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 مهدویت و انتظار در اندیشۀ شهید مطهری
 ∗حسین سوزنچی

 
 چکیده 

روست نظیر  های متعدّدی روبه مسألۀ قیام حضرت مهدی و انتظار موعود جهانی با چالش
اگر قرار است عدالت کامل در آخرت تحقّق  یابد، چه ضرورتی دارد که حکومت : که این

که سنخ  ر فرج، افضل اعمال خوانده شده با اینعدل جهانی در دنیا تشکیل  شود؟ چرا انتظا
نیست، چه رسد به افضل اعمال بودن؟ با توجّه به دیدگاه ما در » عمل کردن«از سنخ » انتظار«

توان به دیدگاهی در خصوص مسألۀ   آیا میمهدیخصوص حکومت جهانی واحد حضرت 
 شدن دست یافت؟  امروزی جهانی

های اصالحی ما ظهور را به تعویق  م است، آیا تالشاگر شرط ظهور پر شدن جهان از ظل
دهد دیگر چه  اندازد، و اگر این تالش های اصالحی ما سیر تکاملی انسان را شکل می نمی

منتظر قیام موعود جهانی «اند که  در واقع از ما خواسته... .  است؟ ونیازی به مهدی موعود
ایم  چرا؟ و ثانیاً چگونه؟ در این مقاله کوشیدهگردد که اوّالً  و همۀ سؤاالت ما برمی» !باشیم
 .گونه سؤاالت را با نگاهی به اندیشۀ استاد مرتضی مطهری پاسخ دهیم این

جامعه، حقّ و  مطهری، مهدی، مهدویت، انتظار، اصالت فرد، اصالت: واژگان کلیدی
 .شدن، ظهور موعود جهانی ، جهانی باطل، امداد غیبی

                                                                 
  عضو هیأت علمی دانشگاه امام  صادق ∗

 22/4/83: تأیید   13/4/83: تاریخ دریافت
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 مقدّمه
ر مهدی موعود ـ عجل اهللا تعالی فرجه الشریف ـ از ابعاد گوناگونی بحث انتظار و ظهو
 :  است؛ از جمله مورد چالش قرار گرفته

اند، تحقّق عدالت فراگیر و   برشمردهمهدیای که برای تحقّق قیام  ترین فلسفه مهم. 1
 که یکی از علل ضرورت معاد نیز همین ضرورت تحقّق کامل با توجّه به این. گسترده است

که دنیا فقط دارگذر، و اصل و مقصد نهایی، آخرت است، دیگر تحقّق  است و با توجّه به این
 ؟عدالت فراگیر در دنیا چه ضرورتی دارد و چرا باید در این دنیا انتظارِ عدالت داشته باشیم

نماز ستون دین : اند در آیات و احادیث برای برخی اعمال جایگاه خاصی قائل شده. 2
در این میان انتظار فرج، ... . ، و امربه معروف و نهی از منکر، مایه قوامِ بقیه احکام، ودانسته شده

چرا انتظار، چنین جایگاهی دارد؟ به ویژه اگر توجّه کنیم که در . افضل اعمال شمرده شده است
ن و گیرد؛ اما ظاهراً انتظار، فعل سلبی و اقدام نکرد بقیۀ موارد، فعل ایجابی و اقدام صورت می

  است؟دانسته شده» ترین و برترین کار مهم» «کاری نکردن«چگونه . منتظر ماندن است
دانیم  شدن است و می شود، بحث جهانی یکی از مباحثی که امروزه جدّی مطرح می. 3

ای جهانی دارد و الگوی اسالمیِ  قیام او فلسفه.  نیز حکومت جهانی استمهدیحکومت 
اگر از این زاویه نگریسته شود، آیا .  دانستمهدی حکومت توان همان شدن را می جهانی
چه  شدن رنگ و بوی دیگری نخواهد گرفت و در آن صورت، وظیفۀ ما در قبال آن جهانی

 شدن مطرح شده، چیست؟ امروزه به صورت جهانی
ها که در خصوص اصل مهدویت و انتظار مطرح است، خود  گونه پرسش گذشته از این
ها  ترین آن هایی جدّی مواجه است که شاید مهم ر درون خود نیز با چالشمفهوم انتظار، د

دهد که جهان پر از  که در احادیث آمده ظهور، زمانی رخ می این باشد که با توجه به این
اندازد؟ اگر باید  ظلم شده باشد، آیا هرگونه تالش اصالحی عمالً ظهور را به تاخیر نمی

قدامات اصالحی دست برداشت و این به معنای نفی وظایف منتظر ظهور بود، پس باید از ا
نظیر امر به معروف و نهی از (اجتماعی است که در دین بر دوش انسان گذاشته شده است 

توان منتظر بود؟ به بیان  ، و اگر قرار است به آن وظایف عمل کنیم، دیگر چگونه می)منکر
یر تکاملی باشد، این سیر به همین دیگر اگر قرار است سیر بشر با این اصالحات ما، س

 رسد و دیگر چه نیازی به ظهور مهدی؟ ترتیب به آخر می
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ها و سؤاالتی از این دست، نگاهی دوباره و عمیق به مسألۀ مهدویت در اسالم را  این
انتظار «: از ما خواسته شده: توان کلّ مسأله را در این جمله خالصه کرد طلبد که می می

  چرا و چگونه؟ و مسألۀ ما این است که ،» را داشته باشیممهدیظهور و قیام 
های شهید مرتضی مطهری پاسخ این سؤال  در این مقاله قصد داریم با استفاده از اندیشه

 .را به دست آوریم
یک بار، سؤال چرایی، سؤال از : تواند داشته باشد سؤال از چرایی، دوگونه پاسخ می

چرا «که  تبیین فلسفۀ مهدویت پرداخت؛ یعنی سؤال از اینجا باید به  علل شیء است و این
گردد که چرا قیام مهدی ضرورت دارد که انتظار آن ضرورت  باید منتظر بود، به این برمی

است؛ یعنی باید منتظر بود؛ ) معلوالت شیء(داشته باشد؟ پاسخ دیگر، پاسخ از طریق نتایج 
راه دارد؛ امّا بحث از چگونگی، بین این دو نحوه زیرا منتظر بودن، این آثار را برای ما به هم

این بحث از طرفی متفرّع بر فلسفۀ مهدویت است؛ زیرا برای معلوم . گیرد چرایی قرار می
روشن است که انتظار حمله دشمن . شدن چگونگیِ انتظار ابتدا باید متعلَّق آن معلوم شود

جا پس از  این. کند تن را اقتضا میای غیر از انتظار ورود میهمان داش را داشتن، چگونگی
توان به این پرداخت که این قیام  شناخت ضرورت و فلسفه قیام موعود جهانی است که می

از طرف . طلبد چگونه تحوّلی در تاریخ و جامعه بشری است و چگونه انتظاری را از ما می
ه چگونگی این انتظار توان سخن از آثار و نتایج این انتظار به میان آورد ک دیگر، زمانی می

 .ای خواهد داشت معلوم شده باشد تا بگوییم چنین انتظاری چنان ثمره
فلسفۀ مهدویت و (در بخش اوّل : دهیم بدین ترتیب بحث را در سه بخش ادامه می

، دربارۀ چراییِ انتظار سخن خواهیم گفت و در )ثمرات انتظار(و سوم ) ضرورت انتظار
 .در خصوص چگونگی آن) یفه مانحوه انتظار و وظ(بخش دوم 

 
 فلسفۀ مهدویت و ضرورت انتظار: بخش اوّل

به اقتضای این . ای به نام قاعدۀ تالزم حد و برهان وجود دارد در فلسفۀ اسالمی، قاعده
بهتر آن خواهد انجامید ) حد(ای اقامه شود، به شناخت  قاعده، هرگونه برهانی که بر مساله

این بحث ما نیز بر همین ). 249 ـ 240، ص 3ج : 1372، ابراهیمی دینانی. (و بالعکس
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مبتنی است؛ یعنی اگر بخواهیم شناخت مناسبی از مهدویت به دست آوریم، یک روش 
رسد  به نظر می. راه این است عللی که ضرورت مهدویت را ایجاب کرده، بررسی کنیم

ه فلسفۀ خلقت ترین دلیل ضرورت موعود جهانی، همان فلسفۀ بعثت انبیا است ک مهم
فلسفه خلقت، عبادت و عبودیت است ). 73 ـ 69 الف، ص 1372مطهری، (نیز هست 

که حقیقت عبودیت، تقرب به خدا است و فلسفۀ بعثت نیز طبق آیات متعدّدی از قرآن 
کریم، توحید و عدالت اجتماعی معرّفی شده که مطابق شرح دقیق شهید مطهری، 

ترین ضرورت قیام موعود  ، و مهم)85 ـ 74ص : همان(عدالت نیز برای توحید است 
که گفته شد، اگر قرار است  جهانی نیز پرکردن زمین از عدل و قسط است؛ امّا چنان

عدالت کامل در آخرت محقّق شود، دیگر چه اصراری هست که در دنیا هم محقق 
که در گردد  شود؟ پاسخ به این سؤال، به نوع نگاه ما به انسان، عدالت و آخرت برمی

  :دهیم  میچند بند توضیح
 : جایگاه انسان در نظام آفرینش. 1

از منظر قرآن کریم، انسان به زمین نیامده که در زمین بماند؛ بلکه آمده تا مسیر حرکت به سوی 
 اللّهی است برسد؛ یعنی مظهر صفات خلیفۀخدا را طی کند و به مقام شایسته خویش که همان مقام 

گونه که مالئکه پنداشتند، فقط موجودی نیست که در زمین فساد و خونریزی  نانسان، آ. خدا گردد
چه در  کند؛ بلکه سکّه وجودش، روی دیگری دارد که همان فلسفۀ آفرینش او است و در واقع آن

 ).54   ـ52همان، ص (های متعالی وجود او است  انسان اصالت دارد، همان ارزش
 :اصل فطرت. 2

یشین، انسان موجود خنثا نیست که صرفاً تحت تاثیر عوامل به مطلب پ با توجّه 
خارجی واقع شود؛ بلکه در ذات خود، شخصیت واقعی و جهتگیری حقیقی به سمت 
کمال دارد که این جهتگیری، همان فلسفۀ اصلیِ وجود او است و امری است که 

ه قدری این سرمایۀ اوّلیه ب). 1375مطهری، (گذاری کرد  توان روی آن سرمایه می
اهمیت دارد که وجود هرگونه باطلی کامالً تبعی و طفیلیِ این سرمایۀ حق است و در 

ها در اثر افراط و تفریط در حق پدید  عالم، باطل محض وجود ندارد؛ بلکه همه باطل
به بیان دیگر، ). 37 ـ 35 ب، ص 1372مطهری، (آیند و هویت مستقلی ندارند  می

 که از بیرون و تحت تاثیر عوامل خارجی پر انسان یک ظرف خالی محض نیست
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ها در نهاد او نهفته است و بدین سبب  ها وگرایش شود؛ بلکه بذر یک سلسله بینش
شود » ساخته«که مانند یک مادّۀ صنعتی،  داده شود، نه این» پرورش«انسان باید 

 ).35ص : 1371، مطهری(
دیدگاه اسالم نه .  و هم جامعهدر اسالم، هم فرد اصالت دارد: رابطه فرد و جامعه. 3

اصالت فردی محض است که جامعه را فقط اعتباری و قراردادی بداند، نه اصالت جمعی 
 :گونه اصالت و هویتی برای فرد قائل نباشد؛ بلکه باید گفت صرف است که هیچ

ای اکتسابی از طبیعت، وارد زندگی  ای فطری و سرمایه انسان که هر کدام با سرمایهافراد 
شوند و هویت روحی جدید که از آن به روح  دیگر ادغام می شوند، روحاً در یک اجتماعی می

این ترکیب یک نوع ترکیب طبیعی مخصوص به خود است که . یابند شود، می جمعی تعبیر می
دیگر تاثیر و  این ترکیب از آن جهت که اجزا در یک. توان یافت برای آن شبیه و نظیری نمی

یابند،  گردند و اجزا هویت جدیدی می دیگر می ند و موجب تغییر عینی یکتأثّر عینی دار
» واحد واقعی«و مرکّب به عنوان یک » کل«ترکیب طبیعی و عینی است؛ امّا از آن جهت که 

وجود ندارد، با سایر مرکّبات طبیعی فرق دارد؛ یعنی در سایر مرکّبات طبیعی، ترکیب، ترکیب 
دیگر تاثیر و تاثّر واقعی دارند و هویت افراد هویتی دیگر  یکزیرا اجزا در  حقیقی است؛ 

واقعی است؛ یعنی صرفا هویتی یگانه وجود دارد و کثرت » واحد«گردد و مرکّب هم یک  می
اجزا تبدیل به وحدت کل شده است؛ امّا در ترکیب جامعه و فرد، ترکیب، ترکیب واقعی 

دهد و اجزای مرکّب که همان افراد  عی رخ میاست؛ زیرا تاثیر و تأثّر و فعل و انفعال واق
شود  یابند؛ امّا به هیچ وجه، کثرت تبدیل به وحدت نمی اجتماعند، هویت و صورت جدید می

. ها در او حل شده باشد، وجود ندارد به عنوان یک واحد واقعی که کثرت» انسان اکمل«و 
  دارد اعیانسان اکمل، همان مجموع افراد است و وجود اعتباری و انتز

  ∗؛)26 ـ 27، ص 1374مطهری، (
لزوماً به معنای تحقّق سعادت جامعه بماهو  بنابراین، تحقّق سعادت فرد بماهو فرد، 

                                                                 
توان اصالت فرد و اصالت جمع را با هم  نمی: این دیدگاه را نقد کرده، معتقد است) 1357مصباح یزدی، (  برخی ∗

به نظر . قی دانست و هم کثرت راتوان هم وحدت را حقی بازگشت همۀ اشکاالت وی به آن است که نمی. پذیرفت
توان به  آورد می نگارنده، با پذیرش اصل تشکیک در وجود که معنای معقولی از وحدت در عین کثرت را فراهم می

جالب اینجا است که استاد مطهری در همین ). 579 ـ 477ص: 1357جوادی آملی،(تمام اشکاالت وی پاسخ داد 
ها نوعی وحدت در  بر جامعه«که  ای به این حث او در این زمینه است، اشارهکه محل اصلی بجامعه و تاریخ کتاب 

 ).44ص: 1374مطهری، (کرده » کثرت و کثرت در وحدت حکمفرما است
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توان واقعاً سعادت انسانی را محقّق  جامعه نیست؛ چرا که هر دو اصالت دارند و زمانی می
 ∗.دسعادت جامعه نیز محقّق شو شده دانست که افزون بر سعادت فرد، 

باطن دنیا است بدین معنا که عالم آخرت عالمی کامالً آخرت : رابطۀ دنیا و آخرت. 4
تازه آغاز شود؛ بلکه با نظر عمیق به آیات و  مستقل نیست که بعد از پایان زمانی دنیا،

توان دریافت که آخرت در باطن دنیا قرار دارد؛ پس جزای آخرتی، نه جزای  روایات می
 حتی رابطۀ علّی و معلولی با اعمال دنیایی دارد؛ بلکه جزای آخرتی قراردادی است و نه

 1373مطهری، (ایم  داده به ظهور رسیدن باطن همین اعمالی است که در دنیا انجام می
سعادت آخرتی، : توان گفت ؛ پس می)32 ـ 30 ب، ص 1373، و نیز 201الف، ص 

که در تعبیر قرآن کریم، انسانی تجلّی باطنی و واقعیِ سعادت دنیایی است؛ بدین لحاظ 
اش  که از یاد خدا غافل باشد، گرچه انواع امکانات رفاهی در اختیارش باشد، باز زندگی

  و در مقابل، اولیای خدا هر قدر هم که به لحاظ ظاهری ∗∗سخت و ناخوشایند است
  بدین ترتیب، برای تحقّق ∗∗∗.در رنج و سختی باشند، در خوشی و آرامش کاملند

دالت واقعی در قیامت باید هم به لحاظ فردی و هم به لحاظ اجتماعی، انسانِ کمال ع
 . دنیا وجود داشته باشدیافته در

توان از حیث چهار رابطه  اش را می اعمال انسان در زندگی: کمال انسانیانواع . 5
توانیم با  ها، و با طبیعت؛ امّا می خدا، با دیگر انسان رابطۀ او با خود، با : بررسی کرد
رابطه با خدا و : تر بگوییم که بازگشت این چهار رابطه به دو رابطه است نظری دقیق

 . با دیگرانرابطه
اش با خدا مطرح است، از حیث رابطۀ  گونه که کمال انسانی از حیث رابطه همان

بدین ترتیب . ها با همدیگر نیز بحث رسیدن به کمال انسان، قابل بررسی است انسان
 کسی است که به لحاظ فردی تمام مراتب  که پیامبر خاتم رغم این به : ن گفتتوا می

امّا هنوز لزوماً انسان  ، )الخاتَم مَن ختم المراتب بأسرها(کمال انسانی را پیموده است 

                                                                 
 آل عمران مراجعه 200ذیل آیۀ المیزان  برای بحثی قرآنی در این زمینه که هم فرد اصالت دارد هم جامعه، به تفسیر  ∗

 ). به بعد94 ص 4 ج:1422طباطبایی، (کنید 
 .ضَنکًا أَعْرَضَ عَن ذِکْرِی فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَۀً مَنْ: 125): 20( قرآن کریم، طه  ∗∗
 . هُمْ یَحْزَنُونَوَالَ اللّهِ الَ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ  إِنَّ أَوْلِیَاءَأَال: 62): 10( قرآن کریم، یونس  ∗∗∗
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تمام مراتب کمال خویش را سپری نکرده؛ زیرا این مراتب کمال را به لحاظ اجتماعی 
 نیست؛ بلکه نقصی بر  این نقصی بر مقام پیامبر خاتمنیز باید بپیماید و البتّه 

 به بیان دیگر، ∗.اند ها است که هنوز آمادۀ تحقق آن کمال جمعی نشده مجموعۀ انسان
که جدا از فرد، جامعه هم اصالت دارد، به کمال رسیدن جامعه هم  با توجّه به این

حقّق یابد که شاید موضوعیت دارد و این به کمال رسیدن باید در عالم انسانی ت
  ∗∗.باشدفلسفۀ رجعت نیز همین 

 که خدا برای خلیفۀاللهیگونه که به لحاظ فردی برای تحقق مقام  ترتیب، همانبدین 
انسان در نظر گرفته، باید انسانی وجود داشته باشد که آن مقام در او تحقّق یابد، به 

. ه کاملی در جهان پیدا شود باید جامعخلیفۀاللهیلحاظ اجتماعی نیز برای تحقّق مقام 
 البقا روحانیۀ الحدوث و جسمانیۀطور که انسان به لحاظ فردی  جالب اینجا است همان

، به لحاظ اجتماعی هم سیر حرکتی )347، ص8ج: 1410صدرالمتألهین شیرازی، (است 
 : انجامد شود و به نهادهای فرهنگی می او از نهادهای اقتصادی آغاز می

                                                                 
. ۀ آخرت را هم پشت سر گذاشته و فوق مرتبۀ آخرت قرار گرفته است باید توجّه کرد که پیامبر به لحاظ فردی، مرتب∗

بهترین شاهد، حدیث معراج است که در آن، پیامبر احوال مردمی را که در آخرت در حال عذاب یا متنعّم شدن 
 گونه که عالمه طباطبایی به از این گذشته آن). 11 و 10، ص 13 ج 1422طباطبایی، (اند حکایت کرده است  بوده

با نفخ صور دچار ) مخلصین(ها  و برخی دیگر از انسانخوبی با استفاده از آیات و روایات نشان داده، پیامبر اکرم
ها را مثل بقیه  ، و آن)68): 39(زمر . ( فِی الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاء اللَّهُوَمَنفَصَعِقَ مَن فِی السمَاوَاتِ شوند  صعقه نمی

؛ زیرا قیامت در )128 و 127): 37(صافات ( عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِینَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ فَکنند  در قیامت حاضر نمی
ها  ها در محضر قیامت حاضر شوند و برای همین است که آن که آن شود نه این ها حاضر می حضور و محضر آن

 مراجعه انسان بعدالدنیاتر، به رسالۀ  رای شرح بیشب. شود ها دیگر سنجیده نمی خود میزان اعمالند و اعمال خود آن
 قَدْلَمنتها نکته مهم این است که حیات آخرتی و مواخذۀ آخرتی، مواخذۀ فردی است ) 1370. طباطبایی(شود 

ر عالم آخرت معنا و چون دیگر تاثیر و تاثّر و عمل کردن د) 94): 6(أنعام ( فُرَادَى کَمَا خَلَقْنَاکُمْ أَولَ مَرَّۀٍ جِئْتُمُونَا
، جامعه بما هو جامعه دیگر در آخرت )42البالغه، خطبه  الیوم عمل و الحساب و غداً حساب و ال عمل، نهج(ندارد 

برند، اما زندگی اجتماعی به معنای  ها با هم به سر می تحقّقی نخواهد داشت و زندگی آخرتی در عین حال که انسان
 . نیستکه گفتیم این مسأله، نقصی بر کمال پیامبر اکرمدنیایی کلمه نخواهد بود، و لذاست 

، رجعت، و مهدی سورۀ بقره توضیح داده است که حکومت حضرت 210 تا 208 عالمه طباطبایی ذیل آیات  ∗∗
: 1422طباطبایی، (شوند  قیامت، سه مرتبه از ظهور حقیقت هستند که به ترتیب بعد از هم و فوق همدیگر آشکار می

 این است که و با توجّه به مطلبی که گفتیم، شاید بتوان گفت فلسفۀ رجعت همۀ امامان) 111 و 110، ص 2ج
ها به  ای که به کمال رسیده باشد وجود نداشته تا آن اند؛ امّا جامعه ها به لحاظ فردی، به مقام کمال انسانی رسیده آن

کنند تا کمال اجتماعی را که فرد در   رجعت میلحاظ اجتماعی هم، کمال انسانی را در خود بروز دهند؛ بدین سبب
 .یابد نیز برایشان حاصل شود جامعه عادل واقعی بدان دست می
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اش به محیط طبیعی و اجتماعی، کاسته،  ه جانبه بودن تکاملش، تدریجاً از وابستگیانسان در اثر هم
و به نوعی وارستگی که مساوی است با وابستگی به عقیده و ایمان، افزوده است و در آینده به 

 ). 37، ص1371مطهری، (آزادی کامل معنوی دست خواهد یافت 
ت مادّی و شرایط اقتصادی ومنافع فردی و سیر تکاملی بشریت به سوی آزادی از اسارت طبیع

تر ایمان و ایدئولوژی  گروهی و به سوی هدفی بودن و مسلکی بودن و حکومت و اصالت بیش
تر تحت تاثیر محیط طبیعی و محیط اجتماعی و طبیعت  ارادۀ بشر ابتدایی بیش. بوده و هست

ی در اثر تکامل فرهنگ و حیوانی خودش شکل گرفته و متأثر شده است؛ ولی ارادۀ بشر مترقّ
های مترقّی، تدریجاً از اسارت محیط طبیعی و اجتماعی و  توسعۀ بینش وگرایش به ایدئولوژی

 ).49 و 48ص : 1371مطهری، (ها را تحت تاثیر قرار داده است  غرایز حیوانی آزادتر شده و آن
که  و آن اینهای اسالم هست  نکتۀ مهمّی در آموزه: های اسالم واقعی بودن آرمان. 6

مکاتب . هایی که در اسالم مطرح شده، واقعی و عینی و دست یافتنی است تمام آرمان
اند، به طور  هایی را مطرح کرده جدیدی که چند قرن اخیر در جهان غرب پیدا شده و آرمان

ها برای رسیدن به آن  آل است و توصیۀ آن ها از نوع ایده اند که آرمان آن عمده معترف بوده
االمکان به آن سمت و سو بروید؛ هر  ان، صرفاً توصیۀ روشی است؛ یعنی بکوشید حتّیآرم

های فاضلۀ  در واقع مدینه. چند معلوم است که آن آرمان، سرانجام، دست نیافتنی است
های  ها است؛ امّا آرمان آن» آرمان«ترجمۀ دقیقی از » آل ایده«ها، اتوپیایی نبوده که واژۀ  آن

خواهد و   میخلیفۀاللهیاسالم، انسان را تا حدّ . آل و غیر عینی نیست ایدهاسالمی، صرفاً 
کند  به جامعۀ بشری عرضه می)  و امیر مؤمنانپیامبر اکرم(قبل از هر چیز نمونه آن را 

 به همین ترتیب، اگر از ما ∗.ها دست یافتنی است تا بدانند این آرمان، به وسیلۀ انسان
الت کامل در دنیا برقرار کنیم، تحقّق آن را هم امری واقعی ای با عد خواهد جامعه می
 .داند، نه صرفا همچون آرمانی دست نیافتنی می

 : تقابل حقّ و باطل و غلبۀ نهایی حق. 7
هر چند در مجموع، حرکت تاریخ، تکاملی است، ولی سیر تکاملی آن جبری و الیتخلّف نیست و 

تر بوده  تاریخی لزوماً نسبت به مرحلۀ قبل از خود کاملای در هر مرحلۀ  چنین نیست که هر جامعه
که عامل اصلیِ این حرکت، انسان است که موجودی مختار و آزاد و انتخابگر  نظر به این. باشد

                                                                 
، هنگام مقایسۀ انسان کامل اسالم با سایر مکاتب انسان کامل استاد مطهری این بحث را به نحو مستوفایی در کتاب  ∗

 .انجام داده است
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باشد، تاریخ در حرکت خود نوسانات دارد؛ ولی در مجموع خود، یک خط سیر تکاملی را طی  می
 ).48 و 47، ص 1371مطهری، (کند  کرده و می

های انسان، تضاد درونی میان غرایز متمایل به پایین است که  به بیان دیگر، از ویژگی
خواهد از  های متمایل به باال که می هدفی جز امر فردی و محدود و موقّت ندارد و گرایش
نبرد درونی انسان که قدما آن را . حدود فردیت خارج شود و همۀ بشر افراد را در برگیرد

ها هم کشیده  های انسان ل و نفس می خواندند، خواه ناخواه به نبرد میان گروهنبرد میان عق
های  های کمال یافته و آزادی معنوی به دست آورده با انسان شود؛ یعنی نبرد میان انسان می

منحط و حیوان صفت، که قرآن کریم آغاز این نبرد را در داستان دو فرزند آدم، هابیل و 
 ).39 و 38ص : همان (قابیل منعکس کرده است

تر جنبۀ عقیدتی و مسلکی پیدا کرده و  در طول تاریخ گذشته و آینده، نبردهای انسان تدریجاً بیش
های انسانی به مراحل کمال خود، یعنی به مرحلۀ انسان  کند و انسان تدریجاً از لحاظ ارزش می

ر، حکومت و عدالت، یعنی جا که در نهایت ام شود تا آن تر می آرمانی و جامعۀ آرمانی نزدیک
های انسانی که در تعبیرات اسالمی از آن به حکومت مهدی تعبیر شده است،  حکومت ارزش

مستقر خواهد شد و از حکومت نیروهای باطل و حیوان مĤبانه و خودخواهانه و خودگرایانه اثری 
 ).44همان، ص (نخواهد ماند 

 ـ عجل اهللا تعالی فرجه مهدیادیث، قیام ای از اح که بر اساس پاره جالب توجّه ایننکتۀ 
همان، ص (الشریف ـ زمانی رخ خواهد داد که سعید و شقی به نهایت کار خود رسیده باشند 

تر و هم سعید سعیدتر  رود، هم شقی شقی ؛ یعنی هر چه این حرکت تاریخ به جلو می)66
 ∗. باطل شودحق وساز قیام نهایی  تواند زمینه ای است که می شود، و چنین جامعه می

نکتۀ بسیار مهمّی که در این جنگ حق و باطل : ایمان به غیب و امدادهای غیبی . 8
در منظر دینی، . نباید مورد غفلت واقع شود، این است که نظام جهان، نظام اخالقی است

جهان چنین نیست که در برابر عمل خوب و بد واکنش یکسانی داشته باشد و این همان 

                                                                 
تر است، زمینه  هایی که فساد هست و احیانا فساد بیش اتفاقاً در جامعه « :ست که استاد مطهری در جایی توجّه داده ا ∗

تر است؛ زیرا تکامل روحی و اخالقی و معنوی نتیجۀ مقاومت کردن در برابر  برای تکامل روحی و اخالقی بیش
شوند، خوبان  میتر  ای که اشقیا، شقی و لذا در جامعه) 34 و 33ص :  الف1372مطهری، (های مخالف است  جریان
 .تر شوند توانند خوب نیز می
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إِن : فرماید قرآن کریم می. شود  از آن تحت عنوان امدادهای غیبی یاد میاست کهچیزی 
إِن یَکُن ، )2): 65(طالق (وَمَن یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ، )7): 47(محمد  (یَنصُرْکُمْتَنصُرُوا اللَّهَ 

تَیْنِ  که همگی حکایت دارد معادالت  ... و) 65): 8(انفال (منکُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ یَغْلِبُواْ مِئَ
تر از معادالت مادّی و عادی است که با چشم سر مشاهده  حاکم بر جهان، بسیار بیش

 برای نبرد نهایی حقّ و مهدیشود که یکی از این معادالت مهم، آمدن حضرت  می
شود  از مجموع آیات و روایات استنباط می«: باطل است و به تعبیر دقیق شهید مطهری

آخرین حلقه از مجموع حلقات مبارزات حق و باطل است ) عج(ه قیام مهدی موعود ک
 است  ، و این همان امداد غیبی)68ص: 1371مطهری،  ( که از آغاز جهان برپا بوده است
باید توجّه کرد که در منطق قرآن کریم، شمول . شود که شامل جبهۀ اهل حق می

 و حرکت ما ندارد، بلکه اساساً، اگر ما بکوشیم، امدادهای غیبی نه تنها منافاتی با تالش
  وَمَا«در آیۀ . کند  خدا یاریتان می ،اگر خدا را یاری کنید. رسند این امدادها از راه می

فرماید تو کناری نشسته بودی و تیری  نمی) 17): 8(انفال (» رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلَـکِنَّ اللّهَ رَمَى 
کنی ما به  فرماید آن تیری را که تو پرتاب می خورد؛ بلکه میاز غیب آمد و به دشمن 

 . بخوردزنیم که اگر تو باشی و خودت، معلوم نیست آن تیر به هدف هدف می
ای که در شناخت مهدویت ضرورت دارد، این  واپسین نکته: از قیام مهدیبعد . 9

و این حُسن  ∗ آغاز حرکت اصلی انسان است، نه پایان کار،مهدیاست که حکومت 
به تعبیر شهید مطهری، در هر مکتبی وقتی آرمانش محقّق . های اسالمی است مهم آرمان

میرد؛ امّا انسانی که نبردهای با باطل را به  شود و می شود، دیگر کار آن مکتب تمام می
او که . کند جلو چشمش خودنمایی می» فاستبقوا الخیرات«اتمام رسانده، هنوز اصل 

 خود است که باید باال رود و این  طرف کرده، تازه در ابتدای سیر صعودیها را بر نقص
سیر، منتها و نهایت ندارد و هرچه باال رود، در دستگاه هستی برای او امکان باالتر رفتن 

العاده علمی و  ، و شاید فلسفۀ رشد فوق)58 و 57 الف، ص 1372مطهری، (هست 
 .  باشدمعنوی مردم در عصر ظهور همین نکته

                                                                 
 .های رجعت باشد تواند یکی دیگر از فلسفه  که این هم می ∗
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 چگونگی انتظار و وظیفۀ ما: بخش دوم
درخصوص تحوّالت تاریخی، .  تحوّلی عظیم در تاریخ بشر استمهدیگفتیم انقالب 

یک دیدگاه این . یابد بینش وجود دارد که بر اساس هر یک، انتظار، معنای خاصّی میدو نوع 
 انسانی درآن نقشی مند است، اراده مند نیست یا اگر ضابطه است که تحوّالت تاریخی ضابطه

مند  کسی که معتقد باشد تحوّالت تاریخی ضابطه. ندارد و بر روند تاریخ، جبری حاکم است
 را هم که این تحوالت قابل شناختن نیستند؛ پس قیام مهدی نیست، باید قائل شود به این

اری گاه انتظار، یعنی منتظر یک حادثه عجیب و غریب ماندن و ک توان تحلیل کرد؛ آن نمی
جا است که باب تأویالت نادرست  این. نکردن تا بلکه دستی از غیب برون آید و کاری بکند

چون جهان باید پر از : شود و حتّی برخی خواهند گفت در خصوص احادیث ظهور، باز می
کسی هم که قائل باشد . ستم شود تا مهدی بیاید، پس ما هم به رواج ظلم کمک کنیم

که  ای ندارد جز این ها نقشی ندارد نیز چاره  امّا ارادۀ انسانی در آنمندند، تحوّالت، ضابطه
توان کرد و یگانه کار، حرکت در همین سیر جبری است و باز هم در این  کاری نمی: بگوید

بر اساس هر دو رویکرد این دیدگاه، قیام مهدی صرفاً ماهیت . منطق، اصالحات مردود است
گاه که  شود؛ آن ها ناشی می ها و تبعیض سترش و اشاعۀ ستمانفجاری دارد و فقط و فقط از گ

تاز میدان  صالح به نقطۀ صفر برسد، حقّ و حقیقت هیچ طرفداری نداشته باشد و باطل یکّه
نه اهل حقیقت، زیرا حقیقت (دهد و دست غیب برای نجات حقیقت  شود، این انفجار رخ می

 ).64 ـ 56ص : 1371، مطهری (آید از آستین بیرون می) طرفداری ندارد
ها نقش  مندند و ارادۀ انسانی در آن دیدگاه دوم آن است که تحوّالت تاریخی ضابطه

در این دیدگاه  نیز . دارند که در بخش اوّل در واقع مبانی این دیدگاه را تبیین کردیم
ۀ دوگونه تصویر وجود دارد که شاید بتوان تفاوت دکتر شریعتی و استاد مطهری را در مسأل

یک تصویر اگزیستانسیالیستی است که در این تصویر، ارادۀ انسان . انتظار در این موضع دید
نقش بسیار مهمّی دارد؛ امّا هدفی ورای انسان قائل نیست و معتقد است که خود انسان باید 

ها،  در واقع از دید آن). 46 ـ 51ص :  الف1372مطهری، (هدف برای خود بیافریند 
ورای انسان و حرکت انسان به سمت آن هدف مستلزم از خود بیگانگی پذیرش هر هدفی 

است؛ پس از پیش نباید هیچ هدفی را برای انسان قائل شد؛ بلکه هر کسی هر هدفی دلش 
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خواهد برای خود برگزیند و به سمت آن حرکت کند؛ امّا اشکاالت این تصویر اگر  می
ترین اشکالش این است که اصال آفریدن  مهم. تر نیست تر از دیدگاه قبل نباشد، کم بیش

آیا به واقع معقول است که انسان فرض . معنا است ارزش به معنای دقیق کلمه سخنی بی
گاه به سمت آن هدف فرضی و برای رسیدن به آن حرکت  کند در مقابلش هدفی هست؛ آن

و انسان پرستیدند  آفریدند و بعد می ها است که بت را می این مثل کار بت پرست. کند
در : ها گفت ها به آن آورد که برای رهایی از آزار بچه لوح را به یاد می داستان آن مرد ساده

ها به آن سمت دویدند، با خود گفت شاید  دهند و وقتی بچه کوچۀ باالتر آش نذری می
هدف فرضی معنا ندارد، هدف . دهند و خودش هم به آن سمت حرکت کرد واقعاً آش می
اشد؛ امّا در عین حال برگرفته از عمق وجود خود آدمی باشد به نحوی که باید واقعی ب

حرکت به سمت آن، حرکت کمالی برای خود تلقّی شود، نه حرکتی به سمت از خود 
 در هر حال، در این تصویر انتظار به معنای اعتراض همیشگی به هر وضعی ∗.بیگانگی

 اگر هیچ هدف خاص و معیّنی قبول نشود، است و مستلزم اصالت انقالب است؛ یعنی
اند نپذیرد؛  ای پذیرفته گاه به هر حالتی انسان باید معترض باشد و هیچ هدفی را که عده آن

رسد دیدگاه دکتر شریعتی در کتاب  زیرا دیگر انتظار به پایان خواهد رسید، و به نظر می
 . چنین مبنایی داشته باشدانتظار، مکتب اعتراض

درست است که ارادۀ انسانی نقش مهمّی در : دوم از دیدگاه باید گفتدر تصویر 
تحوالت تاریخی دارد؛ امّا با توجّه به اصالت فطرت و جهتگیری واقعی درون انسان به 

یابد، و آن اوّالً قبول این است که حق از  سمت هدف واقعی، این انتظار معنای خاصّی می
تقویت دائم جبهۀ حق و تالش برای « اصلی منتظر باطل قابل تشخیص است و  ثانیاً وظیفۀ

. برای به ثمر رسیدن آن نبرد عظیم جهانی خواهد بود» تر کردن مرز حق و باطل مشخّص
بدین معنا، انتظار، هم به لحاظ فردی و هم به لحاظ اجتماعی نه تنها حالت سلبی نیست، 

 بدین سبب، افضل اعمال افکند و بلکه فعل ایجابی است که بر تمام افعال ما سایه می
تواند واقعاً منتظر حکومت عدل باشد و آرزوی  به لحاظ فردی کسی می.شمرده شده است

                                                                 
سیری در  به اختصار و در کتاب 50 تا 48، صفحۀ تکامل اجتماعی انسان این مطلب را شهید مطهری در همین کتاب ∗

ای در همین فصلنامه تقریر کرده  تر در مقاله رنده پیشای از این دیدگاه را نگا ، مفصل نقد کرده و خالصهالبالغه نهج
 ).212ص : 1383سوزنچی، (است 
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گرفته باشد و مزاجش با عدل  جهانی را در سر بپروراند که خودش با عدل خوعدالت 
تواند منتظر عدل جهانی باشد که عدل را دوست داشته باشد و  کسی می. سازگار باشد
ل را دوست داشته باشد، در درجۀ اوّل خودش اهل عدل خواهد بود و این کسی که عد

به لحاظ اجتماعی نیز هر . »منتظران مصلح، خود، باید صالح باشند«: اند است که گفته
اصالحات «حرکت اصالحی که در جهت پیروزی حق باشد، وظیفۀ منتظران است؛ پس 

ۀ خود، آهنگ حرکت تاریخ را به جزئی و تدریجی نه تنها محکوم نیست، بلکه به نوب
ها و فسق و فجورها کمک به  نماید و بر عکس، فسادها، تباهی سود اهل حق تند می

کند؛ بنابراین در  نیروی مقابل است و آهنگ حرکت تاریخ را به زیان اهل حق کُند می
چه باید رخ دهد، از قبیل رسیدن یک میوه بر شاخۀ درخت است نه از  این بینش آن

مراقبت گردد و هر ... درخت هر چه بهتر از نظر آبیاری و .  انفجار یک دیگ بخارقبیل
 دهد تر و احیاناً زودتر تحویل می تر با آفاتش مبارزه شود، میوه بهتر و سالم چه بیش

 ).47ص : 1371مطهری، (
شدن در  جهانی. شود بدین معنا، وظیفۀ کلّی ما در برابر مسألۀ جهانی شدن نیز روشن می

نظر اسالمی یعنی تحقّق حکومت عدل جهانی که مقدّمۀ آن نبرد نهایی حق و باطل است م
ما « است که و برای این نبرد باید جبهۀ حق را تقویت کرد و این همان سخن امام خمینی

؛ البتّه باید توجّه داشت که تقویت این جبهه »انقالب خود را به جهان صادر خواهیم کرد
نظامی باشد، تقویت فرهنگی و معنوی است؛ زیرا اساس هویت این که تقویت  پیش از آن

تر  تر و صیقلی جبهه، معنویت است و مقصود این است که باید حق و عدل را هر چه واضح
ای که مردم بتوانند  آشکار کرد و توان فهم مردم از حق و عدل را افزایش داد؛ به گونه

 ـ مهدیکته توجّه کنیم که حضرت خوب است به این ن! حکومت عدل را تحمّل کنند
 نیست؛ پس ویژگی مهمّ حکومت عدل عجل اهللا تعالی فرجه ـ باالتر از حضرت علی

 مردم به مهدیگردد؛ یعنی در زمان  گردد؛ بلکه به قابل برمی مهدی، به فاعل آن برنمی
منانی اند که بتوانند حق را از باطل تشخیص دهند و تسلیم دش حدّی از بلوغ فکری رسیده

کوشند لباس باطل بر چهرۀ حق بپوشانند تا مردم را از آن رویگردان کنند و به  نشوند که می
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 امّا مردمی که درک صحیح و ∗ها بدهند؛ جای آن باطلی که با حق مخلوط شده، به خورد آن
. دانند که نمی آید؛ هرچند  ها تنگ می  نیز بر آنمعقولی از عدل ندارند، حتّی حکومت علی

  ∗∗).15البالغه، خطبه  نهج(» من ضاق علیه العدل فالجور علیه اُضیق« تعبیر امیرمؤمنان به
چه در خصوص انتظار گفته شد، خوب است نگاهی دوباره به حدیث  با توجّه به آن

دهد که زمین پر از ستم شده باشد که  گوید ظهور در زمانی رخ می معروفی بیندازیم که می
 :توان چنین گفت می. حث پیشین قابل جمع استاین حدیث چگونه با مبا

، شرح مذکور که  در واقع. اوّالً پر از ظلم شدن، از عالیم ظهور است نه از علل ظهور
گفت باید به شیوع ظلم کمک کرد، از این پندار ناشی بوده که شیوع ظلم، علتِ ظهور  می

مشخّص شدن جبهۀ حق همان (در حالی که علّت ظهور این است که مقدّمات ظهور  است؛ 
که تفکیک مفهوم عالمتِ شی و  برای این. آماده شده باشد) و باطل و تقویت جبهه حق

 .توان از این تمثیل استفاده کرد علّت شی بهتر مشخّص شود می
اند که یک دقیقه قبل از ورود هر  فرض کنید در یک ایستگاه قطار، تابلویی درست کرده

جا  در این. آید کند، و البتّه بعد از این اعالم، قطار می  اعالم میقطار به ایستگاه، آمدن آن را
                                                                 

جنگند و به خیال خود   بسیاری از اوقات مردم چون نمی توانند حق را از باطل تشخیص دهند، با حق و عدل می∗
خْفِ علی المٌرتادین و لو أنّ فلو أن الباطل خَلَصَ مِن مزاج الحق لم یَ«: به تعبیر امیر مؤمنان. دنبال حق هستند

الحق خلص مِن لَبس الباطل، انقطعَتْ عنه السُن المُعاندین، ولکن یُوخَذ مِن هذا ضِغثٌ و مِن هذا ضغثٌ فَیُمزَجان، 
اگر باطل از ). 50البالغه، خطبه  نهج(» فهنالک یستولی الشیطان علی اولیائه، و ینجو الذین سبقت لهم من اهللا الحسنی

ماند و اگر حق از لباس باطلی که بر او  شد، بر شک کنندگان هم بطالنش مخفی نمی  با حق جدا میآمیختگی
جا است که  شد؛ ولی مشکل این آمد، دیگر زبان معاندان از تعرّض به ساحت او کوتاه می پوشانند بیرون می می

ا است که شیطان بر کسانی که والیتش را ج کنند و این دارند و با هم مخلوط می مقداری از این و مقداری از آن برمی
با توجّه به . یابند شود و کسانی که از سوی خدا، خوبی بر ایشان پیشی گرفته است نجات می اند، چیره می پذیرفته

که مخلوط کردن حق و باطل همواره وجود داشته و خواهد داشت، این مردمند که به سطحی از درک و شعور  این
 پیروز خواهد مهدید جبهۀ حق را از جبهۀ باطل تشخیص دهند و چنین است که حکومت توانن می رسند که می

 .»حملوا بصائرهم علی أسیافهم «مردمی که به تعبیر امیر مؤمنان: شد
جا دیدگاه اسالمی را در خصوص جهانی شدن مطرح کردیم که کامالً در پارادایمی غیر از مسالۀ جهانی   البتّه ما این∗∗

شدن مطرح است، بحث اصلی ما بحث در  در واقع در پارادیمی که فعالً جهانی. که امروزه مطرح استشدنی است 
توانیم به معنای غربی شدن کل  قدر متیقن آن است که ما نمی. المللی با سایر کشورها است نحوۀ برقراری روابط بین
ساس ضوابط اسالمی با سایر کشورها روابطی  بر اتوانیم تا قبل از قیام مهدی موعود جهان را بپذیریم؛ امّا می

مطهری، (بازکرده است » الملل اسالمی روابط بین«برقرار کنیم که این مساله را شهید مطهری به خوبی در مقالۀ 
 ).266 ـ 249ص : 1380
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این اعالم، عالمت آمدن قطار است نه علت آمدن قطار، و اگر ما بخواهیم به آمدن قطار 
. کمک کنیم، باید به موتور محرّک قطار بیندیشیم، نه به دست کاری کردن در تابلوِ مذکور

 . به خودی خود تأثیری در آمدن قطار نداردما هر قدر تابلو را تغییر دهیم،
ها که خودشان علّت نیستند،  گونه عالمت بحث شیوع ظلم نیز این گونه است و از این

همان طور که . در خصوص ظهور موارد متعدّدی گفته شده است؛ نظیر مثالً آمدن دجال
 از او حمایت کنیم معنا ندارد برای تعجیل در ظهور، بگردیم یک نفر به نام دجال بیابیم و

که اقدامات خاصی را انجام دهد، به همین ترتیب معنا ندارد برای تعجیل در ظهور، به 
 .افزایش ظلم بپردازیم

در این حدیث تکیه بر روی ظلم شده «گونه که استاد مطهری هم متذکّر شده،  ثانیاً آن
د که قیام رسان است و سخن از گروه ظالم است که مستلزم گروه مظلوم است و می

 بدیهی است که اگر ∗. برای حمایت مظلومانی است که استحقاق حمایت دارند)عج(مهدی
که پر از  کند، بعد از این زمین را پر از ایمان و صالح و توحید می«در حدیث گفته شده بود 

، مستلزم این نبود که لزوماً گروهی مستحق حمایت وجود »کفر و شرک و فساد شده بود
شد استنباط کرد که قیام مهدی موعود برای نجاتِ  در آن صورت بود که می. داشته باشد

حقِّ از دست رفته و به صفر رسیده است، نه برای نجات گروه اهل حق ـ ولو به صورت 
 ).66ص : 1371مطهری، . (»یک اقلیت

رسد با توضیحاتی که در خصوص چگونگی تقویت جبهه حق داده شد  ثالثاً به نظر می
)  وظیفۀ مهم، باال بردن درک مردم دربارۀ عدل و تشخیص حق از باطل استکه این(

ها باشد، نه به  شاید مقصود از پر شدن زمین از ظلم، به اقتضای درک انسان: توان گفت می
رسند  ها، یعنی شاید مقصود این است مردم به رشدی می اقتضای افعال خارجی ظالمانۀ آن

                                                                 
جاوز ها کسانی هستند که به ناحق مورد ت هر دوی آن.  از منظر اسالمی بین مظلوم بودن و منظلم بودن فرق است∗

. خواسته زیر بار ظلم برود؛ ولی توان مقاومت نداشته است اند؛ امّا فرد مظلوم کسی است که خودش نمی واقع شده
چنین کسی خودش باید برای . رود تواند در مقابل ظلم بایستد، زیر بار ظلم می که می منظلم کسی است که با این

طور که ظلم  دن به او چندان موجّه نیست؛ یعنی در اسالم هماندفاع از حقّ خود قیام کند و تا قیام نکرده، کمک کر
بقره (» التَظلمون و ال یُظلَمون«: فرماید کردن بد است، منظلم واقع شدن نیز بد است؛ بدین سبب دربارۀ مؤمنان می

راجعه مسیری در سیره نبوی برای تفصیل این بحث به کتاب . شوند کنید و نه شما ظلم می نه ظلم می) 279): 2(
 ).96ص : 1370مطهری، (کنید 
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کنند و برای همین  ز ظلم است و دیگر ظلم را تحمّل نمیکنند جهان پر ا که دیگر درک می
توان به تاریخ بشر نگاهی کرد؛  که مسأله بهتر روشن شود می برای این. شوند منتظر عدل می

اعتراض : توان گفت بردند؛ امّا می برای مثال مردم زمان فرعون در ظلمی بزرگ به سر می
که مقایسه  ضع راضی بودند یا حتّی برای این به این ظلم نداشتند و گویی که به آن و جدّی

رفت را با ظلم امروز   سال پیش می50بهتر شود اگر میزان ظلمی که در کلّ جهان حدود 
تر  تر نشده باشد؛ امّا حسّاسیت مردم جهان به ظلم بیش مقایسه کنیم، شاید مقدارش بیش

راتب شدیدتر از جنایاتی باشد جنایاتی که امریکا در ویتنام انجام داد، شاید به م. شده است
شود،  شود؛ امّا اعتراض جهانی که امروزه به این جنایات می که امروزه در عراق مرتکب می
 .شد در آن روز به آن جنایات نمی

که ظهور تحقّق  رابعاً کنار این حدیث، احادیث دیگری نیز وجود دارد مبنی بر این
د به نهایت کار خود برسد؛ یعنی سخن در که هر یک از شقی و سعی پذیرد، مگر این نمی

که فقط اشقیا به نهایت درجۀ  رسند نه این این است که هر دو گروه به نهایت کار خود می
طور که در روایات اسالمی سخن از گروهی زبده است که به محض  همان. شقاوت برسند

رواج ظلم و شود در عین اشاعه و  معلوم می. شوند ظهور امام، به آن حضرت ملحق می
این خود . هایی عالی وجود دارد که چنین گروهی را پرورش داده است  فساد، زمینه

رساند که نه تنها حق و حقیقت به صفر نرسیده است، بلکه فرضاً اگر اهل حق از نظر  می
ترین اهل ایمانند و در ردیف یاران  کمّیت قابل توجّه نباشند، از نظر کیفیت ارزنده

زون بر این که از نظر روایات اسالمی، در مقدّمۀ قیام و ظهور امام، یک اف. سیدالشهداء
ها نیز ابتدا به  گیرد که به طور قطع این های دیگر از طرف اهل حق صورت می سلسله قیام

دهد و حتی در برخی روایات سخن از دولتی از اهل حق  ساکن و بدون زمینه قبلی رخ نمی
 ).67ص : 1371مطهری، (یابد   ادامه میمهدیاست که تا قیام 

 
 آثار انتظار: بخش سوم

توان بررسی  در خصوص اعتقاد به مهدویت و ظهور منجی جهانی دو نوع اثر را می
 که بر این باور مترتّب است؛ یعنی اگر به ظهور مهدی اعتقاد داشته  اوّل آثار عملی: کرد
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دستۀ دوم . ر بخش پیشین گذشتاین همان بحث انتظار بود که د. باشیم، چه کار باید بکنیم
آثاری است که به لحاظ نظری و گرایشی بر این اعتقاد مترتّب است که به این لحاظ 

تواند پاسخی دیگر به چرایی بحث انتظار باشد؛ یعنی باید منتظر بود؛ زیرا انتظار واقعی  می
جا به   اینآورد که که شرحش در بخش قبل گذشت، این آثار را در جان آدمی به ارمغان می

 :کنیم ها اشاره می ترین آن برخی از مهم
 .های اجتماعی تحقّق خوف و رجای معقول در تمام تالش. 1
 ):بینی به آینده بشر خوش(رجای معقول . 1 ـ 1

گویند شر و فساد و بدبختی، الزمۀ الینفک حیات  برخی می.  دربارۀ آیندۀ بشر نظرات مختلف است
ترین کارها خاتمه دادن به حیات و زندگی  رزش است و عاقالنها بشری است و لذا زندگی بی

آور تکنیک و ذخیره کردن انبارهای وحشتناک   بشر در اثر پیشرفت حیرت: برخی هم معتقدند.است
ای رسیده که بیش از یک گام با گوری که با دست خود کنده فاصله  وسایل تخریبی، به مرحله

انسان . ها نقص روحی و معنوی انسان است ۀ فسادها و تباهیندارد؛ در حالی که در منظر ما، ریش
انسان . کند و خشم و شهوت بر او و عقلش حاکم است هنوز دورۀ جوانی و ناپختگی را طی می

نه شر و فساد الزم الینفک طبیعت . رود بالفطره در راه تکامل فکری و اخالقی و معنوی پیش می
ی دسته جمعی را پیش خواهد آورد؛ بلکه جریان مبارزۀ بشر است و نه جبر تمدّن، فاجعۀ خودکش

جا که در نهایت منجر به حکومت عدل حضرت  رود تا آن یابد و جلو می حقّ و باطل ادامه می
: 1371مطهری، ( خواهد شد و چنین نیست که زحمات اصالحگران به سرانجام نرسد )عج(مهدی
 ).58ص :  الف1372، و نیز 60 و 59ص 

ت عادی وقتی فراوانی ظلم و فساد و غلبۀ ظاهریِ ظالمان را در جهان انسان در حال
توانیم در مقابل این موج عظیم کاری از پیش ببریم  اندیشد که آیا می بیند، گاه با خود می می

 کَتَبْنَا فِی الزَّبُورِ مِن وَلَقَدْ«: رسد گوید که همه کارهای شما به سرانجام می و وعده ظهور به ما می
 ).105): 21(انبیا (»  الْأَرْضَ یَرِثُهَا عِبَادِیَ الصالِحُونَأَنَّدِ الذِّکْرِ بَعْ

وعدۀ منجی جهان در ): های خود امید واهی نداشتن به تالش( خوف معقول . 2 ـ 1
های خودتان فی نفسه امید نامحدود نداشته باشید؛  گوید که به تالش عین حال به ما می

اقدامات شما . نداشته باشید که کلّ عالم را به تنهایی اصالح کنیدیعنی از خودتان انتظار 
شرط الزم برای اصالح جهانی است؛ امّا شرط کافی نیست؛ یعنی خالصه جامعه بشری در 

 .نیاز نخواهد بود اش از مهدی بی سیر تکاملی
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چه مهم است،  های اجتماعی آن در تالش: توجّه به کیفیت به جای توجّه به کمیت. 2
چه  قویت فرهنگی و معنوی جبهۀ حق است که این اقدام کیفی است، نه کمّی؛ یعنی آنت

ای تعداد مسلمانان یا شیعیان افزایش  مقدّمۀ ظهور است این نیست که به لحاظ شناسنامه
ها تشنۀ حقیقت و عدالت  تری دارد، این است که انسان چه اولویت بیش یابد؛ بلکه آن

که گفتیم، به لحاظ  لیه و اصلی حضرت شاید کم باشد؛ امّا چنانشوند؛ پس تعداد یاران اوّ
به . ها ایجاد کند تواند انقالبی در جان هایند که هر یک می کیفیت در زمرۀ برترین انسان

 یا باالتر از او خواهند  اشخاصی از سنخ امام خمینیمهدیتعبیر یکی از بزرگان، یاران 
که   به نهایت کار خود برسند، تاکید مهمّی است بر اینکه خوبان هم باید در واقع این. بود

 .بیش از کمّیت به کیفیت باید اندیشید
دورۀ جدید، دورۀ سیطرۀ فرهنگی جهان : های رایج در تفکر غربی خروج از پارادایم. 3

ما . شود غرب بر عالم است و منتظر واقعی انسانی است که تحت این سیطره واقع نمی
کنیم که در جهان  ای تنظیم می را به گونه... ها، رفتارها و  سخنان، گرایشامروزه بسیاری از 

توان به همین مسألۀ  از باب نمونه می. مدرن و با الگوهای مدرن مقبولیت داشته باشد
کند که در  که معتقد به ظهور مهدی، با معادالتی رفتار می شدن اشاره کرد؛ در حالی جهانی

گنجد؛ بدین سبب، تمام معادالت  رایج در جهان مدرن نمیظرف محدود معادالت دنیایی 
 نگاهی به سیرۀ زندگانی امام خمینی، ریزد که باز در این زمینه ها را به راحتی به هم می آن
 .تواند عبرت آموز باشد می
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