفاااوت خواهااد بااود. عقاال بااه وساایله برهانگردنااد امااا 
دارد. امااام  اعتقاااد و ایمااان بااه خداونااد را اسااتحکام بخشاایده و دل را از شااک و شاابهه مصااون ماای

  فرمایند:درباره جایگاه عقل در ایجاد و تقویت ایمان به خداوند سبحان می رضا؟ع؟
قرار ق بتتایعكقتتد الكصتتدیو بتتالعقو   ، ۵ج: ق۵1۰1، ابن بابویتت بتت )ان میتتمكتتل اایَ، و بتتاا

 ؛(۵۱۵
 گااردد و منعقااد ماای نااان بااه او، محکاامیمااان بااه خداونااد متعااال و اطمیهااا ا و بااه ساابب عقاال

کردن به زبان  می  .شودیت میل و تثبیتکمایمان باطنی شود و س   با اقرار 

انچه این اقرار انسان از یک بااور دهنده ایمان حقیقی نیست، چن پ  صرف اقرار زبانی نشان
گرفتاه باشاد مای تواناد در عاالم خاارج و بینش عمیق قلبای تثبیات شاده باه واساطه عقال، نشاأت 

گااردد یعناای باارای خااود وجااود منحاااذ تاارین درجااه یقااین نا اال ماای مااوثر باشااد. در نتیجااه بااه عااالی
به خداوند متعال ببیناد مستقل در نظر نگرفته؛ بلکه وجود خویش را عین رب  و نیاز و وابستگی 

عبادت ها باور ینبه تناسب اکه وی عین فقر به ذات خداوند سبحان است.  و به این باور برسد
ها یک هدف را باا مراتاب  در واقع همه انسان متفاوت خواهد بود.زند  سر میکه از انسان  یو عمل

تار  آن بلندمرتبه و عالیکنند هرچه بینش و معرفت شدیدتر، عبادت حاصل از گوناگون دنبال می
 است.
گاردد سا   مسایر خاود باه ساوی  پ  در واقع راه تقویت اعتقاد به خداوند از فطارت آغااز می 

کرده باور و پشیرش را شکل می هاای عقلای تثبیات شاده و  دهد، بعد از آن باا اساتداللقلب را طی 
کاه ناه از خاوف جهانقلب را جال می م و ناه شاوق بهشات بخشد. و نتیجه عملی آن عبادتی است 

گیرد بلکه یک هدف بیشتر نادارد و آن آزادگای صارف وعشاق محاض باه حضارت حاق صورت می
 (.582است)نهج البالغه، حکمت 

که به دلیال عمیاق باودن اعتقادشاان باه خداوناد  ؟جع؟یاران حضرت مهدی کسانی هستند 
 د:فرمای؟ع؟ در توصی  آنان میامام صادق ؛دهندای شک به خود راه نمیذره
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بتتر اِلد: عبتتداَ عتتن ا  كتتان قلتتو م   ذات اَ اشتتد  متتن  شتتف ف یشتتو اا  یتتد... رجتتا  
 ؛(3۰۴، ۱4ق: ج۵1۰3، )جملَساِلجر

گو یآنااان مردان کااه  چ یترند و هاا آهاان اساات و از ساان  سااخت یهااا شااان پاره یهااا ا دلیااانااد 
 در ذات خداوند ندارند. یدیترد

 ب( شناخت امام و تقویت این عقیده
گاهاناه  بر هر مسلمانی الزم وضروری است امام زمان خود را بشناساد و ایان شاناخت باه نحاو آ

کناد، دساتورات او را بداناد و باه آنهاا معتقاد باشاد. اهمیات ایان مسائله  در عماق جاان شاان رساوخ 
کااه حیااات اخااروی انسااان باادان وابسااته باشااد.زمااانی دوچناادان ماای کاارمیپ شااود  در  ؟ص؟غمباار ا

که مورد اتفاق یحد   :عه و سنی است فرموده استیشای 
 ؛(۵3۵، 4: جش۵391 ، )كلیییاهلاْل  كیعرف امام زمان  مات میمن مات و َ 
که بم  ست.ت ایرد و امام زمانش را نشناسد، مرگش مرو جاهلیکسی 

کاه باه  کناد تاا آنبه دلیال غیبات ایشاان اهمیات بسایاری پیادا مای ؟ع؟شناخت امام زمان  جاا 
ای در اصال وجاود ایشاان گیارد. عادهت انحرافات بسایاری شاکل مایدلیل عدم کسب این شناخ

کارده مای ای وجاود اماام را پشیرفتاه ساعی در یاافتن پندارناد هناوز متولاد نگشاته اسات، عادهشک 
کرده یا مدعیانی خود را امام دوازدهم معرفی می کارده ایشان در میان مردم  کنند، پیروانی جشب 

ازند و روزاناااه شااااهد بسااایاری از انحرافاااات و اعوجااااج در ساااو ماااردم را از مسااایر حاااق منحااارف مااای
بارای ظهاور ساازی  باورداشت مهدویت به دلیل عادم شاناخت ناام و نساب حضارت هساتیم. نیرو

پشیر نخواهد بود.  نیز بدون شناخت خاندان حضرت در ابتدای امر امکان ؟جع؟حضرت مهدی
کااه حضاارت مهاادی در روز پااانزدهم  ؟ع؟عسااکریتنهااا فرزنااد امااام حساان  ؟جع؟بایااد معتقااد بااود 

گشااود، روایاات بساایاری از زماان پیااامبر 522شاعبان ساال  و  ؟ص؟هجااری قماری چشاام باه جهاان 
که همگی بار ایان امار ت ؟مهع؟همچنین از سایر معصومین کیاد دارناد. هنگاامی أبه دست ما رسیده 

گوناه  را ایانپرسیده شد ایشان عتارت  ؟ص؟درباره معنی عترت در سخن پیامبر ؟ع؟که از امام علی
 معنا فرمودند:

َل  َلُن َو اِْلُ َنا َو اِْلَ
َ
ُ  ُی َفَقاَ  أ َ ٌِ

ْلَع   َو اْْلَ َل   الت ِ اِ ُعُهْم َمْهتِد ِی ِمْن ُوْلِد اِْلُ َِ ُهْم َا ُی   ُ ٌِ ْم َو َقتا
َِ َو َا ی ِكَتتتتاََّ ا َِ یتتتَفتتتاِرُقُهْم َحتتتی َ یَفتتتاِرُقوَن  )ابن بابویتتت : نَحْأَضتتتُه  ؟ص؟ِرُدوا َعتتتَی َرُ تتتوِ  ا

 (؛41۰، ۵ق: ج۵31۱
پ  ایشان فرمود من و حسن و حسین و نه نفر از فرزندان حسین عترت هساتیم، نفار نهام 
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ژپو
هش مهدیاه

وی

کتاب خدا جدا نمی مهدی و قا م  که بر من بر حوض وارد شوند. شوند تا اینشان است از 

تقاد باه دانستن و اع گام دوم شناخت امام معصوم، شناخت سیره و راه و روش حضرت است.
کاه پیشاوای  کسی اسات  که قول، فعل و تقریر امام معصوم در این عصر بر ما حجت و او  ا ین امر 

کننااده و مفساار احکااام الهاای و حاااف  دیاان  امات اسااالمی و تبعیاات از او باار مااا واجااب اساات، او بیاان
هاان گردناد و اساتواری جاست. در عصر غیبت مردم از وجود او مانند خورشید پشت امر منتفع می
کااه شااخا منتظر را باار خااود  امااام اطاعااتبااه واسااطه فاایض وجااود اوساات. در ایاان صااورت اساات 

-الزم مایو ُاخاروى  یاوىون فردى و اجتمااعی، دنئشدانسته و تبعیت از ایشان را در تمام  واجب

 داند.
 . خودسازی عملی2

کساای در حاد ممکاان نسابت بااه حضارت مهاادی گار  کسااب  ؟جع؟عمال نتیجااه اعتقااد اساات، ا
کاارد در مرحلااه اطاعاات دچااار شااک و شاابهه نخواهااد شااد. از معرفاات  نمااود و حضااور ایشااان را باااور 

که ما از وجود حضرت همچون خورشید پشات ابار ساود مای یم  جاوعقاید مهم شیعیان این است 
که ب واساطه اخباار و ه و عالم خلقت بدون وجود واسطه فیض غیرممکن است. پ  اوامر ایشان 

گااردد. در  روایااات و اجتهاااد فقهاااء بااه مااا رساایده بایااد در غیباات، همچااون عصاار ظهااور اطاعاات 
کاه اماام  این گشته و او همان نیرویی اسات  که هر فرد تبدیل به یک منتظر حقیقی  صورت است 

کااه  کارد. ایاان مقاام باه حاادی واال و ساتودنی اسات  را در راه پیشابرد اهاداف اساالمی یاااری خواهاد 
 فرماید:حمت فرستاده میبر منتظران حقیقی درود و ر ؟ع؟امام صادق

ْن  ...
َ
ُن أ َ َ ْصََّاَِّ اْلَقاِئِ َفلْ یَقاَ  َمْن َ 

َ
وَن ِمْن أ َْ َو لْ یُْ َتِم اِ ِن اْْلَْختاَلِق َو یْْ ْعَ ْل ِباْلَوَرِع َو َُمَ

 
َ
ْجتتِر َمتتْن أ

َ
تتُل أ َْ ْجتتِر ِم َكتتاَن َلتتُ  ِمتتَن اْْلَ َی َفتتِإْن َمتتاَت َو َقتتاَم اْلَقتتاِئُ َبْعتتَدُن  َتِمتت ْْ وا َو ُهتتَأ ُم ْدَرَكتتُ  َفِجتتد ُ

وا َهنِ   یاْنَتِمُر
َ
ْم أ ُْ ُحأَمُ  یئا  َل َْ ا اْلِعَصاَبُ  اْ َ  (؛4۰۰، ۵ق: ج۵31۱)نعماىن، ُُتَ

که خوشحال م و  یزگااریمنتظر باشد و با پره یدباشد، با ؟ع؟قا م یارانکه از  شود یهرک  
کااه هرگاااه بم یحااالت ینو بااا چناا یاادعماال نما یکااواخاالق ن و پاا  از مااردنش  یااردمنتظاار باشااد 

کس یزد،به پا خ ؟ع؟ قا م که دوران حکومات آن حضارت را  یپاداش او همچون  خواهد بود 
گوارایدو منتظر باش یدباشد. پ  بکوش کردهدرک   گروه رحمت شده! یباد ا تان ی. 

این نادا باه  ای به بلندای طول تاریپ شیعه دارد از زمان پیامبر خاتم؟ص؟مقام انتظار پیشینه 
که دنیا پایان نمیصدا د کناد؛ و  ؟جع؟حضرت مهادیکه  این پشیرد تار آمده  بار جهاان حکومات 

ظاا  اساات باارای تحقااق آن حکوماات جهااانی وانااداز اساات و بشااریت م ایاان ناادا تااا بااه امااروز طنااین
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کند و منتظرینی راستین تربیت نماید؛ راه رسیدن به مقام منتظر واقعی جاز باا تهاشیب  نیروسازی 
کبااار حاصااال نماااینفااا  و غلباااه در جهاااا کاااه انااادک تالشااای بااارای رهاااایی از د ا گاااردد. هااار فاااردی 

که تهشیب نفا  بسای ساختشیطانی داشته باشد در میهای  وسوسه تار از جنا  و تحمال  یابد 
گفته شده؛ در عصر غیبت به دلیل محرومیت از  گرما و کبر  سرماست به همین دلیل به آن جهاد ا

ساختی  ؟ع؟شاود. اماام صاادقتر نیز می سی سختحضور و ارشادهای مستقیم حضرت این امر ب
 اند: گونه تبیین فرموده دینداری در این دوران را این

ف فیإن  لصاح  هذا اْلمر غ كالتارط للقكتادیا بدیب ، الكمل   _ دنیتث  قتا  هْتذا ب _ نت  
ق ملیتلتف شتأل القكتاد بمیْم یث قا : فتأ ، ث  قتا : إن  لصتاح  هتذا اْلمتر یتدن؟ ث   طتر ا 

ق اَ عبد و لیب ، فلیغ ف بدیت   (؛33۱، ۵ج :ش۵391 ،كلیی)ن یكمل 
ن خااود چناا  بزنااد و بااه لااوازم یاابااه د ؟ع؟اْلماار باات صاااحبیکااه بخواهااد در زمااان غ یکساا
کس یندارید کش یملتزم باشد، مانند  که بخواهد با  درخات قتااد  یدن دست، خارهایاست 

کدام  درخت قتاد را با دسات  یتواند خارها می ک از شمایرا بَکند. س   حضرت فرمودند: 
کاه با یبتاین امار، غیصاحب ا یکه برا یردمبعد فرمودند: به درستیبگ د بناده خادا، یااسات 

 .یشه خود سازد و به دینش چن  زندرا پ یزکاریتقوا و پره

 ساز نیروی جوان و زمینه. تربیت 3
وجااود یاااران و ها  یابااد یکاای از ایاان زمینااههااای حتماای محقااق نماایظهااور باادون تحقااق زمینااه

که در راه حف  آرمان اساالمی از باشل جاان و ماال خاویش دریاغ نورزناد. و تاا هاای  کارگزارانی است 
که چنین انسان  تربیت نیابند ظهور محقق نخواهد گشت. هایی  زمانی 

هاااای فاااردی و  باااه معناااای پااارورش تماااام اساااتعدادها و توانمنااادیظهاااور ساااازان  ینهزم یاااتترب
که من گیاری عقیاده راساپ و محکام هماراه بصایرت باه ظهاور آخارین  جار باه شاکلاجتماعی است 

حجت الهی است. جهت تحقق ظهور نیاز به افرادی با قابلیات مادیریت جواماع انساانی هساتیم 
کاارده و از چنااان قاادرت خالقیاات و  ؟ع؟االماار کااه در دولاات حضاارت صاااحب فرمااان حضاارت را اجاارا 

که هر یاک از آنهاا کناد. یکای از ویژگای توانمندی برخوردار باشند  هاای یااران باا چهال نفار براباری 
یافته مکتاب تشاییع  باخته اسالم و تربیت حضرت جوان بودن آنان است. جوانان پرهیزکار، جان

کاه تربیات از ویژگی شاخا این افراد است. جوانانی می توانند به این جایگاه رفیاع دسات یابناد 
کرده باشند. امیرالم -درباره اصحاب و یاران حضرت می ؟ع؟ین علیمنوصحی  اسالمی دریافت 

 فرماید:
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ژپو
هش مهدیاه

وی

که در م یجوانان ؟جع؟یحضرت مهد یاران خاورد؛  یباه چشام نما یرماردآنهاا پ یانهستند 
کمتر یلیمگر خ که   یختهکه در غشا ر یزیچ یناندک، مانند سرمه در چشم و نمک در غشا، 
 (.476ق: 1411)طوسی، شود، نمک است... می

کااه دلیاال اهتمااام ورزیاادن  نیااروی نظااامی، هرجامعااه  جوانااانروایااات بااه جوانااان ایاان اساات 
 نقاش تربیات در شاکوفایی نسال جدیاد دهناد. از ایان رو،دفاعی، سیاسی و فرهنگای را شاکل مای

گونهها باید آنبسیار مهم و حا ز اهمیت است.  کاه وارث و حاامی ارزشرا به  هاای  ای پارورش داد 
کنناد. در غیار ایان صاورت ایان های  به نسل راها بتوانند آن بوده،اسالمی و دینی  بعد خود منتقال 
که پیامبرامر خطیر ابتر می  فرماید:می ؟ص؟ماند از این روست 
رساول خادا! از پادران  یا شاان! عارض شاد:  بر فرزند آخرالزماان، از روش ناپساند پادران یوا

کااه هاا را بااه آنهااا  یناایاز فاارا ض د یااک یچمشاارک آنهااام فرمااود: نااه! از پاادران مساالمان آنهااا 
و  یازارمماردم ب یان. مان از اکنناد یآنها بسنده م ۀدربار یاز امور ماد یزیو به ناچ آموزند ینم

 .(476، 4ج تا: بی یزارند)الشعیری،از من ب یزآنان ن

گام از مهم کاه در روناد تربیات  ترین  هاای تربیتای، رفتارهاای اخالقای، فرهنگای و ارزشای اسات 
 یشای،اند نجات ی،منشا عدالت ی،محور اماام»کنند. از جملاه: ا میسازان نقش مهمی را ایف زمینه

گراییع ی،مدار تحول ی،انگار کمال ی،طلب سعادت ، تقواماداری، جهادماداری، بااور راساپ اشاورا
کاه مرب یاصول و الزاماتبه اراده الهی،  گاام نخسات پا یانا یاانهساتند  از هارک  و  یشعرصاه در 

گبه  یدبا یو اقدام یشهاز هر اند یشپ کنند تا بتوانناد فرا  یرا باه تناساب و اقتضاا یارانآنها اذعان 
کااافااصااول و الز یااناز ا یااکاسااتخراج و اسااتنباط هاار  یکننااد. باارا یااتآنهااا ترب اساات بااه  یمااات 

کااه فلساف یدناپااشیریو ترد الوقاوح یحتم هاای یتواقع کارد   یااینو تب یا انتظاار فاارج را تعر ۀاشااره 
 یااتترب یااانو مترب یااان. مربسااازند یهااا م عصاارها و دوران ۀظهااور را ساارآمد همااو عصاار  نماینااد یم
رهنماایی، «)مباشول دارناد یاژهو یتوجه  گانه استا به اصول و الزامات دهر یندر هم یدبا ساز ینهزم

 (.3ش: 4845
ماااام هاااا و اصاااول رفتااااری ایااان جواناااان مصاااداق ایااان ساااخن ا باااا محقاااق شااادن ایااان ویژگی

 ید:فرما که میگردند می ؟ع؟صادق
کااه دلینااه)گنجآن گونااه  یچهاا ،هاااى آهاان اسااتماننااد پاااره شااان یهااا هااا( مرداناای هسااتند 
رناد)اربلی، ت اه خاادا از صاخااره و ساان  محکامدر آناهاا راه ناادارد، در اعاتاقاادشااان با یدىترد

 (.428، 5ق: ج4834
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 ساز . تشکیل حکومت زمینه4
کاااه ساااازند هاااور باااوده از اهمیااات ظسااااز  نیروهاااای زمینه ۀجامعاااه اساااالمی باااه عناااوان بساااتری 
کاه زمیناه را بارای شاکل مایهایی  و قیامها  مضاعفی برخوردار است. در آستانه ظهور حرکت گیارد 

در حقیقت نتیجه یک انتظار پویاا و راساتین  سازد.مهیا می ؟جع؟حرکت جهانی حضرت مهدی
کااه زمینه باشااد. پیااامبر  ؟جع؟عصاار حکوماات جهااانی حضاارت ولاایساااز  تشااکیل حکااومتی اساات 

کر  فرماید:می ؟ص؟ما
ساازند)متقی افرازناد و زمنیاه حکومات مهادی را فاراهم مایگروهی از ناحیه مشرق قد بار مای

 (.568، 44ق: ج4474هندی، 

کمیاات اسااالم قابلیاات اجاارا پیاادا نماای کنااد زیاارا بساایاری از احکااام اسااالمی در صااورت نبااودن حا
ضاارورت تشااکیل حکوماات  ماننااد قااوانین اجتماااعی، سیاساای و اقتصااادی. فاایض االسااالم در باااب

 نویسد:اسالمی می
هاا، فتاوا دادن،  کییواجب بودن جهاد، امر به معروف و نهای از منکار، همکاارى در انجاام ن

ات ین اسالم، از ضروریاسی دیگر احکام سین مردم به حق، اقامه حدود و دیحکم نمودن ب
کاااه بعاااا مهااامازهااااى یگوناااه ن نین محاااور آن اسااات. ایتر مکتاااب و اساسااای ا را یااات انباسااات 

گیل نباوت، ناابودى دیاشان به تعط که رها ساختن نیسازد؛ چه ا ضرورى می رى یاانات، فرا
 ،انجامد)سااااروش راناااای شااااهرها و هالکاااات بناااادگان خاااادا مییوح جهالاااات، ویضاااااللت، شاااا

 .(288، 4ج ش:4832

کااه بااا تشااکیل حکوماات بساایاری از احکااام اسااالمی اجاارا ماای تااوان نتیجااه شااود ماایپاا  حااال 
کااه باا کااه باا لحااا  عقلاای تشااکیل حکوماات اسااالمی یکاای از مهاامه گرفاات  ه تاارین نیروهااایی اساات 

گسترش اسالم اصیل و رسااندن پیاام حکومات جهاانی واسطه آن می توان زمینه را برای انتشار و 
کارد. قطعاا   کل دنیاا مخاابره  تارین پیاام چناین حکاومتی صال ، آراماش، عادالت  مهام مهدوی به 
کمیات اساالم بار زنادگی خاویش علاام و بارای هماه جهانیاان اسات، ماردم تاا  کاه از فوایاد حا زماانی 

گاهی نیابند نمی ظ  به وترین مقام انتظار دست یابد نه تنها م به عالی. توانند طالب آن باشندآ
 شود.ترین وظای  او قلمداد می اصالح خویش است بلکه اصالح دیگران و هدایت جامعه از مهم

 . نیروی نظامی و سیاسی5
کاه خداوناد حکایم اسات و تماام افعاال ایشاان دارای یکی از عقا ید قطعای شایعیان ایان اسات 

ای از پایش تادوین شاده اسات. در غیبات مانادن اماام معصاوم هدف و براساس حکمت و برناماه
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که اوال   و بالاشات باه نفاع تماام  بیش از صدها سال نیز دارای حکمت و مصلحتی است. مصلحتی 
کاااه اماااام هاااای  و حکمتبشاااریت اسااات. در بیاااان یکااای از علااال  غیبااات ایااان روایااات آماااده اسااات 

اْن َغ  ؟ص؟َقاَل َرُسوُل اهلل  »فرماید: می ؟ص؟به نقل از رسول خدا ؟ع؟صادق ْلُغااَلم  م   ل 
 یاَل َفق   ْیَباة  اَل ُبد َ

َم   در ایان روایات یکای از .(548، 4ج ق:4832 ،ابان بابویاه) «اْلَقْتال َیَخاُف َرُسوَل اهلل  َقاَل  َیاَلُه َو ل 
های  از دسیسااه ؟جع؟غیباات در امااان نبااودن جااان حضاارت مهاادیهای  دالیاال روشاان و فلساافه

کاه یاک حکومات اساالمی باه حادی از  دشمنان اسات، ایان نشاان دهناده ایان امار اسات هنگاامی 
گاردد، زمیناه هناوز مهیاای ظهاور  کاه امنیات افاراد حااکم بار آن حفا   رشد نظامی و دفااعی نرساد 

که یاوران ایشان به حدی از رشاد ر شرایطی ظهور مید ؟جع؟نگشته است. حضرت مهدی کنند 
کاه بارای یاازده اماام پیشاین رخ داد تکارار نگااردد.  کاه آن اتفااقی  سیاسای و نظاامی رسایده باشاند 

کاه دسات گروهای منساجم اسات،  کاار  یاابی آن بار  رشد سیاسی و نظامی نیازمند پشاتوانه علمای و 
کااه جااز در سااایه حکوماات اسااالمی همگااان واجااب و ضااروری اساات. داشااتن چنااین اقتاادا ر نظااامی 

گاردد دشامنان ناه تنهاا باه فکار آسایب و اساتعمار جامعاه اساالمی نباشاند آید موجب مایپدید نمی
که از تجهیزات و تدارکات مسلمانان به دل راه میبلکه با ترس و دلهره دهند حتی فکر حمله ای 

 ید:فرماسوره انفال می 67و تجاوز به خود راه ندهند. آیه 
ْم َما اْ َتَطْعُ ْ ِمْن  وا ََلُ

 
ِعُد
َ
َباِط اْلَ  َوأ ةأ َوُمْن ِر ُكْم یُقَأ  ََ ِ َوَعُدَو  ُهُبوَن ِبِ  َعُدَو  ا َْ ُِ  ....ِل 

کااه بااا نیرودر ایاان آیااه بااه همااه مساالمانان اماار ماای  افزایاای در دل دشاامنان  و قاادرتسااازی  کنااد 
کننااد. ایاان نیرومند نیااروی انسااانی و سااازی  آمااوزی، آماده علاام چااه از طریااقسااازی  تاارس ایجاااد 

کمیااات اساااالمی و تااارس های  تجهیاااز آنهاااا باااه اناااواح ساااالح زمینااای و دریاااایی و... مایاااه قااادرت حا
انادازی آناان در  حشات؟جع؟ نیز به وگردد. در وص  شجاعت یاران حضرت مهدیدشمنان می
 کید شده است. أدل دشمن ت
کردم حضرت فرمود: ؟جع؟یهدم  درباره حضرت یکه شخص یمبود ؟ع؟ینزد عل  سوال 

كقتتت ع  اَ تعتتتاهَّلل  یجمتتتِآخرالِمتتتان إذا قتتتا  الرجتتتل: اَ اَ قكتتتل، ف ف یتتتر  لتتت  قأمتتتا  قتتت ع 
تتت اللتتتَّاَّ،   یتتتدخلبأحتتتد  یفرحتتتون حتتتد و ا  إهَّلل یلكأحشتتتون اقلتتتو م،  یاَ بتتت  یْل 

 ؛(39۴ ،۱4جق: ۵1۰3 ،)جملَسیمف
کارد، آن زماا گار شخصا ن او در آخرالزمان خروج خواهد  کشاته یادبگو یکاه ا : خادا را، خادا را، 

گروهاا یشااد! در آن هنگااام، خداونااد باارا کنااده،  یکااه هماننااد ابرهااا کنااد یرا جمااع م یاو  پرا
ق کسااا دهاااد، یرا قااارار م یکااادیگرآنهاااا انااا  و الفااات باااه  یهاااا اناااد؛ خداوناااد در قلب متفر   یاز 
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کس کنند یاحساس وحشت نم  .گردند یشاد نم که داخل در جماعت آنها شود،  یو به 

گشااته و بااه رهبااری حضاارت  کاال جهااان برقاارار  کااه امنیاات در  گروهاای اساات  از اجتماااح چنااین 
 گردد و از هیچ امری ترس و دلهره نخواهند داشت.، عدالت برقرار می؟جع؟عصر ولی

 گیری نتیجه

بار پایاه شارایطی اسات، یکای از ایان شارای  نیروساازی اسات.  ؟ع؟ظهور حضرت صاحب عصر
امار مهام اسات.  یانجهات تحقاق ا یالزم و ضارورهای  یناهکاردن زم یامه یر به معناظهو ی شرا
که نت یعنیشرط در فلسفه  یمعنا تحققاش بادان وابساته باشاد و  یمشاروط بارا یاا یجاههر آنچه 

اسات. در  یسبب، مسبب یا یمعلول ی،رابطه از نوح عل ین. اآیدیبدون شرط، مشروط به وجود نم
 .گرددیمحقق نم یظهور، ظهور به لحا  عقل ی شرا از یکهر  قصورت عدم تحق

کتااه توانااایی ظهااور سااه شاارط دارد و اول برنامااه کاماال دوم رهبااری قااوی و فرزانااه  ای جااامع و 
 یاشکاه آمااده اجارا و تنف یو حاام یمتقا یاارانی یاا یارووجاود نحکومت بر جهان را داشته باشد ساوم 

شرط سوم هنوز محقق نشده اما این به معناای  هستند ؟ع؟امام معصوم یهاتمام اوامر و برنامه
 ایستایی و سکون نیست.

در نتیجه خود مردم بایاد باه های الهی تحقق امور از مجرای طبیعی خود است، یکی از سنت
که قابلیات و آماادگی ظهاور حضارت حجاتمرحله کمال برسند  و تحقاق اهاداف  ؟ع؟ای از رشد و 

 ایشان را داشته باشند.
ای اساتوار و محکام، خودسازی اعتقادی، ساختن عقیاده اول،ی عبارتند از: نیروسازهای  گام

گااروه اناادک از ماادر طااول تاااریپ همااواره شاااهد ایاان اماار بااوده کااه  گروهاای بساایار از وایاام  منین باار 
 :اندمشرکین به مدد قدرت ایمان فا ق آمده

کاه  مرحله اول: گاردد سا   مایاز فطارت آغااز تقویت ایمان، تقویات اعتقااد باه خداوناد اسات 
کرده باور و پشیرش را شاکل مای هاای  دهاد، بعاد از آن باا اساتداللمسیر خود به سوی قلب را طی 

بخشد. س   در مرحله دوم باید اعتقاد باه اماام باه ایان معناا عقلی تثبیت شده و قلب را جال می
کااه حضاارت مهاادی در روز  ؟ع؟تنهااا فرزنااد امااام حساان عسااکری ؟جع؟کااه اعتقاااد بااه ایاان اماار 

گشود. 522پانزدهم شعبان سال   هجری قمری چشم به جهان 

شاایطانی داشااته باشااد در های  تالشاای باارای رهااایی از وسوسااه؛ خودسااازی عملاای مرحلرره دوم:
که تهشیب نف  بسی سختمی گرما وسرماسات باه هماین دلیال باه آن  یابد  تر از جن  و تحمل 



اره 
شم

م ، 
زده

ل یا
سا

43
ان 

مست
، ز

141
1

 

 

 

081 
 
 

ژپو
هش مهدیاه

وی

گفته شده؛ در عصر غیبت به دلیل محرومیت از ح کبر  ضاور و ارشاادهای مساتقیم حضارت جهاد ا
 .شودتر نیز می این امر بسی سخت

به معنای پرورش تمام ظهور ان ساز ینهزم یتتربساز؛  نیروی جوان زمینهتربیت  مرحله سوم:
کااه منجاار بااه شااکل اسااتعدادها و توانمناادی گیااری عقیااده راسااپ و  هااای فااردی و اجتماااعی اساات 

اساات. چنااین امااری الزمااه تکاماال مرباای و  محکاام همااراه بصاایرت بااه ظهااور آخاارین حجاات الهاای
 متربی است.

کااه سااازندۀ  زمینااه تشااکیل حکوماات :مرحلرره چهررارم ساااز؛ جامعااه اسااالمی بااه عنااوان بسااتری 
نتیجاه یاک انتظاار ساز ظهور بوده از اهمیت مضاعفی برخوردار است. در حقیقت  نیروهای زمینه

کااه زمینه  ؟جع؟عصاار نی حضاارت ولاایحکوماات جهاااساااز  پویااا و راسااتین تشااکیل حکااومتی اساات 
 .کندباشد. زیرا بسیاری از احکام اسالمی در صورت نبودن حاکمیت اسالم قابلیت اجرا پیدا نمی

تجهیااز جامعااه بااه لحااا  سیاساای نظااامی و دفاااعی اساات تااا بااا وحشاات در دل  مرحلرره پررنجم:
عادالت  ها در برابر تهدیدات دشمن محافظت نماوده و باا تادبیری جهاانی دشمنان بتواند از جان

کند. کل جهان حاکم   را بر 
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