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ی عتبات را با حاج قاســـم بازساز
 نگاه به ظهور دنبال می کرد

دختران  هم  دارند  ضعیف  حجاب  که  کسانی 
کرد متهم  را  نها  آ نباید  هستند؛  ما  خود  12

: رهبر انقالب اسالمی در دیدار صدها تن از زنان فرهیخته و فعال کشور



 پنجشنبه 15 دی ماه 1401  شماره 2485 
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جشنواره مهدویت گامی در جهت خلق آثار جریان ساز در حوزه انتظار10انتظار
سپهرغرب، گروه انتظار: رئیس جهاد دانشگاهی قم گفت: چهارمین دوره جشنواره مهدویت در راستای گفتمان            سازی مهدویت با تکیه بر مفهوم انتظار در بخش های مختلف برگزار می شود. محمد حیدری افزود: در سال گذشته بیش از 60 درصد شرکت کنندگان خارج از قم بودند و این امر 

نشان می دهد که نگاه کشور در این عرصه به قم معطوف است.
وی گفت: در راستای برگزاری این جشنواره، کارگاه های مختلف آموزشی نیز در دستور کار قرار گرفته که امیدواریم آموزش هایی که در این زمینه ارائه می شود هم از نظر کیفی و هم به جهت کمی موجب تقویت آثار دریافتی باشد. رئیس جهاد دانشگاهی قم بیان کرد: این جشنواره سابقه چهار 

ساله ای دارد و در طول این سال ها آثار هنری بسیاری از سوی عالقمندان به حوزه مهدویت به دبیرخانه ارسال شده است. 

)ع(  جواد  امام  انتظار:  گروه  سپهرغرب، 
حضرت  نزد  مخلص  نفر   313 گاه  هر  می فرماید: 
مهدی )عج( جمع می شوند، خداوند متعالی او را 
ظاهر می سازد و هرگاه تعداد به ده هزار نفر برسد، 
قیام  و  خروج  پروردگار  اجازه  با  حضرت)عج(  آن 

می فرماید.
مقالــه »مهدویــت در روایات امام جــواد )ع(« از 

محمدرضا فوادیان است که در ادامه می آید:
یکــی از علت هــای ضــروری بودن طــرح مباحث 
مهدویت، ســخنان و ســفارش های معصومان در 
این باره اســت. آن ها همگی بــه دولت امام مهدی 
)عج( چشــم دوخته بودند و در زمان زندگی شان، 

یاد و نام او بر لبانشان نقش بسته بود.
گفته شــد بــا توجه بــه نزدیــک بــودن والدت و 
امامــت و غیبت امام مهدی )عــج( به عصر امامت 
امام جواد )ع(، ایشان نیز سخنانی مهم و کاربردی 
در این زمینه داشــته اند که مهم ترین موضوعات 

آن عبارتند از:
1. تولد

با توجه به احادیث نبوی و بشارت های اهل بیت 
)علیهم الســالم( درباره تولد فرزنــدی از یازدهمین 
پیشــوا، حاکمان بنی عباس نگران و ناراحت بودند 
که این فرزند حکومت آنان را برچیند؛ لذا هر چه به 
تولد امام مهدی )عج( نزدیک می شــویم، وضعیت 
بر خانــدان عصمت و طهارت ســخت تر می شــود؛ 
بــه ویژه دوران زندگانی امام حســن عســکری )ع(. 
دســتگاه خالفت می کوشــید تا آن حضــرت به دنیا 
نیایــد. لــذا دوران حمــل و تولد از همــگان مخفی 
شــده بود؛ همان طوری که در روایات شباهت های 
حضــرت ابراهیم )ع( و حضرت موســی )ع( به امام 
مهــدی )عــج( در پنهــان بــودن والدت بیان شــده 

است.
امــام جــواد )ع( هــم می فرماینــد: »ُتْخفی َعلی 
الّنــاِس ِوالَدُتــه؛ والدت او بر مردم مخفی اســت«. 
ایــن اشــاره، هــم می توانســت راه را بــر مدعیــان 
مهدویــت ببنــدد که والدتشــان آشــکار بــود و هم 

می توانست حیرت عصر غیبت صغرا را بکاهد.
2. نسب

َصْقــُر بن ابی ُدَلف نقــل می کند که از امام جواد 
)ع( شــنیدم کــه فرمودنــد: امام بعد از من پســرم 
علی اســت. امرش امر من و ســخن او، ســخن من 
و اطاعت از او، اطاعت از من است و امام بعد از او، 
پسرش حسن اســت که امر او، امر پدرش و سخن 
او، ســخن پــدرش و اطاعــت از او، پیــروی از پدرش 
اســت. ســپس ســکوت کردند. عــرض کــردم: »ای 
فرزند رسول خدا! امام بعد از حسن کیست؟« امام 
جــواد )ع( گریــه شــدیدی کردند و فرمودنــد: امام 

بعد از حسن پسرش که قائم به حق منتظر است.
امــام جــواد )ع( در روایــت دیگــری می فرمایند: 
اســت.«  فرزنــدم  ســومین  )عــج(  مهــدی  »امــام 
معصومــان درباره این مســأله، حدود نــود روایت 
فرمــوده انــد. علت زیــاد بودن ایــن گونــه روایات، 
این اســت که ائمه قصد داشــتند حســب و نســب 
و ویژگی هــای امــام مهــدی )عج( به صــورت کامل 
بیان شــود تا انســان ها، فریب مدعیان را نخورند. 
مشخص بودن تمام این ویژگی ها یکی از امتیازات 
منحصر به فرد تفکر شــیعه در باب منجی شناسی 
است. همه ادیان به منجی اعتقاد دارند، اما بحث 
هیــچ کدام به انــدازه شــیعه در این باره شــفاف و 
پرمحتــوا نیســت. ایــن مذهــب بــه برکــت احادیث 
معصومــان، از همه مذاهب، گروه ها و ادیان باالتر 

و برتر است.
3. معرفی به اسم و القاب

48 روایت درباره این که اسم و کنیه امام مهدی 
)عج( همان اســم و کنیه پیامبر )ص( اســت وجود 
دارد.  یکــی از ایــن احادیث، از امام جواد )ع( اســت 
کــه می فرمایــد: »امام مهــدی )عج( بــا پیامبر اکرم 

)ص( هم نام و هم کنیه است.« البته در روایاتی 
امــام  از  روایــت  ایــن  ماننــد 

جــواد )ع(، آمده که 
نیســت  جایــز 

اســم اصلی امام مهدی )عج( ذکر شــود، لذا برخی 
نــام حضــرت را به صــورت جــدا از هــم )م، ح، م، د( 
می نویســند و حتی قایــل به حرمت هســتند. نظر 
برخی بزرگان در این مورد این است که این احادیث 
ناظــر بــه عصــر غیبت صغــرا و زمــان تقیه اســت و 

امروزه ذکر نام اصلی ایشان اشکالی ندارد.
از ســوی دیگر، امام جواد )ع( در معرفی آخرین 
امام، از القابی استفاده نمودند که هشدارهایی نیز 
در پی آن آمده اســت. ایشان علت نامیدن حضرت 
بــه »قائم« را قیام بعــد از فراموش کردن نام و یاد 
او بیــان فرموده اند که اشــاره به آســیبی با عنوان 
»فراموشی یاد امام مهدی )عج(« است. استفاده 
از واژه" قائــم" بــرای معرفی امــام دوازدهم، لفظی 
اســت که در ادبیات شیعه بسیار پررنگ و در روایات 

اهل سنت بی رنگ است.
در ادامــه راوی از امــام جواد )ع( می پرســد: چرا 
به امام مهدی )عج( »منتَظر« گفته می شود؟ امام 
می فرمایــد: »زیــرا در غیبــت او، عده ای مســلمان 

خالص انتظار حضرتش را می کشند.«
4. غیبت و ویژگی های آن

طــرح مســأله غیبــت، از ابتــدای تاریــخ اســالم 
اســت و از همــه معصومــان روایاتی دربــاره غیبت 
امــام مهدی )عــج( داریــم. این مســأله در احادیث 
به عنوان یک ســنت الهی مطرح گردیده، لذا چنان 
شــایع و معمول شــد که برخی از فرقه ها از همین 
مســأله ســود جســته، قایــل بــه غیبت امــام خود 
شــدند. به طورکلی، هر یک از فرقه های شــیعی که 
در امامــت یکی از ائمه توقف کردند و مســیر خود 
را از حق جدا ســاختند، به نوعی غیبت امام خود را 

طرح کردند.
دانســتن دو ویژگــی »کثــرت ایــام« و »طوالنــی 
بــودن زمان« برای غیبت امام زمان )عج(، هشــدار 
مهمــی اســت که برای جامعه شــیعه توجــه به آن 
اهمیت دارد. کســب آمادگی های الزم، مهیا شــدن 
بــرای مــدت طوالنی، از دســت نــدادن روحیه امید 
و نیفتــادن در دایــره تردیــد و...، از بهره هــای ایــن 
فرمایش اســت. فرض کنید به گروهی گفته شود: 
رهبر شــما، مدت زیادی در جمع شــما نیســت و به 
گروه دیگری نیز مشــابه این ســخن گفته شود. آیا 
نتایج این دو ســخن یکی و همســان است؟ قطعا 
بــردن واژه »کثــرت« و  بــه کار  از  امــام جــواد )ع( 
»طوالنــی« برای مــدت و زمان غیبــت امام مهدی 
)عج( هدف و منظور خاصی داشته اند که احتمال 

آن است عبارات بعدی گویای این مقاصد باشد.
در مــدت طوالنــی غیبــت، شــیعیان بــه شــش 
گروه تقســیم می شــوند کــه دو گــروه )مخلصان و 
تسلیم شدگان( اهل نجات و چهار گروه )شکاکان، 
منکران، تعییــن کنندگان وقت و عجلــه کنندگان( 
اهل هالکت هستند. شک ها مقدس و نامقدسند. 
اگر شــک سبب حرکت و رســیدن به حقیقت شود، 
مقــدس اســت و اگــر ســبب انــکار و ایســتا گــردد، 
مایه هالکت و نابودی اســت. امام جواد )ع( شــک 
دربــاره امام مهــدی )عج( را موجب انــکار و هالکت 
بیــان فرمودند؛ زیرا مســأله مهدویت، پوشــیده و 
دســت نیافتنی نیســت. اگــر برای کســی دراین باره 
شک حاصل شود، منابع رسیدن به حقیقت بسیار 

روشن و در دست رس است.
از آثــار دیگر غیبت، گرفتاری هــا و فتنه های عصر 
غیبت است. عبدالعظیم حسنی نقل کرده که امام 
جواد )ع( فرمودند: هنگامی که فرزندم علی وفات 
یابد، چراغ دیگری پس از او نمایان شــود؛ ســپس[ 
چــراغ بعد از او ]پنهان می گردد. پس وای بر کســی 
که شــک کند. و خوشــا به حــال غریبی کــه با دین 
خود بگریزد! سپس به دنبال آن وقایعی روی دهد 
که در آن پیری بر پیشــانی ها نقش بندد و کوه های 

سخت و سنگین از جای بجنبد.
فرار از فتنه برای حفظ دین، امری ضروری است. 

اســالم بر مســأله هجرت برای حفظ عقیــده تأکید 
ورزیده اســت. اساســا قران هجرت را مایه پیدایش 
آزادی و آســایش می داند و آشکارا دستور می دهد 
که اگر در محیطی به خاطر عواملی نتوانســتید آن 
چــه را وظیفه دارید، انجام بدهیــد، به محیط دیگر 
هجــرت کنیــد. اهــل بیــت )علیهم الســالم( نیــز در 
روایاتی راجع به حوادث و فتنه های آخرالزمان، این 
مسأله را سفارش کرده اند: دین خود را حفظ کنید! 
اگر در منطقه ای ســاکن هســتید که اســیر فتنه ها 
شده اید یا از آن ها رنگ پذیرفته اید و به جای آن که 
امر به معروف و نهی از منکر کنید، در برابر شــبهات 
و شهوت ها وظیفه خود را عمل نمی کنید و آلوده 
به معصیت ها شده اید، شایسته و الزم است برای 
حفظ دین خــود و خانواده، به منطقه ای بروید که 

از فتنه ها خبری نیست یا شدت آن کم تر است.
ایــن ســردرگمی و ســرگردانی در عصر غیبت که 
برای جامعه شــیعه به وجود آمده، رسالت علمای 
شــیعه را ســنگین تر نمــوده و بر علمای راســتین، 
الزم است شــیعیان دورافتاده از امام را سرپرستی 
نماینــد. امــام جــواد )ع( می فرماینــد: هــر کــس 
سرپرســتی یتیمان آل محمد )ص( همان هایی که 
از امامشــان دور افتــاده و در حیرت جهل غوطه ور 
در دســتان دشمنان ناصبی ما اســیرند را بر عهده 
گیرد و ایشــان را نجات داده، از سرگردانی برهاند و 
شیاطین را با دفع وسوسه هایشان مغلوب سازد 
و بر دشــمنان اهــل بیت )علیهم الســالم( توســط 
حجت های پروردگار و دالیل امامانشان چیره شود، 
مقــام و منزلتــش نزد خداوند بــه بهترین وجهی بر 
شخص عابد برتری یابد؛ فضیلتی به مراتب باالتر از 
فضل آســمان بر زمین و عرش و کرسی و پرده های 
آسمان، و برتری این جماعت بر گروه عابدان، مانند 
فضیلتــی اســت که ماه شــب بــدر بر کم ســوترین 

ستاره آسمان دارد.
امــام جواد )ع( ضمن بیــان مقام واال و فضیلت 
فراوان سرپرستی یتیمان، توصیف و تشبیه زیبایی 
بیــان فرمودند که عبارت اســت از: باالتر از فضیلت 
آســمان بــر زمین و برتــری آنان مانند نور ماه شــب 

چهارده بر نور ضعیف یک ستاره دور دست.
معنــای واقعی یتیــم را از این روایــت بهتر درمی 
یابیــم. برخی گمان می کنند که یتیم، تنها به کســی 
گفته می شود که پدر و مادر خود را از دست داده؛ 
اما در حقیقت کسانی که در عصر غیبت، امامشان 
غایب اســت نیز یتیم هســتند، زیرا طبق این روایت 
آن هــا: الــف( از امامشــان دور افتــاده انــد، ب( در 
حیــرت جهل فرو رفته اند، دشــمنان، آن ها را اســیر 

خود ساخته اند.
بنابراین، باید برای سرپرســتی این گونه از ایتام 
کاری کرد و نگذاشــت آن ها دچار زیان شــوند. امام 
صــادق )ع( در این باره می فرمایند: علمای شــیعه 
در مرزهایــی که شــیطان و ایادی او در پشــت آن ها 
کمیــن کرده اند، پاســداری داده، آن هــا را از این که 
بر شیعیان ناتوان هجوم برند، بازمی دارند و اجازه 
نمی دهند که شیطان و پیروان او و دشمنان اهل 
بیت )علیهم السالم( بر ضعفای شیعه تسلط یابند.

5. انتظار، وظایف منتظران
مسأله انتظار، یکی از محورهای مهم در روایات 

مهدوی امام جواد )ع( است.
حضــرت عبدالعظیــم حســنی )ع( می فرمایــد: 
و  شــدم  وارد  )ع(  جــواد  امــام  خــود  مــوالی  بــر 
می خواستم از قائم پرســش کنم که آیا آن حضرت 
مهدی هستند یا غیر ایشان. امام اغاز سخن کردند 
و فرمودند: »ای ابوالقاســم! قائم ما همان مهدی 
است؛ کسی که واجب است در غیبتش، او را انتظار 
کشــند و... برترین اعمال شــیعیان مــا انتظار فرج 

است.«
امــام جــواد )ع( در ابتــدای این روایــت، مطالبی 
دربــاره وجــوب انتظار بیــان فرمــوده و در پایان نیز 
تأکیــد می ورزنــد کــه ایــن انتظار بــا فضیلــت ترین 
اعمــال اســت. بنابرایــن انتظار، تنهــا یک حالت 
روانــی نیســت؛ بلکــه »عمل« اســت و کار 
معمولی نیست، بلکه »با فضیلت ترین 
اعمال« است؛ یعنی انتظار حرکت، 

تالش، تکاپو و عمل است.
دیگــری  روایــت  در  ایشــان 
مخلــص  »افــراد  می فرمایــد: 
مهــدی  امــام  غیبــت  در 
حضــرت  آن  انتظــار  )عــج( 
از  یکــی  می کشــند«.  را 

معیارهای شناخت منتظران حقیقی، خالص بودن 
آن هــا از هرگونه تردید اســت. به عبــارت دیگر، این 
که عده ای منتظر امام هســتند و برخی هم منتظر 
نیســتند، بــه ایــن علت اســت که عــده ای مخلص 
هستند و برخی نیستند. اگر دل و فکر کسی خالص 
از هرگونه انکار و شک باشد، منتظر دلدار می شود.
از آســیب هایی که احتمال دارد منتظران گرفتار 
آن شــوند، توقیــت و تعجیل اســت که امــام جواد 
)ع( دربــاره اولی می فرماید: »افرادی که برای ظهور 
امام مهدی )عج( وقت مشخص می کنند، دروغ گو 
هســتند«. و در این زمینه، روایات بسیاری از ناحیه 
معصومان رســیده اســت که از شــیعیان خواسته 
شــده از تعیین وقت ظهور بپرهیزند و کسانی را که 

وقت مشخص می کنند تکذیب نمایند.
راه نجــات از توقیــت و تعجیــل، همــان مســأله 
امــام جــواد )ع( می فرماینــد:  کــه  تســلیم اســت 
آن هایــی که در برابر قضا و قدر الهی در عصر غیبت 

صبر داشته و تسلیم باشند، نجات می یابند.
یکــی از وظایــف شــیعیان در عصــر غیبــت نیــز 
»تســلیم« اســت. اگر کســی تســلیم نباشــد و صبر 
ننماید و عجله کنــد، قطعا نجات نمی یابد. همان 
طوری که در روایات بســیاری به این مســأله اشــاره 
شــده اســت. شــخصی که از دایره تســلیم در عصر 
غیبــت خــارج شــود، گرفتــار افــراد فرصــت طلب یا 
مهدی هــای دروغین می گردد یــا در وادی نومیدی 
و تردیــد، انکار، تأویل و توجیه بی خردانه، تمســخر 
و ترک وظایف می افتد. ممکن اســت کسی بگوید: 
روایاتی وجود دارد که ما را به دعا برای تعجیل فرج 
امر نموده اند و بر اساس این احادیث عجله کردن 

مطلوب است؟
در پاسخ می گوییم: دعا کردن برای فرج مخالف 
با تســلیم نیست و شــکایت بر غیبت اشکال ندارد: 
»الّلهــم َنْشــکو اَلیک َفْقــَد َنِبینــا َوَغیبة ولینــا َو کْثَر 
َعدّونــا...« اما اگر این ِشــکوه، به مرز شــتاب زدگی 
و کارهــای عجوالنــه و گاه اعتــراض بــه قضــا و قدر 
پروردگار متعالی بینجامد، مخالف تســلیم اســت و 
قطعا مطلوب نیست. دعا برای تعجیل فرج، نشانه 
رضایت به قضا و قدر الهی است و مخالف با صبر و 

تسلیم و انقیاد نیست.
6. یاران

روایاتــی درباره تعداد یاران حضرت مهدی )عج( 
نقل شــده که آنان 313 نفــر به تعداد اصحاب بدر 
هســتند. در برخــی روایــات هــم بیش تر  کــه درباره 
ایــن روایات گفتــه شــده: آمارهای یاد شــده با یک 
دیگر تعــارض ندارنــد، بلکه در طول یــک دیگرند و 
در مجمــوع، نشــان گر ســیر تکاملی یاراننــد. 313 
نفر، نخستین گروندگان هستند که با اجتماع آنان، 
دعــوت آغاز می شــود؛ ســپس ده هــزار یــا دوازده 
هــزار کــه نیروهــای مهم انقــالب جهانی را تشــکیل 
می دهند، به ســرعت به آن ها می پیوندند و پس از 
پاک ســازی حجاز، توده های انبوه از سراســر جهان 

به حضرت مهدی )عج( می پیوندند. 
امام جواد )ع( دربــاره یاران حضرت حجت)عج( 
می فرماید:... اصحابش 313 تن، به تعداد اصحاب 
بــدر از دورترین نقاط زمین به گرد او جمع گردند و 
این همان فرمایش خدای تعالی اســت که فرمود: 
»هر کجا باشید، خداوند همگی شما را می آورد، در 

حقیقت، خدا بر همه چیز تواناست«.
7. عالئم ظهور

امام جــواد )ع( درباره حوادث و فتنه هایی که 
پیش از ظهور امــام مهدی )عج( در دوران غیبت 
اتفــاق می افتــد مطالبی فرموده انــد که در میان 
آن هــا، از عالیم ظهور هم ســخن بــه میان آمده 
اســت؛ بــرای مثــال، اولیــن نشــانه حتمــی ظهور 
خروج ســفیانی اســت که روایات زیادی را به خود 
اختصاص داده اســت. نام مشــهور وی، »عثمان 
بــن عنبســه« اســت کــه در روایــات بــا عناویــن 
پلیدتریــن انســان، ســرخ روی، بــور، زاغ چشــم، 
آبلــه رو، دارای چهره وحشــتناک و از تبــار یزیدبن 
ابی ســفیان بیان شــده که پس از خروج در شــام 
و بــه تصرف دراوردن ســوریه، اردن و فلســطین، 
به ســوی عراق می رود و بعــد از جرم و جنایت در 
کوفــه و نجــف، خبــر ظهــور امام مهــدی )عج( در 
مکــه را دریافت می کند. او بــرای جنگ با حضرت، 
ســپاه به ســوی مکــه معظمه می فرســتد. چون 
ســپاهیان به سرزمین »بیداء« می رسند، جبرئیل 
امین فریــاد برمــی آورد: »ای ســرزمین »بیداء«، 
ایــن گــروه ســتمگر را در کام خــود فرو ببــر!« لذا 
زمین شــکافته شده، ســپاه او را در کام خود فرو 

می برد.
ابوهاشم داوود بن قاسم جعفری می گوید: در 
محضر امام جواد )ع( بودیم و ســخن از سفیانی و 
آن چــه در روایــات امــده، به میان آمد کــه آمدن او 
از حتمیــات اســت. بــه آن حضــرت عرض کــردم: آیا 
خداونــد متعالــی را در امــور حتمــی بدائی اســت؟ 
فرمودند: آری. عرض کردیم: پس می ترســیم که در 
مــورد قائم نیز بداء حاصل شــود؟ حضرت فرمود: 
»قائــم از وعــده هاســت و خداوند برخــالف وعده 

خود رفتار نمی کند«.
طبــق ایــن روایــت، می تــوان معتقد شــد که در 
عالیــم حتمی ماننــد خروج ســفیانی، احتمال بداء 
وجــود دارد؛ یعنــی در شــرایط و کیفیــت خــروج و 
برنامه های ســفیانی تغییری صــورت بگیرد، نه این 

که اصل سفیانی بداء بپذیرد.

8. ظهور
ظهــور یکــی از مســائل قطعــی نــزد 
شــیعیان اســت. امام جــواد )ع( در این 

باره می فرماید:
اگــر از عمــر دنیــا فقــط یــک روز باقی 
مانده باشــد، خداونــد آن روز را طوالنی 

می گردانــد تا این که امام مهدی )عج( در 
آن روز ظهور کند...«

هماننــد ایــن موضــوع، در روایــات دیگــر 
نیز تکرار شــده کــه بیان می کند ظهــور حتمی، 

قطعی و انکارناپذیر اســت. قطعــا روزی پرده های 
غفلت و غیبت کنار می رود و همگان شــاهد ظهور 
حضــرت و برپایــی حکومت عدل گســتر او خواهند 

بود.
امام جواد )ع( در ادامه فرمودند: خدای تعالی 
امــر او را در یک شــب اصالح فرماید، چنــان که امر 
حضرت موســی کلیم اهلل را اصــالح فرمود؛ او رفت 
تــا برای خانواده اش شــعله آتش بیاورد، اما چون 

برگشت، پیامبر بود.
برخی می پرســند با توجه به روایات عالیم ظهور 
ماننــد قیام ســفیانی و مبارزه او بــا حضرت مهدی 

)عج( چگونه ظهور حضرت ناگهانی است؟
در جــواب این ســؤال توضیحاتی ذکر شــده که 
عبارتنــد از: 1. ممکن اســت مقصود از »یک شــب« 
کنایه از ســرعت باشــد و از آن جایی که معارضه با 
مخالفان به سرعت و گاه با اعجاز صورت می گیرد، 

از تعبیر به یک شب استفاده شده است.
2. ممکــن اســت مقصــود از اصالح امــر در یک 
شــب، بروز و ظهور حضرت باشد ولی پیروزی نهایی 

به طول انجامد.
یکــی از معجــزات و کرامات عصر ظهــور یا عصر 
غیبت برای امام مهدی )عج( پیچیده شــدن زمین 
یــا همــان »طــی االرض« اســت کــه بــه پیمــودن 
مســافت های طوالنــی در مــدت بســیار کــم گفته 
می شود. قطعا حجت خدا در همین زمان، کشف 
و کرامــات بســیاری دارنــد که »طی االرض« ســاده 
ترین و ابتدایی ترین آنان اســت. اما در مورد عصر 
ظهور، روایاتی به این مســأله اشاره کرده اند. امام 
رضــا )ع( می فرمایــد: هنگامــی که حضــرت مهدی 
)عــج( ظهــور می کند، زمیــن از نور خداوند روشــن 
می شــود و زمیــن زیــر پــای آن حضرت به ســرعت 

حرکت می کند.
هــا،  ســختی  همــه  شــدن  همــوار  مــورد  در 
روایت هــای زیادی وجود دارد کــه در دولت جهانی 
امــام عصر مســأله ای وجود ندارد کــه باعث رنج و 
دشــواری دنیوی و بی ارزش باشد. به برکت امام و 
دســت آوردهای حکومت ایشــان، همه سختی ها 
بــه آســانی و همــه مشــکالت بــه شــیرینی تبدیل 
می شــود. اما تمــام این بــرکات، مکانیســم خاص 
خــود را دارد. همان طوری که در قرآن می خوانیم: 
»اگــر اهل شــهرها ایمــان می آوردند و تقوا پیشــه 
می کردنــد، برکاتــی از آســمان و زمین به رویشــان 

می گشودیم«.
9. حکومت

حاکمیت امام مهــدی )عج( یکی از موضوعاتی 
اســت کــه معصومان بــه آن تأکیــد کرده انــد و در 
بیش از صد روایت آمده اســت. جهان پس از ظهور 
آن حضــرت، پــر از عــدل و داد می شــود و در همه 
هســتی ســایه می افکنــد. تلقــی اصحــاب حضرت 
هــم همین بــوده اســت. عبدالعظیم حســنی )ع( 
می گویــد: به امام جواد )ع( گفتم: امیدوارم شــما 
قائم اهل بیت محمد )ص( باشــید که زمین را پر از 
عدل و داد نماید، هم چنان که آکنده از ظلم و جور 
شده باشد... امام جواد )ع( فرمودند: »سوگند به 
کســی که محمد )ص( را به نبــوت مبعوث فرمود 
و مــا را بــه امامت مخصــوص گردانید، اگــر از عمر 
دنیا جــز یک روز باقی مانده باشــد، خداوند آن روز 
را طوالنــی گردانــد تا در آن قیام کنــد و زمین را پر از 
عدل و داد نماید، هم چنان که آکنده از ظلم و جور 

شده باشد«.
گســترش عدالــت با جمله »یمأل األرض قســطا 
و عــدال کمــا ملئــت جــورا و ظلما« از مشــهورترین 
ســخنانی اســت که دربــاره امام مهدی )عــج( وارد 
شــده و در احادیــث بارها تکرار گردیده اســت. این 
عبــارت کوتاه، نکات متعددی را در خود جای داده 
که عبارتند از: الف( تعبیر »یمالءاالرض«، می رساند 
حکومت امام جهانی است؛ زیرا الف و الم در کلمه 
ارض جنس است و همه زمین را شامل می شود و 
پر شدن همه زمین از عدل و داد عمومی و فراگیر 

است.
ب( تعبیر قسط و عدل می فهماند منجی اسالم 
صرفا کارکــرد معنوی ندارد بلکــه کارکرد اجتماعی 
نیــز دارد؛ زیــرا حوزه اقتصــاد، اجتمــاع و فرهنگ را 

شامل می شود.
ج( معنــای عــدل و قســط و هــم چنیــن ظلم و 
جــور بــا هــم تفــاوت دارد. هرچنــد عــدل و قســط 
معمــواًل در کنــار یک دیگر و یا به جــای یک دیگر به 
کار می رونــد، مــوارد کاربرد متفاوتــی دارند. نقطه 
مقابــل عــدل، ظلم اســت نه جــور،]65[ و قســط 
نقطه مقابل جور است. فرق بین عدل و قسط این 
اســت که عدالت یعنی حق دیگری گرفته نشــود و 
قســط این است که بین افراد تبعیض نشود؛ پس 
ظلم، به نفع خویشــتن گرفتن و جور، حق کسی را 
به دیگری دادن اســت. مثاًل امام علی )ع( در پاسخ 

به مالک اشــتر و یارانش که از ایشان می خواستند 
تــا ســهم آنــان از بیت المــال را بــه زیــاده خواهان 
ْصَر ِباْلَجْور؛  ــی َأْنَأ ْطُلَب الّنَ دهد، فرمودند: »َأَتْأُمُروّنِ
آیــا از مــن می خواهیــد تــا پیــروزی را با جــور طلب 
کنم؟« حضرت علی )ع( با آن که آنان راضی هستند 
اما ســهم آن ها را به زیــاده خواهان نمی دهد، زیرا 

جور هست اگرچه ظلم نیست.
د( حاکمیــت و گســترش عدالــت در ایــن بیــان، 
موجــب امید و نشــاط می شــود؛ زیرا وعــده غلبه 
حتمی حــق بر باطل و اســتقرار حکومت اســالمی 

امید ساز است.
یکــی دیگــر از جلوه هــای حکومت مهــدوی که 
نشــأت گرفتــه از عدالت اســت، بروز و ظهــور قهر و 
انتقام الهی اســت. امام مهدی )عج( جلوه رحمت 
الهی هســتند و مانند اجداد طاهرینشــان مهربان 
تریــن فــرد هســتی؛ امــا دربــاره انتقــام گرفتــن از 
گذشتگان باید گفت: رجعت بدکاران مانند کسانی 
کــه به اهــل بیت )علیهم الســالم( ظلــم کردند، بی 
شــک درست اســت و امام مهدی )عج( منتقم این 

خاندان است.
10. دعا

امــام جــواد )ع( در قنــوت نماز، بعــد از اقرار به 
بزرگــی خداوند و ســپاس الهی، ظلم ســتم کاران را 
بیــان می کنند کــه موجب دوری مــردم از هدایت و 
غیبت امام عصر شــد و نام آخرین حجت الهی را بر 
زبان جاری می سازند و می گویند: خدایا!... آنان که 
بندگانــت را گمراه کرده و کتابت را تحریف نموده و 
احکامــت را عوض کرده و حقت را منکر شــده و در 
جایــگاه اولیائت جای گرفتند و بر اثر جســارت بر تو 
و ســتم نمودن بر خاندان پیامبرت، گمراه شــده و 
بندگانــت را گمــراه کردنــد... و زمینــت را در کوری و 
کری و تاریکی وحشتناکی قرار دادند... پس خدایا! 
ایمان آورندگان را بر دشــمنت و دشمن دوستانت 
یاری فرما تا پیروز گردند، و به سوی حق بخوانند، و 
پیرو امام منتظر باشــند که به عدالت قیام می کند. 
خدایا! بر دشــمنانت و دشمنان آنان عذاب و آتش 
دوزخت را دوچندان گردان! عذابی که آن را از گروه 

ستم گران بازنمی داری.
و در دعایــی کــه بعد از نماز ســفارش کرده اند 
آمده است:... خدایا! ولی ات فالنی را از پشت سر، 
و از طرف راســت، و از طرف چپ، و از باالی ســر، و 
از زیــر پا حفظ فرمــا، و عمرش را طوالنی گردان، و 
او را قیــام کننــده به امــرت و یاور دینت قــرار بده، 
و آنچــه دوســت دارد و چشــمش بــه آن روشــن 
می گــردد، بــه او بنمایــان و نیــز در مــورد خــود و 
فرزندان و خاندان و اموال و شیعیان و دشمنش 
نیــز ایــن چنین عمل کــن، و بــه دشــمنانش از او 
چیــزی را نشــان بــده کــه از آن می ترســند، و به او 
درباره ایشــان آن چیزی را نشــان بده که دوســت 
دارد و چشمش روشــن می گردد، و سینه های ما 
و ســینه های گروه مؤمنان را به واســطه او شــفا 

عنایت فرما!

 نتیجه
اندیشــه مهدویــت در عصــر امام جــواد )ع( بی 
فروغ نبود و روایات ایشــان دربــاره تولد مخفیانه، 
معرفــی امــام مهــدی )عــج( بــه عنــوان ســومین 
فرزنــدش، وجــوب انتظار در زمــان غیبت، حتمیت 
ظهور، وجوب اطاعت در زمان ظهور، همنام بودن 
آخریــن امام با نــام پیامبر، غیبت، حرمت تســمیه، 
دســتاوردهای دولــت امام مهدی )عج(، اشــاره به 
یاران آن حضرت، علت نامیدن ایشان به لفظ قائم 
و منتظــر، حیرت برخی در زمــان امامت آن حضرت 
و دعــا بعد از نماز صبــح و بعد از هر نماز برای امام 

مهدی )عج( است.
از این گونه نقل ها و تعداد کم روایات، می توان 
دریافت کــه التهابات جامعه شــیعی در زمان امام 
جواد )ع( گســترش و نفوذ داشــته که ویژگی های 
قائــم منتظــر )عــج( بــرای برخــی شــیعیان و حتی 
شــماری از بزرگان مانند جناب عبدالعظیم حسنی 
روشــن نبوده اســت. البته طبیعتا این دوره را نمی 
تــوان بــا دوره امــام باقــر )ع( و امــام صــادق )ع( 
مقایسه کرد؛ از سوی دیگر، امامان تا زمان امامت 
امــام جــواد )ع( معارف بســیاری دربــاره مهدویت 
بیان کرده بودند. به همین جهت، به نظر می رسد 
این ابهامات یا به اوضاع سیاســی دشــوار آن دوره 
مربوط می شود؛ یا سؤاالت از مباحث جزئی است 
و یــا ابهام هایی ناشــی از شــبهات مطرح شــده در 

جامعه آن دوره است.

وایات امام جواد )ع(؛ از اوصاف یاران تا شرایط ظهور                                                     مهدویت در ر

محمدرضا فوادیان
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نسخه ای که منتظران را عزیز 
امام زمان )عج( می کند

سپهرغرب، گروه انتظار: یک کارشناس 
امام  درخواست های  به  اشاره  با  مهدوی 
َتْوِفیَق  نا 

ْ
اْرُزق  

ّ
ُهَم

ّ
»الل دعای  در  زمان)عج( 

ویژگی هایی  دعا  این  گفت:  الّطاَعِة...«، 
آنها  به  باید  ایشان  منتظران  که  است 
آراسته شوند، همچون کرامت که راه هایی 

آسان اما برکاتی غیرقابل وصف دارد.
جت االســالم »جواد نصراهلل پور«، عضــو هیئت مدیره 
مجمــع راهبردی اندیشــه مهدویت و کارشــناس مهدوی 
»الّلُهــَمّ  شــریف  دعــای  شــرح  بــه  مباحثــی  سلســله  در 
اْرُزْقنــا َتْوِفیــَق الّطاَعــِة...«، دعای مشــهور بــه دعای امام 
زمان)عج( پرداخته اســت که در ادامه بخشــی از آن مرور 

می شود:
مرحــوم کفعمی در کتاب »مصبــاح« این دعا را از امام 
زمان)عج( بیان کرده است، که 27 خواسته حضرت)عج( 
از منتظــران را تبییــن کرده اســت که در واقــع ویژگی های 

منتظران آن حضرت)ع( نیز محسوب می شوند.
در ادامــه ایــن دعای شــریف حضــرت حجت )عــج( در 
پنجمین خواســته خود بیــان می کنند: »َوَأْکِرْمنــا ِباْلُهدى 
َواالْســِتقاَمِة«. کرامت به معنای بزرگواری نفس اســت در 
مقابــل ذلت نفس؛، در اهمیــت کرامت نفس همین بس 
کــه حضــرت رســول)ص( درباره دالیــل مهــم بعثت خود 

تِمَمّ مکارم األخالق« ما ُبِعثُت اِلُ فرمودند: »اَنّ
هدایــت بــه معنــای راهنمایی بــرای رســیدن به هدف 
اســت؛ امــا در اصطالح دینــی، هدایت یعنی نشــان دادن 
راه رســیدن بــه خدا بــا بیان آیــات الهی، در واقــع هدایت 
همراهــی با انســان تا رســیدن به خدا اســت ایصــال الی 
المطلــوب و رســاندن به مقصد اســت؛ هدایتــی که امام 
زمان)عج( از خدا طلب می کنند شــامل هر دو معنا است 
یعنی هم نشــان دادن راه رسیدن به خدا هم همراهی با 

انسان تا رسیدن به این مقصد.

 نیاز به همراهی تالش و توفیق
بــه  التــزام  بــه معنــای  اســتقامت در اصطــالح دینــی، 
ارزش های دینی است، کرامت دو نوع است، ذاتی که خدای 
متعــال همزمــان با آغــاز خلقت به همــه بنــی آدم)ع( داده 

ْمَنا َبِنی آَدَم«، آیه 70 سوره مبارکه اسراء. است: »َوَلَقْد َکَرّ
کرامت دیگر، اکتســابی است که انسان بواسطه اعمال 
خوب خود به دست می آورد با نگاه به این دو کرامت، امام 
زمان)عــج( کرامــت نوع دوم را از خداونــد در این دعا طلب 
می کننــد یعنــی کرامــت اکتســابی همچون نوع دوســتی، 
خداباوری، ایثارگری و گذشت، حق پذیری، عدالت خواهی، 
ظلم ســتیزی، اخالق محــوری و... یعنی آنچه که تا انســان 
خود نخواهد به دستشــان نمــی آورد بنابر ایــن باید برای 
تحصیــل آنها تالش کند البته تالش کافی نیســت تا توفیق 

الهی نباشد، کرامت محقق نمی شود.

 راه های رسیدن به کرامت
نخســتین راه درخواســت توفیــق از خــدای متعــال و 
توسل و توکل است چنان که امام زمان)عج( در این دعا 

به ما یاد داده اند که کرامت را از خدا مسئلت کنیم.
راه دوم، کســب هدایــت و هدایت پذیــری از قــرآن و اهل 
بیت)ع( اســت، هر کســی کــه هدایت هــای قرآن و عتــرت را 
پذیرفت نزد خدا و خلق خدا کرامت می یابد. قرآن می فرماید: 
هر کس به خدای متعال تمسک یابد، قطعا به راه مستقیم 
هدایت می شود و این سبب عزیز شدن انسان نزد ولی خدا 
و خلق او می شــود؛ لذا ضرورت دارد در شــبانه روز 10 مرتبه 
در نمازهای واجب از خدا بخواهیم ما را به راه راست هدایت 
راَط الُمْســَتِقیَم« که این راه هدایت اســت.  کنــد »ِاهِدَنا الَصّ
امام ســجاد)ع( در یکــی از دعاهای صحیفه ســجادیه بیان 
می کنند: خدایا! قرآن را وســیله ما برای رســیدن به بهترین 
جایــگاه که کرامت اســت، قــرار بده! اهل بیــت)ع( به عنوان 
تجلی گاه برترین صفات و قرآن ناطق هستند و چون وجود 
مقدس شــان واسطه فیض بین خدا و بندگان است، همه 

پای سفره کرامت آنها نشسته ایم.
ســومین راه رسیدن به کرامت و عزیز شدن نزد خدا و 
ولی او، پایداری در هدایت پذیری اســت اگر انسان هدایت 
یافتــه در این هدایت پایدار نباشــد، دینــداری او همچون 
درخت بی ثمر می شــود لــذا خدا در آیه 112 ســوره مبارکه 
هود می فرماید: »َفاْســَتِقْم َکَما ُأِمْرَت َوَمْن َتاَب َمَعَک َواَل 
َتْطَغــْوا...؛ پس تو چنان که مأموری اســتقامت و پایداری 
کن و کســی که با همراهی تو به خدا رجوع کند نیز پایدار 

باشد، و )هیچ از حدود الهی( تجاوز نکنید...«
ابــن عباس نقــل می کند فــردی بــه پیامبــر)ص( عرضه 
داشــت: چرا آثار پیری در شــما نمایان و مو و محاســن شما 
سفید شده است، حضرت رسول)ص( در پاسخ او فرمودند: 

سوره های هود، واقعه، مرسالت و نبأ مرا پیر کردند.
در ســوره مبارکــه هود فرمان اســتقامت صادر شــده، 
نمونــه  برتریــن  اصحابشــان  و  رســول)ص(  حضــرت 
اســتقامت هســتند که شــهادت ها، جانبازی ها، فشارها 
و تحریم هــای اقتصــادی و مصائبــی همچــون از دســت 
دادن 70 حافظ قرآن در جنگ احد و... آنها را از این مســیر 
بازنداشــت و این برای منتظران درس بزرگی است که پای 

دین و انقالب و خون شهدا با همه گرفتاری ها بایستند.
راه چهارم کسب کرامت و عزیز شدن، تقوا است، قرآن 
نه تنهــا تقــوا را دلیل کریم شــدن و کرامــت یافتن معرفی 
می کنــد بلکه در آیه 13 ســوره مبارکه حجرات می فرماید: 
ِ َأْتَقاُکــْم« یعنی تقوا کرامت آورترین  »ِإَنّ َأْکَرَمُکــْم ِعْنَد اهلَلّ
خصیصه در انسان است مهم آنکه حتی اگر کرامت آدمی 
از دست برود باز با نیروی تقوا آن را به دست آورده و خدا 

به واسطه تقوا او را عزیز خلق می کند.
پنجمین راه کسب کرامت، تالش برای به دست آوردن 
ایــن فضیلت اســت چراکــه این فضلیت اکتســابی اســت، 
امیرالمومنیــن می فرمایند: اگر کســی خــود را بلند نکند، 

کسی او را بلند نخواهد کرد.

تحلیل

انتظار مهدویت در خطبه غدیر
سپهرغرب، گروه انتظار:   از نکات مهم خطبه غدیر پرداخت پیامبر اسالم به موضوع مهدویت است. ایشان در این خطبه قریب به 20بار با صراحت و با اشاره ضمایر، به موضوع مهدویت پرداخته           اند. موضوعی که امروز مغفول مانده است؛ در حالی که امام وقت ما حاضر و ناظر بر اعمال ماست. 
ما باید غدیر را با رویکرد مهدوی معرفی کنیم. غدیر یعنی والیت معصوم؛ نباید فراموش کنیم که احیای غدیر به معنای حقیقی ابالغ اصل والیت است. بشریت از ابتدا طعم زندگی را نچشیده؛ از آدم تا زمان ظهور حضرت صاحب الزمان )عج( مدام در جنگ و خشونت بوده و هستیم. امام زمان با 
ظهورش فصل جدید زندگی بشریت را آغاز می کنند. این را هم بگویم، اکر کسی فکر کند که امام زمان )عج( با معجزه کار ها را مدیریت می کند، سخت در اشتباه است. اگر بنا به معجزه بود، سایر ائمه ما با معجزه کار ها را درست می کردند. مدیریت حضرت صاحب الزمان بر مبنای عقل، اندیشه و 

خردورزی است. کابینه حضرت امام زمان )عج( جوان است؛ چون ایشان باور دارند، روح جوانی و روح مشورت می تواند جامعه را پیش ببرد.

انتظار:  گروه  سپهرغرب، 
ویژه  دستیار  و  مشاور 
با  فرمانده نیروی قدس سپاه 
بیان اینکه اجرای طرح توسعه 
سلیمانی  سردار  آرزوی  سامرا 
سامرا  قاسم  حاج  گفت:  بود، 
زمان)عج(  امام  پایگاه  را 
هدف  با  عتبات  بازسازی  بر  و  می دانست 
حضرت)عج(  از  استقبال  برای  آنها  آماده سازی 

تاکید داشت.
به مناســبت فرا رســیدن 13 دی ماه، سالروز 
شــهادت ســپهبد شــهید حاج قاسم ســلیمانی 
و بــه منظــور بررســی جایــگاه انــس و الفــت بــا 
زندگــی  ســبک  و  مکتــب  در  زمان)عــج(  امــام 
سیدالشــهدای جبهه مقاومت با سردار »حسن 
پالرک«، مشــاور و دســتیار ویژه فرمانده نیروی 
قــدس ســپاه و فرماندهــی پشــتیبانی جبهــه 
مقاومت و رئیس ســابق ســتاد بازسازی عتبات 
عالیــات، گفتگویی ترتیب داده ایــم که در ادامه 

مشروح آن را می خوانید:

 نگاه و رویکرد سپهبد شهید حاج قاسم 
سلیمانی به بازسازی عتبات چگونه بود و چه 

اهدافی را در این فضا دنبال می کرد؟
چندجانبــه  ســلیمانی  ســردار  فعالیت هــای 
مذهبــی،  فرهنگــی،  مختلــف  ابعــاد  دارای  و 
اجتماعــی بود و صرفا به عرصه نظامی محدود 
نمی شــد، به عبــارت دیگر، هر فعالیــت و اقدام 
ایشــان پیوســت های مختلف داشــت و افرادی 
کــه با ایشــان کار می کردند به این مســئله علم 

داشتند.

در مســئله بازســازی عتبــات عالیــات نیز این 
رویکــرد صادق بــود هرچند که بازســازی عتبات 
پیچیدگی هــای خــاص خــود را داشــت. وقتــی 
حاج قاسم به مسئله عراق ورود کرد، مهمترین 
بحث دولت سازی بود به ویژه اینکه آمریکایی ها 
و دشــمنان مــردم عــراق و جمهوری اســالمی، 
درصــدد بودنــد رژیــم مطلــوب خــود را روی کار 
بیاورنــد! در چنیــن شــرایطی ســردار ســلیمانی 
پیوســت های  بــا  را  عتبــات  بازســازی  مســئله 
سیاســی، فرهنگــی و مذهبــی بــه ویــژه از نظــر 
پیوند مذهبی میان مردم ایران و عراق را مطرح 

و پیگیری کرد.
ســردار ســلیمانی معتقد بود وجــود اعتاب 
و  مــردم  و عالقــه  ایــران  و  عــراق  در  مقدســه 
شــیعیان هر دو کشــور به زیارت ایــن اعتاب، بر 
روابط بین ملت ها اثرگذار و امنیت آور است، لذا 
بر مســئله بازسازی سریع عتبات عالیات دستور 
اکیــد داشــت و می گفت: بــدون دخالــت در کار 
عراقــی هــا، همراهی و مــردم را وارد جریان این 
بازســازی کنید. به لطف خدا این ارتباط برقرار و 
پیشــگویی حاج قاســم مبنی بر حضور جمعیت 

میلیونی در عتبات عالیات محقق شد.

بازسازی  روند  در  سلیمانی  سردار   
امامین  حرمین  و  سامرا  به  عراق،  در  عتبات 
و  تاکید  چه  غیبت  سرداب  و  عسکریین)ع( 

نگاهی داشت؟
بــه دلیــل حملــه  بازســازی حرمیــن ســامرا 
تکفیری هــا و تخریــب آن بــا وقفــه مواجه شــد 
و پــس از شــروع نیز زمــان ُبرد، چون در ســامرا 
به جای بازســازی ما ناچار به نوســازی شــدیم و 

حرم هــا اعم از ضریــح مطهر، شبســتان و گنبد 
نوسازی شد و تاحدودی هم توسعه یافت و به 
سرداب مقدس وصل شــد. البته طرح توسعه 
حرمیــن و همراهــی خیرانی از تهــران و قم اجرا 

شد و ستاد بازسازی بر روند آن نظارت داشت.
از  قبــل  ســخنرانی ای  در  ســلیمانی  ســردار 
شهادت شــان در جمع کارکنان ســتاد بازســازی 
عتبــات عالیات بیان کــرد: از آرزوهای من اجرای 
طرح توســعه ســامرا اســت! این مهم اکنون در 
ســتاد بازســازی عتبات عالیات در حــال پیگیری 

است.

بازسازی  به  سردار  نگاه  و  آرزو  این   
ارتباط  و  مهدوی  نگاه  از  چقدر  سامرا  حرمین 

این شهر با امام زمان)عج( ریشه می گرفت؟
حاج قاســم ســامرا را پایگاه امام زمان)عج( 
می دانســت و معتقــد بــود ما جای حســاس و 
ویــژه ای هســتیم و کار می کنیم، و ســامرا مرکز 
فرماندهــی تشــیع و ظهــور اســت؛ ایــن اعتقاد 
قلبــی حــاج قاســم بــود و بــر ایــن اســاس بــر 
بازســازی عتبات به ویژه ســامرا تاکید داشــت تا 
ایــن مکان ها آماده پذیرایی و اســتقبال از امام 

زمان)عج( شوند.
عمده توســالت و کمــک گرفتن های ســردار 
بــه  و  بــود  زهــرا)س(  حضــرت  از  ســلیمانی 
آن  از  می ورزیــد،  عشــق  دوعالــم)س(  بانــوی 
حضــرت)س( در مقاطع مختلف به ویژه دوران 
دفــاع مقدس، امدادها گرفته بــود! به عبارتی، 
حاج قاسم، شاه کلید گرفتن حوائج را یافته بود 

و توسالتش به مادرسادات بود.
ایشان در ندبه های جمعه در دفاع مقدس، 

و  می کــرد  شــرکت  و...  داعــش  بــا  مبــارزه  در 
توســالت ســه شــنبه ها را انجــام مــی داد و در 
ســخنرانی ها به فرازهایی از دعای ندبه اشاره و 
بعضا فرازهایی از دعای توســل را زیر لب زمزمه 

می کرد.

و  ساخت  حوزه  در  سلیمانی  سردار   
توسعه مساجد به موازات بازسازی عتبات چه 
از  یادگارهایی  چه  باره  این  در  و  داشت  نگاهی 

خود برجای گذاشته است؟
تمرکــز ایشــان صرفــا بر بازســازی و توســعه 
حرم ها نبود، ســاخت مســجد در مناطق حضور 
شــیعیان از اولویت هــای ســردار ســلیمانی بود 
و تاکید بر وجود و ســاخت مســجد داشــت لذا 
ده ها مســجد در مناطقــی که ایشــان مدیریت 
می کرد، ســاخته شد. ســردار همچنین در بحث 
ســاخت مــدارس و تالش برای ریشــه کن کردن 
بی ســوادی، ســاخت ورزشــگاه بــرای جوانان و 
اماکــن فرهنگی مذهبــی دیگر نیز فعــال بود و 

بناهایی را با تالش خود به یادگار گذاشت.
ایشــان مجموعــه ای را کــه هم دانشــگاه و 
هم مســجد )به معنــای واقعی مصلــی( بود با 
عنوان مســجد خاتم النبیین)ص( در شهر کابل 
طراحــی و ایجــاد کرد البتــه با همــکاری مرحوم 
آقای دکتر محســنی و از محــل وجوهاتی که در 
اختیار ایشــان بود و با مدیریت بچه های ایرانی؛ 
مجموعــه ای دارای مصلــی و حــوزه علمیــه که 
نگین شهر کابل و محل تجمع شیعیان و اقامه 

نماز جمعه است.
همچنیــن، در نجــف اشــرف علیرغــم همــه 
امکانات حوزوی و حضــور مرجعیت، بزرگ ترین 

مسجد جامع به نام »شهید محراب« را طراحی 
کــرد که ظرفیت حضور 12 هــزار نمازگزار را دارد، 
این مســجد بعــد از صحــن حضرت زهــرا)س(، 
محســوب  نجــف  شــهر  مجتمــع  تریــن  بــزرگ 

می شود.
عالوه بــر این، ســاخت مســاجد در جنوب و 
شــهرک ها و روســتاهای لبنــان و یــا مســاجدی 
که اکنون در ســوریه در دســت ساخت هستند 
نشــان از اهتمام ســردار ســلیمانی به توســعه 

مساجد دارد.

چه  مسجد  و  زمان)عج(  امام  با  انس   
داشته  سلیمانی  مکتب  ساخت  در  تاثیری 

است؟
اقدامات سردار سلیمانی، اقدامات خاص و 
ویــژه ای در احــکام و فقه دینی ما نیســت بلکه 
همه آنچه به عنوان مکتب ســردار می شناسیم 
مکتــب دینی ما اســت منتهــا اهتمــام و جدیت 
دربــاره اجرای موضوع در ســردار دل ها بی نظیر 
بــود؛ هرچند دیگرانی هســتند که از این قســم 
کارهــا کرده اند البته گمنــام مانده اند چنان که 

حاج قاسم تا قبل از شهادت گمنام بود!
الگوگیــری از مکتــب حاج قاســم یعنی عمل 
بــه همان شــیوه ها و ســیره ســردار ســلیمانی 
در موضوعــات و ابعاد مختلــف اخالقی، دینی، 
و  جدیــت  و...  سیاســی  اجتماعــی،  مذهبــی، 
پشــتکار و پیگیری و باور به کارها حاج قاســم را 
متفاوت کرده است ایشان باور داشت می توان 
ایــن کارهــا را کــرد و بــا وعده الهــی، پیــروزی ما 
قطعی اســت و این اعتقاد را از شعار و حرف به 

میدان عمل درآورد.

انتظار:  گروه  سپهرغرب، 
گفت:  جوانشیر  حجت االسالم 
به  اقتدا  با  )ع(  عیسی  حضرت 
نماز  در  )عج(  مهدی  حضرت 
آن  از  را  رهبری  و  والیت  عمال 
ایشان  و  معرفی  )عج(  حضرت 
برمی شمارد.  خود  مقتدای  را 
وحدت میان مسلمانان و مسیحیان که قدرت 
سپاه امام مهدی)عج( را در پی دارد، از دیگر آثار 

این اقتدا است.
بــه مناســبت آغــاز ســال نــوی میــالدی و بــه 
منظور بررســی آثاری که منجی گرایی بر اندیشه و 
تفکر مسیحیان بر جای گذاشته با حجت االسالم 
»موسی جوانشــیر«، کارشــناس مرکز تخصصی 
مهدویــت و مولف »مقایســه شــخصیت منجی 
موعود شیعه و مســیحیت« گفتگو کرده ایم که 

در ادامه مشروح آن تقدیم حضورتان می شود:

به  اعتقاد  و  مسیحیت  در  منجی گرایی   
بازگشت عیسی مسیح )ع( در آخرالزمان، سبب 
بروز چه مکاتب و نهضت هایی در میان پیروان این 

آیین شده است؟
در  موعــود  شناســی  »گونــه  مقالــه  در 
مســیحیت« آمده: »به درســتی می تــوان عمیق 
تریــن جلوه های حضــور اجتماعی باور بازگشــت 
عیسی)ع( را در پیدایش نهضت های »مسیحایی« 
یــا »هزاره گرا « دانســت. اگرچه ایــن نهضت ها در 
صورت و ریشــه های اولیه، بــا یکدیگر تفاوت های 
اساســی دارنــد ولی عنصر اساســی ]مشــترک در 
آنهــا[ انتقــاد از وضعیــت موجــود و تــالش بــرای 
رســیدن بــه وضعیــت مطلــوب تــر اســت. ایــن 
نهضت هــا غالبا وقتی برپا شــده اند کــه مردم در 
شــدت و ســختی و رنــج قــرار داشــته و در تالش 
بــوده انــد تا وضعیــت بهتری بــرای جوامــع خود 
پدیــد آورند به همین دلیل بحث از این نهضت ها 
معمواًل با رویکرد جامعه شناختی انجام می گیرد 
با این حال نمی توان ساده انگارانه »مسیانیزم« 
را پدیــده ای صرفــا اجتماعــی یــا روان شــناختی 
دانست؛ زیرا این آموزه ریشه های کاماًل االهیئتی 
و ایمانی دارد. هزاره گرایی به عنوان نمود بیرونی 
مســیانیزم در ادیان مســیحی غالبا به شــخصی 
اشــاره دارد کــه در پایان ســناریو]ی خــدا[ نقش 
تعییــن کننــده ای ایفــا می کند، برای مســیحیان 
ایــن نقش را عیســی)ع( بر عهــده دارد و پایان آن 
برپایی پادشاهی خداســت. نهضت های هزاره گرا 
در شمار مهمترین نهضت های مسیحایی اند که بر 
محور اعتقاد به هزاره خوشــبختی شکل گرفته
انــد. ایــن گروه ها بر اســاس باوری کــه در اناجیل 

و عهد جدید به روشــنی بر آن تأکید شــده است، 
اعتقــاد دارنــد مســیح)ع( هزار ســال راســتی را بر 
زمین اســتوار خواهد کرد. ایــن مفهوم کلیدی در 
االهیئت مسیحی بیانگر یک دوره زمانی است که 
در آن ایمان انجیلی و کلیسا به اوج خواهد رسید 
و امت هایی که دعوت دیانت انجیلی را می شنوند 

به آن اقبال کرده و ایمان می آورند.«
برایــن اســاس تاثیــر رســتاخیز عیســی)ع( در 
پدیده های اجتماعی و نهضت های هزاره گرا کامال 
روشــن و واضح اســت لذا بازگشت دوباره عیسی 
مســیح)ع(، یکــی از کارکردهــای منجــی موعــود 

مسیحیت قلمداد می شود.

منجی گرایی  آموزه  در  انتظار  مفهوم  آیا   
مسیحیان هم وجود دارد؟

در سراسر اناجیل بارها تأکید شده: »پس بیدار 
باشید، زیرا نمی دانید که در چه وقت صاحب خانه 
می آیــد در شــام یا نصف شــب یا بانــگ خروس یا 
صبح« این وعده آخرت شــناختی، زمینه مناسبی 
است برای موعظه دائمی رعایت آنچه عیسی)ع( 
گفته اســت. مدام تأکید می شــود که با بازگشت 
عیســی)ع( و اقامه ملکوت الهی تنها کسانی وارد 
این ملکوت خواهند شد که اخالقی زیسته باشند 
و مطابق خواســته عیســی)ع( رفتار کرده باشند: 
»تا عدالت شما بر عدالت کاتبان و فریسیان افزون 
نشــود، به ملکوت آســمان هرگز داخل نخواهید 

شد.«
اوج ایــن رهیافــت آخرت شــناختی در اخــالق 
مسیحی، در رساله های پولس تجلی کرده است. 
در نگرش پولس، غایت زیست اخالقی یک مؤمن، 
مسیحی زیستن و یکی شدن با حضرت عیسی)ع( 
است، تا هنگام بازگشت عیســی)ع( نیز، دوباره با 

او باز گردد.
یوحنا می گوید: »ای حبیبان! االن فرزندان خدا 
هســتیم و هنوز ظاهر نشده است آنچه خواهیم 
بود؛ لکن می دانیم که چون او ظاهر شود، مانند 
او خواهیم بود؛ زیرا او را چنان که هست، خواهیم 
دیــد و هر کس این امید را بر وی دارد، خود را پاک 

می سازد؛ چنان که او پاک است.«

 از نظر امیدبخشی و رفع یاس و ناامیدی، 
منجی گرایی و باور به بازگشت عیسی مسیح)ع(، 

چه تاثیری بر مسیحیت بر جای گذاشته است؟
جان بایرناس در کتاب »تاریخ جامع ادیان« به 
اثربخشی باور نسبت به رجعت حضرت عیسی)ع( 
پرداختــه و ایجــاد روح امیــد در میان مســیحیان 
و اســتمرار حرکــت در جهــت تبلیغ بیــش از پیش 
مســیحیت، خصوصــا مســیحیان اولیــه را مــورد 

دقت نظر قرار داده و می نویســد: بحث رستاخیز 
عیســی)ع( و بازگشــت دوبــاره او بــرای برقــراری 
ملکــوت الهی جــان تــازه ای به مســیحیان اولیه 
بخشــید و آنهــا را آماده تر و پرانرژی تر از همیشــه 
بــرای تبلیغ دین مســیح دور هم جمع کــرد و نور 

امید را در دل های مایوس آنها برافروخته کرد.

 بنابر روایات و آموزه های اسالمی حضرت 
امام زمان)عج( در نماز  از ظهور  عیسی)ع( پس 
به ایشان اقتدا می کند، این اقدام چه تاثیری بر 

جهان پساظهور دارد؟
مسئله مهم در کارکردهای حضرت عیسی)ع( 
در بازگشــت مجــدد و یاری حضــرت مهدی)عج(، 
اقتداء حضرت عیسی)ع( به حضرت مهدی)عج( 

در نماز است.
ایــن مهم چند مســئله را بیان می کنــد؛ اواًل در 
زمــان ظهور احتماال اکثریت ســاکنان کره خاکی را 
مســیحیت تشــکیل می دهند. از طرفــی حضرت 
مهدی)عــج( بــرای تشــکیل حکومــت مردمــی، 
نیازمند کســب مقبولیت عمومی است که هم از 
جهــت فردی مورد پذیرش قرار گیرد و هم از حیث 
پذیــرش و تمکین نســبت بــه قوانیــن حکومتی 
مشکلی پیش نیاید. لذا اقتداء حضرت عیسی)ع( 
به حضــرت مهدی)عج( این دو مشــکل را مرتفع 
خواهــد کــرد. زیــرا صــرف نمــاز خوانــدن حضرت 
عیسی)ع( نشــانه پذیرش دین اسالم و پیروی او 

از آیین اسالم است.
اقتــدا در نماز به حضــرت مهدی)ع( به معنای 
تمکین نســبت به اوامر حکومتــی آن حضرت)ع( 
اســت که طبیعتا طبق موازین و قوانین اسالمی 
صادر می شود. در نتیجه گویا حضرت عیسی)ع( 
بــا چنین عملــی، به آن دســته از مســیحیانی که 
ادعــای پیــروی از او را دارنــد، اعــالم مــی دارد، اگر 
در گفتــار خــود صادقنــد باید بــه اســالم گرویده 
مســلمان شوند و این عمل عیســی می تواند در 
تسریع ایمان مســیحیان به حضرت مهدی)عج( 
کمــک کنــد و وعده الهــی در تشــکیل حکومت را 

زودتر محقق سازد.

 این اقتداء چه برکات دیگری دارد؟
حضــرت  بــه  اقتــدا  بــا  عیســی)ع(  حضــرت 
مهدی)عــج( در نماز عمال والیت و رهبــری را از آن 
حضــرت مهدی)عج( معرفی و ایشــان را مقتدای 
خود بر می شــمارد. عالوه بر این، اقتدای حضرت 
عیســی)ع( به حضــرت مهدی)عج( در نمــاز، این 
پیــام را هــم دارد کــه وقتــی اســالم بیــش از هزار 
سال منجی نهایی را حضرت مهدی)عج( معرفی 
کرده اســت و حاال با تأیید مقتدای مسیح، نجات 

بخشــی حضــرت مهدی)عج( اثبات می شــود. در 
این حال پیروان حضرت مسیح)ع( نسبت به سایر 
آموزه های اســالم نیز باور بیشــتری پیدا کرده و از 
شک و تردید آنها کاسته می شود و همین امر، کار 
حضــرت مهدی)عج( در صــدور قوانین حکومتی 
اسالمی را آسان و هموار می کند و سبب می شود 
کمتر با مخالفت مســیحیانی مواجه شوند که تا 
آن زمان با چنین احکامی بیگانه و بی خبر بودند.

نهادینه شدن یکی از سنت های مهم اسالمی 
در جامعــه مســیحیان و ایجــاد وحــدت میــان 

مســلمانان و مســیحیان کــه قــدرت ســپاه امام 
مهدی)عــج( را در پــی دارد، از دیگر آثــار این اقتدا 
اســت. ایــن مهــم از دو جهت حایز اهمیت اســت 
یکی از جهت ظاهری که مســلمانان و مسیحیان 
همدیگــر را هم کیــش و در زیــر یــک پرچــم واحد 
می بینند لذا قوی خواهند شــد و دومی از جهت 
معنــوی طبــق روایت »یــداهلل مع الجماعــه«، با 
اتحاد پیــروان این دو آیین، خداوند نصرت و یاری 
خود را شامل حال آنها می کند و طبق سنت الهی 

پیروزی از آن لشکر اسالم خواهد شد.

جوادنصراهللپور

سردارپالرک

موسیجوانشیر

ی عتبات را با نگاه حاج قاسم بازساز
 به ظهور دنبال می کرد

سامرا را پایگاه امام زمان )عج( می دانست

ثار اقتدای عیسی مسیح )ع( به امام زمان )عج( بر جهان پساظهور آ
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معظم  ارهبر  جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
دیدار  در  چهارشنبه  روز  صبح  اسالمی  انقالب 
صدها تن از زنان فرهیخته و فعال در عرصه های 
فرهنگی، اجتماعی و علمی، با تبیین نگاه مترقی 
و عادالنه اسالم به »زن« در عرصه های »جنسیتی 
و انسانی – حقوقی و تکالیف – مسئولیت پذیری 
فردی و خانوادگی- و نقش و تکالیف اجتماعی« 
خائنانه  و  اساسی  را  زن  به  متجدد  غرب  ضربات 
همسر،  نقش  در  زن  کردند:  تأکید  و  خواندند 
مادر،  نقش  در  و  بخشی  آرامش  و  عشق  مظهر 
که  کرد  توجه  باید  البته  است  حیات  حق  مانند 
خانه داری به معنای خانه نشینی نیست بلکه به 
معنای اصالت دادن به خانه، در عین فعالیت در 

عرصه های مختلف جامعه است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با ابراز خرسندی 

فــراوان از مفاهیــم عالــی و برجســته در 
سخنان شماری از میهمانان، افزودند: 

پیشنهاد اســتفاده از زنان فرهیخته، 
در  مجــّرب  و  فرزانــه  دانشــمند، 
رده هــای گوناگون تصمیم ســازی 
و تصمیــم گیــری کشــور، موضــوع 
را  مــن  ذهــن  کــه  اســت  مهمــی 
نیــز مدتهــا اســت مشــغول کــرده 

حلــی  راه  آن  بــرای  ان شــاءاهلل  و 
خواهیم یافت.

رهبر انقالب اســالمی قبل از تبیین 
نگاه اسالم به زن در عرصه های مختلف 

تأکیــد کردنــد: موضــع جمهــوری اســالمی 
در قبــال مدعیــان ریــاکار غربــی در مقولــه زن، 

مطالبه گــری و هجــوم اســت زیرا غــرب متجدد و 
فرهنگ منحــط غربی در این زمینــه واقعا مقصر 
اســت و در حق حیثیت و کرامت زن، جنایت کرده 
است که امیدواریم دیدگاههای اسالم با تبیین و 
تکرار مناســب از زبان و قلــم نخبگان و فرهنگیان 

زن، حتــی در افکار عمومی غرب اثر بگذارد.
حضــرت آیت اهلل خامنــه ای با اســتناد به آیات 
قــرآن مجیــد، تســاوی زن و مرد در نگاه انســانی 
و جنســیتی را جزو مسلمات اســالم برشمردند و 
گفتنــد: در ارزش گذاری اســالمی و انســانی،  هیچ 

تفاوتی میان جنس زن و مرد نیســت.
ایشــان حقــوق و تکالیــف زن و مرد در اســالم 
امــا متعــادل خواندنــد و افزودنــد:  را متفــاوت 
تفاوت هایــی در طبیعــت زنانــه و مردانــه وجــود 
دارد کــه در مســئولیت پذیــری فــردی در خانــه و 
اجتمــاع اثرگــذار اســت و طبعــا زن یــا مــرد نباید 

برخالف این طبیعت رفتار کند.
رهبــر انقــالب تکالیــف زن و مــرد در جامعــه و 
مســائل اجتماعــی را »وظایفــی یکســان امــا در 
و  برشــمردند  متفــاوت«  شــکل های  و  نقش هــا 
افزودنــد: به عنوان مثــال در دفاع مقدس، زنان 
و مــردان هــر دو، البتــه در نقش هــای متفــاوت 
مکلــف بــه دفــاع بودنــد که زنــان اگــر نــه بهتر از 
مــردان، حداقل مثل آنان به این وظیفه دشــوار 

عمل کردند.
گفتنــد:  جمع بنــدی  نوعــی  در  انقــالب  رهبــر 
ســرمایه داری  مردســاالر  عمیقــا  نظــام  برخــالف 
غربی، در اســالم هــم زن و هم مرد در مســائلی، 
برجســته و برخــوردار از امتیــازات قانونی، فکری، 
نظــری و عملــی هســتند امــا غربی هــا بــه دروغ، 
نســبت  اســالم  بــه  را  خــود  ذاتــی  مردســاالری 

می دهند.
ایشان با اشــاره به مبنای اصلی نظام سرمایه 
داری یعنــی برتری ســرمایه بــر انســان گفتند: در 
این دیدگاه هر کســی بتواند بیشتر ثروت اندوزی 
کند، ارزش ماهوی بیشــتری دارد و طبعا با توجه 

بــه خصوصیات مردان در ســرمایه اندوزی، نظام 
سرمایه داری، نظامی مردساالرانه می شود.

و  کار«  »عرصــه  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
»نــگاه لذت جویانــه بــه زن« را دو سوءاســتفاده 
اساســی غــرب از زن دانســتند و گفتنــد: هــدف 
اصلی مطرح شــدن مســئله آزادی زنان در غرب، 
کشــاندن آنها از خانه به کارخانه بود تا از زنان به 

عنوان نیروی کار ارزان استفاده شود.
آزادی بــردگان سیاهپوســت  ایشــان جنجــال 
در جنگ هــای خونیــن داخلــی امریــکا در قرن 19 
را نمونــه دیگــری از تقلــب و سوءاســتفاده نظام 
و  دانســتند  ارزشــمند  مضامیــن  از  ای  ســرمایه 
افزودنــد: در آن ماجرا نیز ســرمایه داران شــمال 
ع جنوب را به اســم  امریــکا، سیاهپوســتان مــزار
آزادی به شــمال کشــیدند و با دســتمزدهای کم 

آنان را به کار گرفتند.
رهبــر انقــالب نــگاه لذت جویانــه را دیگر ضربه 
اساســی غــرب بــه زن خواندنــد و گفتنــد: در این 
ماجــرای واقعا غــم انگیــز، نظام ســرمایه داری با 
اســتفاده از انــواع روش هــا، زن را قانــع می کنــد 
کــه  اســت  رفتــاری  در  او  ارزش  و  منفعــت  کــه 
جذابیت های جنســی اش را برای مــردان کوچه و 
خیابان، برجســته تر و بیشــتر کند و این، بزرگترین 

ضربه به حیثیت و جایگاه زن اســت.
زنــان  تــالش  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
غربــی بــرای الگــو قــرار دادن و اصالــت دادن به 
خواســته های مردان را، نتیجه نگاه مردســاالرانه 
نظــام ســرمایه داری دانســتند و تأکیــد کردنــد: 
برخــالف این نگاه منحط، پــروردگار در قرآن کریم 
الگــوی مــردان می نامــد و می فرمایــد زن  را  زن 
نــوح و زن لوط الگوی مــردان و زنان کافرند و زن 
فرعون و حضرت مریم الگوی همه زنان و مردان 

مؤمن.

ایشان با اشــاره به آمار و واقعیاتی که حتی 
مراکز رســمی کشــورهای غربی اعالم می کنند، 
ادعای غرب درباره دفاع از حقوق زنان را، نهایت 
وقاحــت نامیدنــد و گفتنــد: آزادی ادعایــی نظام 
ســرمایه داری عیــن »اســارت و اهانــت« بــه زن 
اســت و انسان شــرم می کند از برخی ماجراها در 

غرب حتی نام ببرد.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای با اشــتباه خواندن 
آزادی ارتبــاط زن و مــرد در غــرب را  نگاهــی کــه 
موجب ســیر شدن چشــم و دل مردان و کاهش 
همیــن  افزودنــد:  می دانــد،  زنــان  مشــکالت 
برابــر شــدن حــرص  باعــث صــد  آزاد،  ارتباطــات 
و هــوس مــردان غربــی شــده اســت به گونــه ای 
کــه خودشــان هــم می گویند تعــرض بــه زنان و 
دختــران عــالوه بر خیابــان و محیــط کار و محیط 
درس، بــه تشــکیالت منظــم و آهنیــن ارتش هم 

کشیده و روز افزون شده است.
داری  بــرده  و  تجــارت  گفتنــد:  انقــالب  رهبــر 
جنســی، شکســته شــدن همــه حــد و مرز هــای 
اخالقــی و عرفــی و قانونی کردن مســائلی مانند 
همجنس بازی که در همه ادیان الهی حرام است 
و افتضاحــات دیگر، نتایج نــگاه و فرهنگ غرب به 
زن اســت بنابراین اجتناب شدید از نگاه غربی در 

مقوله زن، از واجبات عملی است.
رهبــر انقالب با ابراز خرســندی از حضور متکثر 
زنان دانشــمند، فرزانه و مؤمن در کشــور، تبیین 
مســئله  بــه  غــرب  فاجعه آمیــز  نــگاه  افشــای  و 
جنســیت و زن را کاری ضــروری خواندند و گفتند: 
بــا اســتفاده از ارتباطــات مجازی، نگاه اســالم به 
مســئله زن و مــرد را در قالــب گزاره هــای کوتاه و 
گویــا و ابتکارهایی مانند هشتگ ســازی ، تنظیم و 
به تشــنگان این حقایق بخصوص در کشــورهای 

اسالمی عرضه کنید.
حضــرت آیت اهلل خامنــه ای در بخش دیگری از 
سخنانشــان، مسئله خانواده و نقش زن در آن را 
مورد توجه قرار دادند و گفتند: تشــکیل خانواده 
بــر اســاس یــک قانــون عــام در آفرینــش یعنــی 
قانون زوجیت اســت، ایــن نگاه در نقطــه مقابل 
تضــاد هگلی و مارکسیســتی اســت کــه می گوید 
حرکــت ناشــی از تضــاد اســت چــرا کــه در منطق 
اســالم، حرکــت از جمله ادامه نســل برخاســته از 
زوجیت و همراهی اســت که این نظریه نیاز به کار 

جدی و اساسی دارد.
ایشــان علــت تعییــن ضابطــه و قانــون بــرای 

اســالم و ســایر  زوجیــت و تشــکیل خانــواده در 
ادیان الهی را جلوگیری از اغتشاش و بی قاعدگی 
دانســتند و افزودند: رعایت ایــن ضوابط موجب 
ســالمت خانــواده و جامعــه می شــود چــرا کــه 

خانواده سلول تشکیل جامعه است.
رهبــر انقــالب در تبیین نقــش زن در خانواده، 
زن را بــه گلــی و عطر خوشــبو و هــوای تنفس در 
فضــای خانه تشــبیه کردند و گفتنــد: چنانچه زن 
در خانــه داوطلبانــه مایــل بــه انجــام کار باشــد، 
اشــکالی ندارد اما بــه تصریح روایات، زن در خانه 
همچون یک کارگر نیســت که دیگران بتوانند او را 

به انجام کار وادار کنند.
ایشــان دو نقــش اصلــی زن در خانــه را نقش 
مــادری و نقش همســری برشــمردند و افزودند: 
زن در نقش همســری مظهر عشق و آرامش برای 
مرد اســت که نمونه هایی از درخشش این نقش 
در کتابهای شــرح حال همســران شــهدا برجسته 

است.
برشــمردن  در  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
خصوصیــات نقــش مــادرِی زن، گفتنــد: در نقش 
مــادری، زن صاحــب حــق حیــات اســت چــرا کــه 
عشــقی  بــا  و  می کنــد  متولــد  را  خــود  فرزنــدان 
بی بدیــل آنهــا را پــرورش می دهــد، ضمــن اینکه 
مادران بیش از همــه عامل انتقال عناصر هویت 
اخــالق در  و  ایمــان  بذرهــای  افشــاننده  و  ملــی 

فرزندان هستند.
رهبــر انقــالب، مهمتریــن و اصلی ترین وظیفه 
زن را دو نقــش مــادری و همســری، یعنــی نقش 
البتــه  کردنــد:  تأکیــد  امــا  خواندنــد  خانــه داری 
از  پرهیــز  و  خانه نشــینی  معنــی  بــه  خانــه داری 
و  سیاســی  فعالیتهــای  و  مجاهــدت  تدریــس، 
اجتماعــی نیســت بلکــه یعنــی زن هــر کار دیگری 
کــه ذیل اصالــت خانه داری امــکان و به آن عالقه 

داشت، بتواند انجام دهد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا تأکید بــر اینکه 
خانواده بدون حضور و احساس تکلیف زن قابل 
اداره شدن نیست و برخی گره ها جز با سرانگشت 
ظریــف زن بــاز نمی شــود، افزودنــد: همچنانکــه 
هیــچ زنــی در تقدم حفــظ جان فرزنــدش با فالن 
کار اداری، تردید نــدارد در اهمیت تربیت اخالقی 
و ایمانــی فرزنــد نیز تردیدی نیســت و چنانچه زن 
ناگزیر از انتخاب یکی از دو عرصه باشد، خانواده 

مهمتر است.
را  اجتماعــی  کارهــای  برخــی  البتــه  ایشــان 

فریضه هایــی برتــر از هــر کار دیگــری دانســتند و 
گفتنــد: گاهــی اهمیت یــک فریضه حتــی از حفظ 

جان فرزند، همســر و پدر و مادر هم باالتر است.
را  غــرب  انقــالب وضعیــت خانــواده در  رهبــر 
متالشــی خواندنــد و افزودند: ایــن خطر، صدای 
اعتــراض متفکران خیرخــواه و مصلح غربی را نیز 
بلند کرده اســت اما ســرازیری فروپاشــی تدریجی 
خانــواده در غــرب به قدری تند اســت کــه امکان 

توقف یا اصالح آن وجود ندارد.
رهبرانقــالب در بخــش دیگــری از سخنانشــان 
بــه مســئله حجــاب پرداختنــد و گفتنــد: حجــاب 
خدشــه ناپذیر  و  شــرعی  ضــرورت  یــک  بی تردیــد 
است اما این ضرورت خدشــه ناپذیر نباید موجب 
شــود کسانی که به صورت کامل حجاب را رعایت 
نمی کنند به بی دینی یا ضدانقالبی متهم شــوند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: چند ســال 
جمــع  در  و  اســتانی  ســفرهای  از  یکــی  در  قبــل 
علمــای آن منطقــه گفتــم کــه چــرا خانمــی را که 
قدری موهایش بیرون و بــه تعبیر رایج بدحجاب 
و در واقع، ضعیف الحجاب اســت، متهم می کنید 
از  شــماری  مردمــی  اســتقبال  در  کــه  حالــی  در 
خانم هــا چنیــن حجابــی داشــتند. اینهــا زنــان و 
دختران خودمان هســتند که در مراســم دینی و 

انقالبی هم شرکت می کنند.
ایشــان بــا یــادآوری تجلیل های ســابق خود از 
حضــور زنانی بــا ظواهــر مختلف در مراســم های 
مناجــات و راز و نیــاز بــا پروردگار در شــبهای قدر، 
خاطرنشــان کردنــد: مــن بــه آن اشــکها حســرت 
می توانســتم  کاش  ای  می گویــم  و  می خــوردم 

مانند آن دختر و زن جوان اشــک بریزم.
رهبر انقالب اســالمی افزودند: ضعف حجاب، 
کار درســتی نیســت اما موجب نمی شــود آن فرد 
را از دایــره دیــن و انقــالب خــارج بدانیــم همه ما 
هــم نقص هایی داریــم که باید تا حــد امکان آنها 

را برطرف کنیم.

خدمــات  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
جمهــوری اســالمی بــه زنــان را مقولــه ای مهم و 
فراموش نشــدنی دانســتند و خاطرنشان کردند: 
پیــش از انقــالب، زنــان فرزانــه، دانشــمند و اهل 
تحقیــق انگشت شــمار بودند امــا انقالب موجب 
رویــش انبــوه زنــان فرهیختــه شــد به نحــوی که 
دانشــجویان دختر از پســر در برخی ســالها پیشی 
گرفته و تعداد بسیار زیادی از زنان در شاخه های 

مختلف علم و فناوری مشــغول کار هستند.
ایشــان درخشــش دختــران ایــران در میادین 
جهانــی ورزش را عرصــه دیگــری از پیشــرفت های 
افزودنــد:  و  برشــمردند  زنــان  انقــالب  از  پــس 
بهتریــن تبلیــغ بــرای حجاب این اســت کــه دختر 
ورزشــکار ما قهرمان می شود و پرچم کشورش را 
در مقابل دوربین هــای بین المللی باال می برد آن 
هم در حالی که با حجاب بر روی سکوی قهرمانی 

ایستاده است.
بــه  اشــاره  بــا  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
علیــه  اخیــر  قضایــای  در  فــراوان  تالش هــای 
حجــاب، خاطرنشــان کردند: چه کســی در مقابل 
ایــن تالشــها و فراخوانهــا ایســتادگی کــرد؟ خود 
زنهــا بودنــد کــه ایســتادند، آن هــم در حالــی که 
بدخواهان امیدشان به همین زن های اصطالحا 
بدحجــاب بــود تــا کشــف حجــاب کننــد امــا زنان 
تبلیغ کننده هــا  دهــان  در  و  نکردنــد  را  کار  ایــن 

وفرستندگان فراخوان زدند.
ایشــان در بیــان آخریــن نکتــه بــا ابراز تأســف 
از ظلــم بــه زنان در بعضــی از خانواده هــا گفتند: 
گاهــی مــردان بــا تکیه به تــوان جســمی خود به 
زنــان ظلــم می کنند کــه در این مــوارد برای حفظ 
خانواده قوانیــن مربوط به خانواده باید آنچنان 
محکــم و قــوی و حامــی طــرف مظلوم باشــد که 
مــرد قــادر بــه ظلــم کــردن بــه زن نباشــد، البتــه 
مــواردی نیــز وجود دارد کــه زن ظلــم می کند که 

اندک و محدود است.

: رهبر انقالب اسالمی در دیدار صدها تن از زنان فرهیخته و فعال کشور

نها را متهم کرد آ کسانی که حجاب ضعیف دارند هم دختران خود ما هستند؛ نباید 

پیش  سالها  جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
شبکه افق با ماموریت تولید محتوای انقالبی در 
صداوسیما آغاز بکار کرد و تالش کرد با استفاده 
جامعه  از  قشر  این  برای  انقالبی  ظرفیت های  از 
از  برخی  در  اما  کند  تولید  تلویزیونی  محتوای 
این  افق  شبکه  در  برنامه  تولیدکنندگان  مقاطع 

یک  افق  شبکه  که  کردند  فراموش  را  حقیقت 
می توانند  مردم  همه  که  است  سراسری  شبکه 
به  نسبت  بایستی  و  کنند  دنبال  را  آن  محتوای 
داشته  ویژه  توجه  افکارعمومی  حساسیت های 

باشد.
امیرحســین حاجی نصیری جانبــاز مدافع حرم 

شــب گذشــته در برنامه جهان آرا حاضر شــد و در 
موضوع قهرمان ملی مــردم صحبت کرد. دقایقی 
از ایــن برنامه او درباره »علی دایی« جمالتی گفت 
کــه بــا واکنش هــای مختلفــی از ســوی طیف های 
ورزشــی و هنــری کشــور روبــرو شــد و به درســتی 
کاربــران فضــای مجــازی از اینکــه در رســانه ملــی 
تحقیر می شــود عصبانی بودند. امــا نتیجه اینکه 
ایــن اظهــارات نســنجیده  بابــت  برنامــه  مهمــان 

مــورد توهیــن و تحقیر افراد زیادی در شــبکه های 
اجتماعــی قرار گرفت. اما ســوال اصلی اینجاســت 
که چرا باید مهمان این برنامه در چنین موقعیتی 
قرار میگرفت تا چنین جمالتی را بگوید و در نهایت 

این اتفاق تلخ برای او می افتاد؟
حاجــی نصیــری یــک جانبــاز مدافع حرم اســت 
کــه در ســال 94 بر اثــر اصابت تیر مجــروح و قطع 
نخاع شــد. جانبــازی که 7ســال اســت روی ویلچر 
میخکــوب شــده اســت و در دوران نقاهتش حاج 
قاســم بــه عیادتــش رفته اســت و همیــن ســبب 
شــهرت وی شــد و حاال در شــب ســومین سالگرد 
شهادت شــهید قاسم سلیمانی به عنوان مهمان 
بــه برنامه تلویزیونی »جهان آرا« دعوت شــد. اما 
جهان آرایی ها دوباره به جای اســتفاده مناسب از 
مهمان شــان فضایی را فراهم کردند که وی خارج 
از حیطه ای که باید در آن صحبت کند، صحبت کرد 
و ســبب شد به جای آنکه عزیز گرامی داشته شود 
و در ایــن فضــای دوقطبــی که در تالش اســت در 
روزهای منتهی به شهادت شهید سلیمانی تعدیل 
شــود دوباره شــکل رادیکال پیدا کند و یک جانباز 
مدافــع حــرم که از جســم و جانش گذشــته مورد 

اهانت قرار بگیرد.

ســالها پیــش شــبکه افــق بــا ماموریــت تولیــد 
محتــوای انقالبــی در صداوســیما آغاز بــکار کرد و 
تالش کرد با اســتفاده از ظرفیت های انقالبی برای 
ایــن قشــر از جامعــه محتــوای تلویزیونــی تولیــد 
کند امــا در برخی از مقاطــع تولیدکنندگان برنامه 
در شــبکه افق این حقیقت را فرامــوش کردند که 
شــبکه افق یک شــبکه سراســری اســت کــه همه 
مــردم می تواننــد محتــوای آن را دنبــال کننــد و 
بایســتی نســبت به حساســیت های افکارعمومی 
توجه ویژه داشــته باشد. از ســوی دیگر شبکه ای 
که می توانســت با ارائه یک تصویر حســاب شــده 
نــگاه افکارعمومی به جامعــه انقالبی را نزدیک تر 
کرده و رویکرد جذبی داشــته باشــد؛ گاهی تبدیل 
به شــبکه ای می شــود کــه محــل افتــراق و ایجاد 
شــکاف در جامعــه اســت و بــا تولیــد برنامه هــای 
حساســیت برانگیــز موجــب واکنش هــای تنــد از 

سمت جامعه می شود.
امــا در مورد تکــرار این رویه در شــب گذشــته؛ 
طبیعی اســت کســی که یک فرمانــده جنگی بوده 
در فضــای ذهنــی خــود یــک فوتبالیســت بــا هــر 
عناوینی برایش بزرگ نیست. او ممکن است حتی 
چهره های محبوب مردمی در رشــته های مختلف 

هنری و ورزشــی را هم نشناسد و وقتی از او درباره 
آن ها بپرســند چیزی برای گفتن نداشته باشد و یا 
حرف هایی بزند که به مذاق مخاطبان و هواداران 
چهره های مشــهور خوش نیاید. او جایگاه و مدل 
فکــری و زندگــی خــودش را طــور دیگــه ای تعیین 
کــرده و در راســتای همان ایدئولــوژی و تفکر قدم 
برداشــته و حتــی مجــروح و جانبــاز شده اســت. 
پــس به او نمی شــود خــرده ای گرفت چه بســا که 
عــده زیادی نیز ممکن اســت اهداف و آرمان هایی 
کــه او بابــت آن از جســم و جانــش هزینه کــرده را 
نفهمنــد. بلکه این موضوع را باید برنامه ســازانی 
که در روزهــای فروکش کردن اعتراضــات خیابانی 
و شکســت تالش هــا برای آشــفته کــردن وضعیت 
کشــور و درســت در روزهایــی کــه رســانه دارد از 
اعتبــار حــاج قاســم بــرای همدلــی هرچــه بیشــتر 
میــان مــردم خــرج می شــود و مایــه می گذارنــد؛ 
بفهمند که اوضاع این روزهای رســانه ملی نشــان 
می دهد کــه نه تنها این فهمیدگــی وجود ندارد و 
در خروجی های مجازی مجریان و خبرنگاران فعال 
صدا و ســیما به این دو قطبی دامن  زده می شود 
بلکه حتی در خود برنامه های تولیدی و مناسبتی 

این ایام نیز به شکل گل درشت بیرون می زند.

حضــرت آیــت اهلل خامنه ای با اشــتباه خوانــدن نگاهی که آزادی ارتبــاط زن و مرد در غرب 
ودند: همین  را موجب ســیر شــدن چشــم و دل مردان و کاهش مشــکالت زنان می داند، افز
ارتباطات آزاد، باعث صد برابر شدن حرص و هوس مردان غربی شده است به گونه ای که 
خودشــان هــم می گوینــد تعرض به زنان و دختران عالوه بــر خیابان و محیط کار و محیط 

ون شده است. وز افز درس، به تشکیالت منظم و آهنین ارتش هم کشیده و ر
رهبــر انقــالب گفتنــد: تجــارت و بــرده داری جنســی، شکســته شــدن همــه حــد و مرز های 
اخالقی و عرفی و قانونی کردن مسائلی مانند همجنس بازی که در همه ادیان الهی حرام 
اســت و افتضاحات دیگر، نتایج نگاه و فرهنگ غرب به زن اســت بنابراین اجتناب شدید از 

نگاه غربی در مقوله زن، از واجبات عملی است.

چرا شبکه افق مردم را عصبانی می کند؟

حاجی نصیری یک جانباز مدافع حرم 
است که در سال 94 بر اثر اصابت تیر 

وح و قطع نخاع شد. جانبازی که  مجر
وی ویلچر میخکوب شده  7سال است ر

است و در دوران نقاهتش حاج قاسم به 
عیادتش رفته است و همین سبب شهرت 

وی شد و حاال در شب سومین سالگرد 
شهادت شهید قاسم سلیمانی به عنوان 

مهمان به ...


