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 »جلسه اول«
 بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ

 . عنوان بحث ما دکترین انتظار است و وظایفی که منتظرین باید داشته باشند

ها خواهیم  این سلسله برنامهکنیم که ابتدا یک چارچوبی از کل مباحثی که تا آخر  در این جلسه تالش می

 .داشت را تقدیم حضورتان بکنیم و یکی یکی سرفصل ها را پیش خواهیم رفت

چارچوب کلی بحث ما این است که ابتدا خود عنوان دکترین انتظار را با هم مرور خواهیم کرد که ببینیم 

هوم انتظار و مفهوم مهدویت مف. کند دکترین انتظار چیست و اجزاء آن چیست و چه هدفی را دارد دنبال می

یعنی اهدافی که در دکترین انتظار ترسیم   در فصل بعدي به اهداف خواهیم پرداخت،. را بررسی می کنیم

شود هدف میانی و  هدف نهایی مطرح می. شود که مباحث بسیار مهمی در این بخش مطرح خواهد شد می

ع دکترین انتظار را با هم بررسی خواهیم کرد که موضوع مناب  در فصل بعدي،. هدف اولی یا هدف مقدماتی

در فصل بعدي مبانی .  ببینیم که این مباحث منبع اصلیشان چی هست و این دیدگاه از کجا برخاسته است

و همچنین . نظري دکترین انتظار را مطرح خواهیم کرد و در فصل بعد مبانی عملی انتظار را اشاره می کنیم

ها و  رهبري در دکترین انتظار اختصاص خواهیم داد و در فصل دیگر ویژگی یکی از فصل ها را به بحث

در فصل دیگري موانعی را که در دکترین انتظار پیش . ابعاد انتظار، منتظر و منتظران را بررسی خواهیم کرد

 در. بینی شده و شناسایی شده و بررسی شده براي تحقق اهداف، این موانع را با هم بررسی خواهیم کرد

بندي  گیري و جمع بحث نهم به بحث فرآیند تحقق و اهداف خواهیم پرداخت و نهایتاً در فصل دهم نتیجه

بعضی از سرفصل ها ممکن است کمتر از یک برنامه و بعضی دیگر ممکن است چندین . خواهیم داشت

 . برنامه را به خود اختصاص دهد
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 . ن را ارائه دهیمما در این برنامه تالش می کنیم که کلیتی از مباحثما

هاي  دکترین که در عنوان برنامه و درس ما آمده، در کتاب لغت، دکترین به معناي نظریه و آموزه  واژة

اي از سیستم هاي فکري آمده که مبتنی بر پایۀ اصول معینی  علمی، فلسفی و سیاسی، مذهبی و مجموعه

سیاست، آموزه و نظریه   اصولِ عقیده،  تب، آیین،واژة دکترین از واژة التینی دکترینام به معناي مک. هستند

دکترین در حقیقت یک نوعی از جهان بینی . در زبان یونانی به معناي درس گفتن و تعلیم دادن است. آمده

لذا عنوان دکترین شاید بیشتر . بر اساس آن پایه و بنیاد می گذارند  است که برنامه هاي سیاسی را معموالً

اختصاص به مباحث سیاسی ندارد، این   اما در حقیقت دکترین صرفاً. به گوش بخورد هاي سیاسی در حوزه

سطح عام و خاص مطرح شده، اصطالح  2واژه که از یونان به سایر نقاط اروپایی انتقال پیدا کرده در واقع در 

هاي  حوزهرود و اصطالح خاص آن به  هاي مختلف معرفتی و فکري و اعتقادي به کار می عام آن در حوزه

هاییست  که در یک  در اصطالح عام به معناي اعتقادات یا اندیشه. علوم سیاسی و اجتماعی اختصاص دارد

ی اگر برخی از عقاید . اي داشته باشد مکتب فکري و یا در یک مذهب اقتصادي یا سیاسی جایگاه برجسته حتّ

در :  مثالً. یز دکترین گفته می شودتر باشد و جنبۀ محوري پیدا کند به آنها ن یک دین، مذهب برجسته

مسیحیت موضوع تثلیث که یک محور است، گاهی کلمۀ دکترین را دربارة آن هم به کار می برند و به آن 

ی در عقاید، ادیان و مکاتب مذهبی به کار می  دکترین تثلیث می رود بیشتر  گویند این اصطالح عام که حتّ

با این بیان . شود رجسته و محوري در آن مکتب اطالق میهمان طور که عرض کردیم به آن مباحث ب

ه تئوري خاصی که تالش ویژه. دکترین تقریباً مساوي با تئوري است بنابراین . اي نسبت به آن می شود البتّ

اما در . شود به همان معناي تئوري و نظریه دانست در مفهوم نظري یا در کاربرد نظري دکترین را می

عبارت است از یک ویژگی خاصی، نظریۀ و مجموعۀ افکاري است که جنبۀ  کاربردي  اصطالح خاص دکترین
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یک بحث نظريِ   گسترده و وسیعی داشته باشد در اصطالح خاص دکترین ناظر به عمل است یعنی صرفاً

بلکه دکترین آن نظریه هایی هستند که . صرف نیست که فقط ما در مباحث نظري بخواهیم بکار بگیریم

هایی که بر اساس  بنابراین دکترین. لی هم داشته باشند و به نوعی تکلیف را در عمل مشخص کنندجنبۀ عم

شوند یک اندیشه و مجموعه افکار  هاي سیاسی گفته می هاي اقتصادي یا دکترین اصطالح دوم مثل دکترین

 . خاصی هستند که باید در عمل پیاده شوند

گوییم دکترین انتظار منظورمان یک نظریۀ کلی است در  که میحاال با این توضیحاتی که دادند ما وقتی 

اي را ما درنظر داریم که   دین و در عرصۀ اجتماع و در عرصۀ سیاست یعنی یک پهنۀ بسیار گسترده عرصۀ

یعنی در . عملی ما را هم تبیین بکند خواهد برنامۀ یعنی می. این نظریه ناظر به نوع عمل و رفتار ما خواهد بود

عد  بینی ما را ترسیم بکند و روشن بکند که نگاه ما در این نظریه به جهان چیست؟ به  خواهد جهان نظر میب

خدا چیست؟ به انسان چیست؟ و به روابط بین انسان ها چه نگاهی خواهیم داشت؟ و اساساً تاریخ بر چه 

عملی خودمان را پیدا   م برنامۀخواهی ها و نظریات می مبنایی حرکت می کند و  نهایتاً از این مجموعۀ دیدگاه

که تکلیف ما چیست؟ وظیفۀ ما چیست؟ بنابراین دکترین می تواند به بسیاري از سوال هاي ما در . کنیم

عرصه هاي مختلف پاسخ دهد و نه تنها اینکه می گوئیم بسیار می توانیم بگوییم که یک  نظریۀ بسیار بسیار 

 . بشریت را پاسخ گو باشد و ناظر به عمل هم خواهد بودکلی است که می تواند بسیاري از سواالت 

اما اصطالح انتظار، انتظار به معناي منتظر بودن است ولی ما منظورمان از انتظار این نیست که بنشینیم و 

اي باشیم بلکه منظور ما از انتظار تالشی است براي حاکمیت حقّ بر تمام جامعۀ بشري از  منتظر یک واقعه

دانیم، یک نهضت  و تحقق احکام اهللا از این جهت انتظار را در بطن خودش ما یک نهضت میطریق ترویج 

نهضت انتظار در حقیقت یک نهضتی است . دینی که در واقع تالشی است براي بازگشت دولت فراگیر حق
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نتظار است، ترین بخش تاریخ همین بحث ا مند، رشد یابنده و بدون انقطاع و به اعتقاد ما اصلی دیرین غایت

 . محور اصلی  حرکت هویت بخش تاریخ و حیات اجتماعی آدم همین نهضت انتظار است

اند و ما در این نظریه  متاسفانه در مباحث آکادمیک تاریخی، تاریخ را به گونه اي دیگر براي ما ترسیم کرده

گاه هاي کلی را ارائه یعنی در دکترینِ انتظار کوشش می کنیم که اصول تاریخ حقیقی و واقعی را و دید

 . دهیم

ما در این درس کلیاتی را راجع به همۀ مباحثی که مطرح خواهیم کرد ارائه کردیم و به تبیین دو اصطالح که 

عنوان بحث ما را تشکیل می دهد یعنی دکترین و انتظار پرداختیم و در درس هاي بعدي اصطالحات دیگر 

 . ویمرا باز می کنیم و وارد بحث هاي دیگر می ش
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 »دومجلسه «
 بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ

 2و بعد به تبیین . اي کردیم به کلیت مباحثی که در این سلسله برنامه ها خواهیم گفت در بحث قبلی اشاره

در تبیین دکترین گفتیم که دکترین از نظر لغت به نظریه، آموزه هاي . اصطالح دکترین و انتظار پرداختیم

شود که مبتنی بر پایۀ اصول  یعلمی، فلسفی، سیاسی و مذهبی و مجموعه اي از سیستم هاي فکري گفته م

معینی باشد و گفتیم که در مفهوم خاصش دکترین آن نظریه هایی است که ناظر بر عمل باشد و بتواند 

و از این جهت دکترینِ انتظار، . مبانی عملی را به ما ارائه بکند و مبنایی باشد براي برنامه ریزي هاي عملی ما

هان بینی ما را ترسیم می کند و نگاه ما را نسبت به دنیا، نسبت به یک سیستم فکري منسجم است که اوالً ج

کند و پرسشهایی که  و آیندة جهان را به ما معرفی می. آفریدگار هستی، نسبت به انسان ها روشن می کند

دهد و مبتنی بر  هاي مختلف، این پرسش ها را، این نظریه، پاسخ می انسان می تواند داشته باشد در حوزه

و آنچه که عمل را در این دکترین بیشتر نمود می دهد اصطالح دوم است که دکترین به آن . مل استیک ع

گفتیم که انتظار در مباحث ما یک رفتار است و یک عمل است، بی . اضافه شده می گوییم دکترین انتظار

که انبیاء و  انتظار یک تالش است یک کنش است، مجموعۀ فعالیت ها و مجاهدت هایی است. عملی نیست

انسان هاي صالح و اوصیاء الهی در چارچوب تکالیف دینی و به منظور قدرت یافتن در زمین و تشکیل دولت 

این . حق، این فعالیت ها را از خودشان ظهور و بروز می دهند و به دنبال ایجاد عدالت در پهنۀ جهان هستند

ل است، لذا این نگاه به انتظار یک دکترین است که مفهوم از انتظار همان طور که مالحظه کردید ناظر بر عم

این دکترین مباحث متنوعی را براي ما پاسخ خواهد داد از جمله در عرصۀ تاریخ، انتظار در حقیقت، انتظارِ 
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هاي صالح  دولت حق است و انتظارِ دولت الهی است و این انتظار یک حالت و وضعیتی است که همۀ  انسان

 . شان می گیرند براي آنکه این حکومت الهی را در جهان محقق می کنداین حالت را به خود

هایی که در این عرصه صاحب نظر است و  خواهیم مفهوم انتظار را باز بکنیم و از بیانات یکی از شخصیت می

نگاه او کارگشا است استفاده کنیم، معناي انتظارِ فرج به معناي عبارت اخراي انتظار ظهور این است که 

من، مؤمنِ به اسالم، مؤمن به مذهب اهل بیت علیه السالم وضعیتی را که در دنیاي واقعی وجود دارد عقده مؤ

و گره در زندگی بشر می شناسد، امام زمان علیه السالم براي این که فرج براي همۀ بشریت به وجود بیاورد 

بشر را  جات دهد، بلکه تاریخ آیندةکند که انسان را از فرو بستگی نجات دهد، جامعۀ بشریت را ن ظهور می

نجات دهد، انتظار فرج یعنی قبول نکردن و رد کردن آن وضعیتی که بر اثر جهالت انسان ها بر اثر اقراض 

 . این معناي انتظار فرج است. بشر بر زندگی انسانیت حاکم شده

ممکن است کسانی آن دوران را نبینند . انتظار یعنی دل سرشار از امید بودن نسبت به پایان راه زندگی بشر

لذا ما آنوقتی می توانیم حقیقتاً منتظر . و نتوانند درك کنند، فاصله است،  اما بالشک آن دوران وجود دارد 

زمینه باید آماده شود و آن عبارت است از . بحساب بیاییم که زمینه را آماده کنیم براي ظهور مهدي موعود

اولین قدم براي حاکمیت اسالم و براي نزدیک . عمل کردن به احکام اسالمی و حاکمیت قرآن و اسالم است

هاي مسلمان به عهد ظهور مهدي موعود به وسیلۀ ملت ایران برداشته شده و آن ایجاد حاکمیت  شدن ملت

به همین جهت است که همۀ . ت و مظهر قسط الهی بر روي زمین استرمز عدال) س(امام زمان . قرآن است

با این دید نه مخصوصِ ) عج اهللا(موضوع امام زمان. کشند بشریت به شکلی انتظارِ ظهور آن حضرت  را می

امیدي . شیعه و نه حتی مخصوص مسلمین، بلکه انتظاري است در دل همۀ قشرهاي بشر و ملت هاي عالم

بخشد و  م که تاریخ بشریت به سمت صالح حرکت می کند این امید به بازوان قوت میاست در دل بنی آد
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دهد و معلوم می کند که هر حرکت عدالت خواهانه اي در جهت قانون و گردش طبیعی این  دل ها را نور می

 . عالم و تاریخ بشر است

ه با واژة مهدي به ذهن می آنچه که همرا. اصطالح بعدي که به آن خواهیم پرداخت اصطالح مهدویت است

الء اهللا األرض مي. آید این است که کسی در آخر زمان ظهور می کند و زمین را از قسط و عدل پر می کند 

پیش . ما جوامعی داریم که در همۀ عالم پراکنده هستند   قسطاًو عدال بعد ما ملئت ظلماً و جوراً

یعنی این جوامع . هانی بودن برخوردار خواهند شدفرض این اعتقاد این است که این جوامع از وضعیت ج

باید به شکلی در بیایند که امکان گسترش قسط و عدل در آن جوامع وجود داشته باشد بر همین اساس 

هاي مختلفی  عده اي معتقدند که تئوري مهدویت با تئوري جهانی شدن تالزم دارد البته جهانی شدن ، شکل

در مهدویت عالوه بر جهانی . کند کلی است که با مهدویت تحقق پیدا میدارد که یکی از شکل هاي آن، ش

شدن به معناي ارتباطات اقتصادي و ارتباطات علمی یا ارتباطات تکنولوژیک باید یک نوع وحدت سیاسی 

) ص(هم وجود داشته باشد، یعنی حکومت واحدي باید تشکیل شود که در راس آن حکومت حضرت مهدي 

یعنی این . دویت یک عنصر سومی هم وجود دارد که یک عنصر محوري و کلیدي استدر مه. قرار دارد

حکومت به دست یک پیشواي معصوم که خطا ناپذیر است اداره می شود، چنین عصمتی از افراد عادي بشر 

بنابراین می . بر نمی آید، این شخص باید از جانب خداوند تائید شده باشد و این همان امام معصوم است

انیم بگوییم که مفهوم مهدویت برآیندي از یک مولفه اي و آن این است که جوامع جهانی با هم ارتباط تو

پیدا کرده و حکومت واحدي بر جهان حاکم می شود که در رأس آن حکومت یک مرد الهی که مورد تایید 

پس عنصر . ردیمعنصري بود که مطرح ک 3این آن . است و امام معصوم نامید می شود حکومت خواهد کرد

عنصر دوم یک پیوند سیاسی است که . کنند اول این پیوند و ارتباطی است که جوامع جهانی با هم پیدا می
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شود و عنصر سوم اینکه در رأس این حکومت یک مرد الهی که  جهان حاکم می حکومت واحدي بر همۀ

 . د داشتمورد تایید خداي تبارك و تعالی است و یک امام معصوم است وجود خواه

بیند ، با اونهاست،  حجت خدا در بین مردم زنده است، موجود است، با مردم زندگی می کند، مردم را می

دردهاي آنها، آالم آنها را حس می کند و انسان ها هم، آنهایی که سعادتمند باشند، ظرفیت داشته باشند، در 

د دارد، یک انسان واقعی مشخص با نام معین با او وجو. مواقعی می توانند او را به طور ناشناس زیارت کنند

این خصوصیت عقیدة ما است در بارة . پدر و مادر مشخص و در میان مردم است و با اونها زندگی می کند

 .  مهدویت 

 . بیان کرده بودند 69این جمالت اخیري که تقدیم شد بخشی بود از بیانات رهبر انقالبمان که در سال 

تا بحال ما سه اصطالح دکترین، انتظار و مهدویت را مورد بررسی قرار دادیم و تقریباً شما می توانید یک 

 .  چارچوب و یک چشم انداز کلی از مباحث ما در موضوع دکترینِ انتظار داشته باشید
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 »سومجلسه «
 بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ

همان طور که قبالً وعده کرده . اهداف دین در دکترین انتظار است درس امروز در بحث دکترین انتظار،

 . بودیم یکی از سرفصل هاي ما این است که اهداف را در دکترین انتظار تبیین بکنیم

اساساً خداي تعالی دین را براي چه چیزي فرستاده؟ و انسان را براي چه خلق کرده؟ این بحث می خواهد 

معموالً هدف از بعثت انبیاء و آمدن ادیان را . منتهی از منتظر دکترینِ انتظاربه این سؤال کلی پاسخ دهد 

ها، رشد عقالنیت، آزادي انسان ها و از این قبیل معرفی  اموري مثل تکمیل اخالق، بندگی خدا،  تکامل انسان

سه بخش تقسیم توانیم این اهداف را به  اما در یک نگاه کلی ما می. می کنند که همۀ اینها هم صحیح است

دوم هدف میانی و متوسط و سوم . ها است یکی هدف نهایی دین است، هدف نهایی آفرینش انسان. کنیم

یعنی ما باید اول ببینیم که هدف نهایی چیست؟ آن چشن انداز نهایی چیست؟ . هدف اولی و مقدماتی است

می خواهیم برسیم؟ این می شود  ایم؟ آخرش به کجا دین براي چه آمده ؟ ما براي چه به این دنیا آمده

تکلیفمان االن  هدف نهایی، چگونه باید به آنجا برسیم؟ یک هدف میانی دارد و االن باید چه بکنیم؟ 

 . شود هدف اولی و مقدماتی  چیست؟ این می

یعنی دین آمده . اما اون هدف نهایی که دین در حقیقت براي آن آمده اصطالح قرآنی آن، عبودیت است

همین خودش ابتداي کار . ها به مقام عبودیت و بندگی خداي تعالی برسند ءآمده اند براي این که انسانانبیا

یعنی چی که انسان به عبودیت خداي تعالی برسد؟ به بندگی برسد، مقام بندگی مگر . یک سوال است

آنوقت خواهیم دید که چیست؟ باید بگوییم که اگر مفهوم عبودیت و مقام عبودیت براي انسان روشن شود 

 . هیچ هدفی براي بشر بهتر، واقعی تر، دست یافتنی تر و سعادتمندانه تر از این هدف نخواهد بود
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اما در حقیقت این . عبودیت ظاهرش تزلل است که انسان خودش را کوچک کند، حقیر کند، خوار کند

که دست و پاي پرواز انسان را بسته  کوچک کردن و این تزلل به معناي رها شدن از قیدها و بندهایی است

تواند پرواز کند و به اوج انسانیت و آن هدفی که خلقت براي او در نظر گرفته،  انسان هنگامی می. است

هنگامی می تواند به آن اوج برسد که دست و پایش باز شود و زنجیرها از دست و پاي او کنار گذاشته شود 

ق میو چنین فضایی تنها در سایۀ عبودی یعنی . انتها شود، عبودیت یعنی متصل شدن به عظمت بی  ت محقّ

یعنی انسان وصل شود با حقیقت . رسیدن به بی کرانِ هستی، یعنی رسیدن به صرف وجود و صرف حقیقت

چون هر چه جز . شود به آنجا رسید تنها از طریق عبودیت می. انتهاي آفریدگار مهربان هستی و عظمت بی

 .ن قید است، این بند است و این پوچ و باطل استخدا است ای

انسان موقعی می تواند به حقیقت برسد که از این قید و بندها رها شود و عبودیت انسان را به آنجا 

، جن و   عبدونياالنس اال لخلقت اجلن و  مارساند، لذا در قرآن کریم تصریح می فرماید به اینکه   می

این عبادت نه به خاطر اینکه خدا نیاز دارد کسی . انس را من خلق نکردم مگر براي اینکه مرا عبادت کنند

ت کند، بلکه این عبودیت باعث می رسد که کسی را جز خدا  شود که انسان به مقامی می در برابر او اظهار ذلّ

فت الهی، یعنی می رسد به آنجایی که جانشین نمی تواند ببیند یعنی در هستی انسان می رسد به مقام خال

هایی که در آفریدگار جهان هست در وجود  می رسد به آنجایی که تمامِ صفات و ارزش. خداي تعالی شود

ی پیدا کند اگر خداي تعالی رحیم است، اگر غفور است، اگر مهربان است، اگر مدیر است، . این انسان تجلّ

تمام این ویژگی ها و تمام این صفات که همه آنها صفات کمال هستند در . اگر قدرت دارد، اگر علم دارد

 . وجود این انسان تجلی پیدا کند و این انسان در هستی جانشین خداي تعالی بشود
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 »چهارمجلسه «
 بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ

گفتیم ما سه هدف کلی در دکترین  گذشته اهداف دین را در دکترینِ انتظار تبیین کردیم که  در جلسۀ

. ها به مقام عبودیت برسند، به مقام خلیفه اللهی برسند انسان انتظار داریم، هدف نهایی این است که همۀ 

ها به این هدف برسند الزم است که دین و امنیت در همۀ جهان مستقر  هدف میانی براي اینکه همۀ انسان

ی هم برسیم یک هدف مقدماتی دیگر الزم است که هدف اولی ماست و براي این که به این هدف میان. شود

آن ایجاد نظام واحد مدیریت جهانی است که دکترین انتظار در حقیقت تبیین کنندة همین موضوع است که 

حقیقت این است که در این مفهوم پیامبر کسی است که خدا او را با روشی . چگونه به چنین نظامی برسیم

فرستد و او همۀ  ندگی و آرمانی نوین، براي روابط اجتماعی و رسالتی جدید براي انسانیت میجدید براي ز

این رسالت . اي طوالنی و تالشی پیگیر براي رسیدن به هدف و رسالتش طی می کند زندگیش را در مبارزه

ماعی، کرامت و اي بر پایۀ توحید، عدالت اجت در دکترین انتظار که مطرح کردیم عبارت از ساختن جامعه

آزادي انسان و ایجاد برابري در حقوق و مساوات در برابر قانون، در میان همۀ افراد و گروه ها و از میان 

بردن استبداد و بزرگی و چپاول ثروت عمومی و باز کردن میدان براي شکوفایی استعدادها و نیروهاي 

ر در میان آنها  .انسان ها و رشد علم و تفکّ

لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و امليزان ليقوم : این زمینه می فرماید قرآن کریم در 

 . است 25در سورة حدید آیه  الناس بالقسط 

این کلمات را می توانید در کتاب پیشواي صادق رهبر معظم انقالب دنبال کنید و در آنجا یک  مقداري 

 .مفصل تر این بحث را تعقیب بکنید
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اي موعود اگرچه محور اصلی تالش همۀ انبیاء و اوصیا  و انسان  ه این هدف عالی و ساختن جامعهرسیدن ب

هاي صالح در طول تاریخ بوده، اما هرگز سنت الهی بر آن نبوده که برگزیدگان الهی به هر شکلی که ممکن 

معمول بشري در ایجاد هاي  اي با روش ساختن چنین جامعه اساساً . اي را تشکیل دهند باشد چنین جامعه

اي قیام عمومی است و حرکت  تنها راه براي برپایی چنین جامعه. ها و تصاحب قدرت ممکن نیست حاکمیت

از همین . سورة حدید به آن اشاره می کند 25همان طور که در آیۀ . همۀ انسان ها است براي ایجاد عدالت

ی از راه اغباء و فریب روست که برگزیدگان الهی هرگز از راه غلبه و کودتا و  جنگ و خونریزي و حتّ

بلکه یگانه راه آنها آگاهی بخشی است، باال بردن سطح فهم، آگاهی . ها، براي این هدف وارد نمی شوند توده

ها خودشان آن هدف را بفهمند و بشناسند و آرزو  تا انسان. و شعور انسان هاست، معرفی دینِ حقیقی است

اگر خداي تعالی می خواست که از طریق قهر و غلبه و . رسیدن به آن تالش بکنندکنند و طلب کنند و براي 

همان طور که . الزم نبود دینی را بفرستد  زور و اجبار چنین کاري را بکند اصالً الزم نبود پیامبري را بفرستد،

رده، همه چیز منظم و اي را فراهم ک در بین بعضی از حیوان ها مثالً مثل زنبور عسل، خوب چنین جامعه  مثالً

فاق می افتد اما زنبور عسل نمی تواند خلیفه اهللا . مرتب سر جاي خودش قرار گرفته و بر اساس غریزه این اتّ

. تواند همۀ انوارِ صفات الهی را منعکس بکند، ظرفیت چنین وجودي را ندارد باشد، چرا؟ براي اینکه آن نمی

ت تدبیر وجود ندارد،  در وجودت مبارزه وجود ندارد، او ظرفیت رویارویی در برابر وسوسه ها   ظرفیظرفی

  تت به دلسوزي وجود ندارد کمک به ضعیفان وجود ندارد،  وجود ندارد، ظرفیمدیریت بر . ظرفی تظرفی

لذا . ها در انسان وجود دارد ظرفیت  مبناي عقل و شعور که خود فرد بتواند تصمیم گیري کند وجود ندارد،

خواهد این را بیان کند که انسان ها باید خودشان با  خداي تعالی بنایش بر این است و دکترینِ انتظار می

عقل خودشان و با فهم خودشان به این نیاز برسند و چنین توانی را دارند و اگر با وجود اینکه خداي تعالی 
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را داده این ظرفیت را با دست  به آنها قدرت فهم و درك داده و ظرفیت رسیدن به این جایگاه رفیع

نادیده بگیرند، این چشم حقیقت بینی را که خدا به آنها داده بخواهند  خودشان بخواهند نابود کنند، 

و این دلِ حقیقت فهمی که خدا . خودشان ببندند، این گوش حقیقت شنویی را که بخواهند خودشان ببندند

گویی را که خدا به آنها داده بخواهند در مسیر  این زبان حقیقتبه آنها داده بخواهند این را نابود کنند و 

چرا که آنها چنین ظرفیتی را . باطل بکار ببرند آنوقت این انسان ها از حیوان هم پست تر خواهند بود

ما   ،لْجِن واِإلنسِمن ا ولَقَد ذَرأْنا لجهنم كَثرياً: لذا قران می فرماید .  ندارند ولی انسان این ظرفیت را دارد

م است م ببریم؟ نه، . بسیاري از انسان ها را خلق کردیم که عاقبتشان جهنّ چرا ما آنها را می خواهیم به جهنّ

. ما به اونها دلی که بفهمند دادیم ولی با این دلشان حقیقت را نمی خواهند بفهمند   لَهم قُلُوب ال يفْقَهونَ

ولَهم آذَانٌ ال يسمعونَ بِها أُولَئك كَاَألنعامِ بلْ  يفْقَهونَ بِها ولَهم أَعين ال يبصرونَ بِهابِها لَهم قُلُوب ال 

کسانی  أُولَـئك هم الْغافلُونَ. اینها مانند چهارپایان هستند بلهم اذل  بلکه پست تر از اونها    هم أَضلُّ

بنابراین . اینها دیگر هدایت پذیر نیستند. به خواب زدند، خودشان را به غفلت زدندهستند که خودشان را 

ق این هدف، یعنی ساختن جامعۀ الهی و  انبیاء آمده اند براي اینکه انسان ها را آماده بکنند براي تحقّ

 . این هدف مقدماتی و اولی است در دکترین انتظار. حکومت الهی

یست؟ منبع یعنی اون سرچشمه اي که این تئوري، این نظریه و این دیدگاه و این اما منابع دکترین انتظار چ

این منابع چه چیزهایی هستند؟ این منابع عبارتند از . برنامۀ عملی، این دکترین از اون منابع گرفته شده

. ریم استما آنچه که می گوییم مبناي ما قرآن ک یعنی  قرآن کریم منبع ما است ، ) ع(قرآن کریم و عترت 

ت پیامبر اکرم . این دیدگاه را یعنی این دکترین را از قرآن ما گرفته ایم و اهل بیت ) ص(و همچنین از سنّ

هر دوي این منابع قابل بررسی هستند، قرآن کریم یک جهان بینی را به ما ارائه می . بزرگوار آن حضرت
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قرآن کریم راه را براي ما روشن می . ی گیریمکه ما در دکترین انتظار، جهان بینی را از قرآن کریم م. کند

اما قرآن کریم براي اینکه بتوانیم ما از آن استفاده کنیم، نیاز به این دارد که یک مبنایی را در برداشت . کند

از قران کریم بپذیریم و الی قرآن کریم یک نوشته اي است که اگر در دست نااهل بیفتد همین قرآن که به 

و به جاي اینکه باعث شود که ما بتوانیم مبناي درستی را در بیاوریم  هدایت انسان ها شود،  جاي اینکه باعث

 . خودش ممکن است موجب گمراهی شود

هو الَّذي أَنزلَ علَيک الْکتاب منه آيات محکَمات هن أُم سورة آل عمران آمده است که  7در آیه 

 هاتالْکتابِ و أُخر متشابِ

. آیات قرآن یک بخش آن محکمات است که مرجع به ام الکتاب است و یک بخشش هم متشبهات است

انسان هایی که به دنبال باطل هستند و در دلشان انحراف  منه قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتبِعونَ ما تشابه  فَأَما الَّذين يف

براي اینکه در جامعه فتنه و تفرق  بتغاَء الْفتنة و ابتغاَء تأْويلهادارند اینها به دنبال متشابهات می گردند، 

و ما يعلَم تأْويلَه إِالَّ در حالی که . ایجاد بکنند و براي اینکه از جانب خودشان آنها را تعبیر و تفسیر کنند

بنابراین قرآن کریم به تنهایی . جز خدا و راسخون در علم، کسی تعبیر آن را نمی داند  اللَّه و الراسخونَ

پس منابع . گیرد اگر کسی منهايِ بیان پیامبر و اهل بیت بخواهد وارد آن شود در خطر بزرگی قرار می

 . دکترینِ انتظار عبارتند از قرآن کریم و عترت اهل بیت علیهم السالم 
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آخرین جلسه بحث اهداف دین را در نهضت انتظار تبیین کردیم و وارد بحث منابع شدیم و ببینیم که منبع 

یکی قرآن کریم و دیگري هم بیان پیامبر علیه السالم،  منبع داریم ، 2دکترین انتظار چیست؟ گفتیم که 

قرآن کریم کتابی است که خداوند فرستاده است یعنی آفریدگار . هستند اینها منبع ما در دکترین انتظار

آفریدگار جهان و آفریدگار انسان خودش کتابی را فرستاده، که در این کتاب هم خودش را معرفی  هستی، 

کرده، هم هدفش را از خلقت انسان بیان کرده و هم راه رسیدن انسان به کمال مطلوبش را بیان کرده و هم 

توانند راه را  بلکه سرگذشت هاي واقعی که این ها می) داستان نه به معناي قصه گویی(ار از داستان ها سرش

اند؟ چه کسانی به  چه کسانی به مقصد رسیده براي ما روشن کنند، که دیگران راه را چگونه طی کردند، 

سیده اند چرا نرسیده اند؟ و اند چگونه رسیده اند؟ و آنهایی که نر مقصد نرسیده اند؟ آنهایی که رسیده

همچین احکام و قوانینی که براي زندگی اجتماعی و فردي ما الزم است و همچنین راه هایی که براي ساختن 

 .و آمادگی پیدا کردن براي حرکت در این مسیر همۀ اینها را قرآن کریم براي ما تبیین کرده

چون .  می دهد و ما این دکترین را از قرآن می گیریمقرآن کریم به ما نشان  راه را در در دکترین انتظار، 

در این سلسله بحث ها، فرصت نیست که این بحث را به طور کامل باز بکنیم، چون باز کردن این بحث 

شاید یک سال، دو سال زمان ببرد که هر روز بحث بکنیم دربارة اینکه  قرآن کریم چگونه راه را نشان داده 

 .است

بینیم که در ابتدا یک  مثالً ابتدا که قرآن کریم را باز می کنیم، مثالً  می. اي بسنده می کنیم لذا فقط به نمونه

دیباچه اي دارد به نام سورة حمد، که این سورة حمد خودش به قدري معارف بلند دارد، که شاید تا بحال 
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، اذعان کرده که فقط صدها و هزاران تفسیر دربارة این سوره نوشته شده است و هرکسی که چیزي نوشته

والی این سوره خودش اقیانوسی است   و به فهم او رسیده را توانسته است بیان کند،  آنچه را که به ذهن او،

در . اي است از کل قرآن کریم سورة حمد خودش خالصه. که هر غواصی نمی تواند به اعماق آن برسد

ف آفرینش ، راه بشریت را نشان داده و تقسیم سورة حمد توحید ، معاد ، بحث والیت ، بحث اخالق ، هد

 اَنعمت علَيهِم غَيرِ الْمغضوبِ علَيهِم و الَ الضالّنيفقط آیۀ آخر آن که . بندي انسان ها را نشان داده است

 . یک چکیده اي است از کل تاریخ بشر 

شود اشاره می کند به  بعد از آن وارد سورة بقره که می شویم که در واقع تفسیر قرآن از این جا شروع می

 4یا  3ها، انسان ها را شاید به  حقیقت قرآن کریم و عظمت آن و بعد شروع می کند به تقسیم بندي انسان

ند که هدایت قرآن در آنها تأثیر می آنها کسانی هست  گذارد متقین، اول اسمشان را می. دسته تقسیم بکند

هاي  هدف قرآن همان هدفی است که در برنامه. یعنی آنها هستند که به هدف قرآن خواهند رسید گذارد، 

قبل تقدیم حضورتان کردیم که هدف نهایی عبودیت است و هدف میانی استقرار دین و امنیت است و 

این توسط این دستۀ اول یعنی متقین تحقق پیدا . است الهی در جهان هدف مقدماتی ایجاد نظام عادالنۀ

دسته دیگري را قرآن کریم معرفی میکند به  تا آیه بسنده می کند ،  3، 2اما در معرفی متقین به  . کند می

آیه هم کفار را معرفی می کند  2،  ومنونيانذرم ام مل تنذرهم الء  همين کفروا سواء عليان الذنام کفار، 

اول کسانی که دعوت الهی را لبیک می گویند به خاطر ویژگی  دستۀ. ها در مقابل دستۀ اول هستندکه این

دستۀ دوم نقطۀ مقابل هستند که در لجاج و عناد هستند نه  هایی که در خودشان ایجاد کرده اند یعنی تقوا،

ند، چرا؟ به خاطر خود بزرگ اینکه حق را نمی فهمند ، نه می فهمند اما نمی خواهند ، در برابر حق می ایست

اینها وقتی که در برابر حق ایستادند می شوند معاند، . بینیشان به خاطر استکبارشان و به خاطر دنیاطلبیشان
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ختم اللّه علَى قُلُوبِهم کسانی می شوند که . می شوند کسانی که با این کار فهمشان را هم از دست می دهند

 هِمعملَى سعهري می دلها و گوش خدا برو نهد که اینها دیگر  هاي آنها که مرکز فهم و دریافت است م

بر چشم اینها پرده اي است که دیگر حق   ، علی ابصارهم غشاوهو   خودشان نخواستند که بفهمند،  نفهمند،

 . آیه هم نقطۀ مقابل متقین را معرفی می کند 2خوب . ميهلم عذاب علو را نمی بینند 

کنند، که ما  سلسله اي از آیات به روي ما باز می شود که اینها بخش دیگري را معرفی می یک مرتبه

آیه  10آیه ولی در حقیقت شاید  16، 15اصطالحاً نام اینها را می گذاریم منافقین، که به طور اولی و ابتدایی 

  . آیۀ بعدي در بارة این دستۀ سوم است 150،  100و شاید تا بیش از 

شود که نشان می دهد  یک درس بزرگ می گیریم و در واقع راه ما در دکترینِ انتظار روشن میهمین جا 

انسان هایی که منتظر هستند یعنی در تالش دائمی و  - 1 گروه انسان داریم،  2انتظار ما  که در دکترینِ

 -2الهی در جهان و  پیوسته هستند در طول تاریخ براي لبیک گفتن دعوت الهی و برقراري حاکمیت عادالنۀ

کسانی که در برابر آنها می ایستند، کسانی که براي اینها اندرز و هدایت سودي ندارد و فایده اي ندارد چرا 

سوم معرفی  سوم که شاید بتوانیم اینها را دستۀ که اهل لجاجت و تکبر و خود بزرگ بینی هستند و دستۀ

دوم بخش هایی دارد که یکی از  همان دستۀ دوم باشد، دستۀکنیم یا اینکه از اینجا به بعد در واقع تفسیر 

من الناس من يقول امنا باهللا و باليوم االخر و ماهم و آنها منافقین هستند که از اینجا شروع می شود 

بعضی از مردم کسانی هستند که به زبان می گویند ما ایمان آورده ایم اما اینها ایمان ندارند، به   ، مبومنني

خواهند خدا را هم با او خدعه کنند، نیرنگ کنند و با مؤمنین می خواهند  فریب و خدعه هستند میدنبال 

چون خدا که از اینها بی نیاز است و اینها درسته   در حالی که دارند به خودشان نیرنگ می زنند،. نیرنگ کنند
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خودشان را به ورطۀ هالکت خواهند  که در برابر مؤمنین مانع ایجاد می کنند ولی نهایتاً نابود خواهند شد و

في . کشاند پس این مسیر قبل از اینکه به مؤمنین صدمه اي بزند خود اینها را به هالکت کشانده است

ضرّاین دسته یا می توانیم بگوییم که دستۀ سوم . ، اینها کسانی هستند که در دلشان مرض است قُلُوبِهِم م

 -2متقین  -1دسته داریم یعنی  2منافقین، یا می توانیم بگوییم که  -3کفار  – 2متقین  – 1یعنی   هستند،

کفار، یعنی کفار معاند، که این کفار معاند بخش هایی دارد که یکی از آنها منافقین هستند، اما دستۀ دوم از 

، نه اینکه چه کسانی هستند؟ آنها را قرآن اسمشان را گذاشته است شیاطین  کفار یا دستۀ چهارم کلی ما،

گري و اغوا باشد  هرکسی که به دنبال شیطنت و به دنبال گمراه  اینها انسان نیستند نه شیطان اسم عام است،

و با توجه به سیاقی که این آیات . کند انسان باشد یا غیر انسان عنوان شیطان به خودش می گیرد فرقی نمی

وإِذَا لَقُواْ الَّذين آمنواْ قَالُواْ خوانیم که  بقره می 14 دهد که منظور انسان ها هستند، در آیه  دارد نشان می

آمنّا وإِذَا  .ایم، مثل شما هستیم بینند می گویند ما هم ایمان آورده این منافقین وقتی که مؤمنین را می  آمنّا

اْ إِلَی شلَوخيياط کْمعا مّقَالُواْ إِن إنـما گویند نه ما با شمائیم ، می کنند میوقتی با شیاطینشان خلوت  نِهِم

اي که  سورة  چهار دسته. چهارم می شود شیاطین دستۀ. ما مؤمنین را مسخره می کردیم نـحن مستهزُِءون

انسان هاي شیطان صفت و  -4منافقین  -3کفار معاند  -2متقین  -1کند  بقره ابتدا براي ما معرفی می

دستۀ  2یا می توانیم بگوییم که . بران منافقین هستند و پشتیبانان منافقین هستندشیاطینی که شاید اینها راه

شیاطین،  -2منافقین  -1بخش هستند  2کفار معاند و که این کفار معاند هم  -2متقین  -1: کلی وجود دارد

. ندکه آنها کفار صریح و روشن و آشکار هستند که آنها در پشت پرده هدایتگران این منافقین هست

 .  بنابراین می بینیم که قرآن کریم چگونه راه را در ترسیم دکترین انتظار براي ما روشن می کند
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 بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ

انتظار بود که گفتیم اولین منبع ما قرآن کریم است که دربارة آن  آخرین بحثی که داشتیم منابعِ دکترینِ 

 . است) ع(و عترت طاهره ) ص(و اما دومین منبع بیانات رسولِ خدا. بحث کردیم

بع و سرچشمه منظورِ ما این است که بیانات پیامبر و اهل بیت هم درست مانند قرآن است یعنی از همان من

ت   اي که قرآن آمده بیانات پیامبر و اهل بیت هم از همان جا آمده، واقعی، در بیانات پیامبر  آنچه که در سنّ

چیزي  ما پیدا می کنیم، اینها یافته هاي بشري نیستند، بلکه ترجمان معارف الهی هستند، ) ع(و اهل بیت

شته و علمِ این بزرگواران علمی است الهی، از این جهت است که خداي تبارك و تعالی در اختیار اینها گذا

منبعی است الیزال، براي اینکه ما بتوانیم مبانی مباحثمان را از آنجا بگیریم، لذا منبع اصلی دکترین انتظار، 

 . بیانات آن بزرگواران است

طور که دربارة فرصت نیست که مفصل صحبت بکنیم، همان ) ع(روشن است که ما دربارة بیانات اهل بیت 

به عنوان شاهد ) ع(قرآن کریم یک نمونه مطرح کردیم، در اینجا هم فقط یک نمونه از بیانات اهل بیت 

توانیم بگوییم که تمامِ مباحث ما  تقریباً ما می. کنیم و آن هم فقط معرفی اجمالی است تقدیم حضورتان می

خواهیم معرفی کنیم  می ) ع(مونه اي که از اهل بیت اما آن ن. منبع است 2در دکترین انتظار برگرفته از این 

ها آن  به عنوان یک توسل و فضیلت و ثواب جمعه  که شاید بعضی از ما دعاي ندبه را صرفاً. دعاي ندبه است

اما حقیقت این است که دعاي ندبه مانیفست دکترینِ انتظار است، یعنی منشوري است از . را زمزمه بکنیم

این دعا . که این دکترین انتظار را به زیبایی هرچه تمام تر ترسیم کرده و تبیین کرده) ع(بیانات اهل بیت 

معرفی  یک آمیزه اي است و مجموعه اي است از یک جهان بینی و یک معرفت شناسی، یک والیت شناسی، 



 زاده موحد ینیاستاد محمد ع                                                                      منتظران  فیو وظا تیمهدو نیدکتر
 

  
۲۰  

  

است، آنهم از منظرِ  دنیا چه خبر و اینکه اساساً   معرفی اولیاء الهی، پیامبر، معرفی انبیاء، معرفی صالحین، 

مثل اینکه شما در جایگاهی مثل عرش الهی ایستاده باشید و از آنجا به خلقت و بشریت و انسان و . الهی

گذارد و مفاهیم بلندي را براي  دعاي ندبه چنین تصویري را در اختیار ما می. تاریخِ انسان بخواهید نگاه کنید

ت ما روشن می مورد انتظار ما است کند که در دکترین انتظار بشد . 

دکترینِ انتظار، بحث ابتالع است، بحث آزمون است، یکی دیگر از   یکی از کلیدي ترین مفاهیم در این بحث

بحث   ترین مفاهیم، یکی دیگر از کلیدي. بحث اولیاء الهی است بحث والیت است،   کلیدي ترین مفاهیم،

تر مسئلۀ ارتباط انسان با ولی الهی و رهبرش  اینها کلیديو از همه . رهبري، نبوت، والیت و امامت است

ارتباط کسانی که باید در این مسیر قرار بگیرند و نامشان را در   ارتباط منتظران، ارتباط صالحان،  است،

اینها را دعاي  نهضت بزرگ انتظار ثبت بکنند و به همیشۀ تاریخ و به آن برگ هاي زرین تاریخ بپیوندند همۀ

 .ندبه براي ما تبیین کرده است

و به همه پیشنهاد می کنیم که با این نگاه یک بار دعاي ندبه را مرور کنند تا ببینند که دعاي ندبه حقیقتاً چه 

دهد و هم بینش ما را روشن می کند و هم  اکسیري است و چه گوهري است که هم به ما مبانی نظري می

و هم راه ارتباط را به ما نشان می دهد و هم دست ما را می گیرد و تاریخ را در پیش روي ما باز می کند 

 . مرتبط می کند با مرکزِ هستی و با مرکزِ رهبري جهان

 ) ع(بیانات پیامبر و اهل بیت -2قرآن کریم،  -1بنابراین منابع در دکترینِ انتظار، عبارتند از 

هستیم ، مبانی نظري است و بعد از آن مبانی سرفصل دیگري که ما در درس دکترینِ انتظار با آن مواجه 

 .عملی است
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نظري ما، که مبانی کالنِ نظري ما  توانیم تقسیم بکنیم، یکی مبانی کالنِ مبانی نظري را به دو بخش می

چهره از یک  2شود چرا که والیت و توحید در حقیقت  توحید که شامل بحث والیت هم می: عبارتند از

ی آن در هستی از طریقِ حقیقتی به نام  حقیقت هستند، به بیانی توحید حقیقتی است که برآیند آن و تجلّ

 . والیت همان توحید است چیزي به غیر از توحید نیست. گیرد والیت صورت می

دوم تداوم حیات که در مباحث کالمی از آن به معاد تعبیر می شود و می خواهیم بگوییم که انسان موجودي 

شود و به نقطۀ  کند و بعد پیر می رشد می  کند، رسد، زندگی می دنیا به ظهور می  ر پهنۀنیست که چند روزي د

بلکه حیات انسان تداوم دارد و مرگ نقطۀ پایانِ زندگی او نیست، مبناي سوم ما در . پایانش می رسد

چه که از قرآن آن. دکترینِ انتظار مفهومی است به نام استخالف که باید این را به طور مفصل بررسی کنیم

بشریت و  کریم دربارة استخالف فهمیده می شود این است که اوالً به یک معناي عام همۀ انسان ها و همۀ

اما به چه معنا ، . یعنی به نوعی جانشینِ خداوند هستند. جوامع نوعی خالفت از جانبِ خداي تعالی دارند همۀ

ار یک جامعه گذاشته از سرزمین و از منابع، از جنگل ها، به این معنا که آنچه که خداي تعالی در اختی  صرفاً

توانند از آنها استفاده کنند براي پیشبرد صنعت و  از ثروت ها، مراتع، معادن و امکاناتی که اینها می

تمامِ این منابعی که در اختیار انسان است اینها مال خودش . هاي کار و تولید ثروت تکنولوژي و ایجاد زمین

دش اینها را به وجود نیاورده، خودش اینها را خلق نکرده، خداوند اینها را در اختیار او گذاشته نیست، خو

براي اینکه به وسیلۀ اینها او . براي چه چیزي در اختیار او گذاشته است؟ براي اینکه او را امتحان کند. است

او به نیابت از   ن منابع براي او نیست،بنابراین انسان از این جهت خلیفه اهللا است که ای. را به کمال برساند

خدا باید در این راه تصرف کند، وقتی به خالفت و نیابت از جانب خدا می خواهد در این منابع روي زمین و 

ثروت ها تصرف کند الزمه اش این است که باید رضاي او را درنظر بگیرد، باید ببیند که او این ثروت ها را 
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اگر در این مسیر درست حرکت کرد، در مسیر استخالف  خواهد،  و از او چه می چرا در اختیار او گذاشته

 . درست گام برداشته، اگر نه خود را فاسد کرده و از میان برده

 . براي این که این مفهومِ خالفت عمومی انسان ها روشن تر شود آیاتی را می خوانیم

 : می خوانیم 7در سورة حدید آیه  مثالً

و انفاق ( و أَنفقُوا ممّا جعلَكم مّستخلَفني فيه) به خدا و رسولش ایمان بیاورید( للَّه و رسولهَءامنوا بِا

یعنی اموالی که در اختیار شما است، ) کنید از آنچه که خداوند شما را خلیفه خودش قرار داده دربارة آنها

ایمان بیاورید به خدا و ( َءامنوا بِاللَّه و رسولهست، خطابش به همه ا. شما در این اموال خلیفۀ خدا هستید

پس همۀ انسان ) آنها قرار داده انفاق کنید رسول و از آنچه که خدا شما را خلیفه خودش قرار داده دربارة

ها، هرکسی که خدا چیزي و مالی در اختیار او گذاشته و جوامعی که خداي تعالی ثروت ها و سرزمین ها را 

 .ختیار آنها گذاشته، اینها از این حیث خلیفه اهللا هستنددر ا

او کسی است که شما را خلیفه (  و هو الَّذي جعلَكُم خالئف الْأَرضِمی خوانیم 165در سورة انعام آیه 

) بعضی شما را بر بعضی برتري داده (و رفَع بعضكُم فَوق بعضٍ درجات ) هاي روي زمین قرار داده

ي ما آتاكُمف كُملُوبيپس ) براي اینکه در آنچه که به شما عطا کرده و به شما داده شما را امتحان کند( ل

ت گذاشته و او را  ه از این جهت که خداي تعالی به انسان منّ این استخالف به خودي خود فضیلتی نیست، البتّ

اما . رمنا بنی آدم ، به او کرامت را داده که او را خلیفه خودش قرار داده فضیلت استگرامی داشته و لقد ک

شود، موقعی برتر از سایر موجودات می شود  به صرف این نوع استخالف انسان برتر از سایر موجودات نمی
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ار انسان و جامعه هایی که خدا در اختی اش بر بیاید یعنی اموال و ثروت که این استخالف را به خوبی از عهده

 . گذاشته آنها را در راهی که او می خواهد و به آن گونه اي که او می خواهد مصرف کند

 می خوانیم  14در سورة یونس آیه 

شما را بعد از آنها خلیفه قرار ( ف تعملونيمث جعلناکم خالئف فی االرض من بعدهم لننظر ک

 ) دادیم تا ببینیم که شما چگونه عمل می کنید

  زمین از آنِ کند به ما، آیندة زمین است که بر مبناي آنچه که قرآن کریم معرفی می  باز مبناي دیگر آیندةو 

قین خواهد بود، پس . اینها مبانی نظري کالنِ دکترین انتظار هستند  صالحان، نیکان، پاکیزگان، مؤمنان و متّ

 . انی کالنی نظریه دکترین انتظار هستندتوحید، والیت، تداومِ حیات، استخالف و آیندة روشنِ زمین مب
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 »هفتمجلسه «
 بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ

دکترینِ انتظار بود که آن را تا   دانید در درس گذشته بحثمان دربارة مبانی نظري کالنِ همان طور که می

  حیات، استخالف و آیندة حدودي که امکان داشت تبیین کردیم که عبارت بودند از توحید، والیت، تداوم

و اما مبانی دیگرِ نظري دکترینِ انتظار که الزم است یک مقداري دربارة آن بیشتر بدانیم، چرا . روشن زمین

یعنی صرفاً به مباحث نظري نمی پردازد بلکه یک  که دکترینِ انتظار یک تئوري و نظریه صرف نیست، 

خواهد راه عمل را هموار بکند و روشن بکند که برنامۀ  یاي است که نگاهش به عمل است، م تئوري و نظریه

توانیم به عنوانِ مبانی  ما چیست و چه باید بکنیم، از این جهت هم دکترین انتظار مبانی دارد، که اینها را می 

 .خورد و شاید هم مبانی اصلی دکترین انتظار بنامیم

انتظار و یکی از  یکی از مفروضات در دکترینِیعنی . یکی از این مبانی صف بندي تاریخی حق و باطل است

اصول موضوعه ، یکی از مباحث بدیعی که خیلی روشن و واضح است اگرچه تاریخ خیلی این مسئله را باز 

نکرده است و بگونه اي تاریخ توسط شاید در بعضی از عرصه ها شیاطینی نگاشته شده است که عمداً  

تاریخ را صرفاً تاریخ تمدن ها، تاریخ تالش بشر براي   نند و پاك کنند،خواستند این نگاه را به تاریخ حذف ک

یعنی . تاریخ را تاریخِ کسانی که تالش براي رسیدن به قدرت انجام داده اند  زنده بودن یا بدتر از آن صرفاً

عنوان تاریخ  تاریخ ملوك و پادشاهان و انسان هاي قدرتمند و انسان هاي ظالم و جبار و ستمگر را اینها را به

گروه  2در حالی که حقیقت این است که تاریخ برآیند و تصویرِ رویارویی و صف آرایی . مطرح کرده اند

گروه کسانی که به دنبال این بودند که حقّ و حقیقت را زنده کنند ، فضیلت ها را زنده کنند و  1. بوده است

رسیدن به هدف نهاییشان که عبودیت است آماده  حاکمیت الهی را در جهان پیاده بکنند، انسان ها را براي
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به خاطر اینکه اسیر   بکنند و دسته دوم کسانی که به خاطر وابستگی شان به دنیا، دلبستگی شان به دنیا،

شهوت ها و خشم هاي خودشان بودند، به خاطر اینکه دلم می خواهدهاي آنها و استکبار هاي آنها و خشم و 

منابع و ثروت ها را   کشانده که بر دیگران سیطره و تسلط پیدا کنند، دنبال این میغضب آنها ، آنها را به 

این دو گروه به طور طبیعی رویاروي هم قرار می . خودشان بکنند همه را براي خود بکنند و دیگران را بردة

ینِ انتظار گیرند چون اهدافشان ضد همدیگر است و اینها نمی توانند با همدیگر جمع شوند از نظر دکتر

مبناي اصلی یکی از مبانی موضوعی ، اصول موضوعی است که اولین مبناي نظري خرد خودمان را مطرح می 

مکتب وجود  2یعنی از ابتداي تاریخ بشر . کنیم در دکترینِ انتظار صف بندي تاریخی حق و باطل است

وي خداي تعالی و  انبیاء هم آن را داشته است یکی مکتب الهی ، مکتبی که آماده به انبیاء عرضه شده از س

. و انسان هاي صالح و انبیاي الهی تالش کردند که این مکتب را گسترش دهند. به بشریت عرضه کرده اند

دوم مکتب شیطانی ، مکتبی که بعدها به ترتیب ساخته شد، مکتبی که بر مبناي هوس و بر مبناي شهوت و 

خط از ابتداي تاریخ  2این . و برتري جویی بنیاد گذاشته شده بر مبناي خشم و بر مبناي استکبار و  علو

 2طول تاریخ بشر بوده، بنابراین تقابل این  تقابل حق و باطل بیک حقیقت مسلم در همۀ. وجود داشته است

یعنی دکترینِ . مکتب، صف آرایی این دو اردوگاه چیزي است که مبناي اولی نظري دکترین انتظار است

ي این که تاریخ را این گونه می بیند که در طول تاریخ این دو جریان همیشه مقابل هم بوده انتظار بر مبنا

جریانِ تاریخی چرا به وجود آمده اند و  2اند این دکترین بر این مبنا به وجود آمده تا نشان بدهد که این 

 . خواهند رسید کدام یک به پیروزي  هدفشان چیست و چگونه با هم رویاروي خواهند شد و  نهایتاً

دومین مبنایی که به عنوان مبناي نظري خرد دکترینِ انتظار می توانیم معرفی کنیم وحدت، پیوستگی و 

در روي زمین در هر زمان همیشه یک حجت از جانب خداي تعالی وجود داشته و . تسلسل والیت حقّ است
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از طرفی این مکتبِ الهی را و آن دینِ هیچ گاه زمین از حجت ِ الهی خالی نبوده، این حجت کسی بوده که 

الهی را پرچم دارش بوده و هر کسی که می خواهد دین الهی را به حق بشناسد باید  زیر این پرچم قرار 

بگیرد و دوم اینکه این حجت الهی  پرچم دار مبارزة  براي تحقق اهداف دین و برقراري حاکمیت عادالنه 

بنابراین این تسلسل . با آن مکتب باطل و مکتب شیطانی قرار دارد  مبارزةبوده و در نقطۀ اولی و سر پیکان 

 .والیت که هیچگاه زمین از حجت خالی نبوده یکی دیگر از مبانی دکترین انتظار است

از این چه نتیجه اي می گیریم؟ این نتیجه را می گیریم که در همیشه تاریخ، رهبري که حجت الهی بوده 

وظیفۀ ما این .  این رهبر وجود دارد و حضور دارد و وظیفۀ ما شناختن او است ز هم قطعاً وجود داشته و امرو

ما این است که  تحت والیت و رهبري او قرار  است که فرماندهان زیرمجموعۀ او را بشناسیم و وظیفۀ

 .بگیریم

چی؟ یعنی اینکه ما در یعنی . مبناي نظري سوم دکترین والیت حاکمیت فقه سیاسی بر تمامی ابعاد فقه است

روایات فراوانی در اصول کافی و سایر . دین شاید یک برآیندي از آن در فقه باشد دسته بندي هایی داریم

مجامع روایی ما  وجوددارد که اینها با این عبارت شروع می شوند بنیه اسالم علی خمس  یا خمسه الشیاء، 

در تمامِ این . روزه، حج و  والیت است  شمرده اند که نماز، زکات، نوعاً این پنج مبنا را  اسالم پنج مبنا دارد،

که نماز، زکات، روزه هست  که گاهی . تاي اولی  گاهی یکی از آنها ممکن است عوض شود  4روایات در 

این روایات یا   در تمامِ. ممکن است که به جاي اینها جهاد ذکر شده باشد ولی والیت همیشه ذکر شده است

ر اینها که یک مقدار مفصل تر هستند یک نقطۀ مشترك وجود دارد و آن این که در بین این پنج مبنا  در اکث

یعنی والیت بر . آنها تفوق و برتري دارد آنهاي دیگر مهم تر و بر همۀ  آخرین آنها که والیت است از همۀ

 .ین مبنا پایه ریزي شده استبر هم انتظار هم دقیقاً   دکترینِ. ابواب دیگر  تفوق و برتري دارد  همۀ
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اگر کسی . در نتیجه در دکترینِ انتظار همۀ رفتارهاي انسان باید تحت والیت ولی و رهبري  الهی قرار بگیرد

به احکامش به مسائل . تکالیف دین عمل می کند گمان بکند که به همۀ ابواب فقه عمل می کند،  به همۀ 

 . حث اخالقی و مباحث انسانی همۀ اینها را پیش می بردمربوط به نماز، روزه،  زکات و حج و مبا

اما در عرصۀ والیت اگر کوتاه آمده باشد  ولی اش را نشناخته باشد اعمال او، تک تک اعمالش تحت والیت 

و رهبري اون ولی الهی نباشد، چنین کسی اساساً از دایرة دین خارج است اگرچه از نظر خودش همۀ احکام 

  به بیانِ دیگر همۀ. اون موارد دیگر تحت والیت معنی پیدا می کند می کند،  چرا که همۀ دین را دارد اجرا

 . آن مبانی دیگر اسالم  تحت هدایت و ارشاد والیت می توانند انسان را به کمال برسانند

آن روزه اي که سایۀ والیت در آن نباشد، حجی که روح والیت در   نمازي که سایۀ والیت بر آن نباشد،

جهادي و زکاتی و انفاقی که تحت تدبیر والیت صورت نگیرد انسان را به هدفش خودش که  . نباشد

بنابراین مبناي آخر ما در مبانی نظري والیت . رساند عبودیت است و رسیدن به خالقت الهی است هرگز نمی

رهبري ، رهبري سیاسی است که اگرچه این والیت در مبانی کالن هم وجود داشت اینجا مشخصاً به عنوان 

 . و الهی و اجتماعی چه در واقع رهبري معصوم است تجلی پیدا می کند  و تسلسل این والیت ها

 . در آینده، مبانی عملی دکترین انتظار را مطرح خواهیم کرد

در این درس مبانی خرد و غیر کالن مبانی نظري را بررسی کردیم که این مبانی عبارت بودند از یک صف 

دوم وحدت، پیوستگی و تسلسل والیت حق، و سوم حاکمیت فقه  سیاسی بر . ي تاریخی حق و باطلبند

 . تمامیِ ابعاد فقه 

امیدواریم که این سلسله بحث ها بتواند بینش ما را نسبت به موضوعِ انتظار عمق ببخشد و مارا از سربازان 

 . واقعی حضرت مهدي قرار بدهد
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 »هشتمجلسه «
مِ اللَّهیمِ بِسنِ الرَّحمالرَّح 

امیدواریم این بحث ها بتوانند راهشگا باشند در جهت امور بخشیدن به مبحث انتظار و اینکه ما بتوانیم 

انتظار ارائه بکنیم و از این  منظومۀ معارفی خودمان را در بحث دین در قالب یک دکترین به نام دکترینِ

مسائل و آالم بشریت  و پایان همۀ) ع(فرج حضرت ولی عصر رهگذر بتوانیم منتظري واقعی براي ظهور و 

 .باشیم

مبانی نظري و . بخش تقسیم کردیم 2که مبانی را به . در چند درس گذشته بحثمان مبانی دکترینِ انتظار بود

مبانی نظري خرد و مبانی نظري کالن که اینها را . بخش تقسیم کردیم 2مبانی نظري را هم به . مبانی عملی

برنامه هاي گذشته مطرح کردیم ، در این برنامه و در این درس مبانی عملی نهضت انتظار را بررسی در 

 .خواهیم کرد

مبنا را  2مبنا است یکی آرمان گرایی و دیگري واقع بینی، قبل از اینکه ما این  2مبانی عملی دکترینِ انتظار 

آوري می کنیم که ما در مبناي نظري دکترینِ انتظار گفتیم که اولین مبناي خرد نظري ما  تشریح کنیم یاد

تاریخ عبارت از رویارویی این جبهه، حقیقت این است که . جبهۀ حق و باطل بود 2صف بندي و رویارویی 

و . ها و همۀ ارزش ها قرار دارد و در طرف دیگر همۀ رذیلت ها و  پستی ها فضیلت که در یک طرف همۀ 

هدف مهم بود که یکی عبودیت بود، دوم  3هدف دین است   گقتیم که هدف دکترین انتظار که تبیین کنندة

جهان بود و مقدمۀ همۀ اینها که به عنوانِ هدف اولی  امنیت در همۀ استقرار دین و برقراري  دین و امنیت، 

شود عبارت بود از تالش براي برقراري حاکمیت عادالنۀ  براي همۀ انبیا، و هدف اولی براي دین مطرح می

 . جهان تحت یک مدیریت اداره شود تا بستري براي تحقق اهداف دین فراهم شود یعنی اینکه همۀ. الهی 
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مبناي عملی باید توجه داشته باشیم، اول آرمان  2ینکه این هدف تأمین بشود ما در دکترینِ انتظار به براي ا

خواهند آن هدف بزرگ را که برقراري  و رهبرانی که می گرایی، یعنی آن صالحان و آن متقین و آن انبیاء 

خواهند آن را برقرار بکنند  جهان و ایجاد یک مدیریت الهی در همۀ گسترة گیتی است می عدالت در همۀ

یعنی قلباً به این آرمان اعتقاد داشته باشند و باید قلباً اعتقاد داشته باشند که این هدف . باید آرمانگرا باشند

محقق خواهد شد و با یک امید سرشار و الیزال به صورتی جهاد گونه براي رسیدن به آن آرمان تالش 

این آرمان را باید در دل بپرورانند و براي . حق فراگیر و پایدار استآرمان ما همان تشکیل دولت . بکنند

اینکه ایمان به این آرمان داشته باشند و براي اینکه قلبشان با این آرمان کامالً خو گرفته باشد باید نسبت به 

مان آن معرفت هم داشته باشند و در سایۀ یک معرفت و یک شعور و یک بینش بسیار قوي باید به این آر

اگر کسی نسبت به این آرمان تزلزل داشته باشد و احساس بکند که این یک آرمان . و باور رسیده باشند

 . دوردستی  است که هرگز بشریت دستش به آن نخواهد رسید چنین کسی نمی تواند جزء منتظرین باشد

ان بزرگ باشند و به تحقق بنابراین مبناي دکترین انتظار آرمان گرایی است و کسانی که به دنبال این آرم

 .  این مبناي اول بود. آن ایمان داشته باشند می توانند در این نهضت حضور پیدا بکنند

یعنی نباید . مبناي دوم واقع بینی است یعنی چی؟ یعنی اینکه آن آرمان نهایی را نباید برایش عجله کرد

  نه، موانع جدي وجود دارد راه پر سنگالخ است،. توانیم بالفاصله به این آرمان برسیم گمان بکنیم که ما می

ق شود اند که اجازه نمی راه پر مانع است، شیاطینی در مسیر کمین کرده . دهند که به سادگی این آرمان محقّ

خوب حاال که چنین وضعیتی وجود دارد باید چکار کرد؟ مبناي دوم دکترین انتظار واقع بینی است، یعنی 

د، نباید بر این واقعیت چشم را بست، نباید بگوییم که ما چشممان را می بندیم و باید این واقعیت را دی

. حرکت می کنیم، و باید به همین زودي به مقصد و نتیجه برسیم و این دولت الهی در جهان باید برقرار شود
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به قول معروف  باید در هر زمانی بررسی کرد و برانداز کرد،  نه باید شرایط را دید، باید واقعیت را دید،

ترتیبِ نیروي دشمن را باید دید، باید ببیند که موانع چه چیزهایی هستند؟ دشمن چه کسانی هستند؟ و آنها 

براي جلوگیري از این هدف چه توانی دارند؟ چه صف آرایی کرده اند؟ چه امکاناتی دارند؟ چه تجهیزاتی 

؟ االن چگونه دارند حرکت می کنند؟ در سطح االن استراتژیشان چی هست؟ االن تاکتیکشان چیست دارند؟ 

منطقه اي از چه ابزارهایی استفاده می کنند؟ در سطح جهانی از چه ابزارهایی استفاده می کنند؟  

فرماندهانشان در هر کدام از این بخش ها چه کسانی هستند از این طرف کسانی که باید در این مسیر 

از نظر آمادگی فکري، آمادگی  د، مردم در چه وضعیتی هستند، همراه باشند و این نهضت را پیگیري بکنن

علمی، آمادگی  ذهنی، آمادگی به لحاظ همت ، آمادگی به لحاظ درك و شعور، وضعشان نسبت به 

ت و جدیت مورد بررسی قرار بگیرد تا  زندگیشان، فرهنگشان،  اقتصادشان چیست؟ همۀ اینها باید با دقّ

ت را به سرانجام برسانیم در این میان مهمترین واقعیت وضع و شرایط مردم و اینکه ما بتوانیم این نهض

به هر میزانی که مردم آماده باشند بر حجت خدا تکلیف است که به همان میزان . میزان آمادگی آنهاست

 یعنی اگر انسان ها. کار را دنبال کند و اگر مردم آماده نباشند تکلیف چیست؟ تکلیف ایجاد آمادگی است

توانیم   اگر مردم آماده نیستند نمی. آماده یک قیام جهانی براي برقراري این حاکمیت هستند باید قیام کرد

اینکه آماده نیستند دست به دست بگذاریم بلکه وظیفۀ همگان ، وظیفۀ صالحان ایجاد این آمادگی   به بهانۀ

در بحث واقع بینی به عنوان یک مبنا در . است یعنی باید بشناسند که چگونه باید این آمادگی را ایجاد کرد

امروز باید دید که چه استراتژي و چه تاکتیکی و چه راهبردي می . دکترین انتظار باید شرایط را سنجید

گاهی اوقات استراتژي استراتژي است باید فریاد باشد گاهی . تواند ما را یک قدم به هدف نزدیکتر بکند
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گاهی اوقات بلند پروازي کردن باید  هی اوقات کوتاه آمدن باید باشد ،گا. اوقات باید سکوت باید باشد

 . باشد

خودش ) ص(تاریخ سیاسی زندگی  آن حضرت از شروع بعثت تا زمان رحلت آن بزرگوار ) ص(رسول خدا 

. آن روز که در ضعف چگونه حرکت کند. به ما نشان می دهد که چگونه باید واقع بینی را در عمل پیاده کرد

.  آن روزي که سرزمین پیدا می کند چگونه باید حرکت کند.روزي که یاور ندارد چگونه باید حرکت کند آن

اگر دشمن حمله کرد باید چه بکند؟ اگر دشمن نیرنگ کرد چه باید بکند؟ درجریانی  مثل حدیبیه تکلیف 

مامِ تک تک این اتفاقات که چیست آیا باید کوتاه آمد و صلح کرد و  یا باید جنگید؟ در ماجراي فتح مکه، ت

تک تک اینها به ما این درس ) ع(ائمه  در زندگی این بزرگواران وجود دارد و همچنین در تاریخ زندگی همۀ

را می دهد که مهم ترین مبنا در دکترین انتظار واقع بینی است یعنی دیدن شرایط، نه اینکه شرایط را 

 . دن شرایط همان واقع بینی استنادیده بگیریم و چشم بسته حرکت کنیم این دی

واقع  -2آرمان گرایی  و  -1: بنابراین مبانی عملی نهضت انتظار یا مبانی عملی دکترینِ انتظار عبارتند از 

 بینی 
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 »نهمجلسه «
 بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ

ر است که تابحال در درس همان طور که می دانیم در جلسۀ قبل موضوع بحث ما  در زمینۀ دکترینِ انتظا

هاي گذشته ضمن تبیین چهارچوب کلی درسمان و بحثمان مفاهیم دکترین، انتظار و مهدویت را با هم 

بررسی کردیم، اهداف دین را در نگاه دکترین انتظار با هم بررسی کردیم، منابع دکترین انتظار را هم 

 . ا هم مورد بررسی قرار دادیممطرح کردیم و مبانی نظري و مبانی عملی نهضت انتظار ر

در این درسمان با یاري آفریدگار مهربان تالش می کنیم که یکی از بحث هاي نظري جدي در دکترین 

انتظار را که ما در مبانی نظري فقط اشاره اي به آن کردیم تحت عنوان استخالف یک مقداري بیشتر بازش 

واژة استخالف به معناي جانشین کردن و . تخالف داردبکنیم به خاطر اهمیتی که در این دکترین واژة اس

مثل اینکه آفریدگار جهان کسی یا قومی را در زمین جانشین کند مثالً در آیۀ مبارکۀ . خلیفه قرار دادن است

که بنی اسرائیل به قَالُواْ أُوذينا من قَبلِ أَن تأْتينا ومن بعد ما جِئْتنا سورة اعراف می خوانیم که  129

گفتند که قبل از آن که تو بیایی ما سختی کشیدیم و اذیت شدیم و بعد از آمدن تو هم )  ع(حضرت موسی 

همینطور که این قسمت آیه بسیار قابل تأمل است که مربوط به بحث ما فعالً نمی شود اما پیشنهاد می شود 

عه اي را به ما معرفی می کند که این جامعه در که شما حتماً روي این مطالعه کنید که قرآن کریم جام

اي که تنبل هستند، جامعه اي که رهبرشان را به خوبی نمی شناسند و او  نهضت انتظار کم آورده اند ، جامعه

ی به رهبرشان نق هم می زنند را در سختی که این باید مقداري بررسی شود که در . ها تنها می گذارند و حتّ

ه هاي اینکه جامعه به آن شناختی برسد که بجاي اینکه آن حرف ها را بزند بعکس از آن دکترین انتظار را
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حرفهاي امید بخش به رهبرشان بزند ، و بگوید که ما در هر مسیري که تو بگویی حرکت می کنیم و هرچه 

 . دهیم ، بقول معروف از تو به یک اشارت از ما به سر دویدن تو بگویی ما انجام می

که امید است قَالَ عسى ربكُم أَن يهلك عدوكُم ويستخلفَكُم في اَألرضِ : ه این است کهادامۀ آی

،  تا َفَینُظَر َکْیَف َتْعَمُلوَن. که خداي تعالی دشمنان شما را نابود کند و شما را در زمین خلیفه قرار دهد

استخالف چند   ما در مسئلۀ. عناي خلیفه قراردادن استبنابراین استخالف به م. بنگرد که شما چه می کنید

، یعنی اینکه خلیفه، خلیفۀ چه کسی قرار می گیرد و یکی مستخلف هست ، مستخلف عنهجهت داریم یکی 

شود و یکی مسختلف فیه، یعنی این خلیفه در چه چیزي خلیفه می شود یعنی  یعنی آن کسی که خلیفه می 

یعنی هرجا که . بود؟ در قرآن کریم نوعاً مستخلف عنه خداي تعالی است گسترة خالفت او کجا خواهد

بحث از خالفت شده همیشه خداي تعالی کسی است که خالفت از جانبِ او است یعنی دیگران خلیفۀ او 

، اي داود ما ضِ يا داوود إِنا جعلْناك خليفَةً في الْأَرسوره ص می خوانیم  26مبارکه   در آیۀ  مثالً. هستند

می شود خلیفه اما خلیفه چه کسی ؟ روشن است ) ع(تو را خلیفه قرار دادیم در زمین، که در اینجا داود 

في خلیفه همان کسی که او را خلیفه قرار داده یعنی خلیفۀ خداي تعالی، اما حیطۀ خالفت او چیست؟ 

می خوانیم که   سورة نمل، 62در آیه مبارکه  یا فرض کنید که. خالفت او زمین است ، یعنی گسترةالْأَرضِ

یعنی یا کسی که دعاي مضطر را اجابت می کند این   ،أَمن يجِيب الْمضطَر إِذَا دعاه ويكْشف السوَء 

آیات قبل است که یعنی کدام یک از اینها شایسته تر هستند براي توجه یا معلوم است آن کسی که  در ادامۀ

و شما را خلیفه  ويجعلُكُم خلَفَاء الْأَرضِر  را اجابت می کند و گرفتاري را برطرف می کند و دعاي مضط
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قرار می دهد خلیفۀ زمین، اینجا هم روشن است که آن کسی که خلیفه قرارمی دهد خداي تعالی است و 

 .ر می دهدخطابش هم به مؤمنین و به انسان ها است و شما مؤمنین را خلیفۀ روي زمین قرا

. یعنی کسی که خلیفه خلیفۀ او می شود  در این آیات این خداي تعالی است که مستخلف عنه است،  نوعاً

  علت این که ما تاکید می کنیم به این مطلب این است که در بعضی از ترجمه ها مشاهده می شود که نوعاً

قوم دیگر می شوند که   ی یک قومی خلیفۀوقتی که خلیفه را معرفی می کنند می شود خلیفۀ پیشینیان، یعن

البته داریم من بعد آن قول ، یعنی بعد از آن قوم، ولی نداریم . در قرآن کریم ما هرگز چنین چیزي داریم

وربك الْغنِي ذُو الرحمة إِن يشأْ سورة انعام می خوانیم  133مثالً در آیه . که خلیفۀ آنها می شوید

كُمبذْهاء يشا يكُم مدعن بم فلختسيیعنی پروردگار تو آن باعزت و آن غنی است که داراي  و ،

یعنی او بی نیاز است او نیازي به اینکه کسی را خلیفه قرار دهد ندارد اگر هم کسی را خلیفه . رحمت است 

انش یضربهم،  اگر بخواهد . برسدرشد کند و  به مقامی   قرار می دهد براي اینکه آن خلیفه به جایی برسد،

همه شما را می برد یعنی اینکه اگر شما خلیفۀ خوبی براي خدا نباشید و بر طبق خواسته و رضاي او  خلیفه 

ويستخلف من خوبی براي خداي تعالی نباشید و بر وفق رضا و خواسته او عمل  نکنید شما را می برد 

 .لیفه قرار می دهد بعد از شما هر کسی را که بخواهدو  خ بعدكُم ما يشاء كَمآ

را خیال کردند منظور این است که کسان دیگري را خلیفه  من بعدكُممتاسفانه بعضی از مترجمین اینجا 

آن انسان هاي ناسپاس و کافري که خوب خالفت نکرده اند   شما می کند در حالی که قرار نیست خدا خلیفۀ

چرا؟ براي اینکه خلیفه باید از طرف مستخلف عنه عمل بکند اگر خدا عده اي را . ها بکندکسانی را خلیفه آن

آن افراد کافر شوند یعنی از طرف آنها باید عمل کنند که  خلیفه اقوام کافر بکند یعنی آن افراد باید خلیفۀ 
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افر یا قومی بشود که لذا هیچ جاي قرآن کریم هم نداریم که قومی خلیفه قوم ک. این صحیح نیست  قطعاً

 . عذاب شدند و نابود شده اند

یعنی آن کسی . در قرآن کریم مستخلف عنه خداي تعالی است  دربارة مستخلف عنه صحبت کردیم نوعاً

و در قرآن کریم . خداي تعالی است  او می شود این او معموالً  او خلیفه می شود و خلیفۀ که خلیفه از طرف ِ

خودش است نه خلیفۀ کس دیگر یا  شما را خلیفه قرار دادیم منظور خلیفۀ: رمایدهرکسی که قرآن می ف

 .  قوم دیگر خلیفۀ

مستخلف فیه که عرض کردیم گاهی اوقات گسترة زمین است که آیه اش را خوانیدم ، گاهی اوقات دارایی 

به خدا و وا بِاللَّه ورسوله ، آمن: فرماید  سوره حدید که می 7آیه خوانده بودیم که  آیه   ها است که قبالً

انفاق کنید از آنچه که خداي تعالی شما را   وأَنفقُوا مما جعلَكُم مستخلَفني فيهرسولش ایمان بیاورید و 

اینجا مستخلف عنه خداي تعالی است و مستخلف ما هستیم و مستخلف فیه . در بارة آنها خلیفه قرار داده

سرزمین و . اما در بیشتر موارد مستخلف فیه در حقیقت اختیارات حکومتی است . رایی ها هستنداموال و دا

 . خالفت است به این معنا اشاره دارد حاکمیت بر روي سرزمین است که اکثر آیاتی که دربارة

ون فرصت  البته عباراتی هم ما معادل استخالف داریم که ما فقط فهرست بعضی از آنها را مطرح می کنیم چ

 . کم است شما خودتان مراجعه به قرآن کریم بکنید

ولَقَد كَتبنا في الزبورِ من بعد الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرض : سوره انبیاء  105وراثت در آیه مبارکه  مثالً کلمۀ

که وارث زمین می شوند یعنی این. ها  معادل همان استخالف استيرِثُها ، این  يرِثُها عبادي الصالحونَ

ونرِيد أَن نمن علَى الَّذين استضعفُوا في الْأَرضِ امامت هست . اینکه خلیفه بر روي زمین می شوند
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نيارِثالْو ملَهعجنةً ومأَئ ملَهعجنةًسورة قصص است که اینجا  5که این هم در آیۀ   ومأَئ ملَهعجنآنها  و

را پیشوایان زمین قرار می دهیم یعنی خلیفه اي بر روي زمین قرار می دهیم البته معناي آن نیست و معادل 

عبارت   سورة انعام، 6سورة مائده کلمه تمکین در آیۀ   55و همچنین کلمۀ والیت در آیۀ مبارکۀ . آن است

تسيا ويما أَلذَابع كُمبّذعوا يرنفا إِلَّا تملْ قَودبكُمراگر شما با سرعت حرکت نکنید به سمت   غَي

اردوگاه شما را عذاب دردناکی می کند و قوم دیگري را  تبدیل شما می کند یعنی شما را می برد و قوم 

 54و همچنین در آیه مبارکه کند که اینجا هم استبدال معادل استخالف هست   دیگري را جایگزین شما می

يا أَيها الَّذين آمنواْ من يرتد منكُم عن دينِه فَسوف يأْتي اللّه بِقَومٍ : فرماید  سوره مائده که می

هونبحيو مهبحرساند چرا اگر اي مومنین اگر کسی از شما مرتد شود خیال نکنید که ضرري به خدا می.  ي 

که خداي تعالی در آینده قومی را به جاي شما خواهد آورد که خدا آنها را دوست دارد و آنها هم خدا را 

آورد خدا یعنی  میيأْتي اللّه   دوست دارند و ویژگی هایی دارند که به خود آیه مراجعه کنید اینجا کلمۀ

 . زمین قرار می دهد آنها را خلیفه 

ولَنسكننكُم دارد   14در آیه ) ع(در سورة ابراهیم  14و  13در آیه مبارکه اسکان هم همین طوراست  واژة

ضیعنی هروقت رسوالنی می آمدند دشمنان و کفار با آنها پرخاش می کردند  و تهدید می کردند و  اَألر ،

یم  و خداي تعالی به این صالحان و رسوالنش وحی می کرد که نگران نباشید آنها را از بین می بر

مهدعن بم ضاَألر كُمننكسلَنکه این ساکن قرار . ، بعد از آنها شما را ساکن روي زمین قرارمی دهیم و

 . دادن بر روي زمین معادل همان استخالف است
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 »دهمجلسه «
 بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ

در جلسۀ قبل مفهوم استخالف و اصطالحات معادل . استخالف است درس این جلسه ما ادامه بحث در زمینۀ

عنه و مستخلف فیه باشند را با  استخالف را با هم مرور کردیم و همین طور طرفین استخالف را که مستخلف

 .در این درس می خواهیم انواع استخالف را در قرآن کریم مطرح بکنیم. نمونه اي از آیات معرفی کردیم

ستخالف یکی از مهم ترین بحث ها است که یکی از مبانی نظري بسیار مهم در دکترینِ انتظار بحث ا

نوع  3ما در قرآن کریم با . دکترین انتظار است یعنی دکترین انتظار یکی از مبانیش مسئله استخالف است

هم به آن اشاره کردیم که عبارت   یک نوع استخالف آن استخالفی است که قبالً  استخالف مواجه هستیم،

بر اساس سنت الهی هر قوم و ملتی یک مهلت و . از استخالف یک قوم و یک ملت در بخشی از زمین است

 . که وقتی اجلشان برسد یک لحظه کم و زیاد نخواهد شدلكُلِّ أُمة أَجلٌ هر ملتی اجلی دارند . اجلی دارند

  49سوره یونس آیه مبارکه 

ی می دهد به آنها قدرت و تسلطی می دهد، سرزمینی را در   در این مهلتی که خداي تعالی به هر قوم و ملتّ

یک ثروتی که در واقع ثروت فرهنگی و   هایی را در اختیارشان می گذارد، ثروت  اختیارشان می گذارد،

حاکمیت در حقیقت آزمونی است  این امکان و این  گذارد، مادي و تمدنی است اینها را در اختیار اینها می

تا با بهره گیري از این فرصت به عدالت و حقیقت روي بیاورد و با ظلم و گناه از بندگی خداي . براي آنها

ها  در نوع آیاتی که به این نوع از استخالف اشاره دارد توجه شده است که این امت. تعالی خارج نشوند

آنها در این سرزمین ها ساکن بودند و باید از سرنوشت آنها  وارث اقوام و امت هایی هستند که پیش از

 ،إِذْ جعلَكُم خلَفَاء من بعد عادواذْكُرواْ : عبرت بگیرند به عنوان مثال خطاب به قوم ثمود می فرماید 
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نه . عاد یعنی اي قوم ثمود یاد بیارید و حواستان باشد که خداي تعالی شما را خلیفه قرار داد بعد از قوم

چرا به قوم عاد اشاره   اینکه شما را خلیفه عاد قرارداشت نه اشتباه نشود خلیفه خدا، اما کی؟ بعد از عاد،

 من بعد عادآنها چکار کردند؟ من بعد عاد و    کند؟ می خواهد به اینها بگوید که عبرت بگویید، می

تتخذُونَ من سهولها قُصورا  جا داد،  زمین داد،  نا داد،و به شما در روي زمین سک وبوّأَكُم في اَألرضِ

فَاذْكُرواْ آالء  که کارهایی که در اینجا می کنید براي خانه سازي و شهرسازي اماوتنحتونَ الْجِبالَ بيوتا 

 و مبادا نعمت هاي خدا را فراموش کنیداللّه  ينفِْسدضِ مي اَألرا فثَوعالَ تدر روي زمین به دنبال ، و

 .  74فساد نباشید تالشتان براي فساد نباشد سوره اعراف آیه 

قوم عاد از طرف خداي تعالی خلیفه بودند و آنها درست   ببینید این آیه شریفه به قوم ثمود می گوید که قبالً

 .یرید از آنها و االن شما خلیفه هستیدعمل نکردند و نابود شدند عبرت بگ

واذكُرواْ إِذْ :   فرماید می  69یا خطاب به همین قوم عادي که اینجا اشاره شده بود در سوره اعراف آیه

اي قوم عاد شما را بعد از قوم نوح خداي تعالی خلیفه قرار داد   جعلَكُم خلَفَاء من بعد قَومِ نوحٍ

وظیفه شما فَاذْكُرواْ آالء اللّه لَعلَّكُم تفْلحونَ به شما بسیار گسترش داد  الْخلْقِ بسطَةً وزادكُم في 

 .که این نعمت ها از جانب خداي تعالی است این است که بدانید

اي ،  وهو الَّذي جعلَكُم خالَئف اَألرضِ: می فرماید 165یا خطاب به امت اسالم در سوره انعام آیه 

و بعضی از ورفَع بعضكُم فَوق بعضٍ درجات امت اسالم خدا است که شما را خلیفه روي زمین قرارداد 

براي امتحان، حواستان باشد فکر نکنید که خدا لِّيبلُوكُم في ما آتاكُم  شما را بر بعضی دیگر برتري داد  
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نه شما را خلیفه خودش قرار داده تا . به شما نعمت دهداز شما خوشش آمده و همین طوري خواسته 

 . امتحانتان بکند

این ثروت فی نفسه ارزش . مثل ثروت می ماند. پس این خالفت فی نفسه ارزش نیست بستگی به ما دارد

ماند عمر فی  عمر می  نیست، اگر خدا به کسی ثروت داده باشد این ثروت را داده براي امتحان، مثل خود

خدا این عمر را براي . بستگی به این داره که انسان این عمر را در چه راهی مصرف کند. ارزش نیست نفسه

 .امتحان به انسان داده

اسختالف عمومی است و در این اقوام و جوامع از طرف خداي تعالی   از نظر قرآن کریم یک نوع استخالف،

اختیار آنها گذاشته براي امتحانشان  است یک مهلتی خالفت دارند یعنی اینکه ثروت ها و منابعی که خدا در 

به حرف عقل گوش کردند   کنند اگر به حرف انبیا گوش کردند،  هم به آنها داده،  ببیند در این مدت چه می

 .و در مسیر درست قرار گرفتند، آنوقت به مسیر عبودیت می آیند اگرنه خدا آنها را نابودشان می کند

  استخالف انسان هاي کامل است،  تر است و ما بیشتر آن را می شناسیم، که معروفنوع دوم از استخالف 

عوالم، اینجا  خلیفه اهللا فی العرضین، و خلیفه اهللا در همۀ  خلیفه اهللا فی االرض، انسان کامل خلیفه اهللا است، 

در اینجا . س با آن نیستبسیار هم فرق می کند و اصالً قابل قیا  دیگر فرق می کند با آن نوع خالفت عمومی،

اینجا در واقع خداي تعالی کسی را قائم مقام خودش قرار . اینجا یک مقام و سمت است  خالفت ارزش است،

داده که او از طرف خداي تعالی در عرصه زمین و درباره انسان ها و حتی در همه عوالم و حتی بر طبیعت او 

این نوع خالفت در قرآن کریم به آن اشاره شده که . هی استفیض ال  حکم فرمایی می کند و در واقع واسطۀ

 . مفصالً مطرح شده است) ص(و در بیانات پیامبر ) ع(در فرهنگ اهل  بیت 
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وإِذْ قَالَ ربك للْمالَئكَة إِني . سوره بقره است 30از جمله آیاتی که به این نوع استخالف اشاره دارند آیه 

به یاد بیار آن هنگامی را که خداي تعالی به مالئکه فرمود من می خواهم در خليفَةً جاعلٌ في اَألرضِ 

و به تفسیر المیزان در ذیل این آیه . این آیه و آیات بعدش را مطالعه کنید  حتماً. زمینه خلیفه اي قرار بدهم

کامل را مطرح کرده بسیار مفصل است و به زیبایی هرچه تمام تر مسئله استخالف انسان . مراجعه کنید

وقتی که خداي تعالی به مالئکه عرضه می .  الهی را مطرح کرده است ارتباط این استخالف با علم، و اسماء ،

  اتفاق می افتد یکی از جانب مالئکه و یکی از جانب ابلیس، 2کند که من می خواهم خلیفه اي قرار بدهم 

انسان در دیدگاه ما چون موجودي است زمینی طبیعت او مالئکه ابتدا شاید تعجب می کنند و می گویند که 

شود که کسی که چنین ویژگی دارد خلیفه اهللا بشود؟ در حالی  با خونریزي و فساد نزدیک است چگونه می

که تو بندگانی و موجوداتی داري  که آنها اهل تقدیس و تسبیح هستند و کسی شایستگی این نوع خالفت را 

و بعد   که من چیزي را می دانم که شما نمی دانید،: خداي تعالی فرمود. سبیح باشددارد که اهل تقدیس و ت

لَّها همه اسماءوعلَّم آدم اَألسماء براي اینکه براي مالئکه که این ابهام رفع شود  را به آدم خداي مبارك  کُ

هاي اینها را به  که اسم: ه عرضه کرد و گفتبعد آنها را به مالئکثُم عرضهم علَى الْمالَئكَة   تعلیم کرد

من بگویید اگر راست می گویید و آنها هم گفتند که تو منزه هستی و چیزي را که به ما نیاموخته اي نمی 

خداي تعالی در واقع به مالئکه نیرنگ  خوب اگر ما با همین نگاه ظاهري به اینها نگاه کنیم نعوذ باهللا ،  دانیم،

ماند که ما معلمان یک شاگردي را بیاوریم و بگوییم این از همه شما بهتر است من این را  کرده مثل این می

می خواهیم جانشین خودم بکنم، بعد بگویند که آخه این چی دارد تو می خواهی این را جانشین خودت 

بیاییم از بقیه و یواشکی جواب سواالت را به این شاگرد یاد بدهیم و بعد   بکنی؟ ما بگیم امتحان می کنیم،
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به او شاگرد می گوید تو   بپرسیم و بقیه هم بگویند که شما اینها را به ما درس ندادید و ما بلد نیستیم ،

خوب این که نوعی نیرنگ است آیا خداي تعالی چنین . جواب بده و او شروع می کند مثل بلبل جواب دادن

این نیست که یواشکی  راجعه کنید تا ببینید  تعلیم اسماءاینجابه تفسیر المیزان م  کاري با مالئکه کرده ؟ نه،

آدم چنان ظرفیتی  حقیقی است ، یعنی حقیقت وجود در گوش آدم یک سري اسم ها را گفته این تعلیم تعلیمِ

علم تحقق خود آن حقیقت در وجود .. علم به .. را می تواند در بر بگیرد اسماء را در آفرینش داشته که همۀ

علم به . اهللا را در بر می گیرد اسماء ت یعنی حضرت ادم ظرفیت وجودیش این است که همۀآن عالم اس

یعنی حضرت . معناي صورت حاصله در ذهن نیست بلکه علم تحقق خود آن حقیقت در وجود آن عالم است

ها،  اسماء اهللا چیست؟ همه آفریده اهللا را در بر می گیرد ، آدم ظرفیت وجودیش این است که همه اسماء

هستی و آدم می شود  شود عصارة همۀ  هرچیزي که است مظهر خدا و اسم خدا است و بنابراین آدم می

وجودي خودشان تنها مظهر   در حالی که مالئکه هر کدامشان می توانند در حیطۀ  الهی ، اسماء مظهر همۀ

منعکس بکنند و تحملش بکنند و کلها را اینها حمل کنند و   نمی توانند اسماء. الهی بشوند بخشی از اسماء

مالئکه هم این قصه  را فهمیدند  و لذا خداي تعالی به آنها فرمودند به آنها سجده کنید، اینها به آن حقیقتی 

اهللا است سجده کردند چنین کسی می شود خلیفه اهللا چون همه اسما را در  که جامع همه هستی و همه  اسماء

این انسان  عاملٌ اکربک انطوی يو ف ريانک جرم صغاتزعم .  استهمه عوامل در وجودخود قرارداده 

 . کامل است

اسختالف عام که فی نفسه ارزش نیست براي امتحان است  -1: از نظر قرآن کریم سه نوع استخالف داریم

 .مخصوص جوامع و هر امتی است که خدا آنها را بر روي زمین آورده ،
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استخالف خاص الخاص که استخالف انبیا و صالحان که استخالف انسان هاي کامل است که مظهر  -2

 . و صفات الهی است اسماء همۀ

 . و نوع سوم استخالف انسان هاي صالح و مومن خواهد بود
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 بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ

. و آن بحث استخالف بود. درس ما در دکترین انتظار به یکی از مبانی بسیار مهم در این دکترین رسیده بود

رسیدیم به . مفهوم استخالف را در درس هاي قبل مطرح کردیم و همچنین ویژگی هاي استخالف را گفتیم

ائه کردیم و استخالف انسانِ انواع استخالف، در انواع استخالف هم استخالف عام را از نظر قرآن کریم ار

وإِذْ قَالَ ربك للْمالَئكَة إِني جاعلٌ کامل را هم در برنامۀ قبل با استناد به سورة مبارکۀ بقره آیۀ شریفۀ 

، مطرح کردیم و تاکید کردیم که حتماً در ذیل این آیۀ شریفه به تفسیر شریفه المیزان  في اَألرضِ خليفَةً

 . ید تا بحث استخالف ، آنهم استخالف  انسان کامل برایمان باز شودمراجعه کن

به یک آیۀ دیگر اشاره می کنیم در بحث استخالف انسانِ کامل و بعد می رویم به سراغ نوع سوم از 

 . استخالف 

یار آن هنگامی را یعنی به یاد بإِبراهيم ربه بِكَلمات سوره بقره، می خوانیم ابراهیم  124در آیۀ مبارکه 

و حضرت ابراهیم آن کلمات را به  فَأَتمهنرا آزمود به وسیلۀ کلماتی، ) ع(که خداي تعالی حضرت ابراهیم 

معناي کامل تحقق بخشید یعنی از این امتحانات به بهترین وجهی موفق بیرون آمد که مهمترین این 

که حضرت ) ع(ح فرزندش بود، حضرت اسماعیل ذب امتحانات که قرآن کریم به آن اشاره می کند مسئلۀ

ابراهیم می فرماید در زمان پیري خداي تعالی به او فرزند عنایت کرد و حاال که فرزند او به این رعنایی 

رسیده  مجبور شد تا او را ذبح کند و قربانی کند در پیشگاه خداي تعالی، این یک آزمون بسیار بزرگی بود، 

رار است به یک مقامِ بسیار بسیار باالیی برسد ، الزمۀ این مقام این است که  همۀ چرا که حضرت ابراهیم  ق
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هاي  دنیا ببینند و خود ابراهیم هم ببیند که او چگونه از همۀ تعلقات و همۀ وابستگی ها و از همه دلبستگی

إِنِّي وجّهت : خودش می برد و تنها روي او به سوي خداي تعالی است که از اول جوانی ادعایی کرد و گفت

ضاَألرو اتاومّالس ي فَطَرلَّذل هِيجمن روي دلم را فقط و فقط به سوي آفریدگار آسمان ها و   ، و

حاال خداي تعالی می خواهد به جهانیان اعالم بکند که او نه تنها در زبان بلکه حقیقتاً تنها . دهم زمین قرار می

کند، بعد از این امتحان در مورد  لذا او را امتحان می. خداي تعالی است چیزي که در دلش جاي دارد محبت

، حاال من تو را امام قرار  ِللنَّاِس ِإَماًماَجاِعُلَك  َقاَل ِإنِّي: فرماید  حضرت اسماعیل و بقیۀ امتحانات قبلی، حاال می

انی معادل استخالف معناي درس قبل گفتیم، که یکی از مع 2همانطور که در درس قبل یا . دادم بر مردم

خوب حضرت ابراهیم . یعنی االن من تو را خلیفه خودم قرار دادم ، االن من تو را امام قرار دادم. امامت است

حضرت ابراهیم حتی خلیل خدا هم بود، حضرت ابراهیم کسی . نبی بود، رسول هم بود  که پیامبر بود،) ع(

االن این چه . ید گوي سبقت از همۀ انبیاي دیگر هم ربوده بوداست که اتفاقاً در مقامِ نبوت و رسالت شا

دهد، آیا مقام رهبري بر مردم که هر پیامبري رهبر مردم است  مقامی است که خداي تعالی دارد به او می

وظف هستند از انبیاء ، هر پیامبري وظیفه اش رهبري مردم است همه م ِبِإْذِن اللَِّھِإال ِلُیَطاَع  َرُسوٍلِمْن  َوَما َأْرَسْلَنا

پس این چیست؟ این چیزي نیست جز همان استخالف و خلیفه اللهی که خداي تعالی حضرت . پیروي بکنند

جاي هستی خلیفه خودش قرار می دهد و به او این  ابراهیم را االن در همه ارضین و همۀ سماوات و در همۀ

خواهند به کمال برسند در زمان حضرت ابراهیم استیناف را بر دلهاي مومنین می بخشد که مومنینی که می 

گیاه  هاي اینها را تصرف کند که مانند خورشیدي که بر گیاه می تابد و مانند آبی که به ریشۀ او بتواند دل) ع(

می رسد و او را بالنده می کند و رشد می دهد روح مومنین را و ایمان آنها را رشد دهد و گسترش دهد و 
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انسان کامل همان کسی . م آیۀ دیگري است که از استخالف انسان کامل بحث می کنداین ه. تقویت بکند

 . است که تدبیر امور هستی را خداي تعالی به او سپرده است

بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ إِنا أَنزلْناه في لَيلَة الْقَدرِ وما أَدراك ما در ایام ماه مبارك رمضان هستیم، 

تنزلُ الْملَائكَةُ  لَيلَةُ الْقَدرِ خير من أَلْف شهرٍما قرآن را در شب قدر نازل کردیم ،    ،لَيلَةُ الْقَدرِ 

 ا بِإِذْنيهف وحالررٍون كُلِّ أَمهِم مبمالئکه و روح تنزل پیدا می کنند و فرود می آیند در آن شب، نه  ر ،

حضرت امیر علیه السالم و امام صادق علیه السالم  این آیه را تبیین می کنند . اینکه یک بار آمدند و تمام شد

الاقل   یعنی مرتب،. فعل مضارع است  براي ما که نه اینکه یکبار آمدند و تمام شد،  نه تنزل استمرار دارد،

آیند همۀ امور هستی  کنند براي چی؟ منکل امر، یعنی می هرسال و همه ساله در شب هاي قدر تنزل پیدا می

، که در آن  فيها يفْرق كلُّ أَمرٍ حكيمٍ: را تدبیر بکنند، همان شبی که در جاي دیگري قرآن می فرماید

ریزي می شود و از هم جدا  و محکم در آنجا تصمیم گیري می شود و برنامهشب است که همۀ امور مهم 

شود، در این شب مالئکه می آیند بر زمین که این کارها را بکنند، خوب چرا بر زمین ، در همان عرش  می

هند و آن براي اینکه باید بیایند به خدمت آن انسان کامل و آنجا برنامه ها را ارائه د. الهی آن کارها را بکنند

را رتق و فتق بکنند و آن انسان کامل  که خلیفه اهللا در همۀ منظومۀ هستی است او باید اشراف داشته باشد و 

این مالئک اهللا که بی شمار هستند و در تمامِ امور هستی اینها هستند که دخالت دارند باید از رهبرشان و 

اینها همه نشانی از استخالف انسان . به تایید او برسانندفرمانده شان و رئیسشان، برنامه اشان را اخذ کنند و 

 .کامل است
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ها و  نوع استخالف را با هم بررسی کردیم یک استخالف عام و استخالف جوامع و استخالف امت 2تا اینجا 

و اما استخالف نوع سوم که کمتر مورد توجه قرار گرفته یک نوع استخالف . دوم استخالف انسان کامل

یعنی این نوع استخالف . که ما اصطالحاً به آن می گوییم استخالف صالحان یا استخالف مومنان خاصی است

استخالف . اوالً استخالف عام نیست، چون در استخالف عام فرقی نمی کند که طرف مومن باشد یا کافر باشد

ري را می فرستد که یک امت است که این امت هنوز ممکن است امت مومنی نباشند، تازه خداي تعالی پیامب

این استخالف عام است که فی نفسه هم ارزش نیست، بستگی به این . به آنها یادآوري بکند این حقایق را

دارد که آن امت یا آن فرد در برابر آن نعمتنی که خدا به او داده و ثروت هایی که در اختیارش گذاشته 

و همچنین استخالف صالحان و . ع امتحان استاین نوع استخالف عام در واقع یک نو. چگونه رفتار کند

چون اینها کسانی نیستند اینها کسانی نیستند که . استخالف نوع سوم با استخالف انسان کامل متفاوت است

بلکه اینها انسان هاي مومن، انسان هاي متقی و انسان هاي پیرو . آینه اي تمام نمایی از صفات الهی باشند

اینها هم یک نوع استخالف ویژه اي دارند براي اینکه این موضوع روشن شود . آن انسان هاي کامل هستند

عرض می کنیم که این استخالف را خداي تعالی به جهت شایستگی که این افراد دارند به آنها عنایت می 

 . کند در حالی که استخالف آن بر اساس شایستگی نبود

ین نتیجه می رسیم که سنت الهی در همیشۀ تاریخ این اگر آیات الهی را در قرآن کریم بررسی کنیم به ا

داده سرزمینی در اختیار آنها می گذاشته  تا اینکه  ها در روي زمین تمکن و قدرت می بوده که به اقوام و امت

سورة انعام  165مثالً در آیۀ . آنها امتحان شوند همان طور که آیاتش را در درس هاي قبلی مطرح کردیم

این سنت وهو الَّذي جعلَكُم خالَئف اَألرضِ ورفَع بعضكُم فَوق بعضٍ درجات : می فرماید که 

دهد که ما این انسان ها را خلیفۀ خودمان قرار می دادیم این  اما قرآن کریم به ما گزارش می. الهی بوده 
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ی که خدا در اختیارشان گذاشته براي بسط ها را خلیفۀ خودمان قرار می دادیم تا آنها از ثروت و قدرت امت

، اما لِّيبلُوكُم في ما آتاكُم . عدالت و گسترش معرفت حق و براي عبادت آفریدگار جهان استفاده بکنند

کند که ما  نوعاً این اقوام از مسیر خارج می شدند یعنی خداي تعالی تاریخ را به گونه اي براي ما تبیین می

دادیم و این پیامبر می آمد به آنها  فرستادیم و قومی را خلیفه خودمان قرار می رانی را میهروقت که پیامب

یادآوري کند که شما باید بر مبناي خالفت الهی عمل کنید و نباید بر اساس دل و هواي نفس خودتان عمل 

د و در مسیر عبودیت قرار کنید، باید ببینید خدا از شما چه خواسته و شما باید عدالت را در زمین برقرار کنی

ها و هواهاي نفس و استکبارها و علوها متاسفانه این  افتاد؟ این تمایالت و دلبستگی بگیرید، اما چه اتفاقی می

كُلَّ ما مومنون می خوانیم  در سورة . انسان ها را به سمت اینکه از استخالف الهی خارج بشوند می کشاند

در یک بوه فَأَتبعنا بعضهم بعضا وجعلْناهم أَحاديثَ فَبعدا لِّقَومٍ لَّا يؤمنونَ جاء أُمةً رسولُها كَذَّ

خط کل تاریخ را براي ما ترسیم می کند که هر وقت رسولی می آمد براي یکی از این امت ها او را تکذیب 

ی در پی از بین می بردیم یعنی عذاب نازل می می کردند وقتی که او را تکذیب می کردند ما هم اونها را پ

، اما قرآن در سورة یونس آیه فَبعدا لِّقَومٍ لَّا يؤمنونَ . آوردیم رفتند و قوم دیگري را می کردیم از بین می

این گونه نبود که  ،  نِنيثُم ننجي رسلَنا والَّذين آمنواْ كَذَلك حقا علَينا ننجِ الْمؤم می فرماید 103

داشتند قرآن می  امت از بین بروند چون باالخره عده اي از اینها  در مسیر صالح ، ایمان و تقوا گام بر می کلِ 

 . خودمان قرار می دادیم بدهد  فرماید که اینها را ما خلیفۀ
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 »دوازدهمجلسه «
 بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ

درس ما در دکترینِ انتظار به یکی از مهم ترین مبانی نظري نهضت انتظار رسیده بود که موضوعِ استخالف 

بود و استخالف را از نظر قرآن کریم بررسی می کردیم و رسیدیم به انواع استخالف و گفتیم که در قرآن 

دوم    مومی انسان ها،نوع استخالف مطرح شده یکی استخالف امت ها و جوامع، و استخالف ع 3کریم 

را مفصل بررسی کردیم و رسیدیم به استخالف انسان هاي صالح، استخالف  2استخالف انسان کامل که این 

قین، این هم یک نوع از استخالف است  . مومنین، استخالف متّ

 براي اینکه این استخالف روشن شود عرض کردیم که از نظر قرآن کریم تاریخ کالً سرگذشتش این است

ولكُلِّ أُمّة أَجلٌ فَإِذَا جاء أَجلُهم الَ يستأْخرونَ که خداي تعالی براي هر امتی اجلی قرار داده که 

این اجل و مهلت را براي چه به اینها داده؟ براي اینکه اینها در این مهلت از آن   ساعةً والَ يستقْدمونَ

دا به آنها داده در جهت خالفت الهی بهره گیري بکنند و در واقع نعمت و ثروت و امکانات و تمکنی که خ

كُلَّ ما جاء أُمّةً رّسولُها دهد که خالصۀ تاریخ این است که  امتحانی است براي آنها ، اما قرآن گزارش می

وهعالی می ، هروقت رسولی می آمد که به آنها یادآوري کند که شما باید در مسیر آنچه که خداي ت كَذَّب

رسید که دیگر حاضر نبود  و ما هم وقتی که امت به جایی می. خواهد گام بردارید او را تکذیب می کردند 

کردیم و آنها را از بین می  حاضر نبود که بر اساس رضایت الهی گام بر دارد آنها را نابود می  خلیفه اهللا باشد،

،  آنها را به قول  ثَيو جعلْناهم أَحادبردیم  بین میپی در پی آنها را از  فاتبعنا بعضهم بعضابردیم و 

،  اما باز  ؤمنونَيفَبعداً لقَومٍ ال . پیوستیم، و تنها ذکري و نامی از آنها باقی می ماند خودمان به تاریخ می
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همراه می شدند قرآن ادامه می دهد که نه اینکه کل امت ها از بین می رفتند نه، بلکه عده اي که با رسوالن 

ن يوالَّذ ثُمّ ننجِّی رسلَناکردند و گام بر می داشتند آنها را ما نجات می دادیم  و در این نهضت حرکت می

آنها را به همراه رسوالنمان نجات می دادیم، آنوقت  ، آنهایی که همراه رسوالن ما بودند از مومنین،  آمنواْ

شدند برگزیدگان الهی، خلفاي الهی در آن سرزمین، که  کردند در واقع اینها می اینهایی که نجات پیدا می

طی کرده اند، نهضتی را براي اینکه قومی که ایمان نیاوردند نابود شدند حاال این صالحان که یک نهضتی را 

آن امتی که این نهضت را با آن همراه  حاکمیت الهی را در زمین برقرار بکنند، این نهضت را طی کرده اند، 

نشدند  از بین می روند آنهایی که همراه این نهضت بوده اند یعنی صالحان اینها حاکمیت پیدا می کردند که 

اما قبلش این آیه را  بیان . ا مطرح خواهیم کرد تا موضوع روشن تر شودحاال چند آیه از این زمینه ر

شدند در واقع خلفاي  کنیم، قرآن می فرماید که حاال که این صالحان در روي زمین مستقر می شدند و می می

صالح الهی به معناي نوع سوم از خالف ولی نسل هاي بعدي باز دوباره به سمت خالف گرایش پیدا 

 . د و از مسیرِ خالفت خارج می شدندکردن می

، بعد از امت نوح ، چون حضرت نوح آمد فَخلَف من بعدهم خلْف : می فرماید 59در سوره مریم آیه 

سال تبلیغ کرد اینها یک تعداد کمشان به صورت خالص ایمان آوردند و به نهضت  950امتش را بیش از 

پذیرفتند، عذاب آمد، طوفان آمد آنهایی را که نپذیرفته بودند همه را انتظار پیوستند اما بخش عمده آنها ن

از بین برد آنهایی که در کشتی سالمت نوح سوار شدند آنها نجات پیدا کردند و اینها را خداي تعالی خلیفه 

  فرماید که هاي بعدي همین قوم نوح را می به خاطر شایستگی و ایمان صالحشان، اما نسل. خودش قرار داد

،  یک نسلی بعد از اینها به وجود آمد که  أَضاعوا الصّالةَ واتّبعوا الشّهوات خلْفبعدهم  فَخلَف من
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اینها نسل شایسته اي نبودند چرا که به تدریج به خاطر آن رفاه و آسایشی که در این صالحان به وجود آمده 

یدا کردند و نماز را ضایع کردند و شهوت ها را پیروي کردند بود نسل هاي بعدیشان به سمت دنیا گرایش پ

 .، که در آینده هالکت را اینها خواهند کشید فَسوف يلْقَونَ غَيّا، 

این در واقع چکیده اي است از فلسفۀ تاریخ، اگر ما بخواهیم تاریخ را به صورت آن تاریخی که آفریدگار 

کند که در  این سیر تاریخی است که قرآن کریم به ما معرفی میتاریخ و هستی معرفی می کند بشناسیم 

آیند به آنها یادآوري کنند جایگاهشان را   شوند براي امتحان، انبیائی می آن ابتدا یک قومی خلیفه اهللا می

پذیرند، آنهایی که نمی پذیرند نابود می شوند و آنهایی که می پذیرند و  یک عده می پذیرند و یک عده نمی

این نهضت تالش می کنند اینها مجدداً می شوند خلیفه اهللا به معناي استخالف صالحان ، اما قرآن کریم  در

همین جا تاریخ را تمام نمی کند یعنی نمی گوید که همین سیر الی عبد ادامه پیدا خواهد کرد نه، قرآن 

هرچه تاریخ پیش می رود آن کریم در واقع تلویحاً بیان می کند که این سیر یک سیر بالنده است یعنی 

پیوندند که ما از آنها به عنوان تالشگران و اعضاي نهضت انتظار یاد  جریان حق و آن جریانی که به انبیاء می

می کنیم اینها در تاریخ رو به تزاید هستند و کم کم زیاد می شوند و نهایتاً هم اینها پیروز خواهند شد یعنی 

 . د بود ، حاکمیت زمین به اینها به ارث خواهد رسیدآیندة جهان از آنِ اینها خواه

وعد اللَّه الَّذين آمنوا منكُم وعملُوا سورة نور خداي تعالی وعده می دهد که  55چنانچه در آیۀ مبارکه 

 اتحالو ، خدا به آن بخش از شما که اهل ایمان و عمل صالح باشند، یعنی همراه پیامبر باشند، پیرالص

، حتماً  لَيستخلفَنهم في الْأَرضِرهبري الهیشان باشند و در این مسیر ثابت قدم بمانند وعده می دهد که 

به چه . حتماً حتماً ، چون لیتخلف سه تاکید با هم دارد حتماً حتماً حتماً آنها را خلیفه خودشان قرارخواهد داد
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  و غیرکافر را خلیفه خود قرار می دهد؟ نه، اینها مومنین اند، معنا؟ آیا به معناي آن استخالف عام که کافر

آیا به معناي خالفت انسان هاي کامل است؟ نه چون اینها انسان . آن  هم مومنین خاص و خالص هستند

هاي کامل نیستند چون اینها همراهان و مومنینی هستند که همراه رسوالن و رهبران الهی هستند پس 

ع خالفتی است؟ خالفت اینها از نوع خالفت سوم خواهد بود، تا اینجا ما استخالف نوع خالفت اینها چه نو

که آن بخش از مومنینی که  در امت ها اینها خودشان را به نهضت انتظار می پیوندند . سوم را اجماالً شناختیم

نند خداي تعالی به و در انتظار تشکیلِ حاکمیت الهی در جهان به سر می برند و براي تحقق آن تالش می ک

اینها یک اسختالف موقتی در روي زمین داده و بعد وعده کرده که اینها را  براي همیشه خلیفۀ خودش قرار 

 .خواهد داد

براي اینکه یک مقداري مفصل تر بحث استخالف را چون در دکترین انتظار اهمیت دارد کار بکنیم،  یک 

م و سه دسته آیه را در زمینۀ این نوعِ استخالف، یعنی استخالف مقدار دیگه اي روي این عنوان باقی می مانی

دسته آیات را براي هر کدام اسمی می گذاریم دسته اول آیاتی که  3که این . نوع سوم با هم مرور می کنیم

گزارش می کنند از گذشته، یعنی براي ما یادآوري می کنند نحوة استخالف صالحان را در امت هاي گذشته، 

دستۀ دوم آیاتی که ما را، یعنی امت اسالم را تهدید می کنند که همان سرگذشتی که در .  دسته این یک

امت هاي گذشته بود ممکن است که سر شما هم بیاید، یعنی اگر شما هم در مسیرِ استخالف عام الهی 

حرکت نکنید ،  درست گام برندارید، یعنی از رهبر الهیتان درست پیروي نکنید، یعنی در مسیر رضاي الهی

یعنی تحت والیت ولی الهی  قرار نگیرید شما هم به آن سرنوشت دچار می شوید، یعنی نابود می شوید و از 

اند و به این نهضت پیوسته اند آنها را خدا  و آن دسته از شما که در این نهضت قرار گرفته  بین می روید ،

 . سوم معرفی خواهد کردخلیفه خودش به عنوان خلفاي صالح، یعنی  خلیفه نوع 
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یعنی باالخره خداي تعالی . دهند به اینکه آیندة جهان اینگونه خواهد شد دستۀ سوم آیاتی که بشارت می

انسان هاي صالح را به آن حاکمیت الهی خواهد رساند و آن هدف نهایی که در دکترین انتظار ما معرفی 

جهان و مدیریت واحد جهانی است آن انسان ها را  کردیم به عنوان هدف مقدماتی، که حاکمیت الهی بر کلِ

 . به آن مرتبه خواهد رساند

 

  



 زاده موحد ینیاستاد محمد ع                                                                      منتظران  فیو وظا تیمهدو نیدکتر
 

  
۵۳  

  

 »سیزدهمجلسه «
 بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ

و   درسمان در دکترین انتظار رسید به یکی از مهم ترین مبانی دکترین انتظار که مبحث استخالف بود،

جوامع و امت ها در   اولی استخالف عام است که استخالف همۀ: نوع استخالف معرفی شده 3گفتیم در قرآن 

هاي صالح و  ف انساندوم استخالف انسان کامل و حجت الهی است و سوم استخال. طول تاریخ بوده است

و کسانی که پیرو راهبران راستین الهی هستند  و در این مسیر ثابت قدم هستند و   و اوصیاء پیروان انبیاء 

دسته آیه ما داریم، از هر کدام از این دسته آیات  3گفتیم که در قرآن کریم دربارة استخالف صالحان 

 . نمونه هایی را خواهیم گفت

یعنی قرآن کریم به ما گزارش می کند که در امت   لحان در امت هاي گذشته است،بخش اول استخالف صا

هاي گذشته داستان این بوده که خداي تعالی امتی را به عنوان خلیفه عام خودش می آورده و انبیاء و 

رسوالنی را می فرستاده که به اینها تذکر بدهند که کی هستند و چی هستند و رضاي الهی در چیست و 

ونه بایدعمل بکنند و هدف نهایی چیست؟ و آن بخش عمده اي که به دنیا توجه داشته اند و حاضر چگ

باشند آنها را قرآن می فرماید نابود می کردیم و فقط آن دسته را که ایمان می  نبودند که همراه انبیاء 

رار می دهیم این دسته اول آوردند و به این نهضت می پیوستند را آنها را نجات می دادیم و خلیفه خودمان ق

أَلَم يأْتكُم نبأُ الَّذين   خوانیم ، می 14تا  9در آیات ) ع(ابراهیم   از آیات است که به عنوان مثال در سورة

 مهدعن بم ينالَّذو ودثَمو ادعوحٍ ومِ نقَو كُملن قَبیعنی آیا خبر آن کسانی که پیش از شما بودند و م

همان طور که در آیات قبل گفته که هر کدام  از اینها خلیفه خدا در روز زمین بودند این اقوام به شما 

قوم ثمود و آنهایی که قبل از شما آمده بودند، خالصه می کنیم تا اینکه می رسیم   نرسید، قوم نوح، قوم عاد،
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ه این پیامبرانی که می آمدند تا آنها را توجه بدهند، آن ، کفار بوقَالَ الَّذين كَفَرواْ لرسلهِمبه اینجا که 

، این زمین براي ما است و خلیفه لَنخرِجنكُم من أَرضنآ بخشی که ایمان نمی آوردند می گفتند که  

چیست؟ ما خلیفه کسی نیستیم، خلیفه خدا نیستیم، این زمین براي خودمان است و ما هرجور که دلمان 

أَو لَتعودنَّ في جا عمل می کنیم و شما را هم که همراه ما نیستید از زمینمان اخراج خوهیم کرد بخواهد این

اما خداي تعالی به این رسوالن   ،فَأَوحى إِلَيهِم ربهم یا اینکه شما هم به این دین و آیین ما برگردید ملَّتنا 

نگران نباشید و سست نشوید ما این کسانی را که با شما اینگونه که لَنهلكَن الظَّالمني وحی می کرد 

چرا که اینها . برخورد می کنند و به هیچ وقت حاضر نیستند به شما ایمان بیاورند اینها را هالك خواهیم کرد

این . ادو شما را بعد از اینها خلیفه قرار خواهیم دولَنسكننكُم اَألرض من بعدهم ستمگر هستند 

یک نمونه دیگر از . گزارشی است از امت هاي گذشته که ما در همه امت ها چنین برنامه اي را داشته ایم

  . قوم نوح داریم

، خدایا قوم من، من را قَالَ رب إِنَّ قَومي كَذَّبون می خوانیم که  120تا  117در سوره شعرا آیه 

خدایا گشایشی بین ما و ایشان  افْتح بينِي وبينهم فَتحافَ) حضرت نوع عرضه می دارد(تکذیب کردند

و من را و مومنینی که همراه من هستند از دست اینها نجات ونجنِي ومن معي من الْمؤمنِني ایجاد کن  

همان کشتی که شناور بود در ن فَأَجنَيناه ومن معه في الْفُلْك الْمشحو: بده، بعد قرآن کریم می فرماید
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ثُم أَغْرقْنا بعد آب در این کشتی آنها را نجات دادیم و هم حضرت نوح را و هم کسانی را که با او بودند 

 نياقو بقیه را همه را نابود کردیمالْب . 

قضیه را بازگو هم باز داستان قوم نوح را مطرح می کند که باز همین  139تا  137در سوره اعراف آیات 

و همچنین آیات فراوان دیگري که راجع به امت هاي دیگري هستند که چگونگی نابود شدن اقوام . می کند

 . و امت ها و نجات صالحینِ آنها که آنها به استخالف الهی می رسیدند را مطرح می کند

هاي گذشته نبوده،  به امت دهند به اینکه این فقط مربوط دوم دسته اي از آیات هستند که بشارت می دستۀ

از جمله آیاتی . وارثان زمین و خلفاي روي زمین قرار خواهد داد  هاي صالح را نهایتاً بلکه خداي تعالی انسان

ولَقَد كَتبنا في الزبورِ من بعد الذِّكْرِ أَنَّ   سورة انبیاء است، 105که می شود اشاره کرد، آیه مبارکۀ 

ما در زبور بعد از تورات صبر کردیم که زمین را بندگان صالح ما وارث . ثُها عبادي الصالحونَالْأَرض يرِ

، حضرت قَالَ موسى لقَومه استعينوا بِاللّه واصبِرواْ : می فرماید 128درسورة اعراف آیۀ .  خواهند شد

يورِثُها زمین براي خدا است إِنَّ اَألرض للّه ید که از خدا کمک بخواهید و صبر کن: موسی به قومش فرمود

 هادبع ناُء مشن يو که آن را به آن بخشی از بندگانش که بخواهد خواهد رساند و م نيقتلْمةُ لباقالْعو

 . سرانجام از آن تقوا پیشگان خواهد بود

می خواهند نور خدا را با دهانشان خاموش يرِيدونَ أَن يطْفؤواْ نور اللّه بِأَفْواههِم  32در سورة توبه 

، . خداي تعالی ابا دارد جز اینکه نورش را به اتمام برساندويأْبى اللّه إِالَّ أَن يتم نوره بکنند در حالی که 

 . ولَو كَرِه الْكَافرونَ 
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هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودينِ  ، 9و همچنین سوره صف آیه  33ره توبه آیه و همچنین در سو

ونرِيد أَن ،  5و همچنین در سوره قصص آیه الْحق ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ ، 

، یا در سورة یونس آیات أَرضِ ونجعلَهم أَئمةً ونجعلَهم الْوارِثني نمن علَى الَّذين استضعفُوا في الْ

آیا اینها انتظار می کشند جز فَهلْ ينتظرونَ إِالَّ مثْلَ أَيامِ الَّذين خلَواْ من قَبلهِم : فرماید می 103و  102

إِني معكُم من  بگو پس منتظر باشیدفَانتظرواْ  قُلْ  مانند روزهایی که براي امت هاي گذشته گذشت،

 رِينظنتا  من هم با شما منتظر هستمالْملَنسي رجنن بعد از این ما رسوالنمان را نجات دادیم ثُم ينالَّذو

قا علَينا ننجِ كَذَلك حاما ادامه آیه در بارة آینده است .که تا اینجا گزارشی از گذشته بودآمنواْ  

 نِنيمؤیعنی در همیشه تاریخ ما این کار را . اینگونه بر ما حق است اینکه مومنین را ما نجات می دهیمالْم

ولَنسكننكُم : یا در آن آیه اي که از حضرت ابراهیم خواندیم، در آخرش می فرماید که . خواهیم کرد

ضی را که با شما بودند نجات می دهیم و ساکن زمین و خلیفه روي زمین اي رسوالن شما را و آنهای اَألر

ذَلك لمن :  قرار می دهیم و بعد دوباره این را به عنوان قاري کلی براي آینده بیان می کند و می فرماید که

يدعو افخي وقَامم افاین دو دسته از آیات بود خ . 

د که ما مسلمانان را تهدید می کنند که به خاطر اهمیت این دسته از اما دستۀ سوم از آیات آیاتی هستن

سوم از آیاتی که مربوط به استخالف صالحان و متقیان است را تقدیم خواهیم  آیات در درس بعدي دستۀ

  .کرد
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دستۀ اول آیاتی که سنت الهی را در گذشته معرفی می . دسته آیات وجود دارد 3دربارة استخالف صالحان 

ند که  در امت هاي گذشته خداي تعالی امتش این بود که وقتی رسولی در امتی می آمد و آنها را بیم می ک

داد و آنها را هدایت می کرد یک اکثریتی بودند که اینها با این که حق را می شناختند ولی  به خاطر استکبار 

که اینها به خاطر   و او را همراهی بکنند،و به خاطر دلبستگی شان به دنیا حاضر نمی شدند که ایمان بیاورند 

این تکذیبشان دچار عذاب الهی می شدند  و نابود می شدند و یک دسته هم کسانی که حق را می شناختند و 

کردند در راه عقیدة خودشان، این  به او ایمان می آوردند، به همراه پیامبران تبلیغ می کردند، مقاومت می

شد که خداي تعالی آنها را به عنوان انسان هاي صالح و  ادند نتیجه اش این میامتحانی که اینها پس می د

مومن حاکمان روي زمین قرار می داد، که این را مطرح کردیم و آیاتی هم براي شما خواندیم، دسته دوم از 

م چنین این را می دهند که در آینده ه آیاتی که به استخالف صالحان اشاره دارند آیاتی هستند که وعدة 

روشن است که این وعده ها مربوط . زمین در اختیار صالحان قرار خواهد گرفت  اتفاقی خواهد افتاد و نهایتاً

انسان ها نیست چرا که انسان ها بسیاریشان در مقابل امتحانات کم می آورند و به خاطر   همۀ  به اوالً

غرور هاي خودشان حاضر نمی شوند ایمان دلبستگی به دنیا و به خاطر ریاست طلبی ها و  اسکتبارها و 

چون انسان کامل در واقع خالفتش محقق . بیاورند و از طرفی این وعده ها مربوط به انسان کامل هم نیست

شده است، از زمانی که خداي تعالی انسانی کاملی را  به خالفت خودش انتخاب می کند و بر می گیزند او در 

بلکه این وعده ها مربوط . معنایی ندارد عده دادن براي او ضرورتی ندارد ودیگه و عوامل خالفت دارد ، همۀ

اند، مومنینی که بویژه در آخر الزمان به پیامبر خدا و به امام  به مومنینی است که به رسوالن ایمان آورده

تداي آورند و پایمردي و مقاومت و تالش می کنند و در نهضت فراگیري که از اب زمان خودشان ایمان می

خودش را   تاریخ  شروع شده براي حاکمیت الهی دراین نهضت تالش می کنند و نهایتاً خداي تعالی وعدة
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وعد اللَّه الَّذين آمنوا منكُم وعملُوا : فرماید  نور که می  سورة 55کند بر اساس آیۀ مبارکۀ  عملی می

کند و انسان هاي صالح را به  ، این وعده را خداي تعالی محقق می الصالحات لَيستخلفَنهم في الْأَرضِ

 105خالفت روي زمین بر می گزیند، که این آیات هم البته فراوان هستند از جمله در سورة انبیاء آیۀ 

، عبادي الصالحونَ ولَقَد كَتبنا في الزبورِ من بعد الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرض يرِثُها : فرماید که  تصریح می

ما در زبور بعد از تورات ثبت کردیم و نوشتیم و مقرر کردیم که زمین را بندگان صالح من وارث خواهند 

گفتیم که این به ارث رسیدن زمین معادل همان حاکمیت   زمین به ارث به آنها خواهد رسید که قبالً. شد

 .  ن استآنها بر روي زمین و استخالف آنها بر روي زمی

قَالَ موسى لقَومه استعينوا بِاللّه واصبِرواْ إِنَّ اَألرض للّه : می فرماید  128یا در سورة اعراف آیه 

نيقتلْمةُ لباقالْعو هادبع ناُء مشن يا مورِثُهحضرت موسی به قوم خودش فرمود که به خداي تعالی . ي

او استعانت کنید و از او کمک بخواهید و مقاومت کنید و صبر پیشه کنید چرا که زمین از چنگ بزنید و از 

آن خدا است و آنرا به هر یک از بندگانش که بخواهد به ارث خواهد رساند و عاقبت و سرانجام از آن 

 32توبه آیه یا در سورة . یعنی اینکه این متقین خواهند بود که حاکمان روي زمین خواهند شد. متقین است

خواهند که  ، کفار میيرِيدونَ أَن يطْفؤواْ نور اللّه بِأَفْواههِم ويأْبى اللّه إِالَّ أَن يتم نوره : می فرماید 

نور الهی را با دهانشان خاموش کنند در حالی که خداي تعالی جز اینکه نورش را به اتمام برساند هیچ ابایی 

، و همچنین باز در  9صف آیه   ،  یا در سوره ولَو كَرِه الْكَافرونَندارد و هیچ کار دیگري نخواهد کرد 

.  الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودينِ الْحق ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه هو: فرماید می ،  33توبه آیه  سورة
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دین ها  خداي تعالی همان کسی است که رسولش را با هدایت و دین حق فرستاد براي این که او را بر همۀ

 . اگرچه مشرکان خوششان نیاید ولَو كَرِه الْمشرِكُونَپیروز کند 

ونرِيد أَن نمن علَى الَّذين استضعفُوا في الْأَرضِ ونجعلَهم : هم می خوانیم 5در سورة قصص آیه 

ما این است که بر مستضعفان کسانی که توسط مشرکان و کفار به ضعف کشیده شده اند آنها   ،  ارادة أَئمةً

ونجعلَهم   ، آنها را پیشوایان قرار دهیم،ونجعلَهم أَئمةًاریم، را پیشوایان زمین قرار دهیم بر آنها منت بگذ

نيارِثو آنها را وارث قرار دهیم یعنی حاکمیت زمین را به آنها برسانیم، این هم باز وعده و مژدة  الْو ،

 . دیگري است بر اینکه سرانجام زمین و حاکمیت آن از آن انسان هاي صالح خواهد بود

سوم از آیاتی که در بارة استخالف انسان هاي صالح مطرح شده آیاتی است که امت اسالم را  اما دستۀو 

کنند این آیات آیاتی هستند که در واقع می خواهند بگویند همان طور که در امت هاي گذشته  تهدید می

دند، خداي تعالی ابایی سنت الهی این بود که اگر امت ایمان نمی آوردند و یک عده اي فقط ایمان می آور

نداشت از اینکه آن اکثریتی را که حاضر نیستند زیر بار حق بروند و آنها را با عذاب خودشان نابود کند و 

آن افراد مومن را حاکمان روي زمین قرار بدهد این را امت اسالم هم تهدید می کند که اگر شما هم مانند 

از شماها زیر بار حق نروید خداي تعالی کسانی را خواهد  امت هاي گذشته بخواهید عمل بکنید و بسیاري

مقاومت بکنند و در نهضت حضور مستمر   آورد که آنها انسان هاي صالحی باشند، و آنها در واقع عمل بکنند،

به عنوان مثال . حضور جدي داشته باشند و خداي تعالی آنها را حاکم روي زمین قرار بدهد  داشته باشند،

يا أَيها الَّذين آمنواْ ما لَكُم إِذَا قيلَ : سوره توبه که در آنجا می فرماید  39و  38یم به  آیه اشاره می کن

خطاب به مسلمانان است که این البته در قضیه جنگ . لَكُم انفرواْ في سبِيلِ اللّه اثَّاقَلْتم إِلَى اَألرضِ
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فرماید که به شدت و با سرعت  ده که وقتی رسول خدا به شما میکه شما را چه ش: تبوك بود که می فرماید

و حدت حرکت کنید و آماده بشوید در اردوگاه براي جنگ شما ها سنگین می شوید و می چسبید به زمین ، 

 ةراآلخ نا مينالد اةيم بِالْحيتضید، آیا شما در برابر زندگی آخرت به زندگی دنیا دل خوش کرده اأَر .

و . متاع زندگی دنیا نبت به آخرت بسیار بسیار اندك است  ، فَما متاع الْحياة الدنيا في اآلخرة إِالَّ قَليلٌ

اگر به شدت و سرعت و حدت حرکت نکنید و  ، إِالَّ تنفرواْ يعذِّبكُم عذَابا أَليما : در آیۀ بعد می فرماید 

، و قوم  ويستبدلْ قَوما غَيركُمنپذیرید خداي تعالی شما را عذابی دردناك خواهد کرد فرمان پیامبرتان را 

نفر، و آمادة حرکت و آمادة   آن قومی که مثل شما نباشند و آنها آمادة. دیگري را با شما عوض خواهد کرد

و شما هیچ صدمه اي به ه شيئًا والَ تضروحضور مستمر و جدي در این نهضت باشند آنها را خواهد آورد 

این آیه را هم بیشتر براي ما  ، آیه اي که اتفاقاً واللّه علَى كُلِّ شيٍء قَدير . اهداف الهی نخواهید رساند

سوف يا أَيها الَّذين آمنواْ من يرتد منكُم عن دينِه فَ: فرماید  می. سورة مائده است 54کند آیه  باز می

هونبحيو مهبحمٍ يبِقَو ي اللّهأْتباز خطاب به مسلمانان ست که اي مومنین اگر شما از دینتان برگردید  ي   ،

فَسوف يأْتي اللّه بِقَومٍ يحبهم چرا که   رسانید، در واقع بدانید که شما ضرري به اهداف الهی نمی

 هونبحيالی قومی را خواهد آورد که آنها دیگر مثل شما نیستند بلکه اینها خدا را دوست دارد و ، خداي تعو

این محبت محور کانونی این قوم است یعنی آنها خدا را دوست دارند و به او . خدا هم آنها را دوست دارد

دهند  بلکه آنها در هر محبت دارند در نتیجه مثل شما نیستند که دنیا را ترجیح دهند و افراد دنیا را ترجیح ب

أَذلَّة علَى اینها این ویژگی ها را دارند که : بعد می فرماید. جایی فقط خدا و رضاي او را ترجیح می دهند
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 نِنيمؤدربرابر مومنین فروتن و خاکسار هستند و براي آنها گردنکشی نمی کنند بلکه خدمتگذار الْم

ایستادگی می کنند و   اما در برابر کفار و دشمنان پروردگار کامالً رِينأَعزة علَى الْكَافمومنین هستند 

و در نهضتی مستمر در راه خداي تعالی شرکت دارند و حضور يجاهدونَ في سبِيلِ اللّه   مقاومت می کنند،

ی که گفتیم در واقع این ویژگی های. (،  از هیچ سرزنشی هم ترس ندارند والَ يخافُونَ لَومةَ آلئمٍدارند 

بنابراین در دکترین انتظار که گفتیم  یک نظریه ) هاي کسانی است که در این نهضت شرکت دارند ویژگی

اي است معطوف به عمل دارد دارد ویژگی کسانی را که در این نهضت حضور دارند بیان می کند که در 

ن يجاهدونَ في سبِيلِ اللّه والَ يخافُونَ لَومةَ آلئمٍ أَعزة علَى الْكَافرِي: نهضت انتظار بیان می کند که 

يملع عاسو اللّهاُء وشن يم يهتؤي لُ اللّهفَض كاین فضل بزرگ خداي تعالی است که به هر کسی که . ذَل

 . بخواهد می دهد و خداي تعالی بسیار پر عطا و پر بخشش و دانا است

هاأَنتم هؤلَاء تدعونَ لتنفقُوا في سبِيلِ اللَّه فَمنكُم من يبخلُ : می فرماید  38آیه  در سوره محمد

 فِْسهن نلُ عخبا يملْ فَإِنخبن يمفرمود که شما دعوت می شوید براي اینکه در راه خداي تعالی انفاق   ،و

هرکسی که بخل بورزد در واقع از خودش بخل ورزیده و  به  کنید اما بعضی از شماها بخل می ورزند و

خدا از شما بی نیاز است و شما به خدا نیاز  واللَّه الْغنِي وأَنتم الْفُقَراءخداي تعالی ضرري نرسانده چرا که  

وش نسپارید و انفاق اگر عمل نکنیم و به فرمان پیامبرتان و رهبرتان گ وإِن تتولَّوا: فرماید دارید، بعد می

، خداي تعالی شما را با قوم دیگري تبدیل می کند و قوم دیگري را می آورد  يستبدلْ قَوما غَيركُمنکنید 
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بنابراین این قبیل آیات در وقع به ما این را اعالم می کنند ثُم لَا يكُونوا أَمثَالَكُم که آنها مثل شما نباشند 

. امتی نیست که سنت هاي الهی دربارة آنها به گونۀ دیگري رقم بخورد تی استثنایی نیست، که امت اسالم، ام

همان طور که در امت هاي گذشته اگر  اکثریتی بودند که ایمان نیاوردند خداي تعالی آن عده اي را که 

ن روي زمین قرار ایمان آوردند و مقاومت کرده اند و پایمردي کرده اند و اخالص ورزیدند و آنها را حاکما

مسلمین در راه خداي تعالی  اگر مردم مسلمان و همۀ. داد در امت اسالم هم همین سنت جاري است است

کوشیدند و بر اساس ایمانشان در نهضت الهی که براي فراگیر شدن دولت الهی است مجدانه تالش کردند 

هایی از این  گر اینگونه نشد و بخشی یا بخششوند خلیفه اهللا به عنوان انسان هاي صالح اما  آنها می که همۀ

امت حاضر نشدند که در این نهضت حضور پیدا بکنند و خودشان را از نهضت انتظار خارج کردند این گونه 

نیست که خداي تعالی دستش بسته باشد، خداي تعالی یا در آن زمان یا در زمان هاي بعدي یا در آینده 

یا از همین مومنین که آنها اهل پایمردي و پایداري و مقاومت، اطاعت از  انسان هایی را از همین مسلمانان

 .رهبري الهی باشند این انسان ها را برخواهد گزید و آنها را حاکمان روي زمین قرار خواهد داد

دهد که  و به ما نشان می. بنابراین استخالف یکی از عناصر کلیدي و از مبانی اصلی  دکترین انتظار است

 . زمین خواهد بود  گسترة  زمین پیروزي انسان هاي صالح و برقراري حاکمیت عادالنۀ الهی  در همۀ آیندة
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 بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ

در دکترین انتظار مباحثی را قبالً مطرح کردیم، اهداف دکترین را مطرح   بحث ما دکترین انتظار هست،

کردیم، منابع دکترین انتظار، مبانی نظري و عملی آن را مطرح کردیم و بعضی از آن مبانی را که مهم تر 

مورد را هم  2. م مطرح کردیممبانی عملی را ه. بودند را تالش کردیم که باز بکنیم مثل بحث استخالف را

درباره آن صحبت   یعنی آرمان گرایی و  واقع بینی را قبالً. که از مبانی اصلی عملی در دکترین انتظار بود

مبناي دیگر از مبانی عملی دکترین انتظار را خدمت شما تقدیم می کنیم که   2در این برنامه . کردیم

 . برگرفته شده از آیات قرآن کریم است

جا در قرآن کریم با واژة حزب  2ی از این دو عبارت است از تولی و دیگري عبارت است از تبري، ما در یک

واژه در مقام تبري مطرح شده و دیگري در مقام تولی مطرح  2اهللا بر می خوریم که اتفاقاً این یکی از این  

تولی یعنی والیت و رهبري  -1شیم شده که نشان میدهد که در نهضت انتظار ما دو ویژگی را باید داشته با

الهی را باید بشناسیم و از او تبعیت بکنیم  و اگر کسی چنین پذیرشی نسبت به والیت الهی داشته باشد و 

و تنها حزب اهللا هستند که   نسبت به والیت ولی الهی چنین پذیرشی را داشته باشد آن می شود حزب اهللا،

که تبري و بیزاري داشتن نسبت به دشمنان خدا،  او حزب اهللا  و همچنین کسی. رستگار و پیروز هستند

این دو واژه حزب اهللا یکی در سوره مائده است و دیگري در . است و باز حزب اهللا است که پیروز است 

ابتدا خداي تعالی رهبري الهی را براي ما معرفی می کند که  55در سوره مائده آیه . سوره ممتحنه است

، فقط و فقط ولی شما سرپرست شما، رهبر شما، اختیار دار  إِنما وليكُم: فرماید ت؟ میرهبري الهی کیس

 3پس . ، سوم کسانی که ایمان آورده اند والَّذين آمنواْ -3 ورسولُه -2 اللّه  -1: شما عبارت است از
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خوب اول اهللا که . معرفی می کند بخش را به عنوان ولی و رهبر مومنین و مسلمانان قرآن کریم 3گروه و 

دوم رسول، رسول چرا . معلوم است خداي تعالی خالق و مالک همۀ انسان ها است پس ولی آنها هم است

سوم می . والیت دارد؟ این والیت را خدا داده طبق همین آیه شریفه و رسول هم شناخته شده است براي ما 

مومنین هستند، سوال آیا همۀ مومنین رهبر و ولی مومنین هستند؟ ، سومین دسته  والَّذين آمنواْفرماید 

شدنی نیست چون مخاطب مومنین هستند، چون مخاطب مومنین هستند و جامعه و امت  خوب این که قطعاً 

که در این بخش از  والَّذين آمنواْمعلوم است که این بخش جزء مخاطبین نیستند ، یعنی این . اسالمی است

همیشه موضوع آیه غیر از . آمده، اینها مخاطب خود این ایه نیستند بلکه موضوع این آیه هستند این آیه

،  اي مومنین از خدا  يا أَيّها الَّذين آمنواْ أَطيعواْ اللّهاگر قرآن کریم بفرماید که  مثالً مخاطب آیه است، 

اما چون در . خوب رسول  او هم جزء مومنین است. ، و از رسول اطاعت کنید َوَأِطیُعوْا الرَُّسوَلاطاعت کنید 

اینجا موضوع آیه قرار گرفته و خداي تعالی می خواهد به دیگران بگوید که از چه کسی اطاعت کنید و از 

آنجا هم که می فرماید ولی . رسول اطاعت کنید اینجا دیگر معلوم می شود که رسول مخاطب آن آیه نیست 

چرا؟ رسول را کنار گذاشته به . ما رسول است معلوم است که دیگر خطاب شما به رسول بر نمی گرددش

هم همین طور  الَّذين آمنواْحاال این . عنوان ولی، دارد به بقیه مومنین می فرماید که رسول ولی شما است

معلوم است که این . ی مومنین هستندهستند یعن الَّذين آمنواْاست وقتی که می گوید اي مومنین ولی شما 

کند  را که موضوع والیت است از مخاطب آیه که بقیه مومنین هستند جدا می الَّذين آمنواْخطاب در واقع 

حاال این . پس این مومنین می شوند بخشی از جامعه که مخاطب این آیه نیستند بلکه موضوع این آیه هستند

يقيمونَ الصالَةَ ويؤتونَ کند از جمله اینکه  ستند؟  ویژگی هایی را بیان میچه کسانی ه الَّذين آمنواْ
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، که  اینها ویژگی هاي اصلی این بخش از مومنینی است که اینها ولی هستند اما در آخر یک  الزكَاةَ

که در رکوع هستند ذکات می  ، در حالی ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكعونَ: فرماید  راهنمایی می کند که می

دي را بیان می کند ها  مشخص  چون در تمام تفاسیر و سیره. دهند، این نشان می دهد که دارد نشانه و کُ

در حال رکوع ذکاتی را داد و انگشتري را به عنوان صدقه به سائل داد ) ع(شده که هنگامی که امیرالمومنین 

آیه دارد توجه می دهد که ولی شما همان کسی است که در آن  و بعد این آیه نازل شد ، نشان می دهد که

پس همانطور که عرض کردیم این دیگه همۀ مومنین نیستند بلکه بخشی از . شرایط ذکات و صدقه داد

کسی که خدا   ومن يتولَّ اللّه ورسولَه: حاال که رهبري مشخص شد در آیه بعد می فرماید. مومنین هستند

ومن يتولَّ اللّه ورسولَه به معناي پذیرش این والیت است، يتولَّ را به والیت بپذیرد، اینجا  را و رسول

کسی که والیت خدا و رسول را و والیت این مومنین را که در آیه قبل گفتیم بپذیرد، چنین  والَّذين آمنواْ

، پس بدون تردید حزب خدا ، حزب اهللا  هم الْغالبونَفَإِنَّ حزب اللّه کسی می آید در جرگۀ حزب اهللا، 

همان کسانی هستندکه غالب خواهند شد و  جهان و زمین تحت سیطره و تصرف این حزب اهللا قرار خواهند 

شریفه حزب اهللا و کسی که در نهضت انتظار قرار دارد کسی است که والیت  گرفت بنابراین طبق این آیۀ

و فرزندان آن حضرت را پذیرفته باشد و در این والیت حرکت ) ع(حضرت امیر خدا و رسول و والیت 

در روایت مفصلی فرموده اند ) ع(البته والیت معناي بسیار گسترده اي دارد که حضرت سید الشهدا . بکند

خواهد انجام بدهد تحت نظارت و اشراف  که این والیت به این معنا است که باید هر عملی که انسان می

 . یت ولی او باشد در غیر این صورت خداي تعالی هیچ تضمینی نمی دهد که  چنین کسی را نجات بدهدوال
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در آخرین آیه سوره  اما سورة ممتحنه که گفتیم باز حزب اهللا در آنجا مطرح شده اند اما با ویژگی تبري، 

، شما هرگز نَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ لَا تجِد قَوما يؤمنو :است می فرماید 22مجادله است که همان آیه 

با  يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَهنمی توانید بیابید کسانی را که ایمان به خدا و روز قیامت داشته باشند اما 

کسانی که دشمن خدا و رسول هستند با چنین کسانی طرح دوستی و مودت بریزند، یعنی کسی که ایمان به 

ولَو   ا و قیامت داشته باشد هرگز نباید با دشمن خدا و دشمن رسول رابطۀ دوستی و مودت برقرار کند،خد

ماءهوا آباگرچه آن دشمنان خدا و رسول پدران این افراد باشند كَان ، .ماءهنأَب یا فرزندانشان باشند،  أَو ،

مهانوإِخ یا برادرانشان باشند،   ، أَوع أَومهتريیا از فامیل و نزدیکان و قوم و عشیره آنها باشد خوب  ش ،

کسانی که ایمان به خدا و رسول داشته باشند، ایمان به خدا و قیامت داشته باشند و دشمنانِ خدا و رسول 

اینها لْإِميانَ أُولَئك كَتب في قُلُوبِهِم اخدا را هم با آنها رابطۀ مودت برقرار نکنند چه اتفاقی می افتد؟ 

و به وسیلۀ روح خودش یعنی  وأَيدهم بِروحٍ منههستند که خداي تعالی در دلهاي اینها ایمان را ثبت کرده 

این بندگانش را خداي   آن ملک بزرگواري که بسیار عظیم است و قدرت عظیمی دارد به وسیله این روح ،

هایی که از زیر  آنها را هم در بهشتات تجرِي من تحتها الْأَنهار ويدخلُهم جن. تعالی تایید می کند

رضي اللَّه عنهم ،  که در آن جاودان هستند ،  خالدين فيهادرختان و نهرها جاري است داخل می کند، 

هنوا عضرلَ. ، هم خدا از آنها راضی است و هم آنها از خدا خشنود هستند وأُو اللَّه بزح كحزب اهللا   ،ئ

همین ها هستند یعنی گروهی که بیزاري دارند و هرگز رابطه مودت آمیز و محبت آمیز ندارند با کسانی که 
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، آگاه باشید که تنها همین حزب خدا هستند  أَلَا إِنَّ حزب اللَّه هم الْمفْلحونَ. دشمن خدا و رسول باشند

 .ی جهان و آینده زمین از آن این حزب اهللا خواهد بودیعن. که رستگارانند

ویژگی براي افرادي که در نهضت انتظار قرار دارند شناسایی کردیم که به عنوان  2پس در قرآن کریم 

مبنا را  4پس در دکترین انتظار در مبانی عملی آن . عملی دکترین انتظار آنها را مطرح کردیم 4و  3مبانی 

 . تبري است -4تولی و  -3واقع بینی،  -2آرمان گرایی، -1ما مطرح کردیم، 

رهبري داریم شاید اگر بخواهیم بررسی کنیم صدها و صدها آیه   در قرآن کریم ما بحث مفصلی در بارة

دربارة رهبري در قرآن کریم وجود دارد که بعضی از آنها صریحاً موضوع رهبري را مطرح کرده اند و 

رهبر ، ویژگی هاي رهبر و کردار   ع جریان هایی را مطرح کرده اند که به سیرةبسیاري از آنها هم در واق

اینها سرشار از آیاتی هستند که در  در سوره انفال، سورة مائده، سوره توبه، سوره نساء   رهبر می پردازد مثالً

ار گرفته آنها موضوع رهبري یا به صورت خاص و ویژه و یا به صورت عام مطرح شده و مورد بررسی قر

سوره آل عمران ما با موضوع رهبري به طور جدي  101و  100به یک مورد اشاره می کنیم در آیه . است

کند که عامل اصلی انحراف جامعه تخطی از رهبري است و در  براي ما بیان می 100مواجه می شویم آیه 

به آن عواملی اشاره  101آیه  واقع تغییر دادن رهبري است و توجه نکردن به رهبري اصیل الهی است و در

 . می کند که جلوي انحراف جامعه را می گیرند که این عوامل هم چیزي نیست جز رهبري
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کند و  بحثمان رسید به موضوع بسیار مهم رهبري در این دکترین، دکترین انتظار رهبري را چگونه تبیین می

چگونه معرفی می کند؟ چون منبع ما در این موضوع قرآن کریم است در برنامه گذشته اشاره کردیم به 

بسیار مهمی اشاره  در حقیقت خداي تعالی به موضوع 100در آیه   سوره آل عمران، 101و  100آیات 

، خطاب به جامعۀ اسالمی و يا أَيها الَّذين آمنواْ   : می فرماید. کند و آن عامل اصلی انحراف جامعه است می

اگر از گروهی از تیمی از إِن تطيعواْ فَرِيقًا من الَّذين أُوتواْ الْكتاب اي مومنین ، . خطاب به امت است

بعد از اینکه شما داخل در جرگۀ ایمان يردوكُم بعد إِميانِكُم كَافرِين ، طاعت کنید ، اهل کتاب شما ا

بوده اید و در امت اسالمی قرار گرفته بودید  شما را به کفر بر می گرداند، خوب  ممکن است بگویید این 

ل انحراف را اطاعت از فریقی چه ربطی به مسئلۀ رهبري داشت اگر توجه کنید می بینید که آیه شریفه عام

طرف دارد یک طرف مطیعان کسانی که  2از اهل کتاب معرفی می کند که اطاعت یعنی چه؟ اطاعت همیشه 

در این آیه شریفه . اطاعت می کنند و طرف مقابل مطاعان یعنی کسانی که اطاعت می شوند یعنی رهبران

، بخشی از اهل فَرِيقًا من الَّذين أُوتواْ الْكتاب  می فرماید اگر شما مطیع باشید مطاعتان چه کسی باشد؟

کتاب یعنی یهود، آنها بشوند رهبران شما، یعنی شما آن رهبري را که خداي تعالی تعیین کرده رهبر الهی 

ما او را کنار بگذارید و به او توجه نکنید، نه اینکه حتماً کودتایی بکنید و او را کنار بگذارید نه همین که ش

رهبري را تضعیف بکنید و همین که رهبري الهی را مورد اطاعت قرار ندهید و از فرامین او استقبال نکنید و 

و همین که شما بروید و فرامین و  انجام ندهید دستورات او را ، این یعنی کنار گذاشتن رهبري الهی 
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را  آن را اطاعت کنید در واقع وتواْ الْكتاب فَرِيقًا من الَّذين أُدستورات و منویات دشمنان خداي تعالی ، 

پس علت و عامل اصلی . آنها را رهبر خودتان گرفته اید نتیجه اش می شود انحراف جامعه و  کفر جامعه

تضعیف رهبري و تغییر رهبري   سوره آل عمران عدم توجه به رهبري الهی، 100انحراف جامعه در آیه 

عواملی را که مانع این  101، آیه  101دا در جایگاه رهبري، و اما آیه است یعنی قرار دادن دشمنان خ

، چگونه می شود که شما کافر وكَيف تكْفُرونَ : فرماید که  انحراف می شوند را معرفی می کند می

نی تا وقتی که یع. ، در حالی که آیات الهی بر شما تالوت می شودوأَنتم تتلَى علَيكُم آيات اللّه بشوید؟ 

آیات الهی بر شما تالوت می شود انحراف معنا ندارد، نمی شود که امت و جامعه منحرف شود و  از مسیر 

الهی در همۀ گسترة زمین هست از چنین   الهی خارج شود و از مسیر درست که به سمت حاکمیت عادالنۀ

وفيكُم لوي انحراف را می گیرد عامل دوم که ج. این عامل اول بود. مسیري جامعه خارج نخواهد شد

ولُهسرسول یعنی رهبري الهی، یعنی تا وقتی که رهبري الهی در بین شما . ،  در میان شما رسول او استر

 . است شما هرگز منحرف نمی شوید

عامل را به عنوان مانع انحراف جامعه معرفی می کند یکی آیات الهی و دوم  2براي ما  101تا اینجا آیه 

به  101خواهیم اینجا یک پرانتزي باز کنیم و بگوییم که قرآن کریم در آیه  البته می. بري رهبر الهیره

کند که عامل اول هم در واقع همان مسئله رهبري  طرز بسیار بسیار زیبا و ماهرانه اي به گونه اي بیان می

ریفه، آیه می توانست اگر دقت کنید به آیه ش. است یعنی هردو بازگشتشان به موضوع رهبري الهی است

منظورش این بود که عامل اول جلوگیري از انحراف آیات الهی است می توانست آیه به این شکل باشد که 

اللّه اتونَ وفی کم آيكْفُرت فكَي؟ چگونه ممکن است که شما کافر شوید و منحرف شوید درحالی و
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ف وجود آیات الهی در جامعه جلوي انحراف را نمی تواند اما از آنجا که صر. که آیات خدا در بین شما است

هاي ناشایست و نا اهل مورد سوء استفاده قرار بگیرد همین  بگیرد و چه بسا اگر آیات الهی توسط انسان

سوره آل عمران یعنی در همین سوره در  7چنانچه در آیه . آیات الهی موجب گمراهی جامعه می شود

، کسانی که در فَأَما الَّذين يف قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتبِعونَ ما تشابه منه : که هفتمین آیه تصریح می کند 

کنند، براي چه این  دلشان کجی و انحراف دارند اینها می آیند از آیات متشابه قرآن کریم سوء استفاده می

، براي اینکه جامعه را به فتنه بکشاند، جامعه را به انحراف بکشانند، فتنه یعنی ابتغاء الْفتنةکار را بکنند؟ 

حق و باطل آمیخته می شود و  جامعه سردرگم . شرایطی که در آ شرایط حق از باطل شناخته نمی شود

که اگر تواند جامعه را از انحراف نجات دهد بلکه چه بسا  پس ببینید آیات الهی به تنهایی هرگز نمی. میشود

در اختیار انسان هاي ناشایست قرار بگیرد خود همین آیات هم عامل انحراف می شوند خوب به همین 

وأَنتم تتلَى ،  بلکه فرموده  وكَيف تكْفُرونَ وفی کم آيات اللّه: جهت است که قرآن نفرموده که

اللّه اتآي كُملَيتالوت غیر از خواندن و غیر از قرائت و غیر از  ود، ، یعنی آیات الهی بر شما تالوت می شع

در نهج البالغه آمده است که از آن ) ع(تالوت چیست؟ قسمتی از بیانات حضرت علی . مطالعه کردن است

من معشرٍ  إِلَی اللَّه أَشكُو: است از خطبه هاي آن حضرت می فرماید  54استفاده کردیم، جلد یک صفحه 

يونَيعش ّهج الًا ولَّالًا لَيونَ ضوتميف ابِ يستالْك نم روةٌ أَبلْعس من پناه می برم و شکایت می هِم  ،

هِم سلْعةٌ أَبور يس فيلَکنم به خداي تعالی از قومی که اینها جاهالنه زندگی می کنند و اینها گمراه هستند 

إذا تلي حقّ ی بی ارزش تر و کسادتر از کتاب خدا نیست اما کی؟ ، در بین این ها کاالی من الْكتابِ
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هتالوةٌدرست تالوت شود یعنی چه؟ جمله بعد روشن می کند . ،  موقعی که درست تالوت شود تلعو ال س 

از  ، و باز در همین جامعه هیچ کاالیی پررونق تر و پرسود تر أنفَق بيعا و ال أغلى ثَمنا من الكتابِ

،آن موقعی که از جایگاه خودش تحریف شده باشد تالوت را  إذا حرِّف عن مواضعه  همین قرآن نیست ،

همچنین در جاي دیگري باز حضرت علی علیه سالم همین بیانات . در برابر تحریف حضرت به کار برده اند

که چگونه : که می فرماید 101یه بنابراین آ. را دارد که نشان می دهد که  تالوت در برابر تحریف است

، یعنی کسی هست که آیات الهی وأَنتم تتلَى علَيكُم آيات اللّه شوید و منحرف می شوید   شما کافر می

را درست انتخاب کند و درست تالوت کند و درست تفسیر کند در هر بحرانی که ما نیاز به قرآن داریم او 

وفيكُم : فرمایند و دومین عاملی که جلوي انحراف را می گیرد می. ضه کندبیاید  و قرآن را براي ما عر

ولُهسخود رهبري رسول است اما آیا با وجود آیات الهی و با وجود رهبري الهی که آیات الهی را تالوت  ر ،

 . شود از انحراف می کند باز جامعه مصون می

ومن : فرماید که  سوره آل عمران می 101اینجا یک نکته مهمی را قرآن اشاره می کند در ادامه آیه 

، بله ما رهبر و پیامبر را می فرستیم،  آیات را هم می يعتصم بِاللّه فَقَد هدي إِلَى صراط مستقيمٍ 

هبر الهی تالوت شود و توسط رهبر الهی تفسیر این آیات الهی را هم می گوییم که باید توسط ر فرستیم، 

دهیم اما براي اینکه جامعه از انحراف نجات پیدا کند  این کاري است که ما انجام می. شود و انتخاب شود

آیات الهی   یک شرط بسیار مهمی وجود دارد و آن اینکه شما مردم هم تبعیت کنید، اگر رهبر الهی باشد ،
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وت کند  اما مردم تبعیت نکنند و اطاعت نکنند در این صورت جامعه هرگز از را هم درست بخواند و تال

 . انحراف نجات پیدا نمی کنند

چیز  2،  من نيکُم الثَّقَلَيإنی تارِکُم ف: آیه دقیقاً معادل حدیث ثقلین هستند که رسول خدا فرمود  2این 

وأَنتم تتلَى علَيكُم :  فرمود 101در آیه   تیکتاب اللّه و عترگرانبها را در بین شما باقی می گذارم 

 ولُهسر يكُمفو اللّه اتاینجا می فرماید کتاب خدا و عترتم، یعنی به جاي رسول عترت را قرار می آي ،

دهم  چون رسول به هرحال بشر است و از دنیا می رود در حالی که جامعه براي نجات از انحراف نیاز به 

رد که زنده باشد و با او در ارتباط باشد، در نتیجه عترت جایگزین رسول می شود،  در واقع رسول رهبري دا

بعد در . کند یک انسان است که در طول تاریخ دارد حکومت می کند و رهبري می  و عترت یکی هستند،

، اگر شما به  لن يفترقالن تضلّوا أبداً إنهما  ما إن متسكتم ما: حدیث ثقلین در ادامه می فرماید  که 

سورة آل عمران هم خوانیدم که  101در آیه . این دو کتاب خدا و عترت متمسک بشوید گمراه نمی شوید

م بِاللّهصتعن يمصراط مستقیم اگر به خدا و آیات الهی شما متمسک بشوید هدایت می شوید، بنابراین  و

نتظار، یکی از مهم ترین مباحث ، مبحث رهبري است که تا از نظر قرآن کریم و به بیان دیگر در دکترین ا

وقتی که رهبري الهی بین مردم باشد و مردم متمسک او باشند این نهضت پرشور و پرخروش  ادامه پیدا 

 . میکند و نهایتاً توسط همان رهبري الهی حاکمیت عادالنۀ الهی در سراسر گسترة زمین چیره خواهد شد
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 »شانزدهمجلسه «
 بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ

در این جلسه می خواهیم به یکی دیگر از موضوعات این دکترین و به بحث خودمان بپردازیم و آن موضوع 

در فرهنگ ما و در بحث دکترین انتظار مسئلۀ انتظار یک . ویژگی ها و ابعاد انتظار و منتظر و منتظران است

یکی اینکه انتظار چه چیزي را باید . سوال در واقع مواجه است 2انتظار با . امر بسیار روشن و واضحی است

در اینکه انتظار چه چیزي را ما داریم . کشید و دوم اینکه این انتظار چگونه است و چه ویژگی هایی دارد

رة توضیح داده شده که در دکترین انتظار ما منتظر برقراري حا کمیت مطلق الهی در گست کشیم قبالً  می

یعنی اینکه رهبر الهی بر کل زمین حاکمیت پیدا . جهان هستیم یعنی اینکه دین خدا حاکم شود بر کل زمین

کند و یعنی اینکه صالحان و انسان هاي خالص و مخلص و بندگان متقی خداي تعالی زمام امور را در همه 

الت که ظلمی در آن وجود جهان به دست گرفته باشند یعنی اینکه حکومتی تشکیل شده باشد سراسر عد

نداشته باشد یعنی اینکه در سایۀ چنین حاکمیتی بستري فراهم شده باشد تا همۀ انسان ها آزادانه در مسیر 

پس ما منتظر چنین اتفاق بزرگی . عبودیت و در مسیر کمال و در مسیر تعالی و پیشرفت گام بردارند

وعد اللَّه الَّذين سوره نور خداي تعالی وعده داده  55هستیم که حتماً این اتفاق خواهد افتاد که در آیه 

 اتحاللُوا الصمعو نكُموا منخداي تعالی به آن دسته از شما که مومن باشند و عمل صالح داشته آم ،

كَما بدهد،  آنها را خلیفه هاي روي زمین قرار  که حتماً لَيستخلفَنهم في الْأَرضِباشند وعده داده که 

 هِملن قَبم ينالَّذ لَفختهمانطور که سنت الهی در گذشته این بوده که باالخره مومنین را و صالحان اس ،

جهان از آنِ این   را و آنها را حاکم قرار می داد در آینده وعدة الهی در کل گسترة زمین این است که آیندة
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، ولَيمكِّنن لَهم دينهم ی می افتد که در این زمان و در این جهان انسان هاي صالح خواهد بود که چه اتفاق

یعنی شیعه و انسان هاي صالح در انتظار آن روزي هستند که دین الهی . دین آنها را قدرت خواهد بخشید

ه خداي در همه گسترة زمین حاکمیت پیدا کند، اتفاقی که تا به امروز نیفتاده است و این وعده اي است ک

ولَيمكِّنن لَهم دينهم الَّذي ارتضى لَهم تعالی می دهد اما کدام دین؟ آن دینی که خدا آن را پسندیده، 

الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت ، می خوانیم که 2خدا کدام دین را پسندیده؟ در سورة مائده آیه 

ري وتمنِع كُملَياعيند الَماِإلس لَكُم يتامروز یعنی در روزي که در قدیر خداي تعالی حضرت امیر  ض

را به عنوان ولی معرفی کرد این آیه نازل شد که امروز من دینم را کامل کرده ام و نعمتم را بر شما ) ع(

عالی نسبت به آن پس دینی که خداي ت. تمام کرده ام و راضی شدم به اسالم براي اینکه دین شما باشد

دینی است که در آن مسالۀوالیت به شکل روشن و جهانی اعالم شده باشد و معرفی شده   رضایت دارد،

من بدلنهم ينهم الذی ارتضی هلم و ليمکنن هلم ديو لباشد این دین حاکمیت پیدا کند بر همه جهان، 

و امنیت در سراسر جهان برقرار شود که خود این باب مفصلی دارد که اگر بفهمیم امنیت  بعد خوفهم امنا

سیاسی و اقتصادي،  این همان چیزي   فرهنگی،  یعنی چی در همه عرصه ها به ویژه در عرصه هاي فکري،

نیایی است که دکترین انتظار به دنبال آن هست و معتقد است که چنین فضایی و چنین حاکمتی و چنین د

پس مشخص شد که ما انتظار چه چیزي را می کشیم، این انتظار چه گونه باید باشد و . محقق خواهد شد

 چگونه خواهد بود؟ 

از اینجا به بعد مباحثمان را استناد می دهیم به بیانات یکی از فرهیختگان و فرزانگانی که عمر خودش را در 

همه تالش کرده و کسی که شاید بتوانیم بگوییم که ما  نهضت انتظار سپري کرده و در این نهضت بیش از
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هرچه در مبحث دکترین انتظار داریم و تابحال گفتیم و خواهیم گفت از حاصل زحمات و رشهات فکري او 

. بهره گرفته ایم و خواهیم برد و او کسی نیست جز رهبر فرزانه و معظم انقالب حضرت آیت اهللا خامنه اي

نه باید باشد؟ انتظار برابر روایاتی که به دست ما رسیده و برابر آنچه که از قرآن اینکه این انتظار چگو

کریم ما می فهمیم یک عمل است یعنی شما به ظاهر کلمۀ انتظار توجه نکنید که  در عرف وقتی کسی یک 

کنی؟ می  جایی بیکار نشسته و به یک طرف نگاه می کند و به راه دارد نگاه می کند می گوییم چرا نگاه می

انتظاري منفعالنه، انتظاري که در یک گوشه نشستن و صرف انتظار کشیدن باشد نه این .  گوید من منتظرم

افضل االعمال انتظار :  انتظار مورد نظر ما نیست، انتظاري که در روایات ما مطرح شده می فرماید که

  انتظار تالش است،  است نه بی عملی،یعنی انتظار، عمل . ، یعنی برترین عمل ها انتظار فرج است الفرج

اولیاء و همه صلحا و همه   همۀ. انتظار نهضتی است که همه انبیاء داخل این نهضت هستند  انتظار نهضت است،

شهدا و همه رزمندگانی که در راه خدا جهاد می کنند همه اینها در این انتظار قرار دارند و در این نهضت 

 . ملی نیست بلکه عمل استقرار دارند پس انتظار بی ع

معناي انتظار فرج به عنوان عبارت االخراي انتظارِ ظهور این است که مومن به اسالم، مومن به مذهب اهل 

) ع(امام زمان . وضعیتی را که در دنیاي واقعی وجود  دارد عقده و گره در زندگی بشر می شناسد) ع(بیت 

د ظهور می کند که هستی را از فروبستگی نجات بدهد ، براي اینکه فرج براي همه بشریت بوجود بیاور

انتظار فرج یعنی قبول نکردن و رد . جامعه بشریت را نجات بدهد، بلکه تاریخ و آینده بشر را نجات بده

. بر اثر غریزه هاي  بشر بر زندگی انسانیت  حاکم شده است  کردن آن وضعیتی که بر اثر جهالت انسان ها،

پس مبناي این انتظار این است که این وضعیتی که امروز در دنیا وجود دارد و . رج استاین معنی انتظار ف

این حاکمیتی که در دنیا وجود دارد و انسان ها را اسیر خودش کرده، که حاصل غریزه هاي  بشر است و 
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بیانات را این . حاصل جهالت هاي انسان ها است این وضعیت را باید رد کرد و به دنبال وضعیت مناسب بود

انتظار فرج، انتظار دست قاهر و قدرتمند ملکوتی است که باید بیاید . بیان کرده اند 29/6/84معظم له در 

و با کمک همین انسان ها، تاکید می کنیم به این جمله که با کمک همین انسان ها، یعنی فکر نکنید که قرار 

یاید و شمشیر بکشد و جهان را پر از عدل است که یک اسب سواري، کسی که بر اسب سفیدي سوار است ب

دقت . و داد کند نه اگر قرار بر این بود خداي تعالی همان روز این کار را می کرد و  نیازي به غیبت نبود

که با کمک همین انسان ها سیطره ظلم را از بین ببرد و حق را غالب بکند و عدل را در : کنید می فرمایند

واقعی خدا بکند باید براي این کار   چم توحید را بلند کند انسان ها را بندةزندگی مردم حاکم کند و پر

توجه کنید و ببینید که . بیان شده  87/  5/  25این بیانات هم در . انتظار معنایش این است. آماده بود

ی م. و چاره اي جز این ندیدیم که عین عبارات را بخواینم. چقدر این عبارات و بیانات روشنگر است

ممکن است کسانی آن دوران  انتظار یعنی دل سرشار از امید بودن نسبت به پایان راه زندگی بشر، : فرماید

را نبینند و نتوانند درك کنند فاصله است اما بالشک آن دوران وجود دارد لذا تبریک این عید که عید امید و 

این . دشمن می خواهد بوجود بیاوردعید انتظار فرج و گشایش است درست نقطه مقابل آن چیزي است که 

ایستا  همانطور که گفتیم انتظار معنیش خمیدگی نیست،   ،25/9/1376در  بیانات هم در نیمه شعبانی بود ،

 . بودن و نشستن و دست روي دست گذاشتن نیست

به این بیانات توجه کنید، انتظار فرج معنایش این نیست که انسان بنشیند و دست به هیچ کاري نزند، هیچ 

دل خوش کند به اینکه ما منتظر امام زمان هستیم، این که انتظار  صرفاً . اصالحی را وجه همت خود نکند

اید و به کمک همین انسان ها انتظار چیست؟ انتظار دست قاهر قدرتمند ملکوتی است که باید بی نیست، 

انتظار سکون نیست، انتظار رها : در ادامه در همان بیاناتی که گفتیم می فرمایند. سیطره ظلم را از بین ببرد
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باید براي این کار . انتظار حرکت است. کردن و نشستن براي اینکه کار به خودي خود صورت بگیرد نیست 

هر اقدامی در . یکی از مقدمات این حرکت عظیم تاریخی است آماده بود، تشکیل نظام جمهوري اسالمی

 . انتظار معنایش این است. جهت استقرار عدالت یک قدم به سمت آن هدف واال است

پس ببینید انتظار در دکترین انتظاري که ما مطرح می کنیم به معناي حرکت است، هر حرکتی که به سمت 

 . ر نهضت انتظارعدالت و اصالح باشد در واقع گامی است د

انتظار فرج یعنی کمر بسته بودن، آماده بودن، خود را از همه جهت براي آن : به این بیانات توجه کنید

براي آن هدف قیام خواهد کرد آماده کردن، آن انقالب بزرگ تاریخی براي آن ) ع(هدفی که امام زمان 

زندگی الهی، عبودیت خدا،  زندگی انسانی ،هدف انجام خواهد گرفت و او عبارت از است ایجاد عدل و داد 

 . این معناي انتظار فرج است

امیدواریم که این بیانات روشنگر تا حدود زیادي دکترین انتظار را براي ما روشن کرده باشد که در این 

 . دکترین انتظار چیست و چه ویژگی هایی دارد و منتظر کیست و منتظران چه وظایفی دارند

ع بسیار مهم انتظار و وظایف منتظران و همانطور که گفتیم تالش کردیم که این بخش را رسیدیم به موضو

به ویژه مزین کنیم به بیانات آن منتظر واقعی و کسی که عمر خودش را در نهضت انتظار سپري می کند که 

اگرچه  یکی از بزرگترین سربازان و بلکه بزرگترین سرداران این نهضت است یعنی رهبر معظم انقالب،

بقیه بخش هاي مباحث ما هم  به نوعی از اندیشۀ سرشار از نور و معنویات این بزرگوار  گرفته شده و 

بیشتر این مباحث را ما از بیانات ایشون استنباط کردیم و استخراج کردیم اما در این تبیین، یعنی در تبیین 

یانات معظم اله زیبا بود که حیفمان آمد که با خود مفهوم انتظار و ماهیت انتظار و وظایف منتظران به قدري ب
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بیانات خودمان این مبحث را بیان کنیم و تالش کردیم که تا آنجایی که می شود عین الفاظ ایشون را تقدیم 

 .حضورتان بکنیم

با ماهیت انتظار آشنا شدیم و دانستیم که انتظار در دکترین انتظار بی عملی نیست و نشستن و دست روي 

اشتن نیست بلکه این انتظار که انتظار حاکمیت الهی است و انتظار این است که جهان غرق در دست گذ

عدالت و صلح شود براي رسیدن به آن زمان باید تالش کرد، نهضتی است این نهضت باید گرم شود و 

 . پررونق شود و هرچه این نهضت گسترده تر بشود زمان پیروزي نزدیک تر خواهد بود

ما آن وقتی می توانیم حقیقتاً : وظایف منتظر از بیانات این بزرگوار استفاده می کنیم که می فرماید اما دربارة

منتظر به حساب بیاییم که زمینه را آماده کنیم، از همین جا متوجه می شویم که یکی از وظایف منتظران در 

ارواحنا  براي ظهور مهدي موعوددکترین انتظار عبارت است از تالش براي آماده کردن زمینه براي ظهور، 

ء زمینه باید آماده بشود وآن عبارت است از عمل کردن به احکام اسالمی و حاکمیت قرآن و اسالم فدا

چگونه باید . پس وظیفۀ ما آماده کردن زمینۀ ظهور است. در همین جا در این قسمت توقف می کنیم .  است

ما می گویند که آماده کردن زمینۀ انتظار عبارت است از عمل ظهور را آماده کرد؟ دکترین انتظار به  زمینۀ

وظیفه مان این است که تا آنجا که می توانیم به صورت فردي و خانوادگی به   -1 کردن به احکام اسالمی،

کوچک و چه در شهر و چه در کل کشور باید تالش بکنیم که به احکام اسالمی  صورت اجتماعی چه در محلۀ

 . عمل کردن به احکام اسالمی است -1 پس. عمل بکنیم

فرمایند که زمینه  متن رهبر معظم انقالب را توجه کنید می. دوم تالش براي حاکمیت قرآن و اسالم است

عمل کردن به احکام اسالمی و حاکمیت قرآن اسالم است، اولین قدم : باید آماده بشود و آن عبارت است از 

ء به ارواحنا فداهاي مسلمان به عهد ظهور مهدي موعود  دن ملتبراي حاکمیت اسالم و براي نزدیک ش
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 25/9/76این بیانات را ایشون در . وسیلۀ ملت ایران برداشته شده است و آن ایجاد حاکمیت قرآن است

تا اینجا روشن شد که انتظار عمل است، انتظار نهضت است، انتظار حرکت است، انتظار قیام . ارائه کرده اند

ر یعنی قرار گرفتن در مسیري که امام زمان براي آن قیام خواهد کرد، انتظار یعنی تالش براي است، انتظا

تحقق آن اهدافی که قیام حضرت مهدي براي تحقق آن اهداف است یعنی عدالت، یعنی قسط، یعنی 

 . پیشرفت

به عنوان یک سرباز انتظار یعنی سربازي، انتظار یعنی آگاهی، انتظار یعنی امید، انتظار یعنی ایستادگی 

دنیاي شیطانی و مبارزه با همۀ قدرتی که محصول  فداکار و مبارزه با همۀ دنیاي استکبار و مبارزه با همۀ

 . محصول جهالت هاي بشر است، محصول استکبارات بشر است  هوس هاي بشر است،

چگونه باید باشد قرار می بیانات معظم له نکات روشنگري دارد که بیشتر ما را در جریان اینکه یک منتظر 

بزرگترین وظیفه منتظران امام زمان  این است که از : می فرماید  30/8/71دهد از جمله در همین بیانات 

لحاظ معنوي و اخالقی و عملی و پیوندهاي دینی و اعتقادي و عاطفی با مومنین و همچنین براي پنجه 

اینکه یک منتظر، یک عضو  -1: ند نکته اشاره کردندپس به چ. درافکندن با زورگویان خود را آماده کنند

اخالق را بشناسد . معنویت خودش را باال ببرد. نهضت انتظار باید خودش را به لحاظ معنوي و اخالقی بسازد

و از همه اینها مهم تر یک منتظر باید پیوندي عمیق و گسترده، . و خودش را مخلف کند به فضایل اخالقی

پس در دکترین انتظار یکی از مهم . ادي و پیوندي عاطفی با سایر مومنین داشته باشدپیوندي دینی و اعتق

باید مومنین و منتظران با . باید تشکیالت داشت . ترین مسائل ایجاد پیوند و ارتباط بین مومنین است

ارتباط و همدیگر ارتباط وسیع یک ارتباط تشکلیاتی که امروز در دنیا در سازمان ها مرسوم است بلکه یک 

براي چه؟ براي پنجه درافکندن با . یک پیوستگی عمیق دینی و عاطفی چنین ارتباطی باید بوجود بیاید
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کسانی که در دوران دفاع : فرمایند  زورگویان باید براي چنین شرایطی خودمان را آماده کنیم و در ادامه می

تظران حقیقی بوده اند، کسی که وقتی مقدس سر از پا نشناخته در صفوف دفاع مقدس حضور داشته اند من

کشور اسالمی مورد تهدید دشمن است، آماده دفاع از ارزش ها و میهن اسالمی و پرچم برافراشته اسالم 

تواند ادعا کند که اگر امام زمان بیاید پشت سر آن حضرت در میدان هاي خطر قدم خواهد  است می

بازند و زانوانشان سست  رب و شیرین دنیا خود را میگذاشت، اما کسانی که در مقابل خطر انحراف و چ

اندازد انجام  شود کسانی که براي مطامع شخصی خود حاضر نیستند حرکتی که مطامع آنها را به خطر می می

بدهد اینها چطور می توانند منتظر امام زمان به حساب آیند، کسی که در انتظار آن  مصلح بزرگ است باید 

اینهم بیانات آن . الح را آماده سازد و کاري کند که بتواند براي تحقق صالح بایستد در خود زمینه هاي ص

تا اینجا متوجه شدیم که منتظران چه وظایفی دارند، پس باید بدانیم که انتظار . بود 7/81/ 30بزگوار در 

د نمی تواند تن در حقیقت تکلیف آور و الزام آور است انسان منتظر کسی که در نهضت انتظار قرار می گیر

این بزرگوار در  . به استراحت دهد بلکه باید خودش را مکلف بداند و براي خودش احساس مسئولیت بکند

این انتظار تکلیف بر دوش انسان می گذارد، وقتی انسان : بیانات روشنگري دارند و می فرمایند 18/4/90

و لَقَد کَتبنا في الزّبورِ من بعد . قرآن هستیقین دارد که یک چنین  آینده اي است، همچنانی که در آیات 

مردمانی که اهل عبودیت خدا  هذا لَبالغاً لقَومٍ عابدين  إِنَّ يف  الذّکْرِ أَنَّ الْأَرض يرِثُها عبادي الصّالحونَ

مه اش آماده سازي خود انتظار الز. باید منتظر و متعصب باشد  هستند می فهمند باید خود را آماده کنند،

بدانیم که یک حادثه بزرگ واقع خواهد شد و همیشه منتظر باشیم، هیچ وقت نمی شود گفت که حاال . است

سالها یا مدتها مانده است که این اتفاق بیفتد، هیچ وقت هم نمی شود گفت که این حادثه نزدیک است و در 

انتظار ایجاد می کند که انسان خود را به آن شکلی . بودهمیشه بایدمنتظر . همین نزدیکی اتفاق خواهد افتاد
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، به آن صورتی  به آن هیئت خلقی نزدیک کند که در دوران مورد انتظار ، آن خلق و آن شکل و آن هیئت 

این الزمه انتظار است، وقتی بنا است در آن دوران منتظر عدل باشد، حق باشد، توحید باشد، .  متوقع است

دیت خدا باشد، یک چنین دورانی قرار است باشد ما که منتظر هستیم باید خودمان را به اخالص باشد، عبو

انتظار یک . این امور نزدیک کنیم، خودمان را با عدل آشنا کنیم، آمادة عدل کنیم، آمادة پذیرش حق کنیم

 . بیان شده است 90این هم در سال . چنین حالتی را به وجود می آورد

 . گفتیم این مبحث انتظار و ویژگی هاي منتظران را می بندیم  با همین بیاناتی که
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 دکترین مهدویت و وظایف منتظران به کارشناسی استاد محمد عینی زاده موحد

 

 

در برنامه گذشته بحثمان در دکترین انتظار رسید به این جایی که مهم ترین جریاناتی که 

به طور در برابر نهضت انتظار می ایستند کدام جریان ها هستند و سه جریان را 

فی کردیم و گفتیم که اینها جریانات اصلی هستند و بقیه جریان ها اگر معرمشخص 

 -2 و کفر شرک -1این سه جریان عبارت از . ا هستندداشته باشند تابعی از اینه وجود

با تمام قوا  انتظارهضت ناین سه جریان در طول تاریخ در برابر . یهود است -3نفاق و 

یعنی امروز  این رویارویی ادامه داردامروز هم  و تا بهعلم کردند و ایستادگی کردند قد 

ر برابر نهضت تاریخی انتظار د جریانات راو بزرگترین  مهمترینبخواهید اگر شما  هم

همین است جریان شرک و کفر که مسلح به زور و مسلح به قدرت و  شناسایی کنید باز

و دوم جریان نفاق که در درون اسالم قرار دارد و در درون نهضت انتظار . ثروت است

دهد و هم شکل نشان می دهد در حالی که در حقیقت در  خودش را همرنگ نشان می

رای انحراف این ب و ین نهضت قرار دارد و تالش می کند برای نابودی این نهضت برابر ا

. یکند خودش را معرفی م الب صهیونیسمقو سوم جریان یهود که امروزه در . نهضت

از جریان یهود هرگز این نیست که اگر  ما منظورالبته این تذکر الزم است بگوییم که 
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د و معتقد به آیین حضرت موسی باشد این دشمن روز معتقد به آیین کلیمی باشام کسی 

. نمی کنیم را هرگز ادعا چیزی، نه ما چنین انتظار قرار دارد است و در برابر نهضت

منظور ما این نیست که هرکسی چنان که در مورد شرک و کفر هم این ادعا را نمی کنیم 

است یا مشرک است کافر  ، اسالم درست را نشناخته وکه امروز دین حقیقی را نشناخته

برای ما محترم  ار قرار دارد ، نه ، انسان ها عقایدشانظچنین کسی در برابر نهضت انت

ابتدا داشته اند و به آن طبق آیینی که از  برای آنها تمام نشده و حجت، کسانی که است

کنند به  عنوان همنوعان  یم زندگیانسان هایی که در دنیا  عمل می کنند اینها به عنوان

می شوند و ما با هیچ کسی هیچ خصومتی  ما و به عنوان برادران انسانی ما شناخته

هم هیچ تهمتی نمی زنیم و هیچ کسی را هم دشمن خودمان نمی  هیچ کسیبه نداریم و 

چه در جریان حتی نفاق و چه در جریان  در جریان شرک و کفر ودانیم منظور ما چه 

آنکه آن  ازما سردمدارانی هستند که حق را شناخته اند و در برابر حق بعد  یهود منظور

حضرت  در برابرهمین کسانی که   چنانچه قرآن کریم دربارۀ. را شناخته اند ایستاده اند

دین موسی را و معجزات موسی را و «  »: ایستاده بودن می فرماید( ع)موسی

با اینکه . ندیقین به حقانیت اوداشته ا  که  پیام او را انکار کردند در حالی

ما منظورمان از جریان شرک و کفر و  ایستادنددر برابرش یقین به حقانیت او داشتند 

کسانی هستند که دانسته و آگاهانه  آنسرانی هستند و  آنجریان نفاق و جریان یهود 
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دنیایی خودشان در برابر حق و حقیقت دنبال مطامع شیطانی و  حق را شناخته اند اما به

 . مقابل نهضت انتظار این دسته و این گروه هستند جریاناتمنظور ما از   ایستاده اند،

و رویارویی  آشکاردربارۀ شرک و کفر خیلی نیازی به توضیح نیست چون جریان 

ن را قرآن کریم ابتدای قرآدر . اما در مورد نفاق الزم است که توضیحی بدهیم. هستند

آیه به معرفی کفار  2سورۀ بقره بعد از آنکه متقین را معرفی می کند که باز می کنید در  

دستۀ : می پردازد و می فرماید که

اما کفار را نمی فرماید  کسی . معرفی می کند بعد از متقین کفار هستند نرا که قرآ دومی

کسی که نمی داند حق کجاست؟ بلکه می فرماید منظور ما از کفار  که حق را نشناخته و

یعنی برای اینها فرقی نمی کند که کسانی هستند که 

، ند هستند، اینها حق را شناخته انداینها معا چونندهی؟ چرا  بیمبدهی یا  بیمرا  آنها

کسی . دادن برای او سودی ندارد بیمولی با آن مبارزه می کند کسی که حق را شناخته 

تبشیر سودمند است که حق را نشناخته و عنادی هم با حق  انظار وبرای او هدایت و 

با  کرد او را آشنا ، با استدالل و با منطقاو را با صحبت کردن شودحاال می . ندارد

بپذیرد، اما قرآن می فرماید منظور ما از کفار چه بسا و وقتی حقیقت را بشناسد حیقت، 

کسانی هستند که اینها دیگه برایشان فرقی نمی کند اینها کسانی هستند که بر قلب و بر 

پرده ای است که هرگز این حقیقت را  مهر نهاده شده و بر چشم های اینها گوش اینها 

باالفاصله دسته بعدی را که معرفی می کند . نمی بینند و نمی شنوند و درک نمی کنند
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. نیستندکسانی هستند که اینها در ظاهر خود را مومن نشان می دهند اما مومن 

اینها مومن نیستنداما  ایممی گویند ایمان آورده 

شوند  چون دیده نمی شوند و شناخته نمی اینها کسانی هستند که خطر اصلی این جاست،

در نهضت اسالم و در نهضت . و از پشت خنجر می زنند بسیار بسیار خطرناک هستند

 بسیار منتها یک نکتۀ. خطرش به مراتب بیش از خطر شرک بود رسول خدا هم این جریان

. تصور بر این است که این جریان در دوران مدینه شکل گرفت مهم این است که غالباً

ظاهراً هم باید همین طور باشد یعنی . و دولتی پیدا کردقدرتی یعنی بعد از آن که اسالم 

جریان نفاق جریانی است که برای بدست گرفتن قدرت خودش را می آید همرنگ و اینکه 

اظهار اسالم جز اذیت و آزار ، جز بی اعتنایی  دوران مکه کههمشکل نشان می دهد، در 

و بی مهری و جز شکنجه و حتی در این اواخر قتل چیز دیگری را به ارمغان نمی آورد 

. چرا باید یک کسی به دروغ خودش را مسلمان نشان دهد و این خطرات را به جان بخرد

ومن نشان دهد و به خطر بیفتد اما را م خودش یعنی بدون اینکه ایمان داشته باشد بیاید

یا این آ  ،در مکه خطر نفاق را معرفی می کندکریم حتی  نبه کمال تعجب می بینیم که قرآ

در آینده ممکن است نفاق بوجود می خواهد بگوید که مراقب باشید برای این است که 

نهضت در دوران  همین االن در دوران مکه که، بلکه قرآن می خواهد بفرماید که بیاید؟ نه

اولیه خودش قرار دارد اینجا هم نفاق وجود دارد اما چرا؟ قبل از این که چرایش را 

در م آیا واقعاً قرآن کریم کنیم و اثبات می کنی میبگوییم اول اصل مدعا را روشن 
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و  مدثربفرمایید به سوره  ه؟ مراجعدوران مکه اظهار می کند که منافق وجود دارد 

مکه نازل شده است و  دری است و در سوره عنکبوت که سوره مک ،سوره عنکبوت

 11یعنی آیه ملک  اشاره بکنیم که می خواهیم  خود این آیه ایشاهدش هم آیات اولیه و 

د می گوید که من نمی آی مردمبعضی از یعنی  :می فرماید

وقتی که در راه خدا ایمان دارم به خدا 

مردم را مانند عذاب  اذیت بشود دردسری به آن برسد آنوقت این فتنه مردم و دردسر

اما اگر پیروزی به شما دهد خدا قرار می

 نهضت ءزشما هستیم و ماهم بودیم جیند می گویند که ما هم با آبرسد آنوقت می 

آیا اینطور نیست که خدای تعالی به  . بودیم

هم   خداوند حتماًًسینه های همگان آگاه است، 

در سوره عنکبوت که . مومنین را و هم منافقین را برای دیگران شناسایی خواهد کرد

دارد از منافقینی صحبت می کند که همین   سوره ای است که در مکه نازل شده سریعاً

 تصریح می کند کهخود آیه االن حضور دارند و اینها به طمع پیروزی آمده اند 

وقتی که پیروزی برسد آنوقت خواهند گفت که ما با 

ولی اینها می  می رسد یعنی پیروزی االن نمی رسد پیروزی بعداً شما بودیم

که آمده اند اما  و به خاطر رسیدن به آن پیروزی است ددانند که پیروزی خواهد رسی
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هی ابراز ناراحتی باالخره سختی می کشند  در طول مسیر همین که  چون ایمان ندارند

 .می کنند

سوره مدثر که جز اولین سوره هایی است که نازل شده است در اینجا هم اشاره ای به 

مسئولین جهنم را قرار  نما آ  بحث نفاق می کند

اما اینکه تعدادشان چقدر  ندادیم مگر مالئکه ای 

 کفار قرار دادیم،  آزمون و فتنه و آزمایشاست این را موجب 

و  تا اینکه کسانی که کتاب به آنها داده شده اینها به یقین برسند 

 بحث ما اینجاستاما شاهد ،مومنین هم ایمانشان ازدیاد پیدا کند

اما اهل کتاب و مومنین اینها به تردید نمی افتند 

این در واقع کسانی که در دلشان مرض  

تعداد هست و کافر هستند اینها می گویند که این چه مثلی است که خداوند زد راجع به 

شاهدمان همین جا بود که آیۀ شریفه اشاره می کند به اینکه مالئکه و مسئولین جهنم ، 

 ای هستند که در دلشان مرض است و کسانی ین دوران مکه یعنی اول اسالم عدهدر هم

نی منظور منافقین هستند چنانچه در همین آکه در دلشان مرض است در فرهنگ قر

ی فرمایند که بقیه هم ما داشتیم که م سورۀ
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اینها 

:د بعد می فرمایدنیرنگ کنن می خواهند با خداوند نیرنگ کنند و با مومنین

خدا مرضشان را   اینها در دلشان مرض است

 بنابراین زیاد کند و برای اینها عذابی دردناک است

 در ، سورۀ مدثر هم تصریح می کند به اینکه ندتمنافقین هساز نظر قرآن کریم  

ین در ؟ ادوران مکه هم منافق بودند اما چه گونه می شود در مکه نفاق بوجود بیاید

 . بعد قدری در موردش صحبت خواهیم کرد برنامه
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 دکترین مهدویت و وظایف منتظران به کارشناسی استاد محمد عینی زاده موحد

 

صف  در برابر نهضت انتظارمهمترین جریاناتی که  انتظاردر دکترین که بحث ما این بود 

شرک و  -1 جریان عمده وجود دارد 3آرایی می کنند کدام جریان ها هستند؟ گفتیم که 

نفاق بود و  ، که بحثمان در برنامه گذشته دربارۀ کفر، دوم نفاق و سوم یهود است

روشن کردیم که از نظر قرآن کریم حتی در دوران مکه که رسول خدا نهضت خود را 

سوالی مطرح بود و آن این که . آغاز کرده بود در آن دوران هم نفاق وجود داشت

ساوی با خطر است یک عده ای که ادعای اسالم م هکه در دوران مکچگونه می شود 

موافق کسی . خوب این که با عقل جور در نمی آید. ادعای اسالم بکنند منافقانه بیایند و

اینکه بتواند در قدرت سهیم باشد ولی اینجا  مومن نشان می دهد تا خودش رااست که 

اثبات شد که  در مکهاما بعد از آن که اصل وجود نفاق . هنوز قدرتی وجود ندارد

در پاسخ به این  وجود داشته حاال در دوران مکه هم نفاقن کریم آفهمیدیم از نظر قر

رسیدن به  که نفاق به وجود بیاید چون انگیزه نفاق عی استیسوال می گوییم که طب

قدرت است اما شرطش این نیست که قدرت حی و حاضر آماده باشد بلکه اگر کسی 

هد که در آینده این نهضت پیروز خواهد شد و قدرتی به دست خواهد بداند و احتمال بد
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حتی بتواند قدرت را بدست  در قدرت سهیم باشد یاآورد برای اینکه در آن زمان بتواند 

که البته . خودش را با نهضت همراه نشان می دهد آیدآورد در همان دوران نهضت می 

ش می کند که خطری متوجه او نشود یعنی تالاین همراهیش هم منافقانه خواهد بود 

کند و رهبری را تضعیف  غرغرهمیشه لب مرز حرکت بکند و هرجایی هم که سختی دید 

. کند اما اگر پیروزی رسید آنجا بتواند ادعا کند که ما هم بودیم و ما هم سهیم هستیم

به  خوب آیا نهضتی که پیامبر شروع کرده بود عده ای احتمال می دادند که این نهضت

ل را می دادند، از کجا ماتپیروزی برسد ؟ قرآن می فرماید بله خیلی ها بودند که این اح

، مثالً یکیش این که ماجرای ظهور آخرین این احتمال را می دادند؟ از قرائن متعددی

بود و بشارت ها داده پیامبر و پیامبری که منجی باشد این در کتب پیشینیان ثبت شده 

قبل از پیامبر  یم در سوره صف تصریح می کند که آخرین پیامبرقرآن کر. شده بود

خودش تصریح می کند که من بشارت دهنده هستم به ( ع)اسالم یعنی حضرت عیسی 

کند  و همچنین قرآن کریم باز تصریح می (ص)احمدپیامبری که پس از من می آید به نام 

 . به این که نام پیامبر در کتب پیشینیان مکتوب شده بود

کسانی که تبعیت می کنند از  151در سورۀ اعراف آیه 

پیامبری که رسول است و امی است

اگر خواستید در . همان پیامبری که نام او را در تورات و در انجیل نوشته شده می یابند

 "احمد موعود انجیل"تفسیر سوره صف کتاب  بهاین زمینه بیشتر تحقیق کنید می توانید 



3 

 

که نوشته حضرت آیت اهلل سبحانی است مراجعه کنید و در آنجا به بشارت هایی که در 

بنابراین ظهور پیامبر اسالم از قبل اعالم شده بود . کنیدی پیدا کتب پیشیان آمده دسترس

اعالم شده بود باز قرآن می  اینکه او به چه پیروزی هایی دست خواهد یافت این و 

، فرماید که یهود و مسیحیان که در مکه و مدینه بودند اینها پیامبر را می شناختند

پیش از آن که او مبعوث شود او را می شناختند خب کافی ،  

جاهلیت  دوراناست که عده ای که اهل کتاب و بویژه یهود را در زبان خودشان یعنی در 

میکردند  افراید فرهیخته و مرجع می شناختند و معموالً در مسائل مهم به اینها مراجعه

ه این باور رسیده باشند که کسی ظهور الاقل بتحت تاثیر افکار و اندیشه های اینها  

و ثروت های زمین را او به تصرف  خواهد کرد که شرق و غرب عالم را تصرف می کند 

خواهد آورد و همین می تواند انگیزه ای باشد برای کسانی ک از روی طمع بیایند و 

زیاد ل همراهی بکنند با نهضت، در این زمینه البته اسناد و مدارک فراوان است و دالی

هم قرآن  است که در کالس ما گنجایش بحث بیش از این نیست فقط همین قدر بدانید

ایجاب می کند که باید در دوران مکه منافق وجود داشت و هم عقل  کریم می فرماید که

اتفاقی افتاده باشد ضمن اینکه یک انگیزۀ دیگری هم برای نفاق می تواند وجود  چنین

یعنی جریان اول که جریان شرک و کفر بود و . ان دیگر هستندداشته باشد و آن دو جری

نابودی نهضت اسالم و نهضت انتظار جریان سوم جریان یهود بود که اینها به دنبال 

که بتوانند در درون  به دنبال انحراف آن بودند یکی از ابزارهایشان این است بودند و
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عالوه بر آنکه از اخبار نهضت  .ونددرون آن مطلع بشاین نهضت نفوذ بکنند تا از اخبار 

مقتضی از درون ضربه بزنند یا اینکه بتوانند از  مواقعدر شرایط و  مطلع شوند بتوانند

برای اینکه جریان نفاق در اسالم بنابراین انگیزه ها و عوامل . درون آنها را منحرف بکنند

اما جریان نفاق در . کامالً طبیعی است و وجود داشته بگیردو در نهضت انتظار شکل 

و هیچ جای توضیحی ندارد که جریان  دیگر اظهر من الشمس استدوران مدینه که 

توانست خود را نشان می داد و هرجا که احتمال  میبسیار نیرومندی بود که هر جا که 

اتی می کرد اما وقتی تحرک میداد که بتواند به پیروزی برسد و قدرت را به دست بگیرد 

همراه نهضت نشان می داد و  رانمی رسید باز سالوسانه و مزورانه خودش  هکه به نتیج

نمونه های بارز آن که قرآن کریم اشاره می . خدا ادامه داشت لرحلت رسواین تا زمان 

مراجعه کنید که کل این سوره  انفالبه سور  که شما عزیزان می توانیدکند از جنگ بدر 

به وضوح دست نفاق و توطئه ها و تحرکات نفاق را  جنگ بدر است و آنجامورد  در

همین طور تا آخر عمر  کاحد ، در جنگ احزاب، در جنگ تبومطالعه بکنید و بعد در جنگ 

رسول خدا این جریان روز به روز با شدت و حدت بیشتری وجود داشت و تالشش این 

این . یا منحرف کند تا قدرت را به دست بگریدبود که این نهضت انتظار را متوقف کند 

نهضت بسیار قدرتمندانه عمل می کرد اما موفق شد یا نشد می گوییم که رسول خدا 

هدف بسیار بلندی را در سر داشت و خدای تعالی ماموریت بزرگی به او داده بود ( ص)

متوقف کند و که در آن ماموریت و در دستیابی به آن هدف هیچ جریانی نتوانست او را 
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تواند در بشریت نهضتی را تقویت کند و به وجود بیاورد بن این بود که آمنصرف کند و 

که این نهضت دارای یک کتاب روشنگر باشد و دین کامل و جامع را به بشریت عرضه 

 . بکند

هدف اصلی رسول خدا این بود که در این هدف هیچ جریانی نه جریان شرک و نفاق، نه 

بگیرند اما در اینکه بتواند  بزرگ راهیچ کدام نتوانستند جلوی این موفقیت جریان یهود 

در سراسر زمین و  حاکمیت عادالنه الهیدر کوتاه مدت آن هدف نهایی را که برقراری 

 موفق بشود نه در این هدف قطعاًنابودی همه دشمنان خدا باشد در این هدف هم بتواند 

که نام بردم در جلوگیری از این موفقیت آنها  رسول خدا موفق نشد و این جریان ها

و رسول خدا در هدف که گفتیم هدف اصلی رسول خد این نبود  همانطورموفق بودند و 

به بشریت ارائه  بزرگ را دست نخوردهکه عبارت بود از اینکه این پیام  اصلی خودش

و این کتاب و  کند و به گونه ای طراحی کند که تا زمان پیروزی نهضت انتظار این دین

این پیام دست نخورده باقی بماند برای بشریت و نه تنها دست نخورده باقی بماند بلکه 

موفق  این نهضت روز به روز بالنده تر بشود در این هدف بزرگ کامالً پیروز شد و کامال

 . شد

درباره این جریان هایی که در برابر نهضت انتظار نکته دیگری که باید تذکر دهیم 

این است که این سه جریان به جهت هدف مشترکی که دارند با هم دیگر ایستاده اند 

اتحاد استراتژیک دارند یعنی اگرچه ما در ظاهر فکر بکنیم که اینها متفرق و جدای از هم 
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متحد هستند و هماهنگ عمل  گریکامالً با همد هدف مشترکی که دارند هستند اما به جهت 

می کنند و تاریخ نهضت رسول خدا کامالً این اتحاد این سه جریان را نشان می دهد که 

هم داستان بودند و اما یکی دیگر از  ،هر سه جریان در مقاطع متعدد و مختلف با هم

ی ، جریانات اصلنقرائنی که ما را راهنمایی می کند به این که بگوییم که این سه جریا

این سه . نتیجه ای است که این سه جریان گرفتند اسالم ایستادندبودند که در برابر 

شرک و کفر بود  اول که جریان جریان. جریان هر کدام سودی را از این مبارزه بردند

و  فرزند بزرگش یزید  اما بعد به سردمداری ابوسفیان و  در ابتدا شکست خورد اگرچه

ابوسفیان حاکمیت شام را به دست گرفتند و بعد از مدتی  بن یهبعد فرزند بعدی او معاو

هم قدرت همۀ کشور اسالمی را یعنی خالفت اسالمی را در دوران بنی امیه توسط 

 جریان دومی را هم که بالفاصله بعد از نهضت رسول خدا. معاویه به دست گرفتند

این بود که یا دین ال به دست گرفتند ، جریان سوم که جریان یهود بود به دنب قدرت را

نابود کند که در این موفق نشد و تالش کرد که او را از  اسالم را و  نهضت انتظار را کالً

در بخش عمده ای از جهان اسالم توانست به این  منحرف کند و به زعم خودشدرون 

 رانور خودش  ایی که خدای تعالی اراده اش بر این بود که جاما از آن موفقیت برسد

یل کند و تطمیع بکند این جریان نتوانست نور الهی را خاموش بکند و امروز نور خدا تکم

و اسالم ناب و اسالم حقیقی روشنتر از هر روز دیگری در دنیا می درخشد و نهضت 



1 

 

در اصیل انتظار قدرتمندانه تر از هر زمان دیگری در طول تاریخ در جریان است و 

 . نهضت هویدا است این  حرکت است و نشانه های پیروزی برای
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 دکترین مهدویت و وظایف منتظران به کارشناسی استاد محمد عینی زاده موحد

 

 

 برابر نهضت انتظار قرار دادند را در برنامه گذشته بحثمان را در مورد موانعی که در 

هستند که به  مثلثیپی گرفتیم و دربارۀ شرک ، یهود و نفاق که گفتیم این سه در واقع 

یخی و بالندۀ انتظار ایستادگی طور جدی در برابر نهضت بزرگ انتظار، نهضت تار

کنند و البته این را بدانیم که تمام این موانع مانند کفی هستند که بر روی آب هستند و  می

ز ی اظاهر فقطاینها در حقیقت، حقیقت انتظار را درک نمی کنند اینها . از بین خواهند رفت

 این نهضت انتظار، این نهضتی که در صدد برقراریکنند که  دنیا را می بینند و گمان می

کنند که این  ست گمان میعدالت جهانی و حاکمیت خدای تعالی و دین الهی بر همه جهان ا

می ایستند و  و هوس های آنها مغایر است و در برابرشبا اهداف اینها و خواسته ها 

را درک  عدالتحقیقت حقیقت دین، و، عالی، حققت قرآنقیقت خدای تاینها قطعاً اینها ح

آورد به خطر  در دنیا به دست می آن قدرت چند روزه ای کهرای اینکه نکرده اند و فقط ب

در حالی که دین بسیار بسیار متعالی است و . نیفتد در برابر دین ایستادگی می کنند

زالل و نابی  نانتظار یک جریا که می گوییماز این جهت است   ، حققت زالل و نابی دارد

باقی خواهد  ماند در حالی که شرک و کفر و  ماندگار است و نهایتاً آن است که  است که
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وقتی که نفاق اینها یک خس و خاشاکی هستند و کف های بر روی آب هستند که اگرچه 

چیزی جز  کنیمنگاه می ما نگاه می کنیم ممکن است در هنگامی که دریا طوفانی است 

وصدای  سر چیزی جز خس و خاشاک را نمی بینیم و  کف را بر روی آب نمی بینیم و

 اینها همه از بین رفتنی است و آنچه که آنها را نمی شنویم اما حقیقت این است که 

، است آن آب زالل و آن اقیانوس بی کران است که در واقع آن باقی خواهد ماند ماندگار

است که در  یدیم که جریان نفاق مهم ترین مانعحث مفصلی را مطرح کرب نفاق  در دورۀ

برابر نهضت انتظار قرار دارد و حتی از شرک و کفر و آن جریان یهود هم خطرناکتر 

اگرچه بر مبنای قرآن کریم آن جریان یهودی که در حقیقت اسمشان در واقع یهود است 

و به  ا فقط قدرت خودشان را طالب هستنداینها به هیچ آیینی پایبند نیستند اینه اال و

آیین یهود را  یهودیت واگرچه به عنوان نژاد پرستی هم  دنبال تسلط خودشان هستند 

نه کلیمی هستند نه به نه یهودی هستند  برای خودشان مستمسک قرار می دهند اما اینها 

خیلی  اینها کسانی هستند که  اعتقاددارند و نه به آخرت ایمان دارندخدای تعالی 

و  (ع)برابر نهضت حقیقی اسالم و نهضتی که حضرت موسی درخطرناک هستند و 

هم خودشان از سرداران این نهضت بزرگ هستند این جریان هم  (ع)حضرت عیسی

اما آنچه که این جریان . انتظارهستند در برابر نهضت  بزرگیو مانع می کنند مخالفت 

ی کند جریان نفاق است و جریان نفاقی که به ظاهر خودش هم یهود را هم کمک م

دهد و در درون جبهۀ عدالت  یانتظار و خودش را مسلمان نشان م عضوی از نهضت
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اما چون به ظاهر ناشناخته است و خودش را طلبان و حقیقت پرستان نشان می دهد 

وشیاری کامل را همرنگ می کند خطرش فوق العاده زیاد است که باید در برابر این ه

یهود و نفاق   در برابر نهضت انتظار مثلث شرک، بنابراین مهم ترین موانعحفظ کرد 

  .هستند

در نهضت انتظار قرار دارد که  برابراما بحثمان را ادامه می دهیم با دیگر موانعی که در 

 ی کمک کار آن دشمنان اصلهستند که  عواملی در واقع ردۀ بعدی هستند که این موانع 

نهضت انتظار خواهند بود این دو عامل یکی جهل است و دیگری دنیا زدگی و دنیا طلبی 

از آن   که این مثلث شوم و این مثلثی که دشمن نهضت انتظار است کامالً هاست آنچ

جهل که می گوییم به معنای پایین . کند در درجۀ اول جهل مردم است گیری می بهره

اگر مردم توان تحلیلشان از مسائل، از . یل مردم استبودن سطح فهم و دریافت و تحل

حوادث و از جریانات مختلف پایین باشد اصطالحاً ما این را جهل می نامیم که این جهل 

چون علم را اگر به معنای دانستی ها و . در برابر علم نیست بلکه چیزی است فراتر از آن

اند انسان را نجات دهد بلکه آگاهی ها بگیریم صرف علم و آگاهی و دانستن نمی تو

نجات می دهد که توام با بینش  یعنی آن علمی انسان را چیزی باید فراتر از این باشد 

ل بکند که چیزی است فراتر از باشد و به انسان همت دهد که در راه آنچه که دانسته عم

می گوییم ما و در ذیل عقل قرار می گیرد بنابراین جهل در برابر علم نیست آنچه که  علم

 ردهم اگر شما مطالعه بفرمایید مثالً لذا در منابع روایی ما . در برابر عقل است بلکه
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منابع روایی ما بابی را  علم و جهل، بلکهاصول کافی ما بابی به نام جهل و علم نداریم یا 

جهل در برابر عقل است بنابراین چه بسا  اب عقل و جهل است یعنیکه باز کرده اند ب

انی یا چه بسا جامعه ای و گروه هایی و سازمان هایی و مجتمع های انسانی که اینها انس

به لحاظ اصطالحی علم دارند و به لحاظ اصطالحی آنچه که در علوم اجتماعی آنها 

اما ممکن . مطرح می شود ممکن است که سطح سوادشان هم پایین نباشد و باال باشد

ین معنا که توان تحلیل مسائل و حوادث را  نداشته ، جهل به ا است که جهل داشته باشند

چه خبر است، چه کسانی هستند که تالش که در دنیا  ، نتوانند تشخیص دهندباشند

استیال پیدا پرده در جهان چه کسانی هستند که در پس  ،کنند که دنیا را استثمار کنند  می

خواهند  ه کسانی هستند که میچ. حاکم باشدجهان  درخواهد که  کرده اند و ارادۀ آنها می

به خودشان  منابع راانسان ها را به ضعف بکشانند و از آنها بهره کشی کنند و همه 

حادثه علت اصلیش چی هست و اختصاص دهند و حوادث را نتوانند تحلیل کنندکه این 

که رسانه ها اعالم  هآنچ ؟ همان به ظاهری بسنده کنند کدام ها هستند عوامل اصلی آنها

و در اصطالح  انسان های باسوادی باشندولو اینکه می کنند به همین ها بسنده می کنند 

اما اگر این بینش را  و این . فرهیخته باشند و سطح سوادشان هم باال باشد امروزی 

اختیار نفاق و نداشته باشند اینها جاهل محسوب می شوند ابزاری که در قدرت تحلیل را 

و در برابر نهضت انتظار خود را پیش ببرد  اهدافاینکه  یاشرک یهود قرار دارد بر

جلوتر بردارد و  قدمیهمین جهل است لذا برای اینکه نهضت انتظار ایستادگی بکند 
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زودتر به اهدافش برسد یکی از بزرگترین راه ها این است که این مانع بزرگ یعنی جهل 

د آگاه شوند و بیدار شوند و انسان ها بای. از پیش پای مردم و ملت ها برداشته شود

دیگر این  اگر به این درک برسند. درک بکنندحقایق را ببینند و بفهمند و خودشان 

، دشمنان نمی توانند از ملت ها به عنوان یک ابزار استفاده کنند و بر آنها سوار شوند

ابزار  قرار دارد و ابزاریست که این دشمنان از آن مانع دیگر که در برابر نهضت انتظار

انسان هایی . به دنیا است دلبستگیبه خوبی استفاده می کنند مسئلۀ دنیا و وابستگی و 

که به دنیا وابسته می شوند و دنیا در برابرشان جلوه می کند و عظمت پیدا می کند اینها 

حس و توان و همت اینکه از حقیقت دفاع  ،دیگر نمی توانند حقیقت را ببیند و اگر ببینند

در خدمت دشمنان نهضت انتظار و ا نخواهند داشت لذا یکی از بزرگترین ابزارها بکنند ر

 چهو دنیا زدگی است  یکی از بزرگترین موانع در برابر نهضت انتظار همین دنیا خواهی

ریاست طلبی و چه در توده های مردم باشد در  خواهی ودر نخبگان باشد این دنیا 

بسیاری از مقاطع تاریخی آنچه که در برابر نهضت انتظار به سختی ایستاده و در 

از جانب ملت ها همین وابستگی به دنیا نهضت انتظار را مورد توقف قرار داده  مقاطعی

اً دنیا دار و مالدار این دنیا زدگی و وابستگی به دنیا هم به این معنی نیست که حتم .است

و ثروتمند باشند جزء ملع و مترفین باشند ممکن است انسانی و حتی جامعه ای در فقر 

ه شدت دل نسبت به همان چیزی که دارند ب به شدت هم نیازمند باشند امابایشند و 

چه که ندارند به شدت آرزومند باشند و به آنها دل بسته بسته باشند و نسبت به آن
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دلبسته به قرار می گیرند که دنیا زده هستند و  افرادی ها هم در واقع در زمرۀباشند این

این دلبستگی به دنیا چه در نخبگان و چه در ملت ها مهمترین مانع در برابر  .دنیا هستند

از عالوه بر تکمیل بحث قبلیمان به دو مورد بنابراین در این جلسه . نهضت انتظار است

 . دنیاکردیم که یکی جهل بود و دیگری  هتوجت انتظار هم موانع مهم در برابر نهض

امیدوار هستیم که با تالشی که شما عزیزان می کنید روز به روز جهالت ها از مردم و 

از ملت ها زدوده شود و دنیاخواهی و دنیا طلبی هم از بین برود تا اینکه با یاری خداوند 

  .تحقق نهضت انتظار را همه ما شاهد باشیم
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ما قبالً در . فرایند تحقق هداف در نهضت انتظار است بیان خواهیم کرد،را که  موضوعی

اصلی  در واقع سه بخش هدف داشتیم در اهدافما مورد اهداف مفصل بحث کردیم که 

نهضت انتظار که هدف نهایی به کمال رسیدن همه انسان ها است که تجلی آن در 

هستی و به حقیقت اصلی متصل انسان را به منشاء که  عبودیت است، عبودیت است

الهی را در  فات رحمت الهی و صفات قدرت و علمکند و همۀ انوار و اسماء و ص می

به معنای واقع به کمال خودش می رساند برای  متجلی می کند و انسان را وجود انسان 

حاکمیت دین است این که دین الهی و قانون الهی  ، هدف میانی  اینکه به این هدف برسیم

باید مستقر شود و حاکم شود و اجرا شود برای اینکه این هدف میانی هم محقق شود 

نکه این هدف اخیر برای ای. استایجاد یک نظام عادالنه در گسترۀ زمین  مقدماتی فهد

محقق شود یک فرایندی باید و حاکمیت دین در همه جهان الهی  عادالنۀیعنی ایجاد نظام 

مرحله ای است  5که در عصر ما معرفی شده و تبیین شده یک فرآیند  فرآیندیطی شود 

یندی است بسیار دشوار و فرآیندی است که باید طی شود و باید سربازان و رآو ف

برای تحقق این فرایند تالش بکنند  این فرآیند را خوب بشناسند وانتظار سرداران نهضت 
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گردیم  که در عصر ما مطرح است و ما برنمی فرآیندی، البته این فرآیند ، و همت بگمارند

مرحله ای  5این فرآیند به این نهضت تاریخی انتظار، بلکه می خواهیم در عصر خودمان 

مثل ایران خودمان اگر بخواهد که اهداف دین و هداف مثالً در یک کشوری  .بشناسیم را

  .مرحله طی شود 5نهضت انتظار محقق شود باید 

در برابر این نهضت در یک کشور قدم اول برداشتن مانع است که مهم ترین مانعی که 

البته ما می توانیم این را به دنیا هم  .جائر استوجود داشته باشد حکومت  می تواند

یا آن نظام مستکبرانه ای که یک  بگوییم که در دنیا هم حکومت های جائر  تعمیم دهیم و

  .عده ای را بر جهان به ناحق حاکم کرده این باید برداشته شود

اهداف در کشور ما با انقالب اسالمی محقق شد یعنی مرحلۀ اول تحقق  اتفاقاین 

فرآیند تحقق اهداف اسالمی با انقالب اسالمی این مرحله طی شد یعنی رژیمی  اسالمی،

 دست نشاندۀ قدرت های بزرگ بود اینبرابر نهضت انتطار رژیمی که  درکه مانع بود 

 . و این گام برداشته شد افتاداین اتفاق بزرگ  1551بهمن سال  22کنارزده شد و در 

است که این مرحله هم در کشور ما با رأی قاطع  مرحله دوم ایجاد نظام الهی و اسالمی

مردم به جمهوری اسالمی و تحقق نظام اسالمی و همچنین تصویب قانون اساسی و 

که اسالمی و الهی مستقر شد هم افتاد و یک نظام  اتفاقرای مردم به قانون اساسی این 

را محقق کند  اهداف و آن وسیله ای که باید این یدیگر نه تنها مانع نیست بلکه آن ابزار
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مرحله طی شده در  2این  ، که در کشور مااست مرحله 2این  ،در کشور ما به وجود آمد

 .کامل نیفتاده است طوردنیا این اتفاق هنوز به 

ایجاد دولت اسالمی است ممکن است گام در تحقق اهداف اسالمی و سومی  5اما مرحله 

استقرار  گام دوم هم تشکیلچی بود؟  که پس گام دوم دکه بگویی آید این سوال پیش

نظام یک نظام بود،  نهادهای سیاسی بود و به ایجاد نظام اسالمی بود، گام دوم به لحاظ 

نظام نیست  ایجاد دولت اسالمی منظورمان  که می گوییم  اما گام سوم وقتی سازی بود

لیت های اجرایی در این نظام مسئوبلکه منظورمان افراد هستند و انسان هایی هستند که 

از سران قوای سه گانه شروع می شود در راس و همان طور به  را به عهده دارند که

هیئت  ،در قوۀ مقننه مسئول قوۀ مقننه در هر قوه ای مثالًتدریج به پائین تر می آید 

 و بخش های مختلفی که رئیس نمایندگان مجلس و همینطور کمیته ها و کمیسیون ها 

باید در  همهند کسانی که مصدر امر هستند در این نهاد و در این قوه وابستۀ مجلس هست

تا در قوۀ مقننه هم همین طور از شخص رئیس قوه گرفته . شدن تحول ایجاد شده باآ

های مختلفی که وابستۀ به این قوه  مۀ قضات، همۀ بازپرس ها و سازمانمعاونین تا ه

حقوق و همچنین دفاع از قرارۀ عدالت و احقاق هستند که مسئولیت خطیر عدالت بر 

موعه فعالیت ر این مجتمام کسانی که در این سیستم و دمظلومین را بر عهده دارد 

کنند و مصدر کار هستند در اینها هم باید یک تحول بزرگی بوجود بیاید، و همچنین  می

، هیئت نین، وزراتا معاو ، از شخص رئیس این قوه ، رئیس جمهور گرفته  در قوۀ مجریه
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مدیران کل و همۀ مسئولین در همۀ رده ها و در همه سطوح ، در  دولت، استانداران، 

که دولت اسالمی همۀ اینها یک تحول بزرگ باید صورت بگیرد تا بتوانیم ادعا کنیم 

تحول این است که  آن ، آن تحول چیست؟یعنی گام سوم برداشته شد است محقق شده،

مجموعۀ دولت اسالمی را تشکیل  ر همۀ این سطوحی که گفتیم کهافراد د اوالً همۀ

 ، دولت نه به معنای فقط قوۀ مجریه یا هیئت وزیران، بلکه دولت به معنایدهند می

قوا مسئولیت اجرای دین را به عهده دارند و مسئولیت  مجموعۀ کارگزارانی که در همۀ

خودشان به نهضت انتظار ایمان پیدا  ید، اینها اوالً بابه عهده دارند راارۀ امور کشور دا

کرده باشند به طور تفسیری، اهداف را کامالً باید شناخته باشند و به لحاظ معرفتی دین 

که در جهت تحقق اهداف دین الزم است به طور جدی و  را و احکام دینی را تا آنجایی

وح اتفاق افتاده علمی عمیق باید در همۀ این سط تحولپس یک . عمیق باید شناخته باشند

 . باشد

دوم یک تحول روحی عمیق باید در همۀ رده ها اتفاق افتاده باشد و آن تحول روحی این 

دولت بزرگ است که این افراد کسانی که مسئولیتی را در مجموعۀ این نظام و این 

به عهده می گیرند باید خودشان را به عنوان یک سرباز و به عنوان یک سردار  اسالمی

حقق اهداف الهی کرده باشند و باید خالصانه و بدون هیچ چشم داشتی در جهت وقف ت

از روسای قوا گرفته هر وقت شما دیدید که از سر تا ذیل ،  تحقق این اهداف حرکت بکنند

 آنوقتتحول در آنها اتفاق افتاده آن  2مسئولیتی در این نظام این  تا پایین ترین رده های
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 که این گام سوم هم برداشته شده، برای اینکه تصور نکنید که م ما می توانیم ادعا کنی

  ، مگر نظام ما، دولت ما،ادعایی است که احیاناً ممکن است متضمن اهانت و توهینی باشد 

به توفیق الهی و به یاری  همه. دولتمردان ما ، اگر اسالمی نیستند نه بحث این نیست

آنچه که ما . اجرا شود و عدالت بر پا شودخدای تعالی به دنبال این هستند که اسالم 

ایشون سالیان سال بیش از یک دهه یا  ،بود انقالب اسالمیگفتیم عیناً بیانات رهبر معظم 

و هنوز دولت  داریمدو دهه است که اصرار بر این دارند که ما در گام سوم قرار 

بنابراین ما اگر اسالمی به معنایی که مطلوب است و مورد نظر است هنوز محقق نشده، 

محقق بشود امروز وظیفۀ بخواهیم که اهداف نهضت انتظار و اهداف الهی هرچه زودتی 

، چه ه در مقوۀ مجریه چما این است که اگر خودمان عضوی از این دولت بزرگ هستیم 

در قوه مقننه و چه در قوه قضائیه در هر رده ای، چه در سطوح باالیی و  مدیریت های 

این  ، در هر رده ای هستیم باید تالش کنیمسطوح بسیار بسیار پایین تر  ارشد و چه در

دو تحول را، تحول علمی و تحول روحی و اخالقی را در خودمان بوجود بیاوریم و 

شود در همه مسئولیت ها و در همه مدیریت ها که بتالش کنیم که این دو تحول فراگیر 

 .ام سوم هم برداشته شده استاتفاق اگر بیفتد گ اینبا یاری خدای تعالی 

و انتظار محقق شود  دو گام دیگر و دو مرحله دیگر که باعث می شود که اهداف نهضت

باید طی شود عبارتند از ایجاد کشور نهضت انتظار در فرایند تحقق اهداف  به بیان دیگر

کنیم نوبت اسالم است یعنی بعد از اینکه ما موفق شویم که دولت اسالمی را محقق 
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مناسبت های کشوری که در آن یعنی یک کشور الگو ،  تشکیل کشور اسالمی است

، مسئولین با مردم، مردم با همدیگررفتار مردم با  اقتصادی، مناسب های فرهنگی و

یک کشور نمونه و الگو  بر اساس موازین شرعی شود و در دنیا همه اینها  ، مسئولین 

نمونه در عدالت و در فرهنگ و در دین الگو و  که در علم در صنعت، در رفاه و به ویژه

به دنیا معرفی کنیم و عرضه کنیم و گام نهایی یعنی گام پنجم این است که کل  باشد

جهان اسالم بشود یک جهان نمونه برای بقیه  جهان اسالم در آن این تحول بوجود بیاید

 . دنیا 

قیام جهانی کنیم که زمینه برای توانیم ادعا  میمحقق شود آنوقت  مرحلهکه اگر این پنج 

 . است شدهفراهم و آرمان های الهی  فتحقق نهایی اهدا ( ع)حضرت مهدی
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ره کردیم و گفتیم که بر اساس بیانات به فرآیند تحقق اهداف اسالمی اشادر جلسه قبل 

باید برداشته م برای تحقق اهداف نهضت انتظار گا 5مرحله و بعد  5معظم انقالب  رهبر

نظام اسالمی،  انقالب اسالمی و ایجاد: عبارت بودند ازبرداشته شده که  مگا 2شود که  

از معظم له استناد می کنیم که  تحقق دولت اسالمی بود به یک جملهگام سوم گفتیم که 

 بهنوبت به تشکیل دولت اسالمی  نظام اسالمی پیش آمدبعد از آنکه : ایشون می فرماید

یعنی ما )تشکیل منش و روش دولتمردان  یا به تعبیر روشن تر قیقی می رسدمعنای ح

کرده اند اشاره  مطرحدولت این بحث را  چون در جمع کارگزاران ،به گونه اسالمی( ها

با تالش باید بوجود  ، چون این در وهله اول فراهم نیست به تدریج ومی کنند یعنی ماها

مسئول آید، مسئوالن، دولتمردان باید خودشان را با ضوابط و شرایط که متعلق به یک 

یا چنین افرادی اگر هستند سرکار بیایند یا اگر ناقص  تطبیق کنند دولت اسالمی است

پیش ببرند بنابراین بر  خودشان را به سمت کمال در آن جهت حرکت دهند و هستند

در  تشکیل دولت اسالمی یعنی اینکه تک تک دولتمردان ،ات مقام معظم اسالمیمبنای بیان

تحول علمی  -1تحول در آنها اتفاق افتاده باشد،  2سطوح مختلف و در همه قوا اینها این 
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دولت اسالمی را  روحی و اخالقی، آنوقت است که ما می توانیم ادعا کنیم که تحول -2و 

 . محقق کرده ایم

جاد یک کشور نمونۀ اسالمی است که در آن همۀ مناسبات اسالمی شده گام بعدی ای

، سیاسی و فرهنگی رسیده باشند و دم به یک رشدی به لحاظ بینش دینیباشد و مر

باشد به اینکه  ، نیازیخودشان بدون اینکه نیازی باشد که اینها را کسی تحریک بکند 

گسترۀ کشور درک کرده باشند ضرورت تحقق عدالت را در  خودشانچیزی گفته باشد، 

و نه تنها ضرورتش را بلکه خود عدالت و نحوۀ عدالت را هم شناخته باشند و خودشان 

قیام کنند برای برپایی عدالت و به این وسیله کشور اسالمی بشود یک کشور الگو و 

هم ایجاد بین الملل اسالمی و در واقع جهان اسالم  نهایینمونه در سطح جهان و گام 

این تحوالت در کل جهان اسالم اتفاق بیفتد که زمینه برای  حد شود و یکپارچه شود ومت

 . فراهم شود( ع)حضرت مهدی قیام 

. درس تقدیم حضورتان کردیم 22یک جمع بندی کلی می کنیم از مباحثی که در طی این 

نتظار ن ادر مجموعۀ مباحثی که ما داشتیم ابتدا به تبیین اصطالحاتی که در درس دکتری

بررسی کردیم که خالصه اش این  ، خود واژۀ دکترین رامورد توجه است پرداختیم

در  یند مهمترین مباحثآبراست که  کلیشود که دکترین به معنی نظریه و آن دانش  می

، یعنی به شرط اینکه معطوف به عمل باشد یک مجموعۀ نظام مند فکری می شود اما

وری باشد و یک تبیینی بلکه یک جهان بینی باشد و یک منش صرف نظریه پردازی نباشد
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باشد که بر مبنای آن یک استراتژی بشود طراحی کرد و بر مبنای آن بشود راه عمل را 

دکترین انتظار، و راجع به انتظار هم  جهت ما اسم این نظره را گذاشتیم اینهموار کرد از 

نتظر یک اتفاق شدن نیست بلکه انتظار به معنای نشستن و م مفصل بحث کردیم که

است، انتظار تالش است آنهم تالشی پیگیر و جهاد  فعالیتانتظار یک عمل است، انتظار 

بته جهادگونه هم نه بلکه خود جهاد یعنی نهضت انتظار یک جهاد است، جهادی گونه، ال

د، که عضو نهضت انتظار می شوند باید خودشان را مهیای جهاد کن کسانی است که باید

و مخلصانه برای تحقق اهداف جهاد هم یعنی تالش خستگی ناپذیر و بدون چشمداشت 

دکترین انتظار نظریه ای است بسیار فراگیر که در واقع مبنای عمل جهاد  بنابراین. الهی

نتظار دکترین ا کند و آن هم بزرگ که در ای را برای یک هدف بزرگ فراهم میگونه 

هی در گسترۀ حاکمیت عدالت و حاکمیت دین ال ت حق،عبارت بود از حاکمیمطرح شد 

ای و بستری مساعد  بر سراسر زمین برای اینکه زمینه های صالح زمین و حاکمیت انسان

یعنی زمینۀ . انسان هادر کل جهان فراهم شود برای رشد و نمو و سعادت و تعالی همۀ 

رد نظر است و همۀ ، منابعی که در دکترین انتظار موعبودیت برای همه فراهم شود

ن آاستخراج می شود عبارت اند از قرو اصول این دکترین از آنجا گزاره ها و احکام 

: ار را گفتیم که عبارت است ازمبانی نظری دکترین انتظ ،(ع)کریم و بیانات اهل بیت 

بلکه یک  والیت و تداوم حیات، یعنی اینکه زندگی به این دنیا ختم نمی شود د،یحتو

زندگی ابدی برای انسان وجود دارد، بحث استخالف از مبانی نهضت انتظار را داشتیم 
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ها هم و جوامع و  تمامی عوالم هستند و بقیۀ انسان های کامل خلیفه اهلل در انسانکه 

خلیفه خدای تعالی هستند در برابر آن ثروت ها و آن داده هایی که ها هم به نوعی  ملت

به این معنا  برای آنکه آنها را امتحان کند، بنابراین اختیارشان قرار داده خدای تعالی در

از جانب او همه خلیفۀ خدای تعالی هستند و باید ببینند که خداوند از آنها چه خواسته و

 بسیار مورد توجه استدر دکترین انتظار  ع دیگر از خالفت کهوهمچنین یک ن .عمل بکنند

،استخالف صالحان است

ۚ

تقریباً خالصه و  نورسوره  55 آیه ،ۚ

است که در آنجا وعده می دهد که انسان های صالح  انتظارچکیده همه مباحث دکترین 

تا به امروز چنین  قدرت پیدا خواهد کرد کهمصدر امور قرار خواهند گرفت و دین الهی 

این خواهد شد  حاکمیت دین الهیوعده ای محقق نشده که نتیجۀ استخالف صالحان و 

عرصه های اقتصادی، در  ، بویژه در عرصه های فرهنگی، درکه امنیت در همه عرصه ها

ینها ا  همه جهان این امنیت برقرار خواهد شد که نتیجۀ همۀ درعرصه های قضایی 

واهد شد لذا عبودیت خواهد بود که زمینه برای عبودیت به طور مطلق و کامل فراهم خ

یعنی اگر بعد از تحقق چنین    : در آخر می فرماید که

برای اینکه او را می شود فاسق نامید چرا؟  آرمانی و چنین جامعه ای کسی کافر شود

وجود کفر نمی تواند باشد و اگر کسی در وجود فسق و برآیندش  چنین جامعه ای اصالً 
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معرفی کرد و نهایتاً  مصداق کفر و فسقچنین فضایی کافر شود او را می شود به عنوان 

ینده ای بسیار درخشان و روشن دارد آغیر از بحث استخالف ، بحث آینده زمین بود که 

عبارت بودند  مبنای نظری دیگر هم به آن اشاره کردیم کهتا  3،  2م که و همچنین گفتی

، که بررسی و شناختن از اینکه در طول تاریخ صف بندی بین حق و باطل وجود داشته 

جزء مبانی نظری دکترین انتظار است ، یکی دیگر از مبانی  این صف بندی و دو اردوگاه

یت حق در طول تاریخ بوده و دیگر مبنای نظری دکترین انتظار وحدت و پیوستگی وال

که چون راجع به این قبالً فقه  ابعادنظری دکترین انتظار حاکمیت فقه سیاسی بود بر بقیۀ 

مبنا را ذکر  2مبانی عملی دکترین انتظار هم  . مفصل صحبت کردیم تکرار نمی کنیم

خالصه جموعۀ حزب اهلل در م تبری که همه اینها،  تولیبینی،  رمان گرایی، واقعآکردیم ، 

یکی دیگر از مباحث بسیار مهم در دکترین انتظار . آیاتش را مطرح کردیم می شود که

نقطۀ تمرکز  که محور اساسی است و آن مسئلۀ رهبری بود که مفصل صحبت کردیم

قدرت های حق است که بدون رهبری قدرت هایی که انسان ها دارند ولو   دهندۀ همۀ

رسد ، از و هیچ گاه به نتیجه نمی و جوامع اینها هرز می رود اشند انسان های صالحی ب

و سرداران  ویژگی ها و ابعاد مسئلۀ انتظار و منتظران بود بحث هایی که مطرح کردیم

 فرآیندنهضت انتظار پرداختیم و در این اواخر  انتظار بود و نهایتاً به بررسی موانع

 . تحقق اهداف دکترین انتظار را مرور کردیم
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مطرح شد ضمن اینکه بینش ما را درباره امیدواریم این مجموعه مباحثی که ارائه شد و 

در واقع دربارۀ همۀ هستی که خالصه می شود در مبحث انتظار باال مسئله انتظار و 

و کسانی که منتظر  برده باشد و ما را آماده کرده باشد که بتوانیم در جرگۀ حزب اهلل

هستند و در این نهضت طوفانی انتظار ما هم سهمی داشته باشیم در این جرگه قرار 

 . بگیریم


