
 

 

وهاین یرفتارهای  یژگیو  اء از منظر قرآنیتراز حرکت انب یر
 1نژاد حسین الهی

 2نژاد سیدمصطفی بهشتی
 11/11/1411تاریخ پذیرش:    16/8/1411تاریخ دریافت: 

 چکیده
کریم از سرگششت پیامبران و اقوام پیشین سخن می مومناان  ین را به عنوان الگاوشایاز ا یگوید و بعض قرآن 

کاروان بشر را به سوی آینده موعود سوق داده می مطره اناد؛ نخسات،  کند. پیامبران با ایفای دو نقش مهم، 
کااه تحاات  های صااال  و دوم، برپااایی نمونااه تربیاات انسااان کوچااک از تماادن آرمااانی بااه همااراه صااالحانی  ای 

هاایی  یژگیچاه و یاء، دارایااران تاراز حرکات انبیاکاه پرساش اساسای ایان اسات  .اند ههدایت آناان تربیات شاد
که منتظران ظهور امام زمان  یظهاور قادمساازی  نهیزم یباراهاا  یژگیاز آن و یریتوانند باا الگاوگ می ؟ع؟بودند 

شاده ضامن  یاء اسات و در آن ساعیاتراز حرکت انب یروهاینهای  یژگیو ین نوشتار درصدد بازشناسیا. بردارند
کند با پرورش و ؟ع؟، به منتظران ظهور امام زمانها یژگین ویان ایب ناه یدر خاود، زم یرفتاارهای  یژگیکم  
معتقدند هر چه  یه مطره است. برخیظهور امام چند نظر یل انتظار برایدر تحل آن امام را فراهم آورند. یاری

گروها می شتر باشد ظهور زودتر اتفاقیظلم و فساد ب ناه ید زمیاتاراز، با یهاارویز معتقدناد باا پارورش نیان یافتاد 
کن که منتظرین مقاله درصدد اثبات نظریا م.یظهور آن حضرت را فراهم  توانناد  مای ن ظهور امامیه دوم است 

هاای  یژگیو باشند. ؟ع؟ظهور امام زمان یسازان برا نهین زمیاء، بهتریاران تراز انبهای ی یژگیاز و یریبا الگوگ
گرایا شهی)اندیکرد معرفتیتراز را با سه رو کنشای)قلبیشای(،  قارار داد. در  یتاوان ماورد بررسا مای (ی)رفتاری(، 

کنشاایق تنهااا بااه رویاان تحقیااا کتابخانااه یلاایو تحل یفیبااا روش توصااهااا  یژگیو یو رفتااار یکاارد  و  یا و بااا فاان 
 .قدم منتج شود ر و ثباتیگی، تالش پیطلب ، حقیریپش تیر والینظها  یژگین ویتر پرداخته تا به مهم یاسناد

کلیدیواژ  گان 
 .تراز یروهایسازی، ن ، ظهور، زمینه؟ع؟پیامبران الهی، امام مهدی

                                                        
 .(Hosainelahi1212@gmail.comقم، ایران) یعلوم و فرهن  اسالم پژوهشگاه استاد. 1

 پااااااااژوه سااااااااط  چهااااااااار مهاااااااادویت مرکااااااااز تخصصاااااااای موعااااااااود حااااااااوزه علمیااااااااه قم)نویساااااااانده مساااااااائول( دانش. 2
(smbehaeshti@chmail.ir). 
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 مقدمه
ر ی، در مسیعمل یاز الگوها یبت، لزوم برخورداریمنتظران در عصر غ یاساس یازهایاز ن یکی
کسااان یز همراهاایااو نسااازی  خود کااه توانسااته باشااند در عرصااه  یو مساااعدت امااام معصااوم اساات، 

در  یروشاانهای  کننااد و نمونااه یامااام خااود، جانفشااان یهااا ف و آرمااانتحقااق اهاادا یعماال، باارا
 یاریااگونااه الگوهااا در  های عیناای از این باشااند. در قاارآن بااه نمونااه یق اطاعاات و سرساا ردگیااطر

ای بارای آینادگان  اشاره شده است؛ و سرگششت پیشینیان را ماال و نمونه یاء الهیرساندن به انب
یَن  َفَجَعْلنااااُهْم برشاامرده اساات.  اار  خ 

ِْ و آناااان را پیشااینه و مالااای بااراى آینااادگان  ،َسااَلفا  َو َماااَاال  ل 
ها بیندیشااند و تنهااا  ( و از آنااان خواسااته در ایاان نمونااه84؛ نااور:42؛ ابااراهیم: 26کردیم)زخاارف: 

 .(54؛ حشر: 48دانایان را شایستۀ چنین اندیشیدنی دانسته است)عنکبوت: 

کااه منتظااران ظهااور امااام یااانخبگااان  یو حتاا در اذهااان عمااوم مااردم ن پرسااش مطااره اساات 
 یاریا یبارا یا راهایاتوانناد در ظهاور آن حضارت نقاش داشاته باشاند و آ ی مایاز چه راها ؟ع؟زمان

کاه در یاا ایاشاود  مای محقاق یا ناهم اتفااق ظهاور، باه صاورت جباریاامام وجود دارد  ناد ی  فرآیان 
گونای می تحقق یجیو تدر یاریاخت کم یه الهاکاه تحقاق وعادای  هاباد، باه  ت صاالحان بار یادر حا
 سازدم  می را محقق مسئله نی، ایا دارد و خداوند با طره و برنامه ین، مقدماتیزم

کم ید، تحقق وعده الهیآ می ات قرآن به دستیاز آ و ساازی  نهیاز باه زمیات صاالحان، نیبر حا
 یجهااان درباااره حکوماات یکااه قاارآن وقتاا نیاال ایاات از طاارف منتظااران دارد. بااه دلیجاااد صااالحیا

 یکایکناد  ی مایمعرفا یژگایاهلل، را باا دو وةیااران حضارت بقیاد، یگو می سخن ؟ع؟یحضرت مهد
ا یا، مه؟ع؟اماام زماان یچنان خاود را بارا ؟ع؟اران امام زمانی یعنیعمل صال .  یگریمان و دیا

ال  ماان و عمال صایشاان زده و آنهاا را اهال ا ماانید بر اییدر قرآن، مهر تا یتعال یکه خدا اند هکرد
 د:یفرما می کرده و یمعرف

ِذ 
َُ ال َ اِِلاِت لَ یَوَعَد ا ْم َو َعِمُلأا الص َ ُْ ْْ أا ِم ُْ ْم ِف یَن آَم ُ  ؛(۱۱)نور: اْْلَْرِض  ْلَتْلِلَفْن َ

کااه ا کسااانی از شااما  کارهاااى شایخداونااد بااه  انااد، وعااده داده  سااته انجااام دادهیمااان آورده و 
که حتما  آنان را در زم  .ن قرار دهدین جانشیاست 

که آن حضارت ا ؟ع؟از امام سجاد یتی، روامجمع البیانر یدر تفس فه را باه یه شاریان آیانقل شده 
 ر فرمودند:یتفس ی؟جع؟اران حضرت مهدی

دى رجتتل منتتا، و هتتأ مهتتدى هتتذن یتتذلتتك  تتم عتتی   فعتتل اَیْل، یتتالب عكنا اهتتلیهتتم و اَ شتت
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كما ملئْل ظلمامیاام ،   .(43۴، 7: جش۵374، )طبریس أل اارض عدا و قلطا 
کسانیبنابرا کاه ا یتوانند منتظر واقعا ی مین  ماان و عمال صاال  در وجاود آناان یمصال  باشاند 

 مشااااهده ؟ع؟ن جامعاااه منتظااار اماااام زماااانیسااافانه آنچاااه اماااروزه در باااأده باشاااد. متیاااشاااه دوانیر
گرفتن منتظران نسبت باه شااخا می کاه قارآن آنهاا را باه عناهایی  شود، فاصله  ار یاوان معاسات 
کاه از آنهاا باه یمنون مایاکناد. ا مای ن خالا مطرهیمنوم یبرا اء یااران تاراز حرکات انبیان خاالا 
که قرآن آنهاا را باه همگاان معرفا ییشود به عنوان الگوها می ریتعب کناد و الزم اسات  ی مایهستند 
کاارده و زمین خصوصاایااشاامندان، جامعااه منتظاار را بااا ایاند گاارایات آشاانا  ن یاااش آنااان را بااه ینااه 
کنند.ها  یژگیو ن یام. البتاه ایب اردازهاا  یژگین ویان ایایم باه تبیکنا ی ماین مقالاه ساعیدر ا فراهم 
گرایا شهی)اندیرا در ابعاد مختل  معرفتها  یژگیو کنشی)قلبیشی(،  توان ماورد  می (ی)رفتاری(، 

 پرداخته شده است. یرفتارهای  جا فق  به جنبه نیدر ا یقرار داد. ول یبررس

های  از جنباه ییهاا اء، مقااالت و پاژوهشیاتاراز انب یروهااینهاای  یژگینه بحا  ویشیدرباره پ
در تحقاق  یالها یایان نقاش انبیایمقالاه تب باه عناوان مااال، اند هن موضوح پرداختیمختل  به ا
، و مقالااه 84نامااه موعااود، شااماره  ، فصاالیمشااهد ینوشااته روحااان براساااس قاارآن یتماادن آرمااان

 یهااا نامااه پااژوهش فاارد، فصاال نوشااته فاطمااه آراسااته ؟جع؟یداران حضاارت مهااهااای یاا یژگیو
کتااب 55، شااماره یمهادو از  ین برخاایااینااژاد باه تب ین الهاینوشاته حساا سواوی ظهووور مووردم و آمینه، و 

کاه یابعااد مختلفا مسائله نیرسد ا می . اما به نظراند هسازان ظهور پرداخت نهیزمهای  یژگیو  دارد 
م. لااشا نگارنااده را باار آن یداشااته باشاا مساائله نیاابااه ا یدیااجدتااوان بااا مراجعااه بااه قاارآن، نگاااه  ماای

کند.ین زمیدر ا یداشت پژوهش  نه ارا ه 

 یشناس مفهوم

 ظهورسازی  مفهوم زمینه. 1

چیناای، آماااده ساااختن اسااتعداد، اعااداد زمینااه و تهیااه مقاادمات  بااه معنااای مقدمااهسااازی  زمینه
باه  ؟جع؟ظهاور اماام عصارزی ساا زمینه .( 422، 54: جش4824برای منظوری است )دهخدا، 

کاه باا ایان روناد  مای هاای امار ظهاور چینای و آمااده سااختن و تهیاه زیرسااخت معنای مقدمه باشاد 
گردد. ؟ع؟بسترهای مناسب ظهور امام زمان  فراهم 

کاارکرد بشار تحقاق ینیگر زمیظهور بسان هر حادثه د از باه یااباد، نی می که مرتب  با عملکرد و 
کااه از آن بااه زمیااا یآور . فااراهمدارد ییمقاادمات و بسااترها ظهااور سااازی  نهین مقاادمات و بسااترها 
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دات یان تمهیااز ا یبرخا کناد. مااال   یی مایخودنماا یمختلف یها ها و قالب شود، در شکل می ریتعب
البتاه نقطاه  هاسات. گار مرباوط باه عماوم انساانید یمربوط به امام و برخا یمربوط به خدا و برخ

را در تحقاق مقادمات یااسات. ز یدات بشریگانه، تمه دات سهیمهان تیدر م جا این ثقل بح  در
گوناه شا  و تردیها یمربوط به خدا و امام، جا یو بسترها : ش4842ناژاد،  یسات)الهین یدیاچ 

84). 

، عباارت اسات از تاالش در راساتای برطارف ؟ع؟ظهاور اماام زماانساازی  به عبارتی دیگر زمینه
کاسااتی تن ضااع کااردن موانااع ظهااور آن حضاارت و از میااان برداشاا معرفتاای مساالمانان های  هااا و 

کریمه  نسبت به امر ظهور و همچنین ایجاد اشتیاق در بین جامعه بشری برای استقبال از دولت 
 .؟ع؟امام زمان

کالمی مکتب ما، زمینه باشاد و  مای هاا در دسات انساان ؟ع؟ظهور امام زمانسازی  طبق مبانی 
که به ممهدون از  کوشش مسلمانان   :خورد می آنها یاد شده است، رقمبا تالش و 

ِق فَ یْ  ْشِر َناسی ِمَن اْ َ
ُ
 .(191، 9: جق۵1۵۵، ُ ْلَطاَن )حبراىن ْعِی ی یأِطُئوَن ِ ْلَ ْهِد یُرُ  أ

ن مطلاب یاباشاد و روایاات بار ا مای یک امر تحصیلی ؟ع؟ظهور امام زمانسازی  ن زمینهیبنابرا
که امر ظهور، خود به خود و بدون  می دیکأت شاود  نمای الزم محققهای  و آمادگیسازی  زمینهکند 

باشاد تاا در جامعاه جهاانی، بساترهای مناسابی  می مدونیهای  ریزی و برنامهها  و نیازمند فعالیت
 :به وجود آید ؟جع؟برای تشکیل حکومت امام عصر

تِذ 
َكتاَن ال َ  ََ تَعَ  َعَشت ْْ اَئت   َو ِب ِ َِ ْأُصتأَفُ  َثاَل ُة اْ َ َكُ َلِْل اْلِعتد َ رِ  یَلْأ  ق: ۵317، )نعمتاىن ُدونیتُِ

4۰3). 
ن یابار ا یرا سانت الهایاصاال  اسات. ز یهاا ازمناد انساانی، نیجامعاه مهادو یبراسازی  نهیزم

کااه تااا افااراد ترب گرفتااه  ز تحااول نخواهااد یاادا نکننااد، جامعااه نیاات نشااوند و تحااول و رشااد پیااتعلااق 
افااراد  یتاایالت تربکاماال بااه تحااو یبسااتگ ؟ع؟ن نعماات ظهااور امااام زمااانی( همچناا44افت)رعااد: ی

 دارد.
کاه از پایاز به ایانفال ن 28ه یدر آ کاه انساان سرنوشات خاصای  ن یایش تعین نکتاه اشااره شاده 

پ و زنادگی یسات، بلکاه عامال ساازنده تااری " نیپ" و "محای"جبر تار ریشده باشد ندارد و تحت تاث
کاه در روش و اخاالق و فکار و روح او باه اراده خاودیها انسان، دگرگونی  شاود. دا ماییاش پی است 

دا نخواهاد یارى در سرنوشاتش پییاشتن را عوض نکناد تغیکه با خودسازى، خو ین تا زمانیبنابرا
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 .(548، 2: جش4824شد)مکارم، 
 مفهوم تراز. 2

کاار رفتاه اسات. یمختلف یکه در معان یاست فارسای  ه)تراز( واه ن واهه در لغات عباارت یاا باه 
کااه به ن یاایتع ین باارایا داد، همچناایرا تشااخ ین سااطوح افقااتااوا ماای وساایلۀ آن اساات از اباازاری 

کاااریااخاتالف ارتفااح دو نقطااه ن  واهه تااراز یگاار معاانینما از د سااط ، هماوار، ساط  همرود.  مای ز باه 
 .: مدخل تراز(ش4828)دهخدا، باشد می

کلمه )سنجه(، )مع کلمه تراز،  که بدان چیز دیگار را ای  هباشد و آن وسیل می ار(یمترادف  است 
کنناد)فبسنجن ه بناابراین پیماناه و تارازو معیاار اسات. زیارا با .(544، 5: جق4444، یومید و برابر 

 شوند.  می وسیله آن دو، اشیاء سنجیده و پیموده

گفتیکلمه مع یکه برا یگرید یمعان ن، یمحک)مع عبارتند از: میزان، ضابطه، مالک، اند هار 
 .: مدخل تراز(ش4836

کاه یااران خاا  انبی یرفتار ین مقاله، به بررسیدر ا اء پرداختاه شاده اسات و هادف آن اسات 
گیاء الهیاران انبیبا  ؟ع؟رفتار منتظران ظهور امام زمان کاه آیا، مورد سنجه و تراز قارار  ا در آن یارد 

 ل آن باشند.یستند به دنبال تحصینها  یستگیآن شا یکه دارا یا نه و در صورتیسط  هستند 

 ؟ع؟اء و امام زمانینباران تراز ای یرفتارهای  یژگیو

که در قرآن به آن اشاره شاده، وعاده برپاایی حکومات صاالحان  ترین وعده یکی از بزرو هایی 
این وعده الهی به حسب ظاهر آیات و نیاز فرمایشاات متعادد پیشاوایان معصاوم،  .(22است)نور:

کااه در پایااان تاااریپ توساا  مهاادی موعااود تشااکیل  ؟جع؟همااان حکوماات عاادل جهااانی اساات 
تشاکیل حکومات عادل جهاانی در پایاان تااریپ، هادف هماه  .(462: ق4474، ید)خزاز قماشو می

ت یااهااا، ترب ن برنامااهیاااز ا یکاایریزی و تااالش شااده اساات.  انبیاااء بااوده و باارای تحقااق آن برنامااه
که متناسب با حرکت انب یتراز یروهاین کاریاست  ن یااز ا یرویان را باه پیمنوم مایاء بوده و قارآن 

ن یااا ؟ع؟  منتظااران ظهااور امااام زمااانیاز وظااا یکاای .(6و  4 کند)ممتحنااه: ماای الگوهااا ساافارش
که با الگوبردار حکومت عدل آن حضرت را  یینه برپایاء، زمیاران تراز انبی یاز سب  زندگ یاست 

کنند. و کنشا مای را اند هروهاا داشاتین نیکه اهایی  یژگیفراهم  گرایتاوان از ابعااد مختلا   ، یشای، 
 م.یکن می اشاره یرفتارهای  یژگین ویتر به مهم جا این رار داد. اما درق یمورد بررس یمعرفت
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ژپو
هش مهدیاه

وی

 یریپذ تی. وال1

 یابیاشان قابل ارزیاران خا  و تراز ایاء به خصو  یاران انبین یکه در بهایی  یژگیاز و یکی
کر اران از یاو اطاعات محاض  یریپاش تیاوال مسائله به آن شده است، یم اشاراتیاست، و در قرآن 

ش جهات یهاا یو دوساتها  یشاود و دلبساتگ مای باا عشاق و محبات شاناخته یباشد. آدم می اءیانب
امبران یان عشاق و ارادت را باه پیشاتریاران بیاا، یاکناد. در جبهاه انب مای میو مارگش را ترسا یزندگ

گشاشتند. عالقه به فرزند، مهر مادریبه نما یداشتند و آن را به خوب ، ارتباط ی، محبت پدریش 
کااه یگاارید یچ دوسااتیو نااه هاا یو علقااه همساار ش یامبر خااویااپ یاریااا در یاااران انبیاا، باعاا  نشااد 

گشاشاته شاده باود شاانه خاال یتیکرده و از بار مسئول یکوتاه  ییجاا کنناد. از آن یکه بر عهاده آنهاا 
 یماان و محبتایا یرویاکردناد، بلکاه از ن نمای هاا از جبار و زور اساتفاده ت انسانیترب یاء برایکه انب

کاه تبعینیب می ن جهتیبردند. به هم می کردند، بهره می جادین ایمنوکه در دل م ت محاض یام 
که ه یمانیاء از ایاران تراز و خا  انبی گرفته  ماان ین ایادر آن راه نادارد. ا یچ خللیمحکم نشات 

 یرتیش قارار داده بودناد، باعا  شاده باود آنهاا باا بصایاران خویاء در برابر یکه انب یخالا به راه
را هاا  نداشاته باشاند و هماه اراده یگاریاء از خاود اراده دیااء داشتند، در برابر اراده انبیانب که به راه
گره بزنند. در قرآن به نموناه یبه اراده ول اء یااران خاا  انبیا یژگاین ویااشااره شاده و اهایی  خدا 
تند، ظهاور هسا یباراساازی  نهیکه به دنبال زم ؟ع؟ن شده است. منتظران امام زمانییدر آنها تب

 همه منتظران باشند. یبرا یی، الگویژگین وید با الهام از ایبا

 اران حضرت طالوتیالف( 

ان شاده اسات، داساتان یاا بیااران انبیا یریپاش تیاکه در قرآن راجع به وال ییها از داستان یکی
که به جن  با جالوت رفته بودناد. قارآن ای  انیان بین داساتان را چنایااران حضرت طالوت است 

 :کند می
ََ ُمْبَتلِ  أُد قاَ  ِ ن َ ا ُْ ا َفَصَل طاُلأُت ِباْْلُ تُ  َفَلتیَفَل  َ ْْ تْن َشتِرََّ ِم ر  ََفَ ْم ِبَْنَ
ْ  َس ِمتی ِ یُْ ََ َو َمتْن 

ُ  ِمی ِ ی
َف   بِ  ْطَعْ ُ  َفِإن َ َْ َف ُغ ََ ُ  ِ ا َ َقلِ یِ ا َ َمِن اْغَت ْْ ُبأا ِم ْم یِدِن َفَشِر  ؛(411)بقرن : ال  ِمْْنُ

که طالوت، س اه پ  گفت: خداوند شما را به یان را با خود بیهنگامی    یرون برد، به آنها 
سات و هارک  از آن نخاورد از مان یکاه از آن بنوشاد از مان نکناد، پا  هر مایش ینهر آب آزما

که به نهر آب رسیاشامد.( پ  )همیرد )و بیکه با دست، مشتی برگ هست، مگر آن دند،( ین 
 .یدندنوشجز اندکی همه از آن 

گاروه زین آیا کاه در ا ل ماییاسارا  ادى از بناییاه خبر از ماردودى  ن داساتان، پا  از یادهاد چارا 
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گروهی رهبر را به خاطر فقر ن ش یها گشراندن امتحان گروهای در آزماایسخت،  ش شاکم، یرفتند، 
گروهی در مواجهه و برخورد با دشمن، خود را باختناد. اماا از طارف د ن گار قارآیشکست خوردند و 

گروه که  می ادی یاز  کامال فرمانادهیمطکند  گاروه یادن آب نزدناد. اید باوده و لاب باه نوشاخاو ع  ن 
 رونااد. حضاارت طااالوت ماای ا بااه شااماریاااران تااراز انبیاا( شااده اساات از یر بااه )مناایااکااه از آنهااا تعب

کسای  سط  نیشان در  ارانیدانستند  می ننوشاد. البتاه در  یزیااز آن آب چ یستند لاشا فرمودناد: 
کسااانیاا  اسااتثنا زدنااد )اال ماان اغتاارف غرفااه بیاامااه ادا  یزیااکااه خااا  بودنااد اصااال چ یده( لااشا 

کسان  .(833، 4: جش4833، یدند)قرا تینوش ی  مقدارین تر بودند ییکه سط  پا ینخوردند 

 د:یفرما می ؟ع؟امام باقر
کااار بااه طااالوت وفااادار ماندنااد، س کااه تااا آخاار  ، یزیزده نفاار بودنااد)الحویصااد و ساایافاارادى 

 .(524، 4ق: ج4442

کااار باارده، از ا یریااالبتااه هاار چنااد تعب شااان بااه عنااوان یکااه قاارآن راجااع بااه حضاارت طااالوت بااه 
شاان یکاه ا یساخت ییهاا ( اما با توجه به امتحان542غمبر)بقره:یکند نه پ می ادیفرمانده و مل  

ز آن باه عناوان تاوان ا مای باوده و ین امتحاناات باه امار الهایاشود ا می کنند معلوم می شان ارانیاز 
کرد ءایتراز انب یروهاین یبرا یاریمع  .استفاده 

کرمیاران پی ب(  ؟ص؟امبر ا

گروهاا کاارمیاااران پیاااز  یقاارآن راجااع بااه   خااالا آن حضاارت بااه شاامار یروهااایکااه از ن ؟ص؟امبر ا
گون می کار مهم که آنانکند  می ریتعبای  هرفتند، به   کناد مای جابیت آن را ایکه حضور جمع یدر 

کسااب تکلرونااد  یی نماایجاااامبر اسااالم یااپ زهباادون اجااا امبر یاا  از پیااو در همااه حااال بااه دنبااال 
کرم  :باشند می ؟ص؟ا

تِذ  
توَن ال َ ُْ ُم ْْ تا اْ ُ َ كتاُنأا َمَعتُ  َعتییِ ّن َ َِ َو َرُ تأُلِ  َو ِ ذا  تأا ِبتا ُْ ْ   َن آَم ََ   ِ ْمتر  جتاِم

َ
ْذَهُبأا َحتتی َ یتأ

ِذ ی
ِذُنأُن ِ ن َ ال َ

ْ
ِذ ْلتَ یَن یْلَتأ

ولِئَك ال َ
ُ
ِذُنأَنَك أ

ْ
َِ َو َرُ أُلِ  یَن یأ وَن ِبا ُْ ُم  ؛(94)نور: ْْ

که به خدا وپ کسانی هستند  امبر بار یامان آورده و هرگااه باا پیامبرش ایمومنان)واقعی( تنها 
کاه اجاازه مای ند، بدون اجازه او نمییکارى اجتماح نما کسانی  کاه یگ روند. همانا  رناد، آنانناد 

 یمان دارند.مبرش اایبه خدا وپ

که داللت بار حصاریه شرین آیا کلمه)انما(  دارد  ین واقعایمنوکناد، اشااره باه ما مای فه با آوردن 
کرمیش هستند و بدون اجازه پیفه خویانجام وظ یکه در همه حال در پ  قدم از قدم بار ؟ص؟امبر ا

 .ددارن نمی
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ژپو
هش مهدیاه

وی

کاااه اجتمااااح ماااردم در آن  منظاااور از کاااار مهمااای اسااات  الزم اسااات و تعااااون و "امااار جاااامع" هااار 
رامااون جهاااد و یمهاام مشااورتی باشااد، خااواه مطلباای پ مساائله شااان ضاارورت دارد، خااواه یهمکااار

: ش4824، شایرازی العاده، و مانناد آن)مکاارم مبارزه با دشمن، و خواه نماز جمعه در شرا   فوق
 .(268، 44ج

که در جایاهم یداراای  هازاند هب یریپش تیله والئمس قات ین حقیاقرآن باه اگر، ید یت است 
گر می اشاره که ا گاروه دیااز اطاعت ناب و خاالا پمومنین  کند  را  یگاریامبر دسات بردارناد، خادا 
که ا می ن آنانیجانش ْل َقْوماا  ع محض از امام خود خواهند باود. یشان مطیکند  اْوا َیْساَتْبد 

ْن َتَتَول َ إ 
ْمااَلُکْم 

َ
گر روىَغْیَرُکْم ُثم َ ال َیُکوُنوا أ گروهی دیگر را جانشین می ، ا گرداند؛ س   آناان  بگردانید، 

د:   .(83چون شما نخواهند بود)محم 

گروه را بیاهای  یژگی  ، ویگر به صورت صرید یو در جا  :کند می انین 
د َ  َِ َْ أا َمْن َی ُْ ِذیَن آَم

ا ال َ َ ی ُ
َ
ُ مِ  یا أ تا ُ َُ ِبَقتْأم  ُبِ ِ  ا

ْ
ْم َعْن ِدیِنِ  َفَلتْأَف َیتأ ُْ ت   ْْ

ِذل َ
َ
أَنتُ  أ ب ُ ْم َو ُبِ

َِ َو ا َیتتتتتاُفوَن َلْأَمتتتتتَ   یَن ُیاِهتتتتتُدوَن ِف َ تتتتتِبیِل ا ةأ َعتتتتتَی اْلْتتتتتاِفِر َ َ ِعتتتتت
َ
ُمِنَی أ ْْ تتتتت َعتتتتتَی اْ ُ

ِئ   ؛(۱1)مائدن:ا
گروهی را مای کاه دوسات اى مومنان! هر ک  از دینش برگردد، خداوند به زودى  شاان  آورد 

کااافران دشااوارند، در راه دار دارد و دوسااتش ماای ماای کسااار و در براباار  نااد در براباار مومنااان خا
 هراسند. و از سرزنش سرزنشگرى نمیکنند  خداوند جهاد می

که پ کسانی هستند  ن یاش از هماه تظااهر باه دیش قادم در اساالم بودناد و بایمظهر اتم ارتداد 
کفاار و ر ایتار  یادر بااطن خب ینمودناد ولا مای اساالم و زودتار از هماه بعاد از   منافقاان بودناد ین 

کاه مخاطاب ایچنا تفسویر قمویکفر باطنی خاود را باروز دادناد. در  ؟ص؟امبریرحلت پ ه یان آیان آماده 
که حق اهل می غمبریاصحاب پ ن خادا برگشاتند. و از یاامبر را غصاب نمودناد و از دیات پیاب باشند 

کاااه روز قیاااغمبااار روایپ  وض محااارومآورناااد و از حااا مااای   دساااته از اصاااحاب مااارایاااامااات یت شاااده 
نهاا بعاد از یدانی ایارساد تاو نم مای ا اصحاب من اصحاب من خطابیم خدایگو گشرانند من می می

گشاردند و برگشتند بد  .(553، 5ق: ج4476، یتهران ین پدران خود)ثقفیتو چه بدعتها 
، ید: ارتااد الناااس بعااد رسااول اهلل اال ثالثااة او اربعة)مجلساایاافرما ؟ع؟ ماایای امااام باااقریحااد در
ت یارفتن والین اش یباشاد، باه معناا مای ت مطارهیان روایاکه در ا یارتداد (524، 84ق: ج4478

کااه در آن زمااان مساالمانان اعتقادشااان بااه خاادا و پ غمباار و یاساات نااه برگشااتن از اصاال اسااالم. چاارا 
شااده بااود،  یکااه دسااتخوش دگرگااون یزیااتنهااا چ نکاارده بااود. یرییااشااان تغ یعبااادهای  برنامااه
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کاه بعاد از رحلات پ ؟ع؟نیمنورالمایباه ام آنان نسابت یریپش تیوال ت یا، وال؟ص؟امبریابود.کساانی 
کردناد هماان ؟ع؟نیمنورالمایام کاه هفتااد روز قبال پااى منبار آن حضارت در یهاا را انکاار  ی بودناد 
کردناد سا   ایب ؟ع؟ر خم حاضار بودناد و باا علاییغد کردناد یاعات  ا باه یان فرماان نباوت را انکاار 

کش یاریخود از  ا با سکوتیبکر رفتند  طرف ابی  .دندیآن حضرت دست 

کامال داشاته  یکه در پا ییروهایاز به نی، نیدر هر جامعه ا اهاداف آن باوده و از رهبار اطاعات 
گون می احساس یباشند، به خوب تاوان  نمای ،ییروهااین نیکه در صورت نبودن چنای  هشود. به 

دا یااق پیاا، علاات توف؟ع؟یعلاادوار بااود. بااه عنااوان نمونااه در حکوماات امااام یاابااه بقاااء آن جامعااه ام
ر دانساات. یپااش تیاااران والیااتااوان نداشااتن  ماای حکوماات در مصاار را یینکااردن آن حضاارت در برپااا

که به دستورات ا یکس یعنی که او را هم شاهینبود  کند. تنها مال  اشتر بود  کردناد. یشان عمل  د 
کمباود ن یعلت شاهادت محمادبن ابا ؟ع؟ین خاطر امام علیبه هم  منومااده و ماآ یروهاایبکار را 
کاه بارا مای ن نکتاه را تاشکریاشتر ا داند و به مال  می خاود  یبارا ییروهااید نیاحکومات با یدهناد 
کند)نهج البالغه: نامه یترب  .(28ت 

که  همان کوششایش از هایامبر زماان خاویاپ یاریاء در یاران مخلا و تراز حرکت انبیطور   یچ 
ز یان یژگاین ویز چنایاه الساالم نیاعلی مهاداران حضرت یکردند، نسبت به اصحاب و  نمی فروگشار

کسانیوجود دارد. ز گااه یرا آنها  کاه باا دل و جاان و آ رت تماام، از دساتورات اماام یو بصا یهستند 
 دهند.  یشان نشان میو تعهد خود را به ا یبندیکنند و در عمل، التزام، پا یم یرویخود پ

کاال ؟ع؟اران امام زمانیدرخشش  ن باه یچنا ؟ع؟م اماام صاادقدر اطاعات از محباوب خاود در 
کشیتصو  ده شده است:یر 

ِد  َُ اِْلَ َب ْم ُ  ُ َ ن َ ُقُلو
َ
َكأ ا َشتك ی ِف یِد َا یتِرَجا ی  َ ُ ْطتَوُع َلتُ   ُشتو

َ
َجتر...ِ ُهتْم أ َشتد ُ ِمتَن اِْلَ

َ
َِ أ َذاِت ا

َصابِ یِمَن اْْلََمِ  ِ َل  َكاْ َ اِد یِدَها  َْ ُم اْلَق ُ َ ن َ ُقُلو
َ
َكأ  (؛3۰۴: ۱4ق: ج۵1۰3 ،ُل)جملَسیِ  

د یتردای  هاو ذر   ۀشان به خدا و وعد مانیآهن است. در ا  هاشان به سان پاره که دل یمردان
کوه سخت ع تار از یاش مطیاز ساالر خو یشان در فرمانبرداریتر است... ا ندارند و باور آنان از 

شااان  یهااا روشاانگرند... دل یهااا باشااند. آنااان بسااان چراخ یخااود م یز نساابت بااه مااوالیااکن
 پر نور است.  یها بسان مشعله

 آن حضاارت یت از اهااداف الهاایااشااان، حمایت ایاارفتن والیو پااش ؟جع؟یت از امااام مهاادیااحما
اء، مخلصااانه در یاااران تااراز انبیااد همچااون یاابا ؟ع؟ن منتظااران ظهااور امااام زمااانیباشااد بنااابرا ماای
نه باه باار نشساتن تاالش یش، زمیگشارند و با اطاعت محض از امام خو یپا یریپش تیدان والیم
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کنند.یهمه انب  اء را فراهم 

 یطلب حق .2

ن یتار از حسااس یکایامبران و صاالحان و یاپ یها امیدر امتداد ق ؟ع؟ام امام زمانینهضت و ق
و تاالش  یطلبا اء، حاقیا و اولیام انبیقهای  یژگین ویتر باشد. از مهم می ن مبارزاتین ایتر و مهم

کااه مهاام اساات. همااانمااان بااوده یحااق و ا یایاااح یباارا ز، یاان یام مهاادویااق یژگااین ویتاار گونااه 
گاروه در یاپ، دو جمعیمان و حق خواهد بود. در طول تاریت ایحاکم یو تالش برا یطلب حق ت و 

گرفتنااد: یکاادیمقاباال  گااروه نمایااگر قاارار  ، عبااادت و یباااور مااان و حااقیقاات، اینااده حااق و حقی  
گروه دیطاعت و در  گروه حق بودند و  کلمه،  ، نفااق و یتبااه ناده شار و فسااد، ظلام وینما گر،ی  

گااروه باطاال. یااو رذالاات و در  ی، پسااتیمااانیا یباا کلمااه،  امبران و یااپ یاساسااهای  از برنامااه یکاای  
کمااان وقاات و ریااگیشااان، مبااارزه پیاران ایاا جااور و اسااتکبار و  یکناا شااهیر و مااداوم بااا ظلاام و سااتم حا

 ن آورده شده است.از آهایی  از جوامع بود و در قرآن نمونه یخودکامگ

 ؟ع؟میاران حضرت ابراهی الف(

کر کسان یکیم یقرآن  کناد حضارت  ی مایمعرفا یطلبا مناان در حاقوم یکه به عناوان الگاو یاز 
 :شان استیا یاران باوفایو  ؟ع؟میابراه

َْ ی ِف  ْ َأةی َحَل
ُ
ْم أ ُْ كاَنْْل َل ِذ َأ ِ ْبراِه  َقْد 

تا  َن َمَعُ  ِ ْذ قتاُلأا ِ َقتْأُمِهْم ی َو ال َ ْم َو َِّ َ ُْ ْْ آُاا ِمت ََ تا ُبت ِ ن َ
ْم َو َبتدا بَ  ُْ نا ِب َْ َكَف  َِ ْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن ا نتا َو بَ یَِ تأا یتَْ ُْ ُم ْْ ُِ َبتدا  َحتی َ 

َ
ُم اْلَعتداَوُة َو اْلَبْغْتاُء أ ُْ َْ

َِ َوْحَدُن   ؛(1)َّكَّن : ِبا
که با او بودند، سرمیهمانا براى شما در )روش( ابراه کسانی  شق و الگوى خوبی اسات، م و 

گفتند: همانا ما از شما و از آنچه جاز خادا ماییز م. ماا یزاریاد، بیپرسات را به قوم )مشرك( خود 
کفاار ورزی اابااه )آ کیاام و میدیاان( شااما  کااه بااه  نااه و دشاامنی اباادى اساات، مگاار آنیان مااا و شااما 

 ید.اوریمان بیگانه ایخداى 

شاوند از  ی مایمعرفا یطلب منان در حقوم یشان الگو ارانیو  ؟ع؟میکه حضرت ابراه نیعلت ا
که ایا کاه یاتیاات بعاد از آین آین جهت است  مناان دشامن مان و دشامن وم ید ایافرما مای اسات 

کاافر هساتند)ممتحنه:یریخود را به عنوان دوست نگ که آنان نسابت باه حاق  ( و حضارت 4 د چرا 
کااه باا ی ماایگونااه معرفاا نیااات ایاان آیااشااان در ا ارانیااو  ؟ع؟میابااراه بلنااد بااه همااه  یا صااداشااوند 
که از شرك و بت می ان اعالمیجهان گاام یباشاند و باه دنباال حاق و حق می به دور یپرست کنند  قات 
گون می بر کناد. بناابرا یطلب تواند آنان را از حق ی نمیرواب  خانوادگ یکه حتای  هدارند به  ن یدور 
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که به مسلمایان ایسوره ممتحنه درصدد ب ییات ابتدایآ کند آنان نبان نکته است  گوشزد  د ینان 
ت داشااته باشااند و ایااانااه یخاااطر حفاا  بسااتگان خااود، مخفه باا ااار دوسااتی و مااود  کف  ن یااا آشااکارا بااا 

 اموزند.یارانش بیو  ؟ع؟میحضرت ابراه ید از زندگیدرس را با

کاه پا  طلاب آمارزش اباراهین شبهه پیکه ا نیا یو برا  یپدرشاان چاه جهتا یم بارایدا نشود 
که حضرت ابراه می پاسپداشته است قرآن  کفار و شارك دیم، پایدهد هنگامی  د یادارى پادر را باه 

کاه باه پادر داد تاا  وس شاد، از او برا ات جسات و اساتغفار باراى او، وعادهیت او مأیو از هدا اى باود 
 د:یفرما می 444ه یکه در سوره توبه آ نه بازگشت او را فراهم سازد. چنانیزم

كاَن اْ ِكْغفاُر ِ ْبر بِ َأ اِه َو ما   َعْن َمْأِعَدة  َوَعَدها  ِ ی ِْلَ
َبتیِ  ِ ا َ َِ ا   َی اُن َفَل  َ

َ
أ َ َ َبت َِ  َِ َِ تُ  َعتُدو ی  ن َ

َ
 َلتُ  أ

  ُ ْْ  .ِم
 ریکتاپرساتان در مسایهماه  یاران آن حضارت، الگاویاو  ؟ع؟میحضارت اباراه ین زنادگیبنابرا

 .باشد طلبی می حق

 ؟ع؟یاران حضرت موسی ب(

کاه اهال ؟ع؟یاران حضارت موسایااز  یرخان در قرآن به بیهمچن  طلبی حاق اشااره شاده اسات 
 :کنند می بوده و براساس حق قضاوت

م َ ی   َو ِمْن َقْأِم ُمأیس
ُ
ِ َو ِبِ  ْی أ ق   ؛(۵۱1)اعراف: ْعِدُلوَن یُدوَن ِباِْلَ

گروهی مردم را به حق  راهنما  و از قوم ، دادگرى می ی مییموسی،   کنند. کنند و به حق 

گیا کاه باه هنگاام ظهاور  یچنان مقاام یدارا ؟ع؟یروه برجسته از قوم حضرت موسن  هساتند 
کناااار ا ؟ع؟اماااام زماااان کااارده و در   ؟ع؟گااار حاااق خواهناااد باااود. اماااام صاااادق یاریاااشاااان یرجعااات 

 ند:یفرما می
ْعَبِ  َ ْبَع   َو ِعْشرِ  َْ ِد اْ َتْلَرَ  ِمْن َظْهِر اْل ََ ِمْن َقتْأِم َن َرُجال  یِ َذا َقاَم َقاِئُ آِ  ُُمَ  َ َلَ  َعَش ْ ََ  ،

ِذ 
توَن یَن یُمأیَس ال َ ُْ ِ َو ِبتِ    ْق ق  ْهتِ ، َو  ْعتِدُلوَن یِبتاِْلَ َْ ْصتََّاَِّ اْل

َ
َِ َوِ  ی، َو َ تْبَع   ِمتْن أ  أَشت

َعتتتتْوَن، َو َ تتتتْلَ اَن اْلَفتتتتاِریِس  َْ ُمَن آِ  ِف ْْ ْنَصتتتتارِ ُمتتتتأیَس َو ُمتتتت َبتتتتا ُدَجاَنتتتتَ  اْْلَ
َ
، َو َماِ تتتتَك ی، َو أ

)عاْْلَْش  ََ  ؛(3۱، 4: جق۵1۵۱، اشیَت
کند، ب کرد، پانزده یهرگاه قا م آل محمد ظهور  کوفه خارج خواهد  ست و هفت مرد از پشت 

شااوند و هفاات نفاار از  نماای کننااد و از آن منحاارف ی ماایکااه بااه حااق داور ینفاار از قااوم موساا
کهاا  و  و ابااو دجااان  یو فرعااون آل فرعااون و ساالمان فارساا یموساا یوشااع وصاایاصااحاب 

 .و مال  اشتر یانصار
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کرمیاران پی ج(  ؟ص؟امبر ا

کناد آن  ی مایزار بوده و با تماام وجاود ساعیب یگردد، از هرگونه ناحق می که به دنبال حق یکس
کنااد حتاا گاار در ا یرا از خااود دور  کنااد، هااهایی  ین راه سااختیااا چ حاضاار بااه دساات یرا هاام تحماال 

کاه باار سار راهااش قارار دارد بااه  ین جهاات باا تمااام ماوانعیباشااد باه هما نمای دن از اصاول خااودیکشا
کفااار باازرو ییجااا پااردازد. از آن ماای مبااارزه قاات هسااتند و یدن بااه حقیرساا ین مااانع باارایتاار کااه 
کااه بااا پ ماای گااران مرتکاابین ظلاام را در حااق خااود و دیتاار باازرو گمراهاایشااوند چاارا  ، یمااودن راه 

 ین ظالماانیچناگااه سار ساازش باا  چیها طلب حق ن مومنیکشانند بنابرا می گران را به انحرافید
 نخواهد داشت.

کفر را چنانیناپش و سازش طلبی ی حقژگیو کناد، در  مای  یکاه قارآن باه آن تصار ر بودن در برابر 
کاارم ن امبریااران خااا  و تاراز پیان یبا گاروه ویاام. قارآن از اینایب ماای زیاا کاه بااه  مای ریاژه تعبیاان  کنااد 

 :باشند نمی ن اهل مدارایکافربا  یاهل سازش بوده ولمومنین  ت خدا هستند لشا بایدنبال رضا
ِذ 
َِ َو ال َ دی َرُ وُ  ا اُء بَ یُُمَ  َ َْ اِر ُر ف َ ُْ اُء َعَی اْل ِشد َ

َ
ْم یَن َمَعُ  أ  ؛(41)فك : َْنُ

ااار، سااخت و در م کف  کااه بااا او هسااتند، باار  کسااانی  ااد، رسااول خداساات و  ان خودشااان یاامحم 
 .دمهربانن

کاه همراهاان و پیاه بین آیدر ا عنای مسالمانان، در برابار دشامنان ی، ؟ص؟امبریاپ روانیاان شاده 
ى فااوالد اسااالم، هاام انااد، امااا بااا باارادران مساالمان خااود مهربااان هسااتند و  سااتادهین ایچااون سااد 

 کنند. رى نمییگ سخت

باه  یباا تاساد یاکه باهایی  یژگیاز و یکی ؟ع؟سازان ظهور امام زمان نهین منتظران و زمیبنابرا
کاارمیاااران پیاا اساات.  یزیساات و ظلاام طلبی حااق در وجااود خااود زنااده نگااه دارنااد،شااه یهم ؟ص؟امبر ا
کجاااا فرصاااتی عنااای اد یااارناااد و بااار سااار ظاااالم فریدسااات داد، در برابااار ساااتمگران موضاااع بگ یهااار 

اران یات یاشاود تاا منتظاران بتوانناد باا ترب مای باعا هاا  یژگین ویابزنند. توجه به ا یخواه عدالت
 باشند.  ؟ع؟ساز ظهور امام زمان نهیکرده و زم یزیر هیرا پا یاسالم ی، تمدنءایتراز حرکت انب

 جانبه همه. تالش 3

کار یروهااایاز بااه نیااو تااداوم خااود، ن ییبرپااا یباارا یهاار حکااومت کااه بااا جااان و مااال  یفاادا دارد 
 اء مراجعاهیاانب یپ زنادگیباه تاار یداشاته باشاند. وقتا جانباه همه یاهداف آن تالش یش در پیخو
گاواه بار اآنا یسراسر ناوران یم، زندگیکن می کاه نقاش اساسایاان  اران در باه ثمار یا ین مطلاب اسات 
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ت اسات یاباا اهم یگاه باه قادرین جایبرخوردار است.ا ییگاه واالیامبران از جاینشاندن اهداف پ
اران تاراز حرکات یاجاه خواهاد ماناد. ینت یز بایاامبران نیاکه در صورت حشف آن، حرکات و تاالش پ

گاهیانب گاه می اء نشانیر و هدف انبید را به مسم جان خود، اخال  خویبا تقد یاء  با  یدادند و 
کم یانب یشبرد اهداف الهیم مال به پیتقد  دکردن می اء 

 ؟ع؟یاران حضرت موسی الف(

کاار زار نیاجهاد در راه خادا، منحصار باه شارکت در م  سات. بلکاه چاه بساا جهااد در جبهاه یدان 
اران خاا  یااز  ی. قارآن در ماوارددان جنا  ساخت اساتیابااالتر از جهااد در م یغیو تبل یفرهنگ

که در جبهه تبل می ادیاء یانب کم  انب یغیکند  کردند. یاء شتافتند و راه را برایبه   شان هموار 

کاه از پ  ، آنیاماال در سوره  کاه باه ساو مای ادیا یامبران متعاددیاگااه  فرساتاده  یقاوم یشاود 
گمنااامیبااه شااهادت رساا یشاادند و ساارانجام ، همگاا کماا   ماای هاشااار یدند، بااه ماارد  کااه بااه  شااود 

 :امبران شتافت و مردم را به اطاعت آنان فرا خواندیپ
ِد  ْقَصا اْ َ

َ
ِ  َرُجلی یَو جاَء ِمْن أ َ تلِ یتقتاَ    ْلعىیَْ َْ ِبُعتأا اْ ُ َ ِ ِبُعتأا َمتْن ا  َی ا َقتْأِم ا َ ِ ْم یا ُْ ْلتَئُل

ْجرا  َو ُهْم ُمْهَتُدوَن 
َ
 ؛(4۵-4۰س: ی)أ

گفات: اى قاوم مان! از ان منطقه شهر، میو از دورتر روى یاا پیان انبیاردى باا شاتاب آماد )و( 
که پاداشی درخواست نمییکن کسانی  کنیاند پ افتهیت یکنند و خود هدا د. از   ید.روى 

َعْوَن  َْ ُمنی ِمْن آِ  ِف ْْ ُ ُ  ِ یَو قاَ  َرُجلی ُم ْن میْْ
َ
ْقُتُلوَن َرُجال  أ َِ  

َ
َُ َو َقتْد جتاَء  ُقتوَ  َر  ِ یاَنُ  أ ُكْم ا

تتْم َو ِ ْن یِباْلبَ  ُْ ِ ب  كاِذبتتا  َفَعلَ یتتنتتاِت ِمتتْن َر َكِذُبتتُ  َو ِ ْن یتتُك  تتِذ یُك صتتاِدقا  یتتِ  
ْم َبْعتتُض ال َ ُْ  یِصتتْب

 ؛(4۴)غافر: ِعُدُكْم ی
که ایو مردى با ا گفت: آ مان خود را پنهان مییمان از آل فرعون  د مردى یخواه ا مییداشت 
که می کاه او از طارف پروردگارتاان باا یسات بکشاد: پروردگار مان خداوناد ایگو را  دم! در حاالی 

گر او دروغگو باشد دروغش به زیدال گار یل روشن نزد شما آمده است، ا ان خاود اوسات ولای ا
 ید.دهد به شما خواهد رس راستگو باشد، بعضی از آنچه را به شما وعده می

ان اشااره یارعونن فیدر با ؟ع؟یحضارت موسا یاران مخفایااز  یکایفه باه نقاش یه شارین آیدر ا
کااه از او بااه عنااوان ماایااشااده اساات. ا شااود بااه جهاات احساااس  ماای ادیاامن آل فرعااون ون شااخا 

کااه نساابت بااه اصااالح جامعااه داشاات، بااا منطااق محکاام بااه اسااتدالل در باایمساائول روان یاان پیت 
کرد. ؟ع؟ین حضرت موسیفرعون پرداخت و آنان را به د  دعوت 

گمنامید ین در جایهمچن انش، یاکاه فرعاون و دربار یکند آن هنگاام می ادی یگر قرآن از مرد 
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گمناام از دورتاریاگرفتناد، ا ؟ع؟یم به قتال موسایتصم  ؟ع؟یموسا یاریان نقااط شاهر باه ین مارد 
کردیکه علای  هان توطئیبرخاست و او را از جر گاه  گرفته بود، آ  :ه او شکل 

ِد  ْقََص اْ َ
َ
ِ  یَو جاَء َرُجلی ِمْن أ وَن ِبتَك  ِ یتاْ َ أَلَ  ِ ن َ   ا ُمأیسیقاَ    ْلعىیَْ ُر مَتِ

ْ
ْقُتُلتأَ  َفتاْخُرْ  یأ

اِصَِّ  ِ ىن ِ  َ ْ  ؛(4۰)قصص: َی َلَك ِمَن ال
ان بود( شتابان )باه ین نقطه شهر )که مرکز استقرار فرعونین هنگام( مردى از دورتریو )در ا

گفاات: اى موساای! همانااا سااران قااوم در مااورد تااو مشااورت ماای کننااد تااا تااو را  سااوى او( آمااد و 
که من از خجا این بکشند، پ  )فورا  از  لسوزان تو هستم.رخواهان و دی( خارج شو، همانا 

کماا  ا قطعااا   گاار  گمنااام بااه حضاارت موساایااا امبر یاان پیاانبااود، برنامااه رسااالت ا ؟ع؟ین شااخا 
 .دندیرس نمی شان شد و آن حضرت به همه اهداف می مه تمام رهاین یاله

کرمیاران پی ب(  ؟ص؟امبر ا

کوشااش و دلسااوزیمختلفااات یااقاارآن در آ کماا های مااومنین  ی، از تااالش و  بااه  یرسااان در راه 
کارمیااران تاراز پیان نقاش ین بیان آورده است.در ای، سخن به میتحقق اهداف اله ، از ؟ص؟امبر ا

که با تعاب یادیت زیاهم اد یاآناان  یهاا ات قارآن از مجاهادتیار مختل  در آیبرخوردار است. چرا 
 :شده است

ُ تتو َ َ تتِن ال ِْ تتِذ ل
تتُم اْلَ یُ  َو ال َ ولِئتتَك ََلُ

ُ
ْنُفِلتتِهْم َو أ

َ
ْم َو أ ْمأاَِلِ

َ
تتأا َمَعتتُ  جاَهتتُدوا ِبتتأ ُْ راُت َو یتتَن آَم

ْفِلَُّوَن  ولِئَك ُهُم اْ ُ
ُ
 ؛(۴۴)توب : أ

امبر و مومناان  هماراه او، باا اماوال و یازان از جن ،( پیطلب وگر ولی )در مقابل  منافقان  رفاه
کردناد  یهاا جان کاه همایواشاان جهااد  ى آناان اسات و هاا بارا کاییرات و نیاخ ۀناان هساتند 

 همانانند رستگاران.

تتِذ 
تتوَن ال َ ُْ ُم ْْ تتا اْ ُ َ ْ یِ ّن َ ََ َِ َو َرُ تتأُلِ  ُث َ  تتأا ِبتتا ُْ ْنُفِلتتِهْم ِف یَن آَم

َ
ْم َو أ ْمأاَِلِ

َ
تتتاُبأا َو جاَهتتُدوا ِبتتأ َْ 

اِدُقوَن یَ بِ  ولِئَك ُهُم الص َ
ُ
َِ أ  ؛(۵۱ )حجرات:ِل ا

کااه بااه خاادا ورسااولش ا کسااانی هسااتند  د نشاادند و بااا یاامااان آورده و دچااار تردیمومنااان، تنهااا 
کردند. ا عاى ایاموال و جانهاى خود در راه خدا جهاد  که )در اد   انند.یمان( راستگوینانند 

هاِجرِ  ِذ یِ ْلُفَقراِء اْ ُ
ْخِرُجأا ِمْن ِد یَن ال َ

ُ
ْم یَن أ ْمأاَِلِ

َ
َِ َو ِرْضتأانا  َو ْبَتُغتیاِرُهْم َو أ تال  ِمتَن ا ْْ وَن َف

اِدُقوَن ی ولِئَك ُهُم الص َ
ُ
ََ َو َرُ أَلُ  أ وَن ا ُصُر  ؛ْْ

که از خانهیئ( براى مهاجران فقی)بخشی از ف رون رانده شدند و یها و اموال خود ب رى است 
کنناااد، آناااان هماااان  ارى ماااییااادر پااای فضااال و رضاااوان الهااای هساااتند و خااادا و رساااولش را 

 یانند.راستگو
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کااه دریاان بیسااه وصاا  مهاام بااراى مهاااجران نخساات جااا این در  "جهاااد" و "اخااال " و ان شااده 
اى از  ارى رساول او هساتند و لحظاهین حق و یوسته در خدمت آ یشود. آنها پ "صدق" خالصه می

 نصرون( به صورت فعل مضار  آمده معلاومیکه جمله) نیدارند. از ا ن راه دست برنمییجهاد در ا
ساات بلکااه بااه صااورت مسااتمر وجااود ی  روز و دو روز نیاارساااندن، منحصاار در  یاریاان یااشااود ا یماا

مااان خااود را بااا جهاااد مسااتمر ثاباات یسااتند، بلکااه ایب آنهااا اهاال سااخن و ادعااا نیاان ترتیاادارد. بااه ا
گساتردگی ین مرحلاه آنهاا را باه صادق و راساتی توصایاناد. و در ساوم کرده کاه باا توجاه باه  کارده    

ماان صاادقند، یکناد، هام در دعاوى ا ز مانعک  ماییار، صاداقت آنهاا را در هماه چیبن تعیمفهوم ا
، شایرازی ن حق)مکاارمیناه طرفادارى از آ ای، و هام در زم؟ص؟هم در ادعاى محبت به رسول خدا

 .(242، 58: جش4824

کرمیاران پیاق یگر، به شدت اشتیدای  یهدر آ شرکت در جهاد اشاره شده است  یبرا ؟ص؟امبر ا
گون کارده و باه جهااد یاکنناد تاا آناان را باا آن تجه نمای دایارا پ یزیچ ؟ص؟امبریپ یکه وقتای  هبه  ز 

گریبفرستند،  کرده و شدت اشتیاران   :سازند می رفتن به جهاد را آشکار یاق برایه 
تتِذ 
تتْم َعلَ یَو ا َعتتَی ال َ ُْ ُل ِ ْْ

َ
ِجتتُد متتا أ

َ
تتْأَ  ِ تتَتَِّْمَلُهْم ُقْلتتَْل ا أ َِ

َ
َِ یتتَن ِ ذا متتا أ ْع ِ  

َ
تتْأا َو أ

ْم یتتَأل َ ُْنُ
ِف  ا َ یَِ

َ
نا  أ ََ ِِ َح ْم

ِفُقوَن یُدوا ما ِی ُض ِمَن الد َ  ؛(14)توب : ْْ
که چون نزد تو آمدند تا آنان را براى شرکت در جبهه بر مرکبی یز )اشکالی نین و ست( بر آنان 

گفتی: چ کنی،  کنم و آناان )از نازد تاو( ی زى نمییسوار  که شما را بر آن سوار  برگشاتند، در ابم 
که چشمان که چرا چ حالی  که خیشان از اندوه، اشکبار بود  کنند.زى ندارند   رج جهاد 

کناار نقاش انبیرسا مای جاهین نتیاکه ذکار شاد باه ا یاتیاز مجموح آ کاه در  ن، یالاغ دیاء در تبیام 
کلیاران تراز انبی کاه قارآن باه اصاحاب یا. و آن قادر ااند هداشت یدیاء نقش  ن نقاش پررنا  اسات 
که می هشدار ؟ص؟مبر اسالمایپ گر دست از  دهد  کارمیاپ یاریاا د خداوناد یان او برداریاو د ؟ص؟امبر ا

کاه در  می را یگروه کوتااهیاد یاریاآورد  کارد و باا جهااد در راه خادا، باه  ین او  اران تاراز یانخواهناد 
 :ل خواهند شدیاء تبدیحرکت انب

 ی
َ
ِذ َی ا أ

أا َمْن یا ال َ ُْ ْم َع یَن آَم ُْ ْْ د َ ِم َِ ِ  یتِنتِ  َفَلتْأَف یْن ِد َْ
ْ
َُ ِبَقتْأم   أ ْم َو ِبتا ُ ت   ِب ا ُ

ِذل َ
َ
أَنتُ  أ ب ُ

ُمنِ  ْْ ةأ َعَی اْلْتاِفرِ َی َعَی اْ ُ َ َ ِع
َ
َِ َو ا یَ تبِ  اِهتُدوَن ِف یَن ی أ ِئ  یتِل ا )مائتدن: اُفوَن َلْأَمتَ  ا

 ؛(۱1
کااه ا کسااانی  کااه از دیااا مااان آوردهیاى  کاا  از شااما  ن خااود برگردد)بااه خاادا ضااررى یااد! هاار 

که آنان را دوست دارد و آناان نیزند، چون( خداوند در آ نمی ز خادا یانده قومی را خواهد آورد 
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کاافران سرساخت و قاطعناد،  را دوست دارند. آنان نسبت به مومنان نرم و فروتن و در برابار 
 هراسند. اى نمی کننده یچ مالمتکنند و از مالمت ه در راه خدا جهاد می

که قبال   همان ه، تنهاا ارتاداد از یان آیا  داده شاد، ارتاداد مطاره در ایه توضایان آیراجع به ا طور 
کاااه بعاااد از رحلااات  مااای ن مطلاااب اشاااارهیاااات باااه ایاااکاااه روا باشاااد چناااان نمااای اصااال اساااالم کنناااد 

کرمیااپ اوردنااد. لااشا یدان نیاان بااه میاادفاااح از د یخااود را باارا یروهااای، مساالمانان همااه ن؟ص؟امبرا
کرمید بعد از پیفرما می تیروا ق: 4478، ی)مجلساا چهاار نفار هماه مرتاد شادند یاجز سه  ؟ص؟امبرا
کااه مااردم از ولاایااا ین برخااوردیجااه چنااینت .(524، 84ج کردنااد بنااابرا ین شااد  ن یخاادا اعااراض 

 کند. می عنوان ارتداد بر آنان صدق
گروهیه شریگر آیاز طرف د که مورد ساتا می ادی یفه، از  آنهاا، ات از یاروادر باشاند و  مای شیکند 
گروهاا .(427، 4: جق4474، یشااود)قم ماای ادیاا ؟ع؟اران امااام زمااانیاابااه عنااوان  کااه در  یهمااان 

 وص  آنان آمده است:
وَن ف د ُ  (؛4۰7: 39، جق۵1۰3، طاعِ  اَ)جملَس جُمِ
 .یت و تالشندت خداوند اهل جدیق عبودیآنان در طر

 :فرمودند ؟ع؟اران امام زمانی  یدر توص ؟ع؟ن امام سجادیهمچن
ْهتَل َزَمتاِن َغ ی

َ
َبا َخاِ د  ِ ن َ أ

َ
َتِمترِ َی َبِكتِ  اْلَقتاِئلِ یا أ ْْ ْهتِل ی ِبِإَماَمِكتِ  َو اْ ُ

َ
تُل ِمتْن أ َْ ْف

َ
َن ِ ُمُهتوِرُن أ

ْعِرَفتتِ  َمتتا  ْفَهتتاِم َو اْ َ ْعَطتتاُهْم ِمتتَن اْلُعُقتتوِ  َو اْْلَ
َ
َعتتاهَّلَل أ َِ َبتتاَرَ  َو  َِ  ََ ِ َزَمتتان  ِْلَن َ ا

َصتتاَرْت ِبتتِ  ُكتتل 
َشتتاَهَدِة َو َجَعَلُهتتْم ِف یاْلَغ  َلتتِ  اْ ُ ِِ ْْ تتَدُهْم ِمَ ْْ َجاِهتتِد  َبتتُ  ِع َلتتِ  اْ ُ ِِ ْْ َمتتاِن ِمَ َ َ  یَد یتت َی َن َبتتیَذِ تتَك ال

 َِ تت ؟ص؟َرُ تتوِ  ا تتا  َو ِشتتیِبالل َ ْلَلُصتتوَن َحق  وَلِئتتَك اْ ُ
ُ
َعاُة ِ هَّلَل ِد یِ  أ ا ِصتتْدقا  َو التتد ُ َْ َِ یتتَعُت  ِن ا
ا  َو َجْهرا؛ ا  َ َوَجل َ ِ   ؛(34۰، ۵: جق۵3۴۰، ابن بابوی ) ابأخالد! یَعز َ

هااا  برنااد و معتقااد و منتظرنااد، از مردمااان همااه زمان یباات بااه ساار میکااه در روزگااار غ یمردمااان
که غ یرا خداوند متعال به آنان خرد و فهم و معرفتیبرترند؛ ز  یبرا ؟ع؟بت امام زمانیداده 

کارگر صدر اسالم قارار داده اسات؛ ین مردم را مانند سربازان پیست. خدا اآنان مانند حضور ا
کساان کردناد. آنانناد اخاال   یکاار میزدناد و پ یر میشمشا ؟ص؟امبریاکاه در رکااب پ یهمانند 

کاه در نهاان و عیان واقعیعیو ش یقیشگان حقیپ  ن خادا دعاوت یاان ماردم را باه دیا. آنانند 
 کنند.  یم

کاه نسابت باه اماام خاود دارناد،  یباه جهات معرفتا ؟ع؟هاور اماام زماانساازان ظ ناهیدر واقع زم
شان به عنوان یاز ا ؟ع؟که امام سجاد ییدارند. تا جا یریگیتالش پ یدولت مهدو ییبرپا یبرا
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که چن ین مطلب نشان میکنند. ا می ادیمجاهدان در راه خدا  ن افاراد، از یاباا ا یا ن جامعاهیدهد 
ُلاوَن ید: َلْم یفرما یدر مورد آنان م ؟ع؟یکه حضرت علبرخوردار است  یازات خاصیامت ُقُهْم اْلو  ْسب 
ُرون؛ آنان در شایَوال  ُم اآلخ  ه  ک  گششاته  یها هساتند. ناه از نسال یعیازات بر اوج رفیو امت یستگیْدر 
کسااایگرفتاااه اساات و ناااه از آ یشاایاز آناااان پ یکساا ، یرساااد)طبر یآنااان م یبااه مقاااام واال یناادگان 

 .(25ق: 4448

 یحکوماات عاادل الهاا یاران تااراز آنااان نساابت بااه برقااراریاااء، یااکااه در زمااان انب یطااور نهمااا
ز چاون دغدغاه یان ؟ع؟ر داشتند، جامعه منتظر اماام زماانیگیآن تالش پ یمند بوده و برا دغدغه

ظهور و یااری اماام را دارد؛ نسابت باه وضاعیت اجتمااعی حسااس اسات. و منتظار چاون باه ظهاور 
کاه آماادگی آناان در پایاان غیبات و تحقاق  جامعاه را منتظرانای می اندیشد و دیگار اعضااء می داناد 

کناد. او باه دنباال یاارگیری بارای اماام و  فرج موثر است، لشا به یااری و مادد دیگار اعضاا اقادام می
 ها و امتحانات دوران غیبت است. نجات افراد در غربال

فااراد اساات. منتظااران راسااتین، ه تعهااد و مساائولیت در ایاایکاای از آثااار مهاام انتظااار، ایجاااد روح
کنند  که عالوه بر اصالح رفتار خویش، نسبت به رفتار دیگران نیز احساس مسولیت  وظیفه دارند 
کاه انتظاارش را  و در اصالح رفتار دیگران نیز بکوشند؛ زیرا برنامه عظیم ظهاور و حکومات جهاانی 

کا اى است کشند، تنها ی  برنامه فردى نیست؛ بلکه برنامه می صورت دسته جمعای  ر باید به که 
کوشش گاردد و عماق و وساعت ایان همااهنگی بایاد  ها و تالش و همگانی باشد؛  ها باید هماهن  

کااه انتظااار آن را دارنااد و رفتااار فااردی و اجتماااعی  بااه عظماات همااان برنامااه انقااالب جهااانی باشااد 
 (.478: ش4836متناسب با آن تنظیم شود)مکارم شیرازی، 

که دغدغه بارایفراهم نبودن  است در صورت یعیطب کار  ظهاور داشاته ساازی  نهیزم یاران فدا
 ؟ع؟اران اماام صاادقیااز  یکای یر خواهد افتاد. چنانچه وقتایخأبه ت ؟ع؟باشند، ظهور امام زمان

 ا شد، حضرت در جواب او فرمودند:یشان را جویام نکردن ایاز آن حضرت علت ق
ُرُ  ِف  ا َا ََنْ َل   ُمَعاِضِد یُد فِ َزَمان  َا َجِ  ِ ن َ ْ ََ ْعَلُم ِباْلَأْقِْل)جملَستیِ  

َ
ُن أ ا ََنْ َْ : ق۵1۰3، َن َل

 .(۵41، 17ج
کاه بارا ؟جع؟یان اماام مهادیعیاران و شایا یپا  بار تماام ظهااور ساازی  نهیزم یواجاب اسات 

 .ندیشان تالش نمایو تحقق اهداف ا ؟ع؟امام زمان
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 قدم . ثبات4

کاه جاز در سااک ی میرویپ یاز مجموعه قواعد یندارید  آن باه ساامان یهاا ماودن راهیه پیناد 
گشاشاتن در راها یر، شرط اساسایبر اصول و منحرف نشدن از مس یداریرسد. پا نمی اسات  یقادم 

کااام نبودیاااکاااه ماااورد نظااار انب اماااا  اند هداشااات ینااادارید یکاااه ادعاااا یکساااان اناااد هاء باااوده اسااات. 
از  یریاء باااا الگاااوگیااااران خاااا  انبیااا اند هاناااه راه برگشاااتیاورده و از میاااراه را تااااب نهای  یساااخت

کمکااایحاااق از هااا یاریااا، در یامبران الهااایاااپ ن راه ثباااات قااادم یاااکردناااد و در ا ی نمااایفروگاااشار یچ 
 :اد شده استین جهت در قرآن از صبر آنان به عنوان الگو ی. به هماند هداشت

 
َ
َكأ ب ِ  ْن ِمْن َنِ  یَو  َل َمَعُ  ِر َِ َِ یقا َك أا ِ ا یوَن  ُْ ْم ِف َی ََفا َوَه صاَ ُ

َ
َِ َو ما َضتُعُفأا َو َمتا یَ بِ  أ ِل ا

 َُ تتتتتاِبرِ ِبتتتتتاْ تتتتتَتْاُنأا َو ا تتتتتْْل ی  ُ الص َ تتتتتا... َو َثب ِ َْ ب َ ْن قتتتتتاُلأا َر
َ
ْم ِ ا َ أ كتتتتتاَن َقتتتتتْأََلُ َن َو متتتتتا 

ْقداَمنا
َ
 ؛(۵17-۵19عمران:  )آ أ

که همراه آنان خداپرستان بسیار پیو چه بس براى آنچاه در راه  دند، پ یارى جنگیامبرانی 
اات ندادنااد و خداونااد یخاادا بااه آنااان رساا کردنااد و نااه ناااتوان شاادند و تاان بااه ذل  د، نااه سسااتی 

که پروردگارا...یصابران را دوست دارد. و سخن آنان جز ا  .ی ما را ثابت بدارها قدم ن نبود 

 همسر فرعون الف(

کسااان یکاای کاارده و او را بااه عیااقاادم او تمج کااه قاارآن از ثبااات یاز   ادیاامنااان وم ینااوان الگااود 
که در مقابل فرعون ا می قادم نشاان  ستاد و در راه حق از خاود ثبااتیکند، همسر فرعون است چرا 

 :به خود راه نداد یفرعون تزلزلهای  از شکنجه یماال زدن یمانیداد و با ا
ِذ  ال  ِ ل َ ََ َُ َم ََّ ا ََ َعْوَن ِ ْذ قاَلْْل رَ یَو َض َْ َت ِف

َ
أ ََ أا اْم ُْ تَدَ  بَ  ىَّ ِ اْبتِن ِ تَن آَم ْْ تِ  َو  كتا  ِف یِع َ ْ اْْلَ

ِی  ِی  َج ِ َعْوَن َو َعَ ِلِ  َو َج ِ َْ اِ ِ  ِمْن ِف  ؛(۵۵: می) رَی ِمَن اْلَقْأِم الم َ
کااه ا کسااانی  کااه  آن انااد، بااه همساار فرعااون مااال زده اساات. مااان آوردهیو خداونااد بااراى  گاااه 

کااردار او  ت خانااهش در بهشاایگفاات: پروردگااارا! بااراى ماان ناازد خااو اى بساااز و ماارا از فرعااون و 
گروه ستمگر رها  .بخش یینجات بده و مرا از 

کرمیاران پی ب(  ؟ص؟امبر ا

کاه خادا باه پ، آن قدر قدم ثبات یژگیو کارمیامهم است   آن حضارت سافارش ارانیاو  ؟ص؟امبر ا
کرده  د:یفرما می به صبر 

َت َو َمْن تاََّ َمَعَك  َْ ِم
ُ
َكما أ  ؛(۵۵4د: )هأَفاْ َتِقْم 

که مأمور شدهیپ  )اى پ گونه  کاه باا تاو، باه یاى، استوار باش و )ن امبر!( همان  کا   ز( هار 
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 .تسوى خدا آمده اس

کااه در روایااه باار پیاان آیاادر واقااع فرمااانی دشااوارتر از ا تاای آمااده یامبر خاادا نااازل نشااده اساات، چاارا 
ْرَت َو َمْن تاَب َمَعاَ    هیاست: وقتی آ م 

ُ
َکما أ ْم  وا،  َفاْسَتق  ر  وا، َشام  ر  ناازل شاد، حضارت فرماود: َشام 

کساای آن حضاارت را خناادان ندید و دید، آماااده اسااتقامت شااویاانها را باااال بزنیآساات ، یوطید)ساایگاار 
 .(824، 8: جق4474

گروه کرمیاران پیو مومنین  از یقرآن راجع به ثبات قدم   د:یفرما ؟ص؟ میامبر ا
ُمنِ  ْْ ََ َعلَ  ِرجا ی َصَدُقأا ما عاَه َی ِمَن اْ ُ ْم َمْن َقَضیُدوا ا ْْنُ ْم َمتْن   ِ  ََفِ َبتُ  َو ِمتْْنُ َُ َو یََنْ َتِمت ْْ
ْبِد  َِ ُلأا   (؛43)احِاَّ: الیما َبد َ

کاه باا خادا بساتند صاادقانه ایدر م کاه بار سار عهادى  اناد؛  ساتادهیان مومنان مردانی هساتند 
گار در یند(، و بعضای ددیمان خود را به آخار بردناد)و در راه او شاربت شاهادت نوشایبعضی پ

 یمان خود ندادند.لی در عهد و پیر و تبدییانتظارند؛ و هرگز تغ

که همه اصحاب پ می انیفه بیه شرین آیا ساتند بلکاه ی  درجاه نیدر  منانوو م ؟ص؟امبریکند 
کاه بار عهادماومنین  از یتنها بخش دار یاپا ین لحظاه زنادگیتاا آخار اند هکاه باا خادا بسات یهساتند 
کسانیدهند ا نمی در آن یرییغچ تیهستند و ه گفته قرآن ینها همان  که به  ن قاالوا یالاشهستند 

 .(48)احقاف: ربنا اهلل ثم استقاموا
اشااره نشاده، اماا باا مراجعاه باه  ؟ص؟امبریااران پیاقادم  ثباات یها به مصداق جا این هرچند در

 م.یابی می را یفراوانهای  پ صدر اسالم نمونهیتار
که افراد می اشارههایی  قدم، قرآن به نمونهدر نقطه مقابل ثبات   در ابتادا خاوب شاروح یکند 

شوند. به عناوان  می مانند و طرفدار جبهه باطل می کردن حق باز یکنند اما در ادامه از همراه می
که ا می ماال کرد  کتاب اشاره   ؟ص؟امبر اساالمیاشان در ابتادا منتظار ظهاور پیتوان به داستان اهل 

کرمیت پیحقانهای  دن نشانهیور اسالم و دبا ظه یبودند ول کارده  یاز اسالم، شاانه خاال ؟ص؟امبر ا
گشاشتند. قرآن از ا گروه با تعبیو جبهه حق را تنها  کافران ین   :کند می ادیر 

كتتاُنأا ِمتتْن َقْبتتُل  قی ِ تتا َمَعُهتتْم َو  ِ َِ ُمَصتتد  تتِد ا ْْ ِكتتتاَّی ِمتتْن ِع تتا جتتاَءُهْم   ْلتتَتْفِكَُّوَن َعتتَی یَو َ  َ
ِذ 
َِ َعَی اْلْاِفرِ یال َ ُ  ا َْ وا ِبِ  َفَلْع َكَفُر ُفأا  ََ ا جاَءُهْم ما َع وا َفَل  َ َكَفُر  ؛(۴1)بقرن: َن یَن 

کاه مو کتاابی )قارآن( آماد  کاه نازد یهاا د آن نشاانهیاو چون از طرف خداوناد، آناان را  ی اسات 
کتاب و پ د میین به خود نویش از ایآنهاست و پ کم   د( بر دشمنان یامبر جدیدادند )که با 

کتاب و پیپ گردند، اما چون آنچه)از  که از قبل( شناخته بودند، نزد آنان آماد باه او یروز  امبر 
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کافران باد. کافر شد  ند، پ  لعنت خدا بر 

کرمیپ یپ زندگیبا مراجعه به تار  برخاورد یگاریدهای  اران آن حضرت، به نموناهیو  ؟ص؟امبر ا
که برخیکن می ن اسالم جا ماندند. لشا ید یاریقدم و  در برابر حق، از ثبات یصبر یباران، با ی یم 

گشاشتن په بن دسته را یقرآن ا  :ندک می مشمت ؟ص؟امبریخاطر تنها 
تتأا ِ لَ  و ُ ْ تتأا  اْنَف ْو ََلْ

َ
تتاَرة  أ ِِ ْوا 

َ
َِ َخ یتتِ ذا َرأ تتَد ا ْْ تتا  ُقتتْل متتا ِع ًِ ُكتتأَ  قا ََ َِ ْهتتِأ َو ِمتتَن یتتا َو  َی ِمتتَن الل َ

َُ َخ ا جاَرُة َو ا اِزقُ یلت ِ َ َ  ؛(۵۵)مجع : َی َُ ال
کناده و باه ساوى آن رواناه شاوند و تاو را یا سارگرمی ببیو چون داد و ستد  نناد، )از دور تاو( پرا

کنناد. )باه آناان( بگاو: آنچاه )از فضال و برکات( نازد یا ستاده )در حاال خوانادن خطباه( رهاا 
 دهندگان است. ین روزىو خداوند بهترخداست، از سرگرمی و داد و ستد بهتر است 

 ن آمده:یه چنین آیدر شأن نزول ا
که مردم مد کی از سالیدر  گرفتار خشکسالی شده بودند، یها  کااروانی از شاام « هیادح»نه  باا 

کاه پیفرا رس کارمیاد و با خود مواد غشا ی آورده بود، در حاالی  مشاغول خطباه نمااز  ؟ص؟امبر ا
کاروان طبل زدند، مردم با سرعت خاود را باه باازار جمعه بود.طبق معمول براى اعال م ورود 

کارده بودناد، خطباه را یرساندند، در ا که در مساجد باراى نمااز اجتمااح  ن هنگام مسلمانانی 
کرده و براى تأم   زن در یاازهاى خود باه ساوى باازار شاتافتند، تنهاا دوازده مارد و ین نیرها 

کرد)مکاارم ه نازل شد و آنها رایمسجد باقی ماندند، آ ت  ج  :ش4824، شایرازی ساخت ماشم 
54 ،487). 

م یشااو ماای ( متوجااه482، 47ج :ش4825، یل آن )طبرساایاات ذیااه و روایاان آیاابااا توجااه بااه ا
کارمیاو ثباات قادم هماراه باا پ ینداریکه در د یکسان  یقادم بااق ن لحظاه، ثاباتیتاا آخار ؟ص؟امبر ا

کسانیماندند بس کم بودند. لشا  د یاهستند، با ؟ع؟یظهور امام مهدسازی  نهیکه به دنبال زم یار 
کاه هایی  شیا، در جبهه انتظار استوار و مقاوم بمانند و از زخم و نیاران انبیبا عبرت از سرگششت 

کاه طل یدیاند خسته نشوند و به خود ناامینش می شان بر دل و جان   یاعاه ظهاور نزدیراه ندهناد 
 فرمودند: ؟ع؟ان  منتظران ظهور امام زمیدر توص ؟ع؟است. امام باقر
ِ  ی
ْ
اِس َزَمانی  أ َ ْ ْم ِ َماُمُهْم فَ یِغ یَعَی ال تاِبكِ   ا ُطتوَ  یتُ  َعْْنُ َ َ ْمِرَنتا ِف   َی ِ ل

َ
َمتاِن  َعتَی أ َ َ َذِ تَك ال

ْدىَن َما 
َ
ْن یِ ن َ أ

َ
تَأاَِّ أ َ َ تْم ِمتَن ال توُن ََلُ تاِد یُْ ُلتُ  فَ ُی َْ ُج َجتل َ َجاَل  َمتاِ  َو  ِ   یُقتوَ  ِعَبتاِد یُم اْلَبتاِر

تتتُ ْ ِبِلتتتر ِ  ْْ ْقُ ْ ِبَغ  یآَم تتتَأاَِّ ِمتتتی ِ  ِ  یتتتَو َصتتتد َ
َ َ ْلتتتِن ال وا حِبُ ْبِشتتتُر

َ
ْنُ ْ ِعَبتتتاِد  َفأ

َ
 َو ِ َمتتتاِ   یَفتتتأ

)حرعامی ا   ؛(۴1، ۱: جق۵14۱، َحق 
که امامیآ می بر مردم یزمان کاه در  می ب شان از آنها غا د  کساانی  شاود، پا  خوشاا باه حاال 
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کمترآن زمان در امر امامت  که خداوند آنها را ین ثواب آنها ایما استوار بمانند. چون  ن است 
کرده می کنیفرما صدا  ب مارا یاد و غیمان آوردیزان من، شما به سر  من اید: اى بندگان و اى 

کردیتصد کن ن ثواب را به شما مژده میید. پ  من بهتریق  زان مان یادهام. شاما بنادگان و 
 .یدهست

 یریگ جهینت

 باهکاه در قارآن اسات هایی  تارین وعاده ز بزروا در آخرالزماان، کومت صالحانوعده برپایی ح
کارده و  ین وعاده الهایادن به ایرس یبراپیامبران پ یدر طول تاراست.  داده شدهمومنین  تاالش 

کرده یبرا ای  تاراز و برپاایی نموناه یروهاایاناد؛ تربیات ن ایجاد تمدن آرمانی دو نقش اساسی ایفا 
که انب ی. همانکوچک از تمدن آرمان تراز بودند،  یارانیازمند یشان ن شبرد اهدافیپ یاء برایگونه 

کااه از جملااه آنهااا ترب ز نیازمنااد زمینااهیاان ؟ع؟ن تحقااق ظهااور امااام زمااانیهمچناا ت یااهایی اساات 
 باشد. می خا  یروهاین

گاار یااک منتظاار واقعاای بخواهااد بااه یکاای از مهاام کااه زمینه باادون تردیااد ا سااازی  تاارین وظااایفش 
باشاد تاا  مای باشد جامۀ عمل ب وشاند، نیازمند الگوهایی مناسب می ؟جع؟ور امام عصربرای ظه

کوشایبا الگوبرداری از سبک زندگی آنان بتواند با دیدی بازتر، فعالیت نماید. ا ده اسات ین مقالاه 
کاه انبین نتیاات قارآن باه ایابا اساتفاده از آ  یروهاایخاود، از ن یتایر تربیدر مسا یاء الهایاجاه برساد 

در ماومنین  هماه یباشد برا ییتواند الگو می آنان یبرخوردار بودند و روش زندگ یا و ترازشاخ
 پ. یطول تار
ن یااء پرداخته شده است. و باه ایاران تراز انبی یرفتارهای  یژگین ویتر ن نوشتار به مهمیدر ا

کااهیجااه رسااینت کاارم امبریاااران پیاااز  یاران حضاارت طااالوت، تعاادادیاااز  یبخشاا ده اساات  ، ؟ص؟ا
کااارمیاااو پ ؟ع؟مین حضااارت اباااراهیهساااتند.همچن یریپاااش تیاااوال یالگاااو و حضااارت  ؟ص؟امبر ا
 لیاکه از ثبات قدم برخوردار بوده و قارآن از آنهاا تجل اند هحق محور بود یارانی ی، دارا؟ع؟یموس
کاه قارآن ا ؟ع؟یاران حضرت موسایاز  یکیز به عنوان یکند. همسر فرعون ن می شاان را باه یاسات 

گیابا ؟ع؟کناد و منتظاران ظهاور اماام زماان مای مطارهمنان وم یعنوان الگو ن یااز ا یریاد باا الگاو 
 باشند. یسازان حکومت عدل مهدو نهیاء، زمیاران تراز حرکت انبی
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 نهج البالغه

، قاام: موسسااة حلیووة اال وورار فووی احوو ال محموود و آلووه االطهووار؟ق(، 4444بحراناای، سیدهاشاام) .4
 ه.المعارف االسالمی

 ، تهران: انتشارات برهان.روان جاوید در تفسیر قرآن مجیدق(، 4843ثقفی تهرانی، محمد) .5

اد) .8 ، تحقیق: اللغة و صحات العر یة  الصحات تاجق(، 4472الجوهری، أبونصر إسماعیل بن حم 
ار، بیروت: دارالعلم، چهارم.  أحمدبن عبدالغفور عط 

 ، بیروت: اعلمی.النص   و المعجااتاثبات الهداه بق(، 4452حر عاملی، محمدبن حسن) .4

 ، مشهد: هات .عصر آندگیش(، 4824حکیمی، محمدرضا) .2

 نا. ، قم: بیناهة الناظر و تنبیه الخاطرق(، 4473حلوانی، حسین بن محمد بن حسن بن نصر) .6

 ، قم: نشر بیدار.کفایة االثر فی النص علی اال مهق(، 4474خزاز قمی، علی) .2
های تمادن آخرالزماان از منظار  هاا و شااخا سی ویژگیبرر»ش(، 4846خوشدونی، مهدی) .3

کااریم بااا تحلیاال همانناادی نامه مشوورر  فصووم، «هااای اولیااای الهاای های آن بااا حکومت قاارآن 
 .48، شماره م ع د

کبر) دهخدا، علی .4  ، تهران: موسسه انتشارات دانشگاه تهران.نامه لغ ش(، 4828ا

نامه  فصووووم، «ر جامعااااۀ منتظاااارهااااای اثرگااااشاری انتظااااار د روش»ش(، 4847دیرباااااز، عسااااکر) .47
 .8، شماره های مهدوی پژوهش

تببااین نقااش انبیااای الهاای در تحقااق تماادن آرمااانی براساااس »ش(، 4842روحااانی، فرزانااه) .44
 .84، شماره نامه مشرر م ع د فصم، «قرآن

کتابخاناااه آیاااتالووودر المنثوووور فوووی التفسووویر بالمووواثورق(، 4474الااادین) سااایوطی، جالل .45 اهلل  ، قااام: 
 مرعشی نجفی.

 ، مشهد: نشر مرتضی.االحتجاج علی اهم اللجاجق(، 4478طبرسی، احمدبن علی) .48
 ، تهران: ناصر خسرو.مجمع البیان فی تفسیر القرآنش(، 4825طبرسی، فضل بن حسن) .44
 ، قم: بعات.دال م االمامهق(، 4448طبری آملی، محمدبن جریر) .42

 ، قم: دار الاقافه.االمالیق(، 4444طوسی، محمدبن الحسن) .46

 ، قم: نشر اسماعیلیان.نور الثقلینق(، 4442ی الحویزی، عبد علی بن جمعه)العروس .42

 ، قم: دارالهجره.المصبات المنیر فی غریب الشرت الکبیرق(، 4444فیومی، احمدبن محمد) .43
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 هایی از قرآن. ، تهران: مرکز فرهنگی درستفسیر نورش(، 4833قرا تی، محسن) .44

 قم: دارالکتاب. ،تفسیر القمیق(، 4474قمی، علی بن ابراهیم) .57

 ، تهران: دارالکتب االسالمیه.الکافیق(، 4472کلینی، محمدبن یعقوب) .54

 ، بیروت: دار االحیاء التراث العربی.بحاراالن ارق(، 4478مجلسی، محمدباقر) .55

کلموووات القووورآنق(، 4456مصاااطفوی، حسااان) .58 ، تهاااران: وزارت فرهنااا  و ارشااااد التحقیووو  فوووی 
 اسالمی.

 ، تهران: نشر زرین.غ فرهنگ لش(، 4836معین، محمد) .54

 ، تهران: دارالکتب االسالمیه.تفسیر نم نهش(، 4824مکارم شیرازی، ناصر) .52

 ، تهران: نشر صدوق.الغیبهق(، 4842نعمانی، ابن ابی زینب) .56

، قااااام: پژوهشاااااگاه مهااااادویت و سووووواوی ظهوووووور موووووردم و آمینهش(، 4842ناااااژاد، حساااااین) الهی .52
 پژوهی. آینده

 


