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 یدهچک
 یهرا  آمر،زه  د  کره  اسرت  یاحه سنالت کی ت،یمه   م،ع،ع د  آن گاهیجا  ییتا   م،ع،د مسئلة

 یا ژهیر   گراه یجا  ع(یعلر  اما  به منس،ب امی  ا   اخبا  ان،یم  یا د . است ش ه  یتصر آن به یاسالم
 اخبرا   د  آن تیر ماه   تیمهر    عرر  م » کره  اسرت  سرلال   یر ا بره  پاسرخ  دوبال به قیتحق  یا. دا د

 رةیسر   سر   یمر  وظرر  بره  کره  اسرت  حائز    آن از هژی  به م،ع،ع  یا. «ست؟یچ  ع(یعل اما  به منس،ب
 وسربت    ،  یر ازا. داشرت  یبرمر  ق   آن به یابیدست یبرا  ع(یعل که است یآ ماو   جامع وم،وة یمه  
 یحراک  قیتحق  یا از حاصل جیوتا. دا د  ج،د  ع(یعل اما  رةیس با یمه   یجهاو حک،مت انیم یج 
 کره    د یمر  شرما   بره  یاویر  ح یهرا  آمر،زه  از تیمه   ، ع(یعل اما  از  ا ده اخبا  د  که است آن از

 فرزور ان  از (ج عر یمهر   حضررم  امرر،   یر ا مطرابق . اسرت  ن ا ید اوسان یماویا فی ظا از آن به مارفت
 مق،حرة   ،یهمچنر . دا اسرت   ا تیر  ال شرئ،ن  یاحهر  فرة یخل   امرا   عنر،ان  بره    است تیب اهل    ع(یعل

   برت یغ  الدم، چر،ن  یمسرائل    دا د میمسرتق  وسبت یاحه ا ادة   تیمش با آن ابااد تما  د  تیمه  
 مق،حة طرح با  ع(یعل اما . است ،ستهیپ یتااح حق ق  م   علم ت،ی ب،ب با آن ماون    اوتظا  اما ، ظه، 
   شرر ط  از تیر  ال کره  داور   یمر  ی یر ت،ح شرة یاو   ا ساادم   خ ا و  به تقرب قیطر تنها تیمه  
 یاحگر،  از تیر تبا بره   ا جر،  عر احت    م،ح  یها اوسان همة سبب،  یهم به.   د یم شما  به آن ا کان
 تیمه     م،ع،د مق،حة د با ة مااو ان یس، از که یواص،اب یادعاها با مقابله   دع،م، یمه   جامع
 .داو  یم همگان فةی ظ است، ش ه  ا د خاصه

 .)عج(یمهد امام ،)ع(یعل امام ت،یوال انتظار، ظهور، بت،یغ ،یاله نصواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

مق،حرة  . است بشر امر زی مسائل تری  اساسی از (ج عمه ی اما  ظه،    مسئلة مه  یت
   ا کران  کره  است فطری حقیقت   احهی دیری  سنالت مه  یت، به آن تخصیص   م،ع،د
ر، دیگر  س،ی از. است ش ه بیان  ع(بیت اهل ماا ف سلسله    حیاوی های آم،زه آن د  ابااد

 برا  ترا  اسرت  داشرته  آن برر   ا فکرری  هرای  وحلره    مغرعران  از  ر هی م،ع،ع ای  حقیقت
 بررای   ا هرا  آن اوسران،  جر،ی  حقیقرت     را کمال از فطرم استفاده س،ا   مسم،  تبلیغام
 .سازو  خ،د شیطاوی منافع   دوی،ی اه اف تابع   د  ،  اقای اوتظا  از م تی

 کیفری    کمّری  از اعرم  مختلف، ابااد از  ع(بیت اهل عظیم میراث د  مه  یت م،ع،ع
 حیرام  زمراوی  فاصرلة  کره  اسرت  آن مق،حره  ای  اهمیت  ج،ه از یکی. است بر سی شایستة
 ایر   د  باب که اخبا ی حجم اینکه   دیگر است  زیاد (ج عمه ی اما  حیام زمان تا ایشان
 بررای  ترالش     ع(یتب اهل عملی   سیرة علمی د  آن اهمیت از حکایت ش ه، ا ائه مسئله
سرنالت   ایر   برا  مسرلماوان  تا ب،ده جاماة اسالمی د  مق،حه ای  از بردا ی  بهره کردن وهادینه
 زمران  بره  هرچره  ، ع(بیرت  اهرل  مارا ف  فراینر   د . کننر   برخر، د  صحی  ای  ،وه به احهی

کمیّرت،     جزئری  مصرادیق  ا ائرة  وظرر  از اخبا  ش،یم، می تر وزدیک  عج(مه ی اما   الدم
 امرا   از کره  ا زشمن ی میراث میان، د  ای  دهن    می اختصاو خ،د به  ا بیشتری سترة 

 امرا   بره  منسر،ب  احادیرث  شرم،ل  مر،ا د . دا د ای  یرژه  جایگراه  اسرت،  ماو ه جا  به  ع(علی
   اجتمراعی    فرردی  سریرة  از اعرم  ،(ج عر مهر ی  امرا   شناسری  سریره  مختلف ابااد به  ع(علی

   اوتظرا   غیبرت،  احهری،  مشریت  چر،ن  از م،عر،عاتی  آن رام،نپی   است پرداخته حک،متی
 امرا   عملی   سیرة علمی د  مسئلة مه  یت  س  می وظر به. است ش ه بحث ویز مرد  وقش
 سرنالت  از  یرری  بهرره  ترا برا   داشرت  وظرر  د  امرا   کره  است آ ماوی   جامع ای وم،وه  ع(علی

 خر،د  زمران  است، د  ممک  که  ا رچهه اما ، احهی جایگاه    حیاوی تااحیم ، و(اهلل  س،ل
   احهی مطلق حاکمیت اقامة برای تالش خ،اهی، ع احت م عا، ای  مصادیق.  رداو  محقق

 تر،ان  مری  اساس، بر ای . ب،د مختلف ابااد د  حضرم آن اصالحام   مفاس  بردن میان از
   است ا برقر  ع(علی سیرة اما  با مه  ی جهاوی حک،مت میان د س،یه ا تباط یک  فت
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 داشرت  پری  د   ا اه افی چه یا ب،د، تغییری و،ع چه دوبال  ع(علی ب او  خ،اه  می کس هر
  ا  ع(علری  بای  سیرة امرا   ب،د، خ،اه  چگ،وه صاححان حک،مت ب او  خ،اه  می اینکه یا  

 .کن  مطاحاه

 . پیشینة پژوهش1

امرا هنر،ز   ی و،شرته شر ه،   بسریا    تحقیقرام  مقراالم   ،هرا   رچه کتراب ا ای  زمینه،د  
 های زیر اشا ه کرد: به پژ هش ت،ان یمهای بسیا ی هست؛ از جمله  رسشپ

هرایی از مسرائل    ترا یخی بره بخرش    ر کره برا   یکرردی کالمری     خ  پایان تا ی  ع(علیر 
  .ک؛ فلسرفیان،   است پرداختهاوقطاع  حی   فلسفة غیبت  مه  یت، ماون  ویاز به حجت،

0308.) 

  .ک؛  اسرت    ایرام شریاه   سرنالی  ا آ  ده   کره   احبالغره  مهر  یت از دیر  اه وهرج   ر 
 (.0333 ایماوی،

حضررم فهرسرتی    از آغاز تا حک،مرت که   ع(کال  اما  علی ةحضرم مه ی د  آیینر 
 .(https://www.mahdavi: 1101 .ک؛    است خالصه از   ایام  ا آ  ده

  د  قطرع    کره چهرل   ایرت اوتخراب     احملمنی چهل ح یث اما  مه ی د  کال  امیرر 
 (.0301 .ک؛ سی وژاد،   است ش هک،چک چاپ 

 .(0301،  .ک؛ ایراوی  احبالغه منجی م،ع،د از منظر وهجر 

 (.0300، کمسا ی .ک؛   احبالغه   وهج قرآند    عج(و، اوی اما  زمان یمایسر 

 (.0331، شریاتی .ک؛   احبالغه امامت د  وهجر 

 احبالغره  وهرج که به شررح مختصرر چنر  خطبرة      «احبالغه وهجال  د  احسّ علیه مه یاما  »ر 
 (.1101   .ک؛ وک،هی، است پرداخته

https://www.mahdavi/
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د  م،اجهره برا اهرل      عرج( ی  اما  مه   ع(یبر سی تطبیقی سیرة اما  عل»ر خالصة  ساحه 
 (.0301: سایت  اسخ،ن ،احمللی دکتری  مه  یت همایش بی  .ک؛   «یبغ

 .ک؛ پهلرر،ان     «ید  تحقررق آ مرران مهرر      ع(ملمنرران گرراه امیررر وقررش   جای»ررر 
 (.0331 مهر، فر زان

 .(0303 وا،  بی« احبالغه وهج ةسیمای حضرم مه ی د  آیین»ر 

شر،د کره د  سرایت اوتظرا       ی ح،ز ی مرتبط ویز ذکر مری ها وامه فهرست برخی از پایان
 (:http://entezar.ahlolbait.com; 2017 م،ج،د است  ب  ن ذکر وا    مشخصام:

 . ع( یراحملمنی  د حت مه  ی از دی  اه ام  ع(اما  مه یر 

 .احبالغه وهج   قرآند    ع(سیمای حضرم مه یر 

 .ت  سنال قرآنسیمای مه  یت د  ر 

 . ع(م،ع،د د  کال  ائمه تا پایان عصر اما  صادقر 

ن بره زبران اوگلیسری    عال ه بر ای ، د  آثا ی که به قلم و،یسن  ان مسلمان   مستشررقا 
سرام     و،شته ش ه،  اهی مباحثی حه یا علیه عقای  اسالمی   شیای د با ة مهر  یت آمر ه  
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    ع(علری  امرا   بره  منسر،ب    ایرام    اخبا  بن ی دسته عم  تا است آن بر تحقیق ای 
 :ده  پاسخ سلاالم ای  به آن، به مناسب ساختا ی ا ائة

 چیست؟  ع(علی اما  از س،ی خاصه مه  یت طرح ر عر  م

  ا آن چگ،وره    اسرت  داشرته  جره ت، بیشتر مه  یت ابااد از یک ک ا  به حضرم ر آن
 است؟ کرده بیان

 حر   چره  ترا   ع(بیرت  اهرل  سرایر     ع(اهلل  سر،ل  با  ع(علی اما  از  ا ده اخبا  هماوی ر ای 
 است؟

 است؟ ک ا   ع(علی اما  اخبا  عقلی   قرآوی ر مباوی

 دا د؟  ج،د ملمناوه حیام   عقای  اص،ل با مسئلة مه  یت میان وسبتی ر چه

  ع(علری  امرا   عصرر  مقتضریام    شررایط  با حضرم آن از  ا ده اخبا  میان یوسبت ر چه
 دا د؟  ج،د

 احگر،ی  از استفاده با اجتماعی اصالح   ایماوی مارفت سط  ا تقای امکان ح  چه تا ر
 داشت؟  ج،د  ع(علی اما  حیام د  زمان مه  ی جامع

 هرای  آمر،زه    یدینر  مارا ف  از بسریا ی  مسرئلة مهر  یت   طررح  برا  اما   فت ت،ان می
 مسرتقیم  ا تبراط   ی  ا اثبام،   از اطاعت اطالق   اما  مقا  ب،دن احهی   تبیی ،  ا  حیاوی

 تشرری   مهر  یت  اصرل  اسراس  برر   ا احهری   حری  از تبایرت    اطاعت   حق به تقرب میان
  ا خاصره  مهر  یت  خراو  جایگاه احهی، حکمت   مشیت بر تصری  با همچنی ،. کن  می

 اما  غیبت ایماوی،  ظایف اوجا    فرر اوتظا  بر تأکی  با   کن  می مال،  ندیگرا به وسبت
 تقررب    سراادم  بررای  بز ز امتحاوی   فرصت  ا (ج عمه ی اما  د  ان خاو شرایط  
 احگر،ی  مهر  ی،  جهراوی    حاکمیت ظه،  ترسیم با همچنی ،. داو  می کمال   خ ا و  به
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   پیشررفت  بررای  حرکرت    م،ج،د مسائل حل ی استا د  جاماة اسالمی  ا برای مطل،ب
 جرامع  احهری  سن ی سان به  ع(علی سیرة اما  د  مه  یت اساس، ای  بر. ده  می ا ائه تااحی

 برا  منطبرق     و(اهلل  سر،ل  از پرس  بحراوری  شررایط  از جاماة اسرالمی  خر ر برای قطای  
 بسریا ی  تحقیق ای . ب،د ا  متااحی اه اف پیشبرد   ام،  اصالح به منظ،  اما  احهی  ساحت

 طررف  اسرت، برر   ش ه مطرح ملح ان   او یشان، د راو یشان کج از س،ی که اشکاالتی از
   شر    ع(بیرت  اهرل  اخبرا   اسراس  برر   ا مهر  یت  د  م،ج،د ز ایای از بسیا ی کن    می
 پرداختره  اسرت،  اسرت،ا   آن برر  تحقیرق  کره  مسرائلی    مباحث تشری  به ادامه د . ومای  می
 .دش، می

 . مشیت الهی در مسئلة مهدویت و اثبات الهی بودن مقام امام2

ق.: ش 0801  .ک؛ تمیمری آمر ی،    داور   مری « وظرا  امرت  »امامت  ا مایة   ع(اما  علی
  د   استای بیان صفام ائمه، آوان  ا همچ،ن ستا  اوی می داو که  0135شما ه  ،(0135

  ج،دشان  ( 001-001: 0300عی، شریف احر  .ک؛  کنن  یکی با  از دیگری طل،ع می
ق.، ر 0801باب،یره،   اب  .ک؛   است( ق   شب  احهی ق     قضا فر د   فراز منزل   مأم 

. ویسرت  خاو زمان   مکان مخص،و   دائمی همگاوی، امری آوان امامت (.511-515: 0
 چر،ن  حذا هستن . بشریت تما  برای   خاو ایا  د  احهی امر  رفت  د  پیامبر جاوشی  ائمه
 ایر   کره  باشر   کسری    برسر   زمری   بره  بای  کنن ، می مای   ا سرو،شتش   هست اوسان تا

 ایر   د  اوسران  که زماوی تا اما   ج،د» فرمای : می اما  زمینه د  ای . کن    ا د یافت ها پیا 
  جر،د   ع(علری  اما . است سنالت احهی   ا اده ای    ب،د خ،اه  مست ا  کن ، می زو  ی دویا
 سلسرلة  کره  کنر   مری  ثابرت  وقلی شی،ة به   داو  می محال زمان یک د   ا( اهلل  حی  اما   د

  دّ د  دحیرل  همچنی ، ای . باشن   و(محم  حضرم خاو ان از اما  د ازده د  احزاماً امامت
 د  ان اینکره  از قبرل   ع(مهر ی  امرا   کره  دا د حز مری  چره  کننر   مری  ادعرا  که است کساوی

  .ک؛ تمیمی آم ی، افت   فاصله پیشی  ائمة   ایشان میان   بیای  دویا به فرابرس ، ظه، ش
 .(0135ق.: ش 0801
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 رت عقلیضروـ 

. اسرت  شریا  آن  ج،دی فلسفة اثبام خلقت، وظا  د  پ ی ه یک  ج،د ح،از  از یکی
 دحیرل  بره  بشرری،  ترا یخ  سراز  سرو،شرت  مباحرث  تری  مهم از یکی عن،ان به مه  یت بحث

 با هرا   ع(علری  اما  اساس، بر ای . است   وقلی عقلی اثبام ویازمن   یژه، امکاوام   شرایط
   اما  شخصی صفام   شرایط بیان مسئلة مه  یت، اثبام د ص د مختلف های به  ،وه  

 است. ب،ده سنالت احهی ای  ف،ای 

 ـ سنّت الهی

 وسران ا کمال هستی، مجم،عة د  احهی محبت اتما  مه  ّیت،  ج،د های فلسفه از یکی
ق.: 0810احهن ی،  متقی .ک؛ کن    می تأکی  آن بر اما  که است احهی های  ع ه تحقق  

 مصر اق  که  ع(بیت اهل جاوب از آن تأ یل   شریفه آیام با مق،حه ای  (.0011 ؛ ح38110
 بینم می  ،یا: »فرمای  می که چنان ؛0است منطبق داون ، می مه ی حضرم  ج،د  ا آن با ز

 دا یرر ، آ ز  آوچرره بره    شرر  تمررا  شرما  بررر خر ا  هررای وامررت  و(پیرامبر  نخاورر ا د پرتر، 
 مارا ف  سلسله با   ایت ای  (. با اوطباق001-01 :0300شریف احرعی،  .ک؛   «ای   سی ه
 وظرا   د  قررآن    دی   ساحت خلقت، از بشر اوتظا  چ،ن عقلی های عر  م    ع(بیت اهل

   عصرمت  خاو ان از تبایت پرت، د  ستیه کمال  فت ت،ان می خلقت   ه ف ا ی هستی
 وَأَتْمَمْرتُ  دِیرنَکُمْ  لَکُرمْ  أَکْمَلْرتُ  الْیَروْمَ : است آم ه شریفه آیه د  که چنان است؛ طها م

   احهری  فریض   اسرطة   ع((. اهرل بیرت  3ن مائ هاح  دِینًا اإلِسْالَمَ لَکُمُ وَرَضِیتُ نِعْمَتِی عَلَیْکُمْ
 حقیقررت د    ایررت ایرر . برر،د خ،اهنرر  احهرری مطلرر،ب تحقررق کاملررة علررل   الز  شررر ط
 سال هزا  اَو ی د  اما  که داشت حز می چه  ،ین  می که کساوی شبهة بر است ای ج،ابیه
 ومایر ؛   اهنمرایی   ا مررد     ش،د ظاهر م تی از پس   کن  آوگاه غیبت بیای ، دویا به پیش

 ترا   یررد  قرا  ای  بر احهی مشیت احساس ش ، اما   ج،د عر  م هر اه دیگر، عبا م به
 مق،حره  ایر   از آوچره  بایر  فت  مسرئله  ایر   تبیری     مرذک،   مق،حة  دّ د .  ردد مت،ح  اما 

 اینکره  یرا  ماور ،  مری  زور ه  بای  سال چن ی  تا  ع(عسکری اما  که است آن ش،د می د یافت
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 هرم  امر ای  الزمة ب،د که می  ع(عیسی حضرم ت،ح  هماون    طبیات قاو،ن از غیر اما  ت،ح 
 احبتره  کره  شر،د  زور ه  د با ه   بمیرد یا باشن  زو ه حضرم آن ت،ح  تا اما  ماد  که ب،د آن
 از. اسرت  وبر،ده  احهری  مشریت  امرا  ویست، خا ر احهی ق  م ی  از   ممک  ا رچه ام،  ای 
 مایرة  ا   جر،د    ویسرت  بشر ه ایت د  منحصر فقط هستی وظا  د  اما  جایگاه منظر، ای 
 .باش  می ا ادة احهی   عر  م خلقت   تحقق تیهس وظا 

 الهی ـ حجت

 از دیگرر  بسریا ی    ویسرت  آشرکا   بقیره  مثل اما  چرا که سلال ای  ج،اب د  حضرم
 :ومای  می تشری   ا چنی  ایشان  ج،د های فلسفه از دیگر یکی چراها،

 قیا  آشکا  برهان با خ ا برای که ویست خاحی خ ا حجت از هیچ  اه زمی »
   وشر،د  باطرل  خر ا  حجرت  ترا  پنهران،    بیمناک یا ش ه شناخته یاآشکا    کن ،
 کره  مق ا ور   برز ز  خر ا  وزد  حی او ک، تا ادشان.  ...ور د میان از هایش وشاوه
 کره  کسراوی  بره  ترا  دا د مری  وگراه   ا هرایش  وشراوه    هرا  حجت آوان  سیلة به خ ا

شرریف احرعری،    .ک؛   «بکرا د  آوران  هرای  د  دل   بسررا د  هستن ، هماون شان
 (.511 :0ر  ق.،0801باب،یه،   با ؛110ر111 :0300

 خ ا ور   اسرت.  بشرر  خلقرت  فلسفة بیان مه  یت،  ج،ب های فلسفه تری  از مهم یکی
   احهری  های حجت ماو ة باقی  ا مه ی  ج،د حضرم اما  حذا است. ویافری ه بیه،ده  ا بشر

 .(051رر 055: 0300شرریف احرعری،    .ک؛ نر    ک می مارفی پیامبران جاوشینان از جاوشینی
  جر،د  برا  همگری  بر،د،  غیره   بشر خلقت   اوبیاا ا سال از احهی مشیت آوچه هر ازای    ،
 .ش،د می محقق (ج عمه ی حضرم

 مخلوقات هدایت و ـ کمال

 خالیرق  برر  خر ا  حجرت  امرا  »: فرمای  می  ع(علی به وقل از اج اد خ،د از  ع(صادق اما 
 باطرل  خر ا  حجت تا بیام،زد ها آن به  ا ا  علم   کن  ه ایت خ ا دی  به  ا ایشان تا است
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 قلر،ب  د  تزحزحری  ا  غیبرت    وشر،و    مرراه  هر ایت  از پرس  احهری  ا حیرای  پیر ان   وش،د
   اما   ج،د بر ای ، عال ه .(511: 0ر  ق.،0801باب،یه،  اب  .ک؛ «  کن  ومی ایجاد ملمنان
 کشرف . اسرت  مخل،قرام  برر  احهری  برکرام  وز ل سرآغاز غیبت پردة از حضرم آن ظه، 

   فرهنگری  دسرتا  دهای    کشرا  زی  محصر،الم  برکرت      ورق    مادّی غنای حقایق،
 اسرت  شر ه  تصرری   آن بره  م،جر،د  اخبرا   د  کره  اسرت  مق،حره  ای  با ز مصادیق از تم وی

 (.530 همان: .ک؛  

 الهی ـ تدبیر

 زمران،  د  احهری   حری   جر،د  دحیل میراحملمنی ا از وقل به دیگر د    ایتی  ع(ج،اد اما 
 خ ا ور    حری  برر  مقر  ام  ورز ل    سرال  هر د  ق   شب تکرا   ا غیبت د  ان د   یژه به

 (.511ر515: همان .ک؛   داون  می

 اهلل ةبقیـ 

 ایشرران کرره اسررت آن  ع(علرری امررا  منظررر از مهرر  یت اهمیررت از  جرر،ه دیگررر یکرری
  جر،د  برا  (.0011؛ ح38110ق.: 0810متقی احهن ی،  .ک؛   است امامت وظا  بخش پایان

 بنرابرای ،  شر،د.  مری  محقق ب،ده،   ا صیاا اوبیاا ا سال   خلقت فلسفة آوچه تما  مه  یت،
   کرافران    مااور ان  مجرازام  احهی، ع ل جهاوی حک،مت تشکیل   ایام اخبا  اساس بر
 حضررم   سریلة  بره  تنها   تنها قبیل ای  از دیگر م،ا دی   صاححان   ملمنان به بشا م ویز

 بره  امیراحمرلمنی   همان طر، ی کره   ب،د، خ،اه  منجی اما .  رفت خ،اه  اوجا  (ج عر مه ی
 منجری  ا . (همران  .ک؛   اسرت  داوسرته  مهر ی   جر،ب  علرل  از  ا آن   اسرت  پرداخته آن

 بنابرای ،. است قرا  رفته م، د غفلت باطل  اسطة به که است احهی حقیقت   ستم ی  ان
 امرر  فررر  د  شرما  فررر  کره  کنیر   دعا ما فرر برای»ش ه  ت،صیه   است فرر ایشان ، ظه

 (.111 ق.:0313صافی  لرایگاوی،  .ک؛ «  ماست
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 حقیقی ـ کمال

   طلبری  منفارت   اسرطة  بره  آوچره  اسراس،  برر ایر   . است کمال    ح م بر سنالت احهی
 اسرتا ادهای    شر،د  داشرته بر از میران  ش،د، بای  می ها امت اختالف مایة بشر، ج،یی برتری
  ردد   دهی جهت خلقت وهایی ه ف س،ی به( اسال   ت،حی ی بینی جهان اساس بر عاحم
از  یکری . اسرت  اسراس  بر ای  مه  ی جهاوی حک،مت فلسفة که است اتحاد امر ای  الزمة
 دالیرل . اسرت  بر،ده   ستم ظلم برده،  ج،د  وج آن از بشریت هم،ا ه که مسائلی تری  مهم
 د  اوسران  شر ن       غ،طره  مارفرت  وقرص  بره  ت،ان می جمله آن از که است مر متا دا ای 

. کررد  اشرا ه  اورس    جر    جر،د شریاطی      اوسراوی  ر جماری  تقر،ای  وب،د وفساوی، ه،اهای
 از یکری   ع(علری  امرا  . اسرت  ظلرم  پایران  بره  اعتقراد  منجری،  یرک  ظهر،   به اعتقاد بنابرای ،

 کنر ،  می داد   ع ل از پر  ا زمی  ا » کن : می بیان  چنی  ا مه  یت به اعتقاد  ها  دهای
 کره  اصرلی  ترری   مهم .(115 :0311مطهری،   «است ش ه ج،    ظلم از پرر که ط، ی همان
 کره  مانرا ویسرت   آن به ای  احبته.   زو ، ای  است می تأکی  آن بر منتظران    حیاوی تااحیم
 غلبره  داد   عر ل  برر  ج،    ظلم که است ای  منظ،  بلکه ش،د، حاکم جهان بر مطلق ظلم
 مر یریت  علت به  حی هست، ظلم ویز اما  احهی حک،مت زمان د  که ط،  همان. کن  پی ا
 ور ا د.  بیر اد    سرتم  جررأم  کسری  ایشران  وخبة کا  زا ان   عاحی های  یزی بروامه   اما 

 .است ب،ده ایشان اج اد    عج(مه ی اما  شهادم هم م عا ای  مص اق

 )عج(مهدی وجود حضرت در مهدویت خاصه بق. تطا3

   زمران  مقتضریام  بره  ت،جره  برا  کره  زور  ی  شی،ة   ها وگرش اق،ال،  فتا ، مجم،عة به
 «سریره » اسرت،  یافتره  تاری   امرا   یرک  د  قرآن   سنالت شریات، با مطابقت عی  د    مکان
  جر،دی  ادابار   ع(علری  امرا   زمینره،  د  ایر   (.15 :0ر ،0305 شراد،   .ک؛ ش،د   می  فته

 اخبرا     ق سری  احادیرث  ، و(اهلل  سر،ل  از  ا ده وص،و از بر رفته که  ا و،عی مه  یت
سریرة   د  مهر  یت  عینری  مصر اق  تبیری   بحرث،  ایر   از ه ف. کن  می بیان است،  حیاوی
 .است  ع(علی اما  علمی
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 فردی سیرت .1ـ3

 بره  کره  اتیصف از دیگر   برخی چهره وسب، حسب، از اعم فردی های  یژ ی شناخت
 امرا    جر،د  به وسبت شناسی مارفت مبادی   ا کان از یکی  ردد، برمی فردی خُلق   خَلق

  ع(علری  امرا   ت،جره    تأکی  م، د مق،حه ای . است دیگران حضرتبا تفا م آن    عج(مه ی
 .است  رفته قرا  هم

 نسب و ـ حسب

شرریف   .ک؛   کنر   مری  مارفری   و(اهلل  سر،ل  وسرل  از  ا مهر ی  حضرم  ع(علی اما 
 مررتبط  پیشری   احهری  اوبیرای     ساحت خاو ان با س،، یک از که (001ر001: 0300احرعی، 

 حصرر   ا امرا    جر،د  سررس . اسرت  هاشرم  بنری  قبیلرة  د  منحصرر  دیگر، س،ی از   ش،د می
( 0015؛ ح38110ق.: 0810متقی احهن ی،  .ک؛    ع(احرالس،ل بنت  ج،د از  ا ایشان وم،ده،

 امررا  فرزورر  وهمرری    (530: 0ر  ق.،0801باب،یرره،  ابرر  .ک؛   خرر،یش فرزورر  یررازدهمی 
 یقر،   حتالی اح ّویا تذهب ال: »فرمای  می   (518ر515: همان .ک؛   کن  می مارفی  ع(حسی 
 منالا: »فرم،د (. همچنی ،150 ق.:0305قن  زی،  .ک؛  ...« اححسی   َح ِ مِ   جلٌ أُمَّتی عَلَی

 (.115: 0311مطهری،  « منالی اربسر اح ویا فی یسری احمه ی

 ـ والدت

 آن تفرا م   جر،ه  از یکری  عنر،ان  به هم،ا ه  عج(مه ی ت،ح  مکان   مخفی ب،دن زمان
 اوبیرای  د با ة سنالت احهی بر عال ه م،ع،ع ای  سابقة. است ب،ده ماص،مان دیگر با حضرم
 ومای  می تأکی  هم  ع(علی اما . است ش ه تصری  هم  ع(علی اما  از  ا ده اخبا  د  پیشی ،

 (518رر 513: 0رق.، 0801باب،یره،   ابر   .ک؛   بر،د  خ،اهر   پنهراوی   عرج( مهر ی   الدم که
 بره  دیگر ماص،  پیش،ایان که است امری آن چگ،وگی   چرایی فهم   حقیقت ای  د ک

 .او  پرداخته آن



 مریم سعیدیان جزی/ (ع)طالب یاب بن یعل امام از وارده اخبار به کردیرو با خاصه تیمهدو یشناس مسئله 611

 

 لقب و ـ نام

 از  ع(بیرت  اهرل  مارا ف    ویرز  ق سی احادیث ، و(اهلل  س،ل کال  د  هم،ا ه مق،حه ای 
 ، بیشرتر  ع(علری  از  ا ده اخبرا   د . است ش ه ب ان تصری  است   آم ه خاصه   عامه منابع

: همران  .ک؛   اسرت  «مهر ی » حقرب  همری   ها آن تری  مهم که ش ه تأکی  مه ی احقاب بر
 حرریم  از صریاوت    حفاظت حز   ا ل، است: ب،ده مهم مسئله د  میان ای  د   ،یی (؛510

. (ج عر مهر ی  امرا   سیرم   احهی مقا  با مرد  ا تباط د  ،   وامحرمان میان د  هیاح ماا ف
 بره  مرد  فرم،د: کرد، سلال حضرم آن وا  د با ة ایشان از که فردی پاسخ د   ع(علی اما 

 .3«اهلل بقیة یا علیک احسال »  ،ین : می ا 

 فرردی،  سریرم  برر  وراظر    د، مری  کرا   بره  مهر ی  امرا   د با ة که هنگا  آن احقاب ای 
 وظرا   د  حضرم آن  ساحت   جایگاه د  بر دا و ة ویز   اما  اصالحی   اجتماعی عبادی،
 .ک؛   (تنهرا    حیر   ،(ترک   فری  ،(آ ا ه  شری  ،( او ه  طری  چ،ن احقابی. است هستی
 مررتبط  کرده، بیان خ،یش فرزو  برای  ع(علی اما  که به وقل از اصبغ ب  وباته( ؛513: همان

 حرز    مکران،    زمران  شررایط  حقیقرت،  د . اسرت  غیبرت  د  ان د  اما  حیام از بخشی اب
 بیشرتر  مارفرت    اتصرال    ویرز  عصرر  امرا   حراالم  شرناخت  بررای   ا احقاب ای  اختصاو
 اسرت  ایر   ش،د، می د یافت که دیگری مهم وکتة مق،حه ای  از. است کرده ایجاب منتظران

 سرنالت،    شرریات  از تبایرت  از غفلرت    تسرام     دویر،ی  ام،  د  مرد  ش ن    غ،طه که
 احبتره . کنر   مری  د   طیبره  حیام   خلقت حقیقت از کرده،  رفتا  دویا مصائب د   ا ها آن
 سریرة  از کامل تبایت ع     عصیان ،(ج عمه ی اما  از ش ن غافل با تر مهم وسبتاً غفلت ای 
   جراه  کسرب  بررای   ر هی  س که می جایی به کا     اه ب،د خ،اه  همراه حضرم آن
 یکری  حرذا . کنن  با اما  می ا تباط ادعای د  غ به یا   است اوکا  کرده  ا حضرم آن مقا 
 .ک؛   هسرتن   مررد   خر،د  حضررم  آن بره  احقراب  ایر   اختصراو    امرا   غیبت دالیل از

 (.101ر101 :0300شریف احرعی، 
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 اخالقی عبادی، علمی، . سیرت2ـ3

 داورش    علم از کامل    سیع برخ، دا ی  ا مه ی سیرة اما  ابااد از یکی  ع(علی اما 
 ب،دن ع  عربه آن عم ه خص،صیت که کنن  می تشبیه(   پ،شی  ز ه به  ا آن   داو  می
 وامرت  از حضررم  آن برخ، دا ی مه ی، علم فرا اوی چرایی تفسیر د   ع(علی. است آن

 آن حضررم . دهر   مری  قررا   مبنرا   ا حکمرت    داوش برای ایشان عطش   مارفت   ت،جه
 آن بره   سری ن  بررای    است آن جستج،ی د  هم،ا ه که داو  می مه ی  مش ة  ا داوش
 (.351ر383 کن   همان: می سلال

 بره  مراجاره  پرسی ن، هجرم، تحقیق،. است کرده حکمت   علم به زیادی ت،جه اسال 
 اسرال   مکتب د  مهم ای  تحقق شاخص های وم،وه از ماا ف کسب د  احهی اوگیزة   اهل
 پیرر زی  ع،امل از یکی   مه ی اما  سیرة علمی زمرة ویز د  پیشی  د    ایت آوچه. است

 تارابیر  برا  مهرم  ایر   ویرز   حیراوی  تاراحیم  د  است. ش ه ت،صیف   تأکی  حضرم آن غلبة  
 بی ا سرازی  برا   ا احهی دع،م ابالغ   مرد  ه ایت  اه خ ا و    است ش ه مختلفی تأکی 

 رَبِّرکَ  سَربِیلِ  إِلِى دْعُاُ فرمای : که می ده ؛ چنان می پی،و  مرد  بصیرم    اهیآ ق  م

 عر  عرربه   تابیرر  (.015 ننحرل اح  أَحْسَنُ هِیَ بِالَّتِی وَجَادِلْهُم الْحَسَنَةِ وَالْمَوْعِظَةِ بِالْحِکْمَةِ
 غیرب  از علرم  تهبر رف کالمی ش،د که بر سی ت،او  می وظر ای  از (ج عمه ی اما  علم برای
 دا د. حرذا  فطررم    منطرق  برا عقرل،   اساسری  وسبت   است محض حقیقت به متصل   احهی
 د  امرر زه  مق،حره  ایر   اهمیت   دا د کا آیی وظامی مرس،    ابزا  جنگی  سایل از بیشتر

 .مشه،د است کامالً زو  ی سبک   ور  جنگ فرهنگی، وات،ی چ،ن م،ع،عاتی

 وسربی  علرم  که است ماترف امر ای  به خ،د جهاوی   بشری امر ز جاماة مبتالبه مسائل
 از برخر، دا     مطل،ب تم ن تحقق   بشر جاوبة همه ویازهای تأمی  به قاد  بشر خطاپذیر  

 مارا ف     حیاوی تااحیم به  ج،ع حز   همه، از بیش د  ان د  ای  حذا ویست. حقیقی  ش 
 عر احت    حق برپا کردن د  اوسان ت،اویوا م عا ای  مص اق.  ردد می احساس  ع(بیت اهل
   دیر   کرردن  آشرکا   حرق،  برداشرت   مسرئلة  سره  بیران  برا   ع(علی اما  زمینه، د  ای . است

 داور ؛  مری  مهر  ی  جهاوی حک،مت مشخص   با ز های  یژ ی از  ا آن ع احت،  ستردن
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ق.: 0311حجرر هیتمری،     ابر  « فرت   کَمَرا  بِنا اح ّی  یَختم منالا مَه ی أَحَم: »فرمای  می که چنان
135). 

 از صرحی     کامرل   سریع،  برردا ی  بهره  ع(مه ی اما  سیرة علمی  ج،ه از دیگر یکی
 کامرل  ظهر،     احهری  احکرا   کردن پیاده برای احهی دست، احامل عن،ان به احادیث ظرفیت
 .ک؛   کنر   می مارفی «مح ّث»  ا فرزو ش  ع(علی اما . خ است برابر د  اوسان عب،دیت

 (.511ر515: 0ر ق.،0801باب،یه،  اب 

 نحرزاب أل ا حَسَجنَةٌَ أ سْوَ ٌ اللَّهِ رَسُولِ فِی لَکُمْ کَانَ لَقَدْ :فرمای  می قرآن د  خ ا و 
   عب،دیرت  حقیقری    عینری  ، تجسرم  و(پیرامبر  برحرق  جاوشرینان  عنر،ان  بره  ویز امامان (.10

 هرای  اوسران    ائمره  صفام  ع(علی  اما  استا، د  ای . هستن  متاال خ ا و  برابر د  بن  ی
 بخرش    شرنی    دا ان زور ه  شرب  ترسرن ،  ومی سرزوشی هیچ از: »کن  می بیان چنی   ا احهی

   تکبرر  کننر ،  مری  زور ه   ا  سر،حش    خر ا  سرتان  د برور ،  مری  پناه قرآن دام  به   زو ،
 کننر ،  ومی فساد زمی   د  ویستن  خیاوتکا  ج،ین ، ومی برتری کسی بر و ا و ، خ،دپسن ی

 حقیقرت،  د  ایر     اسرت  پسرن ی ه  اعمرال  سرر ر   پیکرهایشران    بهشرت  د  هایشان قلب
 برابرر  د  احسر   وحر،  بره  ائمه که االمر است ا حی    س،ل ا    خ ا از اطاعت یانی ایمان،

 (.810 :0300 شریف احرعی، « داشتن  خ،د از پیش ائمة   خاحق، وبی

 د : »فرمایر   مری  امیراحملمنی  که چنان است؛ اخالقی فضایل تما  مظهر اما    ، از ای 
 محرل  هایمران  دل   خر ا  بنر ة  مرا . و هیر   قرا  خ ا جای به  ا ما ویفتی . اشتباه به ما ما،وت
  همران:  «خر،اهیم  مری   ا همران    زمران  همران  هرم  ما بخ،اه ، ا  هر اه. خ است خ،است

 آن برا ز  مصادیق از عصر  حی محضر اما  که های برخی از شاخصه مق،حه، د  ای . (810
 .است آم ه هستن ،

 مهدویت در غیبت جایگاه .4

 د   کره  کنر   مری  مارفی احهی مست،  های حجت زمرة د   ا  ع(مه ی اما  امیراحملمنی 
 ای  (.115همان:  .ک؛ است   حضرم آن مختصام جمله از مرد ، مناظر از ایشان ماو ن
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 سرلب  جاماره  عمر،   از  ا امرا   مسرتقیم  د ک نرة زمی است، ط،الوی که حال د  عی  غیبت
 غیبرت  عر  م   اثبام اما ، با ه د  ای  .(530 :0رق.، 0801باب،یه،  اب  .ک؛   ومای  می
 :بیان کرده که عبا تن  از آن آثا    ف،ای  ذکر با  ا

 الهی ـ مشیت

 بره  بسرته  ویرز  مهر  یت  شررایط  بر،ده،  احهری  امرر    ا اده د  اما  تایی  همان ط، ی که
 زور  اوی  خ،اهر   مری  خر ا  کره  چنر ان  ا  از پرس » فرمای : اما  می که چنان. ا ست مشیت

 (.031 :51ر .، 0303مجلسی،  .ک؛   « ذ اوی  می

 انسان آزمایش و ـ ابتال

 آن د  دیگرر  اقر،امی    شر،و   مری   مرراه  اقر،امی  غیبرت،  زمران  د : »فرمای  می  ع(علی
 غیبرت  ایر  : »فرمر،د  ویرز    (513رر 510: 0رق.، 0801باب،یره،   ابر   .ک؛   «یابن  می ه ایت
( واداوران   بره  اسرت،  ترر  عرایف  ایمران آوران   هرا کره   آن کره  جرایی  تا است آزمایش و،عی
 بره  115 :0300شریف احرعری،   .ک؛   «ویست حاجتی محم  د  آل  ا خ ا و   ،ین  می

   احهری  امرری  خر،د  ایر     اسرت  مررد   از بره د    د  ان ایر   د  حضررم  زور  ی  با (.
 از تبایرت    صربر  عقرل،  از   ی بهرره    ایمران  د جرة  امتحان، د  ای . است دیگر امتحاوی
 کفرر    وفراق  قصر   کره  کسراوی     یرد می قرا  ا زیابی م، د  الیت امر   خ ا و  دست، 
 امرا    ر هری  کره  است شرایط د  ای . وماین  می خ،د مرع،ب داده، فریب  ا مرد  دا و ،

 ،آن وتیجرة  کره  زون  می هرکا ی به دست دوی،ی بیشتر منافع کسب برای کرده، فرام،ش  ا
 امیراحمرلمنی  . اسرت   فتره  وشراوه   ا هرا  اوسران  کره  اسرت  مهمی های بحران   اختالف تفرالق،

  خر،د  ا  ماور ه در   اه کن    چ،وان شتری د  د  آن هنگا  که اسال  غر ب می»: فرمای  می
احمثرل اسرت، چر،ن شرتر خسرته       عررب   «و به حرکت د آ  ده،  ردن به زمی  می چسربا 

عراف     ةچسرباو ، کره وشراو    آ  د    ردن به زمی  مری    خ،د  ا به حرکت د میش،د، در
 صر، م،  د  ای  .(001؛ ترجمة استاد حی: خ 001ر005   .ک؛ همان:(« د ماو  ی ا ست
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 ، کنر  ا اده کره  زمراوی  ترا  خ ا و  که است ای   ناهان  عای آثا  از یکی  فت ت،ان می
  ع(علری  کره  چنران  ویست؛ باحطالبع امر ای    ومای  محر   خ،د  حیّ مستقیمِ دی ا  از مرد   ا
 . همان( «وب،د د ماو ه   مفل،ک چنی  ای  داشت، می سا باوی[ جاماه] ا ر: »فرم،د

 غیبت عصر در امام حضور و درک ـ اهمیت

  ا قرر مش اثررر ناثرشناسررا»  حرری دا د، حضرر،  مرررد  برری  د  امررا  غیبررت، د  ان د 
: 0رق.، 0801باب،یره،    ابر   «کننر   فررا ان  تالش ها وشاوه   اثر یافت  د   رچه شناسن ، ومی
 خر،د  چ،پران  دوبرال  بره   ،سرفن    لرة  ماونر    ی غیبرت  د  شیاه: »فرم،د ویز   (.518ر513

 آوکره  علرت   سر   مری  وظرر  به (.351ر383: 0300 شریف احرعی،  «یابن  ومی  ا ا    هستن 
شریایان   ویرز . باشر   م،جر،د  ایر   اثربخشری    مظل،میرت  کررده،  تشربیه   ،سرفن   به  ا شیاه
. داور   مری   ا چرا ه   اه   اسرت  آ اه هستن  که کسی ویازمن   هایی   وجام برای داون  می

 .کن  حفظ بال شرال   از برساو    ام  محل به  ا ها آن ت،او  می که ا ست

 غیبت عصر در و جهان انسان چالش .5

 د  ان باضراً بره   که  ا غیبت عصر د  جهان   اوسان های چاحش م،ا د متا دی د  اما 
 :از عبا تن  د  ان ای  مختصام از برخی. کن  می بیان است، شهرم یافته احزمان آخر

 (سنّت و قرآن) شریعت از ـ عدول

 بررا متناسررب ویررز  حیرراوی تارراحیم از منرر ی بهررره   سررخت برر،دن مررلم  د  ان، د  ایرر 
 خ،دخر،اهی    مرببی  تق س از سَرِ  ر هی که چنان ب،د؛ خ،اه  متفا م فرد هر های اوگیزه
  قتری  هرا  آن کرذب  ادعای اما. ش،و  می  هنم،ن ه ایت س،ی به  ا مرد  که کنن  می ادعا
 ترا:  مجلسی، بری  .ک؛ است   ش ه میراو ه سنالت   کتاب  ردد می آشکا  که ش،د می برمال
 هایشران  خ،استه   امیال مطابق که سنالت   کتاب از آوچه هر افراد  ،وه ای  چراکه (؛0110

 .ک؛ شر،د    مری  فرامر،ش  کررده،  غفلرت  اسرت،  ای  از غیر آوچه از   کنن  می باش ، بیان
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 تصرری   آن بر ویز اما  که امر ای  مصادیق از برخی (.013   033 :51ر .، 0303مجلسی، 
 هرا  قررآن » ،«فر شرن   مری  دویرا  به  ا دی » ،«میراون  می  ا وماز مرد : »از عبا تن  است، وم،ده
 (.315ر318 تا: مجلسی، بی .ک؛   «ش،د می وقض ها پیمان   وقاشی مساج  زینت، اسباب

 اختالف و ـ تفرقه

 تقسرریم کلرری دسررتة د  برره  فتررا ی   اعتقررادی وظررر از  ا غیبررت عصررر مرررد   ع(علرری
 بره  سرس. وگراون    فسردها که  ر هی   هستن  شادی   فرح اهل که  ر هی است: وم،ده
 ذکرر  برا    دهر   می قرا  اصلی  ر ه د  د   ا آن   است پرداخته منتظران های  یژ ی بیان

 پس: »فرمای  می حضرم آن. ومای  می مجزا دیگر  ر ه از  ا  اقای منتظران ایمان، صفت
 شر،و .  مری  افسررده   ر هری    شاداب  ر هی: ش،و  می  ر ه د  مرد  حضرم، غیبت از
 هررم از شرر ه، ورراب،د افررراط   تاجیررل اثررر د   ر هرری شرر،و : مرری  ررر ه د  هررم نتظرررانم

: 0300 احرعری،  شرریف  .ک؛   «اَور   اور ک  کره  ماون  می باقی ملمناوی تنها   پاشن  فر می
 به با (. 115

 فساد رواج و باطل ـ غلبة

 کره  زدسرا  مری  م،اجره  و،ینی جاهلیت با  ا جاماه احهی، شریات از ع  ل   مرد  تفرقة
 مطرابق    اسراس  بر ایر  . دا د زو  ی های سختی   مصائب  سترش د  اساسی وقش خ،د

 مصر اق . اسرت  اوحرراف    فسراد  اهرل  از  ر هی ج،الن عرصة غیبت د  ان اما ، کال  با
 با باز شته، خ،د جاهلی  ذشتة به  و(پیامبر  حلت از پس هستن  که افراد کساوی ای  با ز

 برا  ج ا شر ه،  ملمنان از ت  یج به  ر ه ای .  سی و   مراهی به  ،وا ،ن های  اه پیم،دن
 وره   رر ه  ایر  . هسرتن   جاماه د  دی  حض،  بردن از بی  د ص د جاهلی های احیای سنالت

 باعرث  وهادور ،  بنیران   ا  نراه    خطرا  هرای   یشره    کشاو و  هالکت   طة د   ا خ،د تنها
   فرا یرر شر    حیررم    سررد  می  وتیجه،د  . دادو  امان  ا ش ه، ا  ج،یی فتنه هر جذب
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 دل شر ه،   ریرزان  هرم  از مرد  یافتن . همچنی ،  رایش استب ادی های حک،مت به ج،امع
 .همان( .ک؛   کردو  د   خ،د زو  ی از  ا دی    بستن  دویا به

کا   سر بر مستب  های حک،مت که ش،د می ای  افراد طلبی منفات   تغافل وتایج از یکی
 هرا،  وظرا   د  ایر  . هسرتن   احهری  شررایع    ت،حیر ی  مباوی به زدن عربه دوبال به آین که می

  یاکا ور     خیاورت  اهرل  عرایف،  همر،ا ه  امر،  مراحی   مر یران    دا ان خزاوه کا  زا ان،

 از  ر هری  دا د،  جر،د  تفرقره    غافرل  مرد  واد ست، حاکمان که زماوی (.همان .ک؛  
 علرت  بره  امرا  او ازور ،  مری  تجرا م    طرة  د   ا خر،د  پر،ل    منفارت  کسب طمع به مرد 

 تجررا م د  محرر  دوگری  رفتررا  شخصرری منررافع تررأمی  د  اوحصررا  رایی   واآشررنایی
 شر،د،  مری  حاصل کا شان از که س،دی وتیجه، د  بین . می  ا خ،د وفع فقط یانی ش،و ، می

 خیرره ذ  ا امر،ال خر،د       ور   غ،طره  اقتصرادی   فراه  د  مررد   از سر،یی، . است کم بسیا 
ح  د  به که ش،د می ای  از ماوع  رایی مادّی همی . است  اک  های آوان ثر م او    کرده

 صر قه،  د  زکرام،  خر،د  دینری  تکاحیف اوجا  به ملز   ا خ،د   کنن  ت،جه دینی احکا   
 کتراب    حسراب  ماونر   مسرتمن ان    فقرا به وگاه آوان   ، ب اون . از ای  امثال آن   خمس
  ا خر،د  مراحی  مرأم، ان  عرال ه، . است واک شبهه همگان برای که پ،حی یا کاال. است مادّی
   مایشرت  (.383به با     115همان:  .ک؛   داون  می احمال بیت از بیشتری من ی بهره محق
   مشراغل  قر  ی  بره : »فرمایر   می اما  که ش،د می سخت چنان د  ان د  ای    زی کسب

« اسرت  حالل مال یافت  از تر آسان شمشیر   عربامملم برای که است واک شبهه د آم ها
 (.13   800 :0313واماوی،  .ک؛  

 اخالقی و اجتماعی های ناهنجاری ـ گسترش

 اوکررا    ایمرران عرراف امرر، ، حکمررت از مرررد  واآ رراهی امیراحمررلمنی ، دیرر  اه از
 سبب رام همی  سازد   می وات،ان ام،  حکمت   حقایق د ک د   ا ها آن احهی، های سنالت

   اخالقری  هرای   رزا ه  به پایبن ی ع   خ ا،  حمت از یأس فساد،   کفر به ها آن  رایش
 وابجا های سنالت دیگر، س،ی از. (0110تا:  مجلسی، بی .ک؛ ش،د   می یک یگر با د  یری
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  سرترش  جامارة  د  ویرک  ام،  اوجا  از جاماه غفلت   ت،جهی بی   اجتماعی اوحرافام  
   س،ا تبلیغام سبب به س، یک از مق،حه ای  (.383: 0300ف احرعی، شری .ک؛   یاب  می

 خر،د  مشرکالم  حرل  د  بشرر  یرا ورات،اوی     ایمان و اشت  سبب به دیگر س،ی از   مسم، 
   ازد ار بره  ج،اوران   غبتری  بری  آن از مصرادیق  یکری  امر که ای  از پیام های یکی. است

 اخالقری،  فسراد  بره  ج،اوران   ررایش    ارازد  سرن    فرت   باال وتیجه، د    خاو،اده تشکیل
  حرم،  قطرع  بره بار (.   115 همران:  .ک؛   بر،د  خ،اهر     اوی مشکالم فکری، اوحرافام

 اشرا ه  هرا  آن بره  امرا   کره  اسرت  هرایی  وشراوه  از دیگر   د  غ س، ن    ار  ذشته، وسیان
 آن برر  امرا   که اوحرافام ای  مصادیق جمله از. (13   800 :0313 واماوی، .ک؛   کن  می

 :از است عبا م ومای ، می تصری 

  بررا شررما و ، مرری حررالل  ا  فررت  د  غ کننرر ، مرری عررایع  ا اماوررت مرررد »
 پیشره   ا ه،اپرسرتی  کننر ،  می پا ه  ا خ،یشان پی،و  ... یرو  می  ش،ه خ، و ، می
   عراف،  وشراوة   ا بردبا ی   حلم کنن ، می ا زش بی  ا یک یگر خ،ن کنن ، می
 آشرکا ،  باطرل  هرای  شرهادم  داونر ،  می خ،د مباهام   فخر باعث  ا ستم   ظلم
 قر،   برز ز ... شر،د  مری  علنری  تجرا ز    طغیان   آمیز بهتان  فتا ها باطل، عمال
 (.315ر318 :تا مجلسی، بی  «هاست آن تری   ذل

 مصائب و بالیا ـ وفور

 از غفلرت    هسرتی  مر ا   از اوسران  اوحرراف  خطا،    ناه اوجا  بر اصرا     ری الاباحی
 از مر،ا دی    فسراد  قترل،  قحطی، به ت،ان می جمله آن از که دا د بسیا ی  عای آثا  حق
 احزالمران  آخرر  د  ان»فرمای :  می سخت شرایط ای  د با ة امیراحملمنی . کرد اشا ه قبیل ای 

 امیر     طر،الوی  چقر    اور  ه     ورج    ز را   ایر   د ...  رردد  مری  سرخت  مرد  بر چنان
 (.همان  «است   د چق    شایش
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 مهدویت در انتظار سنّت الهی جایگاه .6

آن چیرزی   هرر  اجرای   احهی مصلحت   حکمت ق  م، به وسبت یقی  مانی به اوتظا 
 د  ایمران » بره  اوتظا ، از مطهری شهی  که چنان ده ؛ می بیم یا و،ی   ا آن خ ا و  که است
 ترری   مهرم  از یکری  اوتظرا   بحث (.115 :0311او    .ک؛ مطهری،  کرده تابیر «عاحی سط 

شر ،   بیران  آوچره  طبرق .  یررد  مری  م، د بحث قرا  مسئلة مه  یت د  که است م،ع،عاتی
 تالرق  امرر  برر ایر    ا ادة احهری  کره  اسرت  ای   ع(مه ی حضرم امامت های  یژ ی از یکی
 ا  اوتظرا فرر  مررد     باشر   غیبت د   ا  ع(حضرم مه ی امامت د  ان از بخشی تا  رفته

 (.031 :51ر .، 0303مجلسی،  .ک؛ بکشن     ا

 عبرادام  بهترری   از  ا اوتظرا   اما    ، از ای . باش  احهی امر منتظر که است کسی منتظر
 .ک؛ داو    خ ا و  می وزد کا ها تری  محب،ب   (053: 8ر، 0313واماوی،  .ک؛ ملم   
 تحقرق  بره  داشرت   اناطمینر    قر،ی  ایمران  دیر ،  د  استقامت عل،ی، سیرة د  (.053همان: 
 حضررم  تأیی    مرحمت م، د که است منتظران های  یژ ی تری  مهم از احهی، های  ع ه
 امرا  شر ه،  شناخته حق اهل وزد د  (،513: 0ق.، ر 0801باب،یه،  اب  .ک؛  رفته   قرا  حق
 کره  اسرت  بلن مرتبره     فیرع  چنران  افراد ای  ا زش   جایگاه. وشاون    وا  بی مرد  میان د 
 باشی  آ اه» فرمای : می (  518ر513: همان .ک؛   ده  می جای خ،د کنا  د   ا آوان اما 
 دالیلری  از جملره  (313 :0300شرریف احرعری،    .ک؛   «باد ف ایشان ماد     پ   که آوان
 کره  اسرت  آن برخر، دا  باشرن ،   هرا  پاداش   مقامام بهتری  از افراد ای  ش،د می سبب که
باب،یره،   ابر   .ک؛   یابنر     ومی بینن  ومی  ا آن که کنن  می اطاعت    یپیر امامی از ها آن

 (.513 :0ر  ق.،0801

اعتراف به  الیت    ب،بیرت خ ا ور  برا ی تاراحی   ترالش بررای        الزمة اوتظا  ایماوی،
ی از مختصرام   ملز مرام   برخر   ع(یعلدست یافت  به مرتبة عب،دیت   اطاعت است. اما  

د  غیبت قائم، ثابت : »کن  یماوسان منتظر اختصاو یافته، ای   ،وه بیان  اوتظا   ا که برای
« د  دی  باشن    به سبب ط،الوی ش ن زمان غیبت امرا  خر،د دچرا  قسرا م قلرب وشر،و       

احیقی  هستن . آوان کساوی هستن  که خ ا و  پیمران     مباشر   ح( 518ر513 :همان .ک؛  
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یمان  ا د  قل،ب آوان وگاه داشته، بره  اسرطة   حری از      ا است  الیت ما  ا از آوان  رفته
( ای   رر ه کسراوی هسرتن  کره     515ر518: 0ر، همان .ک؛   است جاوب خ،د ملی  داشته

 (.313 :0300شریف احرعی،  .ک؛   باشن  یمها مار ف   د  زمی   منا   د  آسمان

 ا  تنهرا  وه که تاس ای عم ه های چاحش دچا  امر زی اوسان  فت بای  ت،صیف، ای  با
 دچرا   آینر ه  جهران  برا  م،اجهره  د  بسرا  چه که ده ، ومی قرا   اقای منتظران  دیف د   ا

 اوتظرا   فرهنرگ  تق،یرت    ها فتنه از د  ی برای  ع(علی  اهبرد. ش،د هایی تنش   تاا عام
  اکرنش    مسرائل  د ک د    آغاز دینی وگرش   اعتقادام اصالح   تق،یت از جاماه د 

 تق،یرت    فردی ام،  اصالح د  مهمی وقش مهم ای  به ت،جه. یاب  می ادامه ها آن به وسبت
 مانر،ی  سرالمت  به دستیابی الزمة اساس، بر ای . دا د پیرام،ن مسائل با م،اجهه   دین ا ی

 د  ت،ان می  ردد، می د یافت  ع(علی کال  از استفاده با که غیبت عصر  ذ  اه از عب،   
 :دکر اشا ه زیر م،ا د

 ـ اعتقاد به رابطة میان غیبت و فرج با ارادة الهی

 .ک؛  .ک؛ اوتظا    با   داشت  به  شایش ام،  وتیجة وگرش ت،حیر ی اسرت    
بَنری إذا جَاشررت احتالرررک  » آن حضرررم د  شراری فرمرر،د:  (.031 :51ر .، 0303مجلسری،  
 (.000: 0303 ش،قی، « فاوتَظِر...

 ـ بصیرت همراه با پرهیز از شتابزرگی

 بره   قتی اما کن ، می شتاب چیزی به  سی ن برای کسی بسا چه» فرمای : می  ع(علی اما 
 بره  115: 0300شرریف احرعری،     ...«دیر   ومری   ا آن کراش  ای  که دا د د ست  سی ، آن

 با (.
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 آینده به ـ امیدواری

   ...الزَّبُرور  یفِر  کَرانَ  وَلََقَدْ آیة مثالً  حیاوی، تااحیم از استفاده اما  با زمینه، د  ای 
 کره  چنران  اسرت؛  ومر،ده  ت،صریه  امیر  ا ی    صربر  بره   ا منتظرران  نَمُنَّ... أَنْ نُرِیدُ وَویز 
 امرر  ایر     آ  د می   ی حق اهل به  سی ، سرکشی اعالی ح ّ به اینکه از پس فرمای  می
همران    ؛  .کآی    می فرزو ش س،ی به باألخره که کن  تابیر می ب خ،یی مادة شتر به  ا

  قر،ع    دا  است   ه ف و،ی بخش اما  وظر د  آین ه حقیقت، د  (.0110تا:  مجلسی، بی
 بررای  ج،امرع    هرا  اوسران   یزی بروامه سبب وگرش ای  داشت . ب،د خ،اه  حتمی امری آن

 .ده  می تحقق آن  ا آ ز های تما  که ش،د می د  اوی با اتصال

 هلکات و ها فتنه از ـ دوری

 هرا  آن   بره  اسرت  داشرته  حرذ   برر  آخراحزالمان های مهلکه د   رفت  قرا  از  ا  مرد اما 
 .ک؛ دهنر     قررا   احهری  عر ل  سرایة  د   ا خر،د    کننر   پی ا فرا ی  اه تا کن  می ت،صیه

 (.0110 تا: مجلسی، بی

 نفس )همان( تهذیب ـ خودسازی و

 ولی الهی ـ تبعیت و اطاعت از

   داو  می احهی  حی از اطاعت   تبایت  ا غیبت عصر د  پیر زی    ستگا ی  مز اما 
  را   آن د    شر   چراغری  برا  د یابر ،   ا آینر ه  هرای  فتنه که کس آن ب اوی : »فرمای  می
 115 :0300 شریف احرعری،  « کن  می  فتا  امامان   پیامبر   ش   سیره برهان با   وه  می
 با (. به
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 )ع(مهدی حضرت ظهور در الهی های وعده تحقق .7

 اصرل  مسرئلة مهر  یت،   بره  وسربت   ع(علری  علمی سیرم د  مهم مباحث از دیگر یکی
 مشریت  برا  مطرابق    حتمری  های سنالت از ظه،    غیبت که ش ه تصری . است ظه،  ج ی
 برا   یرژه  بره  مق،حه، ای    عر  م اثبام (.031 :51ر .، 0303مجلسی،  .ک؛ است   احهی
 خ ا ور ،  هرای   ع ه تحقق احهی، حکمت به آن  د که  حیاوی های آم،زه   ت،حی ی وگاه

 اسرت  اسرناد  قابرل  عقلری  بر یهیام    احهری  هرای  سرنالت  دیگر   باطل بر حق وهایی پیر زی
 با (. به 115 :0300احرعی،  شریف .ک؛  

 آوچره  که است آن بیاوگر دی  اه بر ای  حاکم احهی فلسفة   دینی او یشة بر مبتنی وگاه
 د ک بررای  اسرت.   سی ه ما به  حیاوی های آم،زه    ع(بیت هلا از  ا ده وص،و طریق از

   تکر،ی   وظرا   برر  مبتنری    حقیقری   اقاری،  امرری  بشر،   ی پیش شرایط   عاحم حقیقت
 مقاحره  ایر  . دا د سر،یی  هرم  او یشرة ت،حیر ی     ویز حیام   خلقت فلسفة با   است تشریع
 بر مبتنی سطحی وگاه تا است آن دوبال به ، ع(علی اما  از  ا ده اخبا  از م،ا دی بیان عم 
 جلر،ه  برا   ا کره  بهائیرت  مثل غیردینی اححادی   مذهبی د  ن اوحرافی های فرقه عاحة تفکر
 ترأمی   د صر د  وراب،  او یشرة  ایر   کردن منحرف   مسئلة مه  یت تجربی ر تا یخی دادن
 است م عی   بکش  چاحش به هستن ، جاماه مختلف اقشا  کشی ن فساد به   فردی مطامع

 ماصر، ،  پیشر،ایان  از  ا ده وصر،و     حیراوی  هرای  آم،زه بر مبتنی دینی او یشة جامایت
 حرکرت  مسیر د  اع،جار   سرد  می   است ساادم   کمال به دستیابی مستقیم صراط
 براب  د   ع(علری  اما  اخبا  از آوچه. و ا د مانی احهی مطلقة  الیت به دین ا    ماتق  اوسان
 :است شرح ب ی  آم ه، دست به آن مختصام   ظه،  مسئلة

 ظهور شرایط و عالئم الف(

 هرای  آمر،زه  د  کره  است مق ماتی   شر ط ویازمن  دیگری پ ی ة هر مثل ظه،  مسئلة
 :از عبا تن  است، کرده اشا ه آن به اما  که عالئم ای  از برخی. است آم ه اسالمی
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 جهان آمادگی .1

 مق،حره  ایر   بره  غیرر آن    ت،حیر ی  ادیران  همرة  .اسرت  کمرال  س،ی به صیر  یت عاحم
مسرئلة   قاحرب  د  اسرال   د  م،ع،ع ای  است ب یهی. دا و  اعتقاد آن به   او  کرده تصری 

 .است پذیر اثبام مه  یت

   کنر   می حرکت جل، به    که است آن بیاوگر بشری حیام تا یخ کلالی سیر به ت،جه
 منجری  یرک  جستج،ی د  اما دا د، پیرام،وش   خ،د با که هایی تنش   ها چاحش  غم علی

 زمینرره ایر   د  مطهرری  شررهی  اسرتاد . داور   مرری خر،د  وجرام     هررایی عامرل   ا ا    اسرت 
 :و،یس  می

 کره  ای  مانرا  به است؛ می،ه یک  سی ن مراحل هماون  حضرم ظه،  مسئلة»
  نراه  که است ای  سبب به فقط وه او ، وکرده ظه،  تاکن،ن حضرم بینن  می ا ر
 بره  قابلیرت،  از منظ، . است ورسی ه قابلیت از ای مرحله به دویا هن،ز بلکه ، ش ه مک

 جل،تر یای  زمان حقیقت، د  است. زمان اما  یا ان تا اد تکمیل ع   مثال عن،ان
 قصر   کره  هرایی  آن دیگرر،  سر،ی  از بش،و . هم ای  از فاس تر   بر و  هم ای  از

 مرردان  حضر،    حی آین ، کا    ی دا و ،  ا مه ی حضرم حک،مت به اتصال
 (.131ر135: 0311 مطهری، « است ویام ه دویا به الیقی چنی 

 خ ا ور   مطلرق  ا ادة  ابستة که زمی    آسمان   دا د  ج،د کائنام کلال د  کمال ای 
 آ  ور   د می اجرا به  ا اعلی قاو،ن األعظم، اهللبقیة   احهی فیض  اسطة استقرا  برای است،

 اینکره  ترا  کن  ومی قیا  قائم: »فرمای  می  ع(علی اما  (.081ق.: 0333اشاوی، فیض ک .ک؛  
 اسرت  عرش حامالن های اشک آن   آی  پ ی  آسمان د  سرخی   ش،د شکافته دویا چشم
 (.0150   0111ر0110تا:  مجلسی، بی .ک؛ «   رین  می زمی    ی مرد  به که

 خونریزی و جنگ . افزایش2

 هرای  پیشررفت    امکاوام منابع، به آسان دسترسی شهروشینی، ش   تغییرزو  ی، برخی
 ایر    اقایرت  اما داون ، می بشر اوتظا  م، د آین ة همان تحقق بر دحیل  ا عصر حاعر علمی
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 از کره  است      به وق هایی   ها چاحش با م،ا د از بسیا ی د  تنها وه تحرک ای  که است
 سرر،ی برره  ا ا    اسررت داده قرررا  ته یرر  دماررر د   ا اوسرراویت   اوسرران بسرریا  جهررام

پرسررتی،  برررت کهرر  ومادهررای (،همرران .ک؛   سراخته   هنمرر،ن هررا پریشرراوی   هررا وابسراماوی 
 پرسرتی  شه،م ا ماویسم، م  ویته، چ،ن دیگری های قاحب د  بشری خ،دپرستی   جاهلیت

 اهرای ه،   هرا  خ،دخر،اهی  بنر   د  هر ف  بری    سرر ردان  امرر زی  بشر   است یافته تبل، 
   مررر    هررر  م،قرع،  آن د : »فرمایر   مری   ع(امیراحمرلمنی  . اسرت     غ،طره  خر،د  وفساوی
 کنر ،  ومی ظه،   ع(مه ی: »فرم،د ویز«. است  شایش عالمت ها ای  ده . می   ی شرا م

 براقی  دیگرر  سر،   یرک    بمیرور   سر،   یرک    ش و  کشته مرد  س،  یک آوکه از با  مگر
 .(0113 تا:   مجلسی، بی 0183؛ ح33115 ق.:0810، متقی احهن ی .ک؛   «بماون 

 دجّال مسئلة .3

   ، ایر   از. 8اسرت  ادهد اختصراو  خر،د  بره   ا مهر  یت  اخبرا   از بخشری  دجال مسئلة
  ع(علری  امرا  . اسرت  برخر، دا   اساسری  اهمیرت  از آن با م،اجه چگ،وگی   دجال شناخت
  ا ا  کره  اسرت  کسری  تمن سرااد    کنر   تص یق  ا ا  ادعای که است کسی شقی: »فرم،د

کنر  کره    مری  وقرل   ع(علی از وباته ب  اصبغ (.313ر311تا:  مجلسی، بی .ک؛ «  کن  تکذیب
 د  براب  حضررم  آن از اخبرا ی  همچنری ،  ی . اسرت  صریاد  صرائ ب   ،«دجرال » اصلی وا 

 اسرت  کررده  وقرل  دهر ،  مری  فریرب   ا مررد   ا  کره  هایی شی،ه   دجال ظاهری های  یژ ی

 پرس  دجرال  فرمای  می که است ش ه   ایت  ع(علی  ج،د از زمینه، د همی  همان( .ک؛  
شرریف احرعری،    .ک؛  س    می هالکت به آن حضرم به دست جماه   ز د  ظه، ، از

 (.113ر111: 0300

 صیحة آسمانی .4

ة صریحة آسرماوی   مسرئل  ی از عالئم ظه،  که د  وص،و دینری بره آن اشرا ه شر ه،    کی
ی از آسرمان آ از بررآ  د   ا دهن ههر اه آ از»ق،ل است که فرم،د: من  ع(یعلاست. از اما  
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هرای مررد     است   د آن هنگا  مه ی بر سَرِ زبان  و(محم که هماوا حق د  میان خاو ان 
 .ک؛ «  و ا ور   هرا  زبران   جز با د  وا  ا   ا بر  کشن  یم  جا  محبت ا   ا سَر  افت  یمد 

کره:   ش،د یم(. از کال  اما  د  ای  زمینه استنباط 0130؛ ح33115 ق.:0810متقی احهن ی، 
اح،قر،ع باشر  یرا ممکر  بره تناسرب        احف(  ق،ع هر ک ا  از ای  عالئم، اعم از اینکه حتمی

ی هرا  وشراوه اهمیت آن د  مسئلة ظه،    فراهم ش ن اسرباب   علرل آن بسرتگی دا د. ب(    
ی ظهر،   هرا  نره یزمراهم آ  دن   همگان به و،عی د  ف افت  یمظه،  د  تما  کائنام اتفاق 

متصرل بره یکر یگر ویسرتن ؛      احزامراً وقش دا و . ر( بیان ای  عالئم به مانای آن ویسرت کره   
د( آوچره اوتظرا    «. آ   است مابی  هر عالمت تا عالمتی دیگری تاجب: » یفرما یمکه  چنان

سری،  مجل .ک؛   شر،د  یمکلمة اخالو که دحیل یگاوگی خ است، کامل »اینکه:    د یم
. هر( وکتة بسیا  مهمی که د  ای    ایرام  5«کن  یمو،  خ ا د  زمی  ظه،     (0150 تا: بی

 ت،اور   یموکردن اما  به زمان ظه،  است. همی  امر احهی  حائز ت،جه   اهمیت است، اشا ه
هرا     دحیل اثبام ای  م عا باش  که غیبت حضرم یک امتحان بررای غربرال کرردن اوسران    

 ک،مت مطلقة احهی   ی زمی  است.فراهم آ  دن ح

 ظهور در الهی امداد و . مشیت5

 .ک؛ کنرر    مری  ظهر،   احهری  خ،اسرت  بره    طر،الوی  از غیبرت  پرس   ع(قرائم  حضررم 
 حضررم  هرای   عر ه    ایجراد  احهری  مطلق حاکمیت (  515ر513 :0رق.، 0801باب،یه،  اب 
سریرة     مسرئله  ایر   بر سری  (.001ر005 :0300شریف احرعی،  .ک؛ ش،د   می محقق حق
 هرای  د  آ مران  کره  اسرت  افقری  عینری  تجسرم    مهر  یت  فلسفة بیاوگر د  ان ای  د  اما 

 ت،فیرق  ایر     ملز مرام  مختصرام . اسرت  شر ه  داده  عر ه  آن بره   حیراوی  تااحیم   بشری
 :عبا تن  از
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 ـ تعلق ویژة امدادهای الهی

 رردد. از ایر    ،   مشیت احهی د  ظه،  بر ای  است که حق پیر ز ش،د   باطرل محر،   
قر  م  حری ا  قررا   یررد.       یر  د ا اده    حمت احهی بر ای  قررا   رفتره ترا همره چیرز      

پرس خ ا ور  هرچره بخ،اهر  کنر  کره ا   ا غایرام   وهرایتی         » : یفرما یم  ع( یراحملمنیام
 جاررت  ،مررلم  جرر،د یررا ان  (. وررز ل فرشررتگان،530 :0ر ق.، 0801باب،یرره،   ابرر  «اسررت

  منطق اما  برا مخاحفران از جملره     (013ح  ؛180: 51ر .، 0303مجلسی،   .ک؛ صاححان 
ز ه حکمت  ا پ،شی    : » یفرما یماست. اما  علی د  ای  زمینه  بقیةاهللخ ا و  به  عنایام

(. 0011؛ ، ح38110ق.: 0810متقری احهنر ی،     «آن  ا با همة آداب   شرایط آن فرا رفت
ی از ایر  قر  م الیرزال از ابرزا  سرالح، حکمرت، ویر هرای        ا پشت،اوهاما  با  بر ای  اساس،

. ایر  چنری  خ ا ور  بنر  ان خر،د  ا پیرر ز   سراادتمن         کنر   یمر اوساوی   غیره اسرتفاده  
 . رداو  یم

 (ج)عیمهدـ عدم اختصاص تقیه برای امام 

که بیات اح ی برر   داو  یمیکی از مختصام  یژة اما  مه ی  ا ای  مسئله   ع(یعلاما  
امرر د  زمررة     یر ا احبتره  (.518رر 511 :0رق.، 0801باب،یره،   ابر   .ک؛ ن ایشان ویست   رد

؛ چراکه سایر امامان با ت،جه به مقتضریام  باش  یمهم   ع(گریدتفا م عم ة ایشان با امامان 
زمان   م،اوای که برای اجرای کامل دی   ج،د داشت، مجب،  بره تقیره ب،دور ،  حری ایر       

ئم که آخری  اما    ذخیررة احهری   مجرری عر احت احهری اسرت،       مسئله د با ة حضرم قا
: 51ر .، 0303مجلسری،   .ک؛   ش،د یم ج،د و ا د. حذا به ا ادة احهی تما  م،اوع برداشته 

031.) 

 )ع(یمهد. یاران و کارگزاران 6

یا ان ص یق   کساوی است کره خ ا ور     یکی از اسباب ت،فیق اما   ج،د کا  زا ان،
. کسراوی کره امرا  د  مر، د     (013 ح  همران؛ اسرت   هایشان قررا  داده  د  قلببذ  ایمان  ا 
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: 0300 احرعرری،  شررریف« آه! آه! چرره سررخت اشررتیاق دی ا شرران  ا دا  »ایشرران فرمرر،د: 
با (. برخی از خص،صیام ای   رر ه کره امرا      به 533: 0 ق.،0801باب،یه،  اب    110ر111
 :عبا تن  از ،است بر آن تأکی  کرده  ع(علی

 .1«  بهتری  مردمان هستن   یتر ستهیشا»ر 

باب،یه،  اب    110ر111: 0300 شریف احرعی« ی  هبران احهی هستن ها یژ ی دا ای »ر 
 با (. به 533: 0ر ق.،0801

اسرت. امرا  د  ت،صریف ایر  افرراد       و،  حقیقت   حکمت   یقی  بر قلب آوان تابی ه»ر 
طنری    قررآن  هایشران تفسریر   ، د   ر،ش ردیر   یمی   شنای قرآنهاشان با  دی ه: » یفرما یم
 شرریف احرعری،   « کشرن   یمر ی حکمرت  ا د  ها جا   صبحگاهان   شامگاهان  افکن  یم

 با (. به 115 :0300

 «.رو ی  یوم  زو  ی  ا بر خ،د سخت  ن هست  قناعتاهل زه    »ر 

 «.است  ج،دشان با با ع،احم باال پی،و  خ، ده با حقیقت اوس  رفته،»ر 

   110رر 111: همران «  کنن  ان به دی  خ ا هستن  عامالن خ ا و  د  زمی    دع،م»ر 
 با (. به 533: 0ر ق.،0801باب،یه،  اب 

 (.033: 51 .، ر0303 مجلسی، « کنن  ان  حی احهی هستن  یا ی»ر 

بهرا   هرا خر،ن   ،  ر هی کره بررای کشرت  آن   رو ی  یمم، د  حمت   م د احهی قرا  »ر 
ش وشان ویاز به م ا ا و ا د   برر خراک افتادوشران تراب،م وهراده       ، زخمی،دش یومپرداخت 

 (.0000؛ ح38110 ق.:0810 متقی احهن ی، « ش،د یوم

: پس  ر هی برای د هرم ک،بیر ن    یفرما یماهل استقامت   ا ادة ق،ی هستن : اما  »ر 
 بره  115 :0300 شریف احرعی، « خ، و  یم  چ،ن شمشیرها صیقل   ردو  یمآ اه  ها فتنه

 با (.

 . همان(« بر زی  ان منتظران هستن »ر 
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: آوگراه کره خطیرب بره      یر فرما یمر تا ادشان بسیا  او ک است: د  ای   اسرتا امرا    »ر 
« که شما شران اور ک اسرت؛ سیصر  وفرر یرا بیشرتر        ماون  یمهالکت د افت ... ملمنان باقی 

 (.000 :11  همان، ر 031: 51ر .، 0303 مجلسی، 

ی ا دسرته : د   کراب ایر  ملمنران    اور   افتره ها قبل  فرام ی  ناوی هستن  که م ماز ملم»ر 
  همان(.« که   ز ب   د  کنا  پیامبر خ ا جنگی و    کشته ش و    ومردو  جنگن  یم

س، ن  به آوکه جان علری د   : » یفرما یمهستن : اما  د  ای  زمینه   ع(تیبمنتقم اهل »ر 
فت  حق م  یرا جرز مر  بررای دفرع سرتم از مرا تاظریم         ی برای  را دستهدست ا ست، هیچ 

  و(ی که برا محمر   ا دسته، مگر آوکه مصیبت آوان  ا از پای د آ  د، تا آوگاه که کن  یوم
 (.0000ح ؛ 38110 ق.:0810 متقی احهن ی، « د  ب   ب،دو ، قیا  کنن 

برر  .  سر   مری به ح  وصاب  ویز اما  یا ان تا اد ظه، ، شرایط   عالئم فراین  تکمیل با
 د  برخری .  یرور   مری  قررا   د  د  دسرته  جایگاه   اعتبا  وظر از حضرم یا ان اساس، ای 

 ایر  .  یرور   مری  قرا  امرای ایشان زیر که  ر هی   برجسته کا  زا ان   فرماو هان زمرة
 زمررة  د  ای  از پیش یا باشن ، حیام قی  د  اما  ظه،  با همزمان که است ای  از اعم افراد

 قررا    ده د  ایر   باشن ، ا صیاا   اوبیاا د  ان ملمنان برجستگان از یا غیبت عصر تظرانمن
 وخسرتی   حادثره  ایر   کره  اسرت  سبب ای  به ب   اهلل ی،  بر اما  تأکی   س  می وظر به. دا و 
 حرق  تمرا   ظه، ، زمان د  که همان ط، . ب،د کفر تما  با اسال  تما  وظامی   ج ی تقابل
 کره  دا د  جر،د  د  ایر   میران  هرم  دیگری های شباهت احبته. ایست  می باطل ا تم مقابل د 

 .وماین  مراجاه دا د،  ج،د زمینه د  ای  که مهمی آثا  به ت،اون  می من ان عالقه

 (ج)عیمهدالگوی جهانی حکومت حضرت  .7

 فردایری  کره  باشری   آ راه » فرمای : می قائم حضرم حاکمیت با د  ا تباط  یراحملمنیام
 غیرر از خاور ان   کنر  کره   می پی ا حاکمیت زمام ا ی ویست، شناختی هیچ از آن  ا شما که

. خ،اه کرد کیفر ب شان اعمال بر  ا حک،مت کا  زا ان   عمال. است امر زی حک،متی
 ترا  که  ا پیامبر   سنالت خ ا کتاب   ومایاو  می شما به  ا حق حک،مت د  عادالوه   ش ا 
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 ترابع   ا هرا  خ،استه ا  .(115 :0300 شریف احرعی،  «کن  می حیااا ماو ه، متر ک   ز آن
 غلرط  تفسریرهای  برا    دا و  قرا  خ،یش های ه،س تابع مرد  که هنگا  آن. کن  می  حی
 سرازد  مری  قررآن  ترابع   ا هرا  او یشره    وظررام  ا . کنن  او  می کرده تحمیل قرآن بر  ا خ،د

 ن(.هما  .ک؛ 

 :فرمای  می زمینه ای  د   یراحملمنی. اماست  ع( یمه اما  حک،مت مرکز ک،فه شهر

 د  اش خاو،اده   ا . ب،د خ،اه  ا  جایگاه آوجا   آی  می ک،فه به قائم آوگاه»
 پرراک زمینرری د  ورر،ح حضرررم مسررک قرربالً   حبرره.   زورر  مرری سررک،وت  حبرره
 پراکیزه  هرای  زمری   همیشره  پیغمبرر  فرزور ان  شرهادم    سک،وت محل. است ب،ده
 ترا:   مجلسری، بری   «پیغمبرور   سرشرت  پراک  جاوشرینان  هرا  آن زیررا  است؛ ب،ده

0118.) 

  حیراوی  تااحیم مح، یت   مرد  تربیت   تالیم د  ک،فه وقش   جایگاه بر  ع(علی اما 
 ما شیایان بینم می که است ای  مثل: »فرمای  می   است وم،ده تصری   ع(مه ی حک،مت د 
 اسرت،  شر ه  وازل همان ط،  که  ا قرآن مرد   به است وم،ده پا بر ها خیمه ک،فه مسج  د 

 مقرال  د  ایر   ت،جره  م، د مق،الم دیگر (. از101: 0300 شریف احرعی،  «دهن  می تالیم
 اسرت  ایشان اصالحی سیرم   مه  ی احهی، جهاوی حک،مت تشکیل یام هایپ ش ه، بیان
 از: است عبا م که دا و  اشا اتی ها آن به  ع(علی اما  که

 عمومی ـ اقبال

 .(همان  «است پاییزی ابر همچ،ن اما  به مرد   رایش   استقبال»: فرم،د  ع(علی

 ـ کمال علم و کشف حقایق

 ویسرت،  علمی هیچ کمیل: »فرم،د که آوجا ؛است داده کمیل به  ا حقیقت ای  و،ی  اما 
  ع(قررائم حضرررم آوکرره مگررر ویسررت،  ازی هرریچ   هسررتم آن  شرراین ة مرر  آوکرره مگررر
 (151: 51، ر .0303مجلسی،   «باش  می آن  و هبردا پرده
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 ـ تحقق امت واحده

. کن  آزاد می  ا اسیر های ملت   برد ان    شای  می  ا ها  ره: »فرمای  می  ع(علی اما 
: 0300 شرریف احرعری،    «کنر   مری  آ  ی جمرع   ا پراکنر ه    ستمگر  مراه، های جمایت

 با (. به 115

 و شریعت قرآن ـ محوریت

 ه ایت که هنگامی آن  رداو ، بازمی  ا وفساوی خ،اهش: »فرمای  می زمینه   ای د اما 
 ی أ  ا ترابع  قررآن  کره  آوگراه   رداور ،  مری  قرآن پیر   ا آوان ی.  أاو  ساخته ه،ی تابع  ا

 (.811ر800 :0313واماوی،    0118تا:   مجلسی، بی «باشن  کرده خ،د

 مظلومان از ـ دفاع

: فرمر،د  تاراحی  خ ا و  با ی که چنان است؛ بشری آ مان   هیاح  ع ة تحقق همان  یا
ُالْروَارِثِینَ  وَنَجْعَلَهُرمُ  أَئِمَّجةًَ وَنَجْعَلَهُرمْ  الْرأَرْضِ  فِی اسْتُضْعِفُوا الَّذِینَ عَلَى نَّمُنَّ أَن وَنُرِید 
 .(5 نقصصاح 

 :فرمای  می  یراحملمنیام

 کن  می  آزاد خِرَد می  ا ا  ائمق باشن ، فر خته برد ی به  ا مسلماوان هر جا»
 داشرته   ردن بر ای مظلمه کس هر   ده  می  ا ا  قرد باش ، دا ی  ا  هر جا  

  حیّ به  رفته،  ا ا  دیة ش،د، کشته ها از آن وفر یک ا ر. کن  می  د  ا آن باش ،
 ا  کسران    بره  پرردازد  مری   ا ا  قرد باش ، داشته قرد مقت،حی ا ر. ده  می ا 

   ظلرم  از پرر که چنان   ش،د می داد   ع ل از پرر زمی  که جایی تا کن  می کمک
التذهب اح ّویا حتالری یقر،  عَلَری    »همچنی ، فرم،د:  همان. باش  ش ه تجا ز   ستم

قنر  زی،   « اّمتی  جل ِمر  َ َحرِ  اححسری ، یَمرر األ د عر اًل کََمرا مرِلَئرت ظُلمرًا        
 (.011 :50، ر .0303مجلسی،    150 ق.:0305
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 بغی اهل با مقابله و جویی ـ عدالت

   مقابلره  یک یگر از باطل   حق تفکیک حضرم، حک،متی سیرة های شاخصه از یکی
 ابزا هرای    شری،ه    عصریان  کفر اهل مراتب تفا م با ت،جه با. است عصیان   عناد اهل با

 باشرن ،  هداشرت  آ ایری  صف   جنگ قص  ا ر  ر هی چناوچه. ب،د خ،اه  متفا م ویز اما 
 منقر،ل  علری  امرا   از. کنر   می منک،ب  ا باطل   اهل سرک،ب وظامی   ش با  ا ها آن اما 
آوان جز با شمشیر سخ  وگ،ین ، هشت ماه پرآش،ب شمشریر  ا از د ش  »فرم،د:  که است

تا آوجا که  ،ین  به خ ا قسم ای  مرد از وسل فاطمره ویسرت، ا رر از      ذا و  یومخ،د فر 
حضررم قرائم د  ایر      (.031 :51ر .، 0303 مجلسری،   «کررد  یمر ه ما  حرم  وسل ا  ب،د، ب

 (.0110ر0111 تا: تقابل، پرچم سرخ   عَلَم سبز خ،اه  داشت   .ک؛ مجلسی، بی

األ د اسرت   داب ة ،  سراو   یمر یکی از کساوی که اما   ا د  ای  مسیر همراهی   یا ی 
(. 515-511 :همران   .ک؛  کنر   که  ظیفه دا د ملمنان حقیقی  ا از کافران حقیقری جر ا  

با خر،د    ا  ع(  عصای م،سی  ع(  اوگشتر سلیمان  یآ یماز سمت صناا  از اما ،  ی به وقل

األ د داب ة وهاد قرا  دا و  که برا     .ک؛ همان(. د  مقابل  ی، سفیاوی   مرد  پست دا د
 ن:  .ک؛ همررا شرر،د یمررهررالک شرر ه، مسررک  جبررا ان   جایگرراه  احیرران سررتمگر  یررران 

 (.0110ر0118

 ـ کمال هستی

همبستگی   هماهنگی کائنام زماوی که صیر  م عاحم بر مح،   با ت،جه به پی،ستگی،
جاوبره از هسرتی    من ی همه برکام    حمت احهی د   استای کمال اوسان   بهره حق باش ،

م یریت احهی امرا    آمراد ی جهران       بینی ت،حی ی، خ،اه  ب،د. حرکت بر مح،  جهان
هرای احهری بره وحر،ی  سریع، جرامع          دست هم داده تا آ مران  به بال عم،می اوسان دستاق

عرعری(  خر،د   و،عران   فرا یر تجسم یاب      ابط اوسان با خ ا و   ط،حی(   طبیات   هم
زیسررتی  هررم عط،فررت، ،عرر احت برره وحرر، متاررادل، مترر،ازن      برره  شرر  تنظرریم  ررردد.   

  ورق مایشرت      امنیرت   سرالمت،     پیشررفت،  عر احت  عمران   آبراداوی،  ،زیآم مساحمت
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د  ایر  زمینره     ع(ع احت اجتماعی همگی بر مر ا  عب،دیرت د  حرکرت اسرت. امرا  علری      
 : یفرما یم

 از دشمنی   یاو ، می  ا  یاهاوش زمی   یزد، فر می  ا خ،د وز الم آسمان»
  ،برور  مری  سرر  بره  هرم  کنا  د   چرو  ان بن د، د و  ان برمی  خت بن  ان دل
   وهنر   ومی  ا  سبزه   علف با جز   پیماین  می  ا شا  تا عراق بر سر، زی،  زوانِ
 تسلیم  ا خ،یش ی هایکل زمی . کن  ومی هراسان   آوان  ا آشفته ای د و ه هیچ
 (.151 :0300 شریف احرعی،  «کن  می

هرا      وامّر األ د   تصرفیا   تزهر، بمهر یها   تجرری بره األوها      »همچنی ، فرم،د: 
همره تنهرا برر     (. ای 811 ق.:0305 قن  زی،  «تا   احفت   احغا ام   یکثر احخیر  احبرکام

   حکمت خ ا و  خ،اه  ب،د. اساس مشیت، ق  م

قابرل احصراا   ت،صریف اسرت   بره       ریر غ (ج عر برکام حک،مت جهاوی حضرم مه ی
ذا امرا  د  جر،اب   . حر ردیر   یمر عن،اوی علمی احهی د  اختیا  خلیفة احهی    صی اما  قررا   

 پرسری ه بر،د، فرمر،د:    (ج عب  حا ث که از حضرم د با ة ح،ادث با  از ظه،  قائم عب اهلل
است   پیرامبر خر ا بره مر  سرفا ش       سخ   فت  از ای  م،ع،ع به خ،د ا   ا ذاشته ش ه»

 .1«کرد که د  ای  زمینه با کسی جز حس    حسی  چیزی وگ،یم

 گیری نتیجه

 کره  زمراوی  ترا    اسرت  هستی حرکت م ا  اما   ج،د ، ع(علی اما  از  ا ده اخبا  ر د 
سنالت    ا اده ای  اما ، وظر از. ب،د خ،اه  مست ا  امامت کن ، می زو  ی دویا ای  د  اوسان
   فرازمراوی  حتمری،  امرری    بنر  ان  برر  خ ا ور   حطرف  (ج عر مهر ی   جر،د    اسرت  احهی

 فلسرفة  د  مباحرث  ترری   مهرم  از برخری . اسرت  کمرال    حرق  بره  تقررب  مسریر    فرامکاوی
 وقمرام،  دفرع  وامرام،  ورز ل  احهری،  فریض   اسرطة : از عبا تن   ع(علی اما  وظر از مه  یت

 .حیام   خلقت فلسفة   احهی های  ع ه تحقق   سنالت احهی هستی، ه ایت   کمال
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 تبیرری   ا او یشررة ت،حیرر ی اصررلی ا کرران مسررئلة مهرر  یت، قاحررب د   ع(علرری ررر امررا 
 خاصره     ع(بیرت  اهرل  ایشران،  شئ،ن   (ج عمه ی حضرم های  یژ ی بیان با   است وم،ده
 ا ائره  خر،د  هرای  آ مران    او یشره  از   شر   او ازی چشم   کن  می مارفی مرد  به  ا خ،د
 .احگ،  رفت   شناخت  ا مه  یت سیمای ت،ان می آن اساس بر که ده  می

 عظمرت  ترسریم  برا  پرداختره،  اره جام ا عاع وق  به امامت جایگاه تبیی  با حضرم ر آن
   مشرکالم  از بسریا ی  علرت  ، ع(اهلل  سر،ل  خاور ان  د  آن اختصراو    امامت مقا  احهی،

 اسرت ر    الیرت  آن،  أس   ترری   مهرم  کره  احهی ر  ح  د از تجا ز  ا اجتماعی پیشام های
 .داو  می

 برا  مهر  یت  اجرزای  دیگرر  ماونر   ظهر،     غیبرت  ، ع(علی اما  به منس،ب   ایام ر د 
 بیر ا ی  بررای  فرصتی   احهی امتحاوی غیبت حذا دا د. مستقیمی ا تباط احهی مشیت   سنالت
 کسری  منتظرر    اسرت  شرهرم یافتره   اوتظرا   ای  زمان به. است کمال س،ی به حرکت   بشر

 .دا د برمی  ا  ساادم   حق به تقرب برای که است

 هرا   عر ه  ترا  اسرت  حرق  حضررم  حطرف    احهری  های سنالت زمرة د  ظه،  ط،  ر همی 
   جبرا ان    احهری شر،و     اسراة   حمرت  مشرم،ل  خ،اهران  عر احت    م،ح ان ش،د، محقق
 از هر ف     رردد  خر،ا     ذحیل باطل ش،د، برمال حق برسن ، خ،د اعمال سزای به ظاحمان
 .ش،د محقق  خلقت حیام

 ،آیر   مری  دسرت  بره   ع(علری  امرا   از  ا ده اخبا  پرت، د  که کلی ی مباحث از ر برخی
 بره  امامرت  اختصراو  مهر  یت،  بره  وبر،م  از امامرت  استمرا  اما ، احهی وصب: از عبا تن 
   خلفرا  عنر،ان  بره   ع(بیرت  اهرل  مارفی پییشی ، احهی اوبیای به آن اتصال   اهلل  س،ل خاو ان

 عهر ة  برر  که هایی مسئ،حیت    ظایف ، و(اهلل  س،ل برحق ا صیای   ویز احهی بر زی  ان
 .احهی حطف ای  از من ی بهره وتایج   آثا  جا ،سراو   است اما 

  اه   جاماره  کرالن  مشرکالم    مسرائل  طررح  مق،حة مه  یت، مختلف ابااد به ر ت،جه
 آینر ة  ترسریم  فتنره،  با م،اجهه د  بصیرم   شریات به پایبن ی عر  م آن، از  فت بر ن
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 مررد   حق،ق تبیی  ،مه  ی آ ماوی جاماة احگ،ی اساس بر آن تحقق های  اه اوتظا ، م، د
  ع(علی سیرة اما  جایگاه   احهی احگ،ی ای  د  اوسان تأثیر ذا    فاال وقش اما ، به وسبت

  صرری   احهرری  حرریّ امررا ، از سرر،ی کرره اسررت مبرراحثی دیگررر از مهرر  ی سرریرة فهررم د 
 از هم   است ش ه بیان (ج عر مه ی اما  یانی حضرم حق، ذخیرة آخری  برای  و(اهلل  س،ل
 حری   طریق از خ،د بن  ان با خ ا حجت اتما    استفاده قابل کا بردی هم   مارفتی جنبة

 .خ،د است

 ها نوشت پی

 عِبَرادِیَ  یَرِثُهَرا  الْأَرْضَ أَنَّ الذِّکْرِ بَعْدِ مِن الزَّبُورِ فِی کَتَبْنَا وَلَقَدْ: یر فرما یمکه  ر چنان0

 الْرأَرْضِ  فِری  اسْتُضْرعِفُوا  الَّرذِینَ  عَلَرى  نَّمُرنَّ  أَن وَنُرِیردُ (   ویز015 ناایوبألا  الصَّالِحُونَ

 .(5 نقصصاح  الْوَارِثِینَ وَنَجْعَلَهُمُ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ

 .الًاطِبَ اذَهَ تُقْلَخَ امَ وَر 1

پاسرخ  ایر  فررد    سلالبه   َینِلمِمر مْتُنْکُ نْإِ مْکُحَ رٌیْخَ اهللِ ةُیَّقِبَة ر ایشان با استناد به آی3
بار  از  کسی قبرل      خ،اه  ب،د  (ج عر زمانای  وا  مختص  ج،د اما  که داد   اعافه کرد 

 .ک؛ کلینری،   است کافر  آن به ای  وا  مسمی ویست   احبته کسی که چنی  ادعایی بکن ،
اتفاق دا و  که ة ای  مطلب د با   ع(تیبمنق،ل از اهل  امی  ا .(1؛ ح 800: 0ر  ،ق.0811

 است. اما  زمانآیه مص اق ای  

ب  صر،حان از   ةصعصع سلال با ةد  ب  سبره مجلسی د    ایتی منق،ل از وزال ر عالمه8
  مسرئ،ل یکسران    سرائل  زمینره م د  ای  سَدجال آ  ده که اما  فرم،د به خ ا قَ ةبا اما  د 
 نر  کن یمر اما  د  ادامه اخبا ی از عالئرم پرس از آمر ن دجرال  ا بیران       ،ای  حال با هستیم.

 غم  ج،د اخبا ی دال بر  جر،د   بای   فت علی ،اساس  یا بر .(313ر311 تا:  مجلسی، بی
ی از ابهرا  قررا    ا پررده دجال   حاالم   اق امام  ی، هن،ز بسیا ی از م،عر،عام آن د   

 دا د.



 مریم سعیدیان جزی/ (ع)طالب یاب بن یعل امام از وارده اخبار به کردیرو با خاصه تیمهدو یشناس مسئله 618

 

فریض کاشراوی،    .ک؛   کنر   یمر تشربیه   خر ا  خر،یش  ا بره ور،     فرزو   ع(یعلر اما  5
 (.081ق.: 0333

 باب،یره،  ابر   .ک؛ بهتری  ای  امت به همراه ویکاوم ایر  عتررم خ،اهنر  بر،د       ها آنر 1
 (.530: 0ق.، ر0801

 د   األةداب...با  از »ای  مضم،ن با عن،ان:  مشابه .(0183؛ ح 351 :1ر   مجلسی،ر 1
عه  بسته که جرز   زیرا حبیبم  س،ل خ ا با م  ؛از م  وررسی  «،ده  یمآوچه با  از آن  خ 

 (.315ر318 تا: مجلسی، بی .ک؛  و هم  ترم خ،د اطالعبا ع

 منابع و مآخذ

 .قرآن کریم
. قرم: جامارة   ةالنعمَجین و تمرام  الردّ  کمرال ق.(. 0801، محم ب  علی.   ص  ق( باب،یه اب 

 م  سی .
مسرج  مقر س   . قرم:  1. چ البالغره  منجری موعرود از منظرر نهرج     (.0301حسر .    ،ایراوی

 .جمکران
 سازمان تبلیغام اسالمی. . قم:البالغه مهدویت از دیدگاه نهج(. 0333ایماوی، فقیه.  

 احکتاب. وشر جا: دفتر بی .البالغه نهج شرح (.311علی.   ب  میثم بحراوی،

  سری  مهر ى  . تحقیرق   غرر الحکم و درر الکلمق.(.  0801محم .   ب  اح،اح  عب  آم ى، تمیمى
 . دا  احکتاب اإلسالمی: قم. 1 جائی. چ 

 . ع(تیبقم: ملسسة آل  .ل الشیعهوسائق.(. 0808عاملی، محم ب  حس .  حرال 

ش  .پاسدار اسالم .«احبالغه وهج ةسیمای حضرم مه ی د  آیین» (.0303  .حسینی، سی  ج،اد
 .01ر08. صص 118

 قم: اوتشا ام پیا  اسال . .1(. چ 0313.  )ع(دیوان منسوب به امام علی

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/218566/%d8%b3%db%8c%d8%af_%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%af_%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/218566/%d8%b3%db%8c%d8%af_%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%af_%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c
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سازمان اوتشا ام پژ هشگاه فرهنگ   . قم: )ع(یعلدانشنامة امام (. 0305اکبر.    شاد، علی
 .ا شاد اسالمی
 سایت مه  ی:

https://www.mahdavi.2017 
تهرران:   .چهرل حردیث امرام مهردی در کرالم امیرالمرؤمنین      (. 0301سی  وژاد، صادق.  
  سترش یا اوه.

 اوصا یان. . ترجمة محم  دشتی. قم:البالغه نهج(. 0300احرعی، محم ب  حسی .   شریف
 .باثتقم:  .البالغه امامت در نهج(. 0331شریاتی، علی.  
. تحقیرق  )ع(دیوان اشعار منسوب بره حضررت امیرالمرومنین علری     (.0303ش،قی، م،الوا.  

 تهران: اوجم  آثا    مفاخر فرهنگی. مه ی محقق.
 احب،ذ جمهری. مکتبةجا:  بی .منتخب األثرق.(. 0313اهلل.   حطف صافی  لرایگاوی،

 .اإلسالمیةدا احماا ف  . قم:الغیبه ق.(.0800ط،سی، محم ب  حس .  
 «.ید  تحقرق آ مران مهر       ع(ملمنران  وقرش   جایگراه امیرر   (. »0331  مهر، مجی . فر زان

 .081ر015. صص 31. ش01س .البالغه های نهج پژوهش
 . قم: مسج  جمکران.3. چعلی و پایان تاری (. 0308.  عب احمجی  فلسفیان،

ق حه   علالر صحّ .البیضاء فی تهذیب األحیاء المحجة ق.(.0333فیض کاشاوی، مال محس .  
 . قم: جاماة م  سی .اکبر احغفا ی علیعلیه 
 مکتب  ةر    العراقی  ةدا احکتررب  .المججود ینررابیع ق.(. 0305  برر  ابررراهیم. سررلیمان قنرر  زی،

 احمحم ی.

 .اإلسالمیة احکتب . تهران: دا 8. چ الکافیق.(.  0811یاق،ب.   محم ب  کلینی،
 . تهران: مفی .1. چ منتخب الغرر (.0310اهلل.   کمراوی، فضل

 سماا. قم: .البالغه و نهج قرآندر  )عج(نورانی امام زمان یمایس (.0300، عباس.  ا یکمس
. فعرال قروال واأل کنز العمرال فری سرنن األ    ق.(.0810.  ی اح ّ ب  حسا  ، علیّاحهن ی متقی

 .ةسالالرّ ةسسؤم. بیر م: بکری حیاوی
 .فادةمؤسسة الرّ. بیر م: 1. چ نواربحاراأل .(. 0303مجلسی، محم باقر.  

https://www.mahdavi/
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 ترجمة علی د اوی. تهران: کتابفر شی اسالمیه. .مهدی موعودتا(.  رررررررررررررررررررررر .  بی
 . تهران: ص  ا.اطهار ةائم سیری در سیرة (.0311مطهری، مرتضی.  

 ص  ق.جا: کتابخاوة  بی ترجمة محم ج،اد غفا ی. .الغیبه (.0313زینب.   ابی  اب  واماوی،
  .:1101، آفتاب ایر نشریة. «احبالغه وهجد   (ج عمه یاما  .(. » 1101وک،هی،  عا.  

https://article.tebyan.net/380575 


