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 هموست حقیقت که حق نام به

 
 

 ي اولکلمه  

 حسن استاد هاياهدیدگ »)فردا براي طرحی« مجموعه گفتار( دارید دست در آن چه
 یا و ایشان هايسخنرانی از برگرفته غالبا که مجموعه، این. دهدمی بازتاب را ازغدي پوررحیم

 و هاهمایش آموزشی، یا آزاد هاينشست محصول باشد،می شاگردان برخی دانشجویی تقریرات
 .است امروز تا 63 سال از بررسی و نقد هايحلقه و هامصاحبه

 نوشتاري، یا يشنیدار و دیداري هايرسانه شماري از در قبال جلسات این از اندکی بخش
 . شودمی منتشر بارنخستین  براي و تدریج به آن ترعمده بخش و شده منتشر

 که است ربرخوردا بسیاري تنوع از فرمود، خواهید مالحظه چنان که مباحث، سلسله این
 سیاست،( انسانی علومِ مفاهیم ملتقاي از وسیعی يعرصه در موضوع لحاظ به دهه، سه تا دو ظرف
 هايهفلسف و) ادبیات و هنر تاریخ، شناسی،روان شناسی،جامعه وتربیت،تعلیم حقوق، اقتصاد،
 فلسفه، کالم، اصول، فقه،(حوزوي علوم و اسالمی معارف با -کلمه جدید مفهوم به -مُضاف
 به احترام و مباحث ترآسان تفکیک  يبرا که است علت بدین و گشته ارائه) حدیث و تفسیر

 . استشده ثبت آن جلد روي بر مجّلد، هر موضوع اصلی گرایش خواننده، انتخاب حق
 :باشدمی چندگروه شامل »فردا براي طرحی« مجموعه مباحث

 و ساتیدا جمع در که است هاییهمایش و هاسخنرانی محصول مجلدات، غالب ـ1
 محوریت با و تیمعرف متنوع موضوعات در علمیه هايحوزه اليفض و هادانشگاه دانشجویان

 . است شده ایراد اسالمی ياندیشه
 هايدانشگاه در عمدتا که است کشور از خارج هايهمایش محصول نیز بخشی ـ2

 .است شده برگزار گوناگون
 از محدودتري هايجمع و »بررسی و نقد هايحلقه« در نیز تريتخصصی هايبحث ـ3

 داشته جریان درسی هايکالس بعضی و دانشجویی تحقیقی هايگروه یا گرانپژوهش و اتیداس
 بوده، خاصی کتاب یا مقاله نقد گاه و مکتبی یا اندیشه نقد حاوي عمدتا که ها،آن از بخشی و

 یا افراد آن نام شودمی سعی انتشارات از سلسله این در البته. گرددمی منتشر تدریج به اینک



 

 شخصی جنبه هابحث تا شود خصوصیت الغاي و شده حذف ـ االمکانحتی ـ خاص هايکتاب
 .بچربد اششخصی جنبه بر آن عمومی و معرفتی کفه و نیابد موردي یا

 و انقالبی هايمناسبت و ترعمومی محافل در هاییسخنرانی شدة پیاده اندکی، موارد ـ4
 .است نشده یا و شده منتشر هايمصاحبه متن یا و اسالمی
 نوشتاري و قلمی ارک محصول شد، خواهد تصریح هاآن يمقدمه در که نیز، هایینمونه ـ5
 .است

در  بلکه نیست ایشان یکتب یا شفاهی اثر مستقیما که دارند وجود تريمتفاوت هاينمونه ـ6
 اتجلس يشدهبنديجمع محصول یا و شاگردان برخی دانشجویی تقریرات و هایادداشت واقع،

 با مرتبط غیرمستقیم، توانمی را هاآن که است ایشان با آنان وگويگفت و و پاسخپرسش 
 .است شده فراهم نیز هاآن انتشار زمینه اینک که دانست ایشان نظریات سنخ از و هادیدگاه

 هیچ بدون غالبا و گوناگون مجالت و هاکتاب مجازي، هايپایگاه از برخی در ترپیش
 و هماهنگی با ارب این! است منتشرشده ایشان از سخنرانی هاده هماهنگی، حتی یا ویراستاري

 این با کندمی هاآن مکتوب انتشار به اقدام »فردا براي طرحی« يمؤسسه مولف محترم، اطالع
 تألیف هايابکت سنخ از غالبا مباحث، این که محترم خوانندگان براي ایشان جانب از توضیح

 کار مناسب و نسقینظم  و ویژه ویراستاري و شودمی پرداخته منبع ذکر به آن در که شده،
 بسیار ویراستاري اب و شده پیاده که است هاییسخنرانی متن عمدتا بلکه نیست؛ دارد، مکتوب

 جاییجابه و کتبی راتعبا به شفاهی جمالت ساختار تبدیل حد در خوانان،نمونه توسط مختصري
 باید نیز محترم يخواننده يمطالبه که است منطقی بنابراین، شود؛می منتشر ها،فاعل و فعل برخی

 .باشد حد این در
 مقاالت سطح به هاآن ارتقاي و مباحث این دقیق و مفصل بازنگري که است طبیعی   

 همین انتشار به و هنپذیرفت وقت ضیق دلیل به را آن ایشان که بود خواهد بَرزمان رسمی،کاري
 و ازنگريب براي مجالی چنین آینده در آن که امید. است داده تن کراهت، با یزن مجموعه

 .آید پیش مباحث این تکمیلی و تردقیق ویراستاري
 و مایلت محترم، خوانندگان و ایشان از تشکر ضمن ،»فردا براي طرحی« يمؤسسه   

 کوچک گامی که است رواامید و داردمی اعالم نقدها و پیشنهادها دریافت براي را خود آمادگی
 عمومی فکارا ارتقاي و ي تفکرشعله کردن گرم و اسالم نظري مفاهیم گسترش جهت در

 . باشد برداشته
 شما یاريهم باد گرامی

 فردا براي طرحی يمؤسسه
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 گفتار اول
 

 دولت عاشقی و عدل جهانی

 
ریاست. دهر چه بگوییم حکایت انگشتانه و  فی فرجه الشـریف)(عجل اهللا تعالی از مهدى 

بنگـریم  ه ایشانباى که بخواهیم انداز بسیار مرتفعى هستند و ما از هر زاویهایشان در چشم
ـان و  ـانه بـباید کالهمان را از سرمان برداریم تا نیفتد. ایشان بر روى بام جه اریخ تـر ش

ـا  دست و ابه تاریخهاى ارپاى جهان و زیر چرخ که ما زیر دست واند، در حالىایستاده پ
 زنیم. نه ما، بلکه همه بشریّت.مى

، نقطه غلیان تاریخ و شوك بزرگ تاریخى (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)قیام مهدى 
شود و است  که علیه ستمگران جهان و براى گشودن راه تنفّس بشریّت محروم وارد مى

کنند. اه تنفّس، بلکه ایشان راه تعقّل را هم براى بشریّت، باز مىبر اساس روایات، نه فقط ر
ـان تعطیـل بخش هاى عظیمى از ظرفیت بالقوّه تعقّل و عقالنیّت بشر تا قبل از ظهور ایش

کند و است و در روایات رسیده است که وقتى ایشان بیایند عقالنیّت، تازه فعلیّت پیدا مى

                                                           
 .1380ي ادبیات دانشگاه تهران، مهرماه در تاالر فردوسی، دانشکدهمتن سخنرانی . *



 

  10 ، ده انقالب در یک انقالبمهدي(عج)                

دست ایشان و در ضى از موتورهایش خاموش بوده و بهشود. یعنى عقل بشر، بعبالفعل مى
ـان » عقل«عهد ایشان روشن خواهد شد و ایشان مخالفان  ـدل«و مخالف ، هـر دو را، »ع

ـد یک جا بر سر جاى خود خواهند نشاند. بازار عقالنیّت و عدالت، هر دو را، گـرم خواه
ـا  ن بهتوامى» عقل«را جدا از » عدالت«اند و نه کرد که به هم مربوط درستى فهمید و معن

ـه  ـالم و عقـل ب و اجرا کرد و نه عقل و عقالنیّت اگر به عدالت، معطوف نباشد، عقل س
 معناى واقعى کلمه است.

عالوه، ایشان طبق روایات ما، ریشه کینه را نیز در دنیا خواهد خشکاند و بعد از او  به 
ـاق ت، کینه و کینهاى که او خواهد ساخو در دوران حاکمیت او و در جامعه توزى قاچ

ـداخت و رسـم خواهد بود، زیرا ایشان عوامل کینه توزى یعنى ظلم و جهل را برخواهد ان
المللـى برادرى و دولت عاشقى را برقرار خواهد کرد و آن جهاد بزرگ ضدّ استکبار بین

المٌ عَلـى -به رهبرى ایشان با این اهداف صورت خواهد گرفـت.  در  - آلِ یاسـین سـَ
اَلْسَّالمُ عَلَیْکَ یا داعِىَ «خوانیم: مى (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)زیارت حضرت حجّت

هِ  اللَّه وَرَبّانِىَّ آیاتِهِ، أَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا بابَ اللَّهِ وَدَیَّانَ دِینهِ، أَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا خَلیفَـۀ اللـَّ
ـه سـوى گر خلدرود بر تو اى دعوت »وَ ناصِرَ حَقِّهِ ق به خدا، اى فراخـوان بشـریّت ب

ـه هـر کـس  خداوند و اى مظهر همه آیات الهى، درود بر تو اى ورودى درگاه خدا ک
بخواهد به محضر خدا برود از طریق تو باید برود، اى حاکم و حافظ دیـن او، و درود بـر 

یْکَ یا تـالِىَ ألسَّالمُ عَلَ«. گر حقّ و حقیقتتو اى نماینده و بازوى خدا در زمین و یاري
ـازه درود بر تو اى کسى »کِتابِ اللَّهِ وَ تَرْجُمانِهِ که بشریّت به دست تو و در عصر تو ت

ـیر  آشنا خواهد شد. آن روز که حقیقتابا مفهوم تالوت تفسیر کتاب خدا  کتاب خدا تفس
وم که تو بیایى هنوز حقایق قرآنى بسیارى، مکتو تالوت بشود روز توست. تا قبل از آن

یا مِیثاقَ اللَّه، أَلَّذِى أَخَـذَهُ «مانده است و در آن روز، تو این گنج را بیرون خواهى آورد 
دَهُ ـاق  »وَوَکـَّ اى پیمان مقدس خدا که از خلق گرفت و محکم و مؤکّد گرفت. تـو میث
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شب و گاه که صبح را درود بر تو آن »أَلسَّالمُ عَلَیْکَ حِینَ تُصْبِحُ وَتُمْسِى«خدا هستى. 
الم  عَلَیْـکَ حِـینَ تَقُـومُ  -کنى، هر صبح و هر شب بر تو درود، شب را صبح مى أَلسـَّ

ـته بـر تـو  »وَتَقْعُد، حِینَ تُصَّلىِ و تَقْنُت، حِینَ تَرْکَعُ وَتَسْجُد درود بر تو، ایستاده و نشس
و بـر  خوانى، سالم بر سجده تـوگزارى و قنوت مىگاه که نماز مىسالم، سالم بر تو آن

 رکوع تو.
ـاى خـوددر ابتداى دعاى ندبه خطاب به خدا مى  ـه اولی  نعمـت و گوییم: خدایا تو ب

شرط تـو را  شرطى کردى و آنان نیز هاآنوالیت دادى، منتها آن را مشروط کردى! با 
ۀِنْیا الدَّنِهِ الدُّبَعْد أَنْ شَرَطْتَ عَلَیْهِم الزُّهْدَ، فِى درجاتِ هذِ«پذیرفتند.  تـو آن نعمـت  »یـَّ

ند و تگى باشکه آنان اهل زهد و وارسدهى، اما مشروط به اینبزرگ را به اولیاى خود مى
ود ذّت و سـبه دنبال قدرت، ثروت و شهرت دنیا براى خود نباشند، و معتقد به اصالت لـ

کارى هبراى خود نباشند چون با دهان چرب و با طمع قدرت و وسوسه ریاست و محافظ
ـا تـآنان این ش »فشرطوا لَکَ ذلِک«توان به والیت خدا رسید نمىو دنیاطلبى،  و رط را ب

در زمین  یاران تو وتو نیز قبول کردى و پذیرفتى. پس پیمانى بین تو » فَقَبِلْتَ«پذیرفتند 
بـراى  هر چه هسـت صـرفا در پى چیزى براى خود نباشند و هاآنبسته شده است که 

ـه سعادت مردم باشد و به دنبال تأمی ـاکـن حقوق مردم و مصالح بشریّت باشند ن ر ار و ب
 خودشان و دکّان باز کردن براى خود.

ـانى را  »وَعَلِمْتَ مِـنْهُمُ الْوَفـاءَ«گرفتى.  هاآناین پیمانى بود که تو از   مـردان و زن
ـامبرت را مى ـدایا تـو پی شناختى که به این پیمان، وفا خواهند کرد و آنان وفا کردند. خ

که دین او را بر همه ادیان در زمین مسلّط کنى ولو مشرکان نخواهند، یعنـى  وعده دادى
ـد: مى السالم)(علیهاسالم، دین کلّ بشر خواهد شد. سپس راجع به حضرت امیر کـانَ «گوی

هاى قرآنى، براى مبارزه با تأویـل براى حفظ اصالت السالم)(علیهعلى »یُقاتِلُ عَلَى التَّأوِیل
ـا یعنى مبارزه با قرائتو تفسیر به رأى  ـیرهاى غلـط از قـرآن ب هاى غلط از دین و تفس
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هاى جاهالنه و قشـرى از بسیارى در افتاد و در برابر تفسیرهاى انحرافى از دین و برداشت
هِ  و التَأْخُـذُهُ«هاى مادى و استکبارى از دین، مقاومت کـرد. دین و یا برداشت فِـى اللـَّ

کس در کرد و نکرد و از سرزنش هیچدر او تأثیر نمىسرزنش سرزنشگران  »لومۀُ الئم
ـدرى و خیبـرى و راه خدا نترسید و بزرگان دشمن را کشت و لذا بسیارى، کینه ـاى ب ه

 حنینى را علیه او و خط او در سینه و در دل گرفتند که تا هنوز ادامه دارد.
ـد  در ادامه همان دعاى ندبه این تعبیر آمده است که این خط از انبیاى  پیشین آغاز ش

ـان هاى آن قرار گرفتند و همدر قلّه السـالم)(علیهو على (صلى اهللا علیه وآله وسلم)و پیغمبر چن
ى بـزرگ، هاآنیک انسبهیک »صالِحٍ و صادق بَیْنَ صـادِقٍصالِحٌ بَعْدَ «ادامه پیدا کرد: 

ـد:  ـتند و رفتن بِیلُ بَعْـدَ أَیْـنَ«صالح و صادق، این پرچم توحید و عدالت را برافراش  السـَّ
ـد آن هر یک از این السَّبِیلِ؟ ها راهى به سوى تو و به سوى عدالت بودند، و حال کجاین

موسُ الطّالِعـه؟«خورشیدهاى تابان که به خون کشیده شدند؟   ـد آن  »أَیْـنَ الشـُّ کجاین
ـدند؟  خورشیدهاى درخشان که به دست جبّاران و ستمگران در تاریخ به خون کشیده ش

ـدا کجاسـت؟  بقیۀ اللَّه» أَیْنَ بَقِیَّۀُ اللَّهِ؟«کنون و ا أَیْـنَ الْمُرْتَجـى إلِزالـۀِ «و ذخیره خ
ـا  ».الْجُورِ وَالْعُـدوانِ ـاوز در دنی ـیض و تج ـتم، تبع ـه س آن امید بزرگ براى زدن ریش

ه؟«کجاست؟ ما منتظر او هستیم  ـهْ کجاسـت؟  »أَیْنَ بابُ اللـَّ  أَیْـنَ الطَّالِـبُ«در عالم اِل
ـتم »بذحول الْأَنْبِیاء وَاَبْناء الْأَنْبِیاء؟ ـه س ـه در کجاست آن کسى که انتقام هم هایى را ک

ـه نبیا رفته بازستاند؟ آن کسى که متاریخ بر انبیا و فرزندان نسبى و معنوى ا هر پایان بر هم
وى؟«هاى جهانى بزند، کجاست؟ ستم تَقَرَّتْ بِـکَ النـَّ عْرِى أَیْـنَ إِسـْ کـاش » لَیْـتَ شـِ
مَتى أَحارُفِیـکَ «ها به تو و به دیدن تو آرام خواهد گرفت؟  دانستم کجا و کى دلمى

ـه ى؟ اینکى، تا کى سرگردان تو باشم؟ تا ک »یامَوالى وَ إِلى مَتـى ها تعابیرى است ک
به ما آموختند که چگونه با ایشان خطاب کنیم و او را زنده و حىّ و حاضر ببینیم و صبح 

رود بفرستیم و عرض کنیم که ما منتظریم تا تو پرچم عدالت را برافـرازى و شب بر او د
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ـیم و که ما در رکاب تو هستیم و تا تو نیایى ما در انتظار تو، براى اجراى عدالت مى جنگ
 کنیم و مقاومت را ترك نخواهیم کرد.مبارزه مى

 ست، عالوهعشرى نیدانند که موعود آخرالزّمان فقط یک عقیده شیعى اثنىهمه مى 
ـد، خواستکه در همه ادیان بزرگ الهى بشارت ایشان داده شده و انتظار موعودبر این ه ه ش

ـدیث صـریاست، برادران اهل ح و سنّت هم، به مهدویّت معتقدند و بیش از دویسـت ح
اب وجـود دارد در این بـسنّت اهلمحکم با سند خود در منابع معتبر و درجه یک و دو 

آخذ دیگر محمد حَنْبَل و است یا مُسْنَد اسنّت اهلکه منابع اصلى حدیث  مثل صِحاحِ سِتِّه
ـده سنّت اهلو حتى آیاتى که در شأن ایشان نازل شده، در بعضى تفاسیر معتبر   وذکر ش

ـالکى  هاى حنبلى، شافعى،از همه فرقهسنّت اهلبیش از بیست نفر از علماى درجه یک  م
ـلم)رات از پیغمبرمتوات وو حنفى، این احادیث را جز ـات و از قطع (صلى اهللا علیـه وآلـه وس ی

نجـى مر ظهـور دانند. بنابراین، همه ادیان بزرگ الهى و همه فرق اسالمى، منتظاسالم مى
ـامى دارد که بدانند که ایشان دقیقاون اینبشر هستند البته بد ـهکیست، چه ن بى نَسـَ  ، از چ

ـی تـرین آدرس را ازارد و دقیقچه خواهد کرد؟ اختالفاتى وجود د است و دقیقا عه او، ش
ـه ىشناسد، نام پدر و مادر ایشان را مـدارد، چون او را با نام و خصوصیات مى ـد و بقی دان

ر او هستند اند، ولى همه منتظادیان و فِرَق از این مقدار اطالعات ریز و دقیق دیگر محروم
معاصـران  ز متأخّران واز قدما و چه ا هاآناند چه بزرگان هاى مختلفى خواندهو او را با نام

 .هاآن
بین  اید گفتببه هر حال، در این قضیه اختالفى بین مسلمانان نیست و در واقع حتى  

 متألهین دنیا، این مسئله، اتّفاقى است.
ـیا  ر مهمّـى اسـت و یکـى از مسئله مهدویّت، متضمّن مضامین نظرى و عملى بس
ـه سرنوشت بشریّت مربوط مى ترین این مضامین که مستقیم بهمهم شود، طرحى است ک

ـدالت کند و اشاره به نوعى جهانبندى مىمهدویّت براى تاریخ جهانى صورت وطنى و ع
ـه ایـن حماقت جهانى براى انسان جهانى دارد و بدان ـا، معنى است که ما در جنب هم ه
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ـه یـک افتد، معتقد باشیهایى که در جامعه بشرى اتّفاق مىها و شرارتستم م به ایـن ک
دینامیزم باشعورى در نبض تاریخ، تعبیه شده و او عاقبت، همه چیز را جبران خواهد کرد، 

وشو خواهد کرد و با نبردى فراگیر و جهانى به ایـن او تاریخ را غسل خواهد داد و شست
در تاریخ خاتمه خواهد داد و با استقرار دولت عدل جهانى، دیگر » همه علیه همه«جنگ 

اسـت » جهان«است و آن » شهر«نخواهیم داشت. یک » شهروند جهانى«در دنیا جز ما 
ـا ها و قومیّتاست و آن شهروند جهانى است. دعواى نژادها، ملیّت» شهروند«و یک  ه

ـاى خاتمه خواهد یافت. تبعیض (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)در دوره حکومت مهدى ه
ـدوى خواهد یافت و مى دست او پایاننژادى، قومى و ملى به توان آن را گلوبالیزیشن مه

دارى طبقاتى است که امروز در دنیا تبلیغ نامید که درست نقطه مقابل گلوبالیزیشن سرمایه
ـدالت و مى ـاس ع ـدن بـر اس کنند و این گلوبالیزیشن، این نوع جهانى شدن، جهانى ش

ن فرهنگ و حکومـت معنویت براى همه است و ما هر سال و هر قرنى که بگذرد به آ
ـدن از نـوع » جهانى شدن«شویم. این تر مىجهانى واحد نزدیک ـانى ش بـرخالف جه

اش آن است که همه جهان در غربى معنى» جهانى شدن«یى و غربى است چون آمریکا
ـبک  ـه س ـاخدمت غرب باشد. جهانى شدن ب ـدمت  آمریک ـان در خ ـه جه یعنـى هم

جا دیگر تکثّر و پلورالیزم و ایـن باشند و این هاآندارى صهیونیستى غرب و برده سرمایه
ـه شود. آن دیگر پُلورالیزم است نه پِلورالیزم. معنىچیزها هم سرشان نمى اش این است ک

ى التین و آمریکاپُلو بخورند و بقیه بشریّت، کودکان افغانستان و سودان، کودکان  هاآن
توانند ضـمیمه بکننـد. م مىنان خشک بخورند و اگر خواستند، مقدارى علف ه آفریقا

هاى افغانستان را که این روزها دارنـد از هـوا و این یک فرهنگ است. البته سهم بچه
ـان زمین مى ـادهند. مقدار کالرى که کودکان افغانستان و کودک یى مصـرف آفریق

ـنگتن و لنـدن مصـرف مى ـان در نیویـورك و واش کنند با مقدار کالرى که کودک
شود تا معلوم بشود که این جهانى شدن در واقع، معطوف بـه چـه  کنند باید مقایسهمى

ـام هدفى است و از چه نوع جهانى شدنى بحث مى ـبک ام کند. اما جهانى شدن بـه س
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ـانى » حقوق«یعنى همه جهان، در  (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)مهدى مساوى باشند. جه
ـریف)شدن به سبک مهدى نى عدالت براى همه، معنویت بـراى یع (عجل اهللا تعالی فی فرجه الش

ـه  ـهروند درج همه، امنیت براى همه، ثروت و قدرت براى همه، یعنى در دنیا، ما دیگر ش
، (عجـل اهللا تعـالی فـی فرجـه الشـریف)یک و دو و سه نخواهیم داشت. در حکومت مهدى

ى یى و آسیایى نخواهد بود و این، همان دلیـل بزرگـآفریقاتفاوتى بین شهروند غربى و 
ـتین دارد و آن نظـم  (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)است که مهدى براى بشریّت در آس

بار مبتنى بر اخالق، برابـرى، نوین و نهایى جهان، به دست ایشان برقرار خواهد شد، اما این
 آزادى و عرفان. 

ـعارها در د شـود و معمـوالقدر از آن دم زده مىصلح جهانى که این  ـان ایـن ش ه
ـه دهاى دنیا جویده و مصرف مىترین جالبزرگ شود، فقط در صورتى ممکن است ک

شـرط هـر نظـم ظلم جهانى نباشد. صلح جهانى در کنار ظلم جهانى، ممکن نیست. پیش
د، نیای لشریف)(عجل اهللا تعالی فی فرجه اجهانى و هر صلح جهانى، عدل جهانى است. تا مهدى

ى نشود الت جهانرسید، اما تا بشریّت هم تشنه عدبه آن نِصاب بلند عدالت جهانى نخواهیم 
ـدنباشد و م (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)و به معنى واقعى کلمه، منتظر مهدى الت نتظر ع

ـتهتر نشود و از ایدئولوژىنشود و مقدار دیگرى کالفه تـر نشـود و از هاى بشـرى خس
ـدیعنى مه» عدالت مطلق«به سمت اجراى » عدالت نسبى«اجراى  ، دویّت حرکـت نکن

 . نخواهد آمد (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)آرى تا این اتّفاقات نیفتد، مهدى
ـانى شناسى، این نوع فرجامحال، یک پرسش: این نوع غایت  ـاریخى و جه گرایى ت

به زیان چه کسانى در دنیاست؟ این فکر،  تعبیر به مهدویّت کردیم، مستقیماکه ما از آن 
ـدویّت، به ضرر چه کس انى است؟ به زیان مافیاى قدرت و ثروت جهانى است. فکر مه

ـمن ـا فکـر تهدید مافیاى قدرت و ثروت در سراسر دنیاست و لذا دش تـرین محافـل ب
 -المللى و با مفهوم انتظار مثبـت مهدویّت و انقالب و عدالت جهانى و حکومت عدل بین

ـه فرهنـگ همین ارباب -نه انتظار منفى » یعنى انتظار فعّال« ـتند ک ان زر و زور جهان هس
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کنند که آقا تاریخ، کارى و حفظ وضع موجود دنیا را تئوریزه و به بشر، تلقین مىمحافظه
ـاله کنند. نمىهمین را تلقین مى هاآنپایانى جز همین وضع موجود ندارد.  ـما رس دانم ش

ـته غربـى و اید یا نه؟ فوکویاما، نظریهرا دیده» پایان تاریخ و آخرین انسان« پرداز برجس
دارى لیبـرال اسـت و ر نظام سرمایههاى متأخاالصل، که جزء تئوریسینیى ژاپنىآمریکا

ـاحبهسایر تئوریسین ـا هاى رژیم حقوقى، اقتصادى و سیاسى، چون پوپر که در مص اش ب
ـد، ایناشپیگل مى ـا خـزعبالت گوید از مدینه فاضله و عدالت جهانى دیگر حرف نزنی ه

ـهآمریکارا مدینه فاضله و سقف تاریخ، همین جامعه ایاالت متحده است، زی اى ست، جامع
اى، میکروبـى و هاى کشتار جمعى شیمیایى، هستهترین منبع درآمدش، سالحکه بزرگ

ـد ملّـى ر بزرگاست. یعنى سکس، خشونت و مواد مخد» هالیوودى« ترین منبـع درآم
ـاریخ ایاالت متحده است و این، مدینه فاضله و پای ان تاریخ است. دنبال کدام پایان براى ت

ـاهستیم؟! این فکر و تئورى نظام لیبرال سـرمایه ـام لیبـرال مـى ءدارى الق ـه نظ ـد ک کن
، دروغ است و انتظار (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)دارى، پایان تاریخ است و مهدىسرمایه

ـایتى  تاریخ، اصوالوته معقولى ندارد و عدالت، انتظار عبثى است و جهان، سر جهـت و غ
امرى مهمل در ایـن فرهنـگ عدالت،  اند و اصالشما را سر کار گذاشتهندارد و خالصه 

ـعفان  است. پس هر کس له شد، شد و هر کس هر چه کرد، کرد. تقدیر شما مستض
ـار شـما نیسـت. شـما نویسند و هیچعالم را در مراکز سرمایه و ستم مى کس در کن

ـریف)یید. مبادا خیاالت برتان دارد که مهدىمحرومان دنیا تنها ـه الش ، (عجل اهللا تعالی فـی فرج
خواهد آمد و باید زمینه را آماده کنیم و باید به سمت عدالت حرکت کنیم تا او بیاید!! 

ـین دروغ تاریخى است و شما برده (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)مهدى ـه هم ـد ب ها بای
دارى ایم افتخار بکنید. این ایدئولوژى لیبـرال سـرمایهداختهزنجیرهایى که به گردن شما ان

ـان  حـقّ و «است که نه فقط با انتظار عدالت، بلکه با مفهوم عدالت هم مخالف است، آن
ـه داورى ارزشـى در امور قراردادى مى را صرفا» حقّذى ـه هـر گون ـبت ب ـد و نس دانن

ـد و هـر نـوع که جهان، جهت و غایتى دارد، آلرخصوص جهت جهان و این ژى دارن
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ـد کنند و یکداورى ارزشى را در این خصوص رد مى ـعى کردن ى، دو قرن است که س
ـمت خاصـى در عقربه قطب اصال ـه س نماى تاریخ را از جا بکنند که یعنى ببینید تاریخ ب

ـده و وقتـى  حرکت نیست و پشت جامعه جهانى و حیات بشرى، غایـت الهـى نخوابی
ـد و غایات و اهداف درست را گم  و گور کردند، خود بشریّت هم گم و گور خواهد ش

رسد و نخواهد دانست که مبدأ عالم کجا بود و معاد عالم کجاسـت؟ بـراى به نیهیلیزم مى
موافقت کنیم  السالم)(علیهمءبراى چه آمدند؟ چرا با انبیا السالم)(علیهمءچه به دنیا آمدیم؟ انبیا

معلوم نیست و همه چیز مشکوك و نسبى است. مخالفت کنیم؟ هیچ چیز  هاآنو چرا با 
تر، سیبْل همه چیز مخلوطى از واقعیت و تخیّل است و در این فضاست که جوامع ضعیف

شـوند. در تر و هدفى خوب براى اربابان زر و زور و تزویر در دنیا مـىبراى جوامع قوى
ـیش  که آیا بر طبق یکخواهم راجع به روش تاریخ و ایناین جلسه من نمى انگاره از پ

ـاریخ و یابد یا نه؟ و این که فلسفهمعین، بسط مى ـایى ت اى دارد یا نه؟ و آیا نیرو یا نیروه
ـا قابـل مقاومـت جوامع بشرى را به مقصد خاصّى پیش مى برند یا نه؟ و آیا ایـن نیروه

ـاریخىمو«را با اصل » اراده بشرى«که ما چگونه هستند یا نه؟ و این ، جمـع »جبیّـت ت
آهنگ حاکم بر تاریخ و الگو و قوانین حرکت تاریخ چیست؟ بحث کنم.  یم و اصالبکن

ـاریخ» فلسفه تاریخ«اى باید در باب حدّهو بحث على ـه انگاريبشود و به نوع ت ـایى ک ه
هم  -ن بى یا دیگراخلدون، چه اشپنگلر یا توینچه ابن -اند یلسوفان تاریخ کردهبعضى از ف

ـه شویم. همچنیض نمىمتعر ن به فلسفه تاریخ از نوع هگلى آن که بعدها، هم مـورد توج
ـان «پردازان هاى راست یعنى نظریهها و هم هگلىهاى چپ یعنى سوسیالیستهگلى پای

ـالکتیکى«چه درباره آن تحت عنوان قرار گرفت یا آن» لیبرالى تاریخ و » نظریه عقل دی
 خواهم بپردازم. ن، نمىکنند و کردند یا ضمایم آجبرهاى مدرن تاریخ بحث مى

ـاى هایى که کانت در تاریخ سیاسى خود در قالـب چهارچوبچنین به بحثهم  ه
قراردادى آن و استقرار دولت واحد و کنفدراسیون ملل دارد یا بحثى که مارکس در باب 

 -جبرگرا به آن حاکم اسـت  وجه کامال -قاتى آخرالزّمان خود آخرالزّمان و ساختار طب
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ـد » مهدویّت«که شما ى که به محض آنهایو بحث ـانى را مطـرح بکنی ـدالت جه و ع
ـد کـرد و نیـز گـرا ایـن سـؤاالمحافل آکادمیک غرب و غرب ت را مطـرح خواهن

پردازم زیرا گرى شده، چه از نوع پوپرى یا غیرپوپرى آن نمىهایى که با تاریخىتضدی
ـا خ مىها با زاویه ماتریالیستى به جهان، انسان و تاریهمه این نگرند و شعور و اراده الهـى ی

اندازها، زمین، توده سنگ سـرگردان کنند و در این چشمشعور و اراده انسانى را انکار مى
معلـوم  ه و بدون مبدأ و معاد اسـت و اصـالتیپا خورده و انسان نیز موجودى پرتاب شد

الخره تکلیف چه خواهد شد و با هاآناند و عاقبت نیست جوامع بشرى چرا تشکیل شده
 در دنیا چه خواهد بود؟ » عدالت«و » اخالق«، »حقوق«

ویند جهان گها در دنیا مىکاران و لیبرالچه محافظهعقیده به مهدویّت بر خالف آن 
ـه در  وضعیتى معناى مهدویّت، این است که آینده، باز است و این بندد و اتّفاقارا نمى ک

ـا بـنجهان و بر جهان حاکم است، آخر خط نی ـه سـت و دنی ـاد ب بسـت نیسـت. اعتق
وزد و صبا مى یعنى که از ته تاریخ، هواى تازه و باد (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشـریف)مهدى

ـان ا مستکبران عالم است، این نوع دیدناین خبر بدى براى زندانبانان و  ـداز ز چشـمجه ان
ـا و ام لقبانواع و اقس گرى یا هیستوریسیسم نامیده شود یا، اگر هم تاریخى»مهدویّت« ه

ـارى اها چون ایدئولوژى اندیشى بخورد، ما ابایى نداریم، زیرا این تاریخمارك ز نـوعى انگ
ـتبداگویند نه فقط با استبداد و توجیه ها مىچه سوپردموکراتاست که برخالف آن  اد،س

ـت«در نقطه مقابل  اى ندارد، بلکه دقیقامالزمه ـان قـرار مـ در کـل» بداداس گیـرد. ىجه
 د جمعى.یعنى نفى استبداد جهانى، چه از نوع فردى و چه از نوع استبدا» مهدویّت«

و مهدویّت یعنى که ته این تونل، باز اسـت و  (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشـریف)مهدى 
گیـر اند و در این شبکه قدرت و ثروت جهانى، زمینمحرومان جهان در آن گرفتار نشده

تـرین خبـر در براین، نیمه شعبان، بازخوانى مهـمبسیار مهمّى است. بنااند و این خبر نشده
شـود تاریخ بشر است و هیچ خبرى به اندازه خبرى که در نیمه شعبان به مـردم داده مـى

ـار براى آینده بشر مهمّ نیست. وقتى ما از عاقبت بشر یا آینده تاریخ حرف مى زنیم به اجب
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ـاریخ عى مجازگویى بکنیم واالم که به نوهمین زبان جارى، مجبوری ـاریخ، ت  ما هم که ت
دانیم که تاریخ، شیئى در کنار بقیه اشیا نیست و مـن از سـرانجام بشـریّت گوییم، مىمى

ـا حرف نمى» تاریخ«زنم، از یک غول توهّمى به اسم حرف مى زنم. لذا نگاه ما به تاریخ ب
ـان نگاه هگل و هگلى به تاریخ، متفاوت است. مراد ما از ت ـاریخ، انس اریخ، همین است. ت

زنیم طولى است و جامعه، انسان عرضى است. از سرنوشت جوامع بشرى داریم حرف مى
ـه » گرىتاریخى« ایرادها و اشکاالتى را که به از اتّفاقاتى که خواهد افتاد واالو  شده، هم

ـا  که ما صرفاینگوییم. اهدویّت مىاز م هاآنرغم دانیم و به آن توجه داریم و علىرا مى ب
ـات و بینى کنیم و یا اینتوانیم آینده را پیشها نمىاستقراى گذشته که طبق منطق موجّه

جا مطرح است و آن» معناشناسى عوالم ممکن«چه در فلسفه علم و فلسفه تاریخ به نام آن
شـود بینى قطعـى نمـىکار برد، یعنى هیچ پیشتوان بهخبر بدون جمالت شرطى را نمى

ـه ممکـن و محتمـل شت و شما حتى اگر دو تاس را همزمان بیندازید سىدا وشش نتیج
وشش عالم ممکـن، قابـل تصـور هست که این دو تاس چگونه پایین بیایند و اگر سى

ـال آن است پس هر آینده ـه  1نگرى حتى در این مقیاس کوچـک، احتم اسـت  36ب
توان حرف زد، به جاى خود بنابراین از هیچ ضرورت قطعى، حتى در ابعاد کوچک، نمى

 محفوظ. 
ـدمه و این سخنان اگر درست باشد که فى  ـیچ ص ـا ه الجمله درست هم هسـت، ام
نقطه عزیمت مهدویّت جاى دیگرى است  زند چون اصالعقیده مهدویّت نمى اى بهلطمه

ـا ودر آینده، نه استقراى گذشته (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)و مبناى انتظار مهدى ـه  ه ن
ـد ایـن قانون احتماالت آینده هاست. شما هر اشکال دیگرى هم در این خصوص بیاوری

چنان عالوه که در این دو حوزه هم بحث هم اشکال متوجه فکر مهدویّت نخواهد بود. به
، مسئله دیگرى است. این وعده خداوند اسـت جا مسئله اساسادر عین حال، این ادامه دارد،
است. یک خبر است، منتها به جاى  السـالم)(علیهمءگویى همه انبیاپیشبینى بلکه و نه پیش

ـامالکه از آینده داده مىکه خبر از گذشته باشد، خبرى است این ـات  شـود و ک مشخص
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ـد،  اى است که قبالست. خبر از پروژهخبر را دارد. انشاء نیست، آرزو نی از طرف خداون
ـدا جـزء   تعالی فی فرجه الشریف)(عجل اهللاطراحى شده و اجرا خواهد شد. مهدى از همان ابت

(عجـل پروژه خدا و جمله نهایى پروژه خداوند بود. بنابراین، وقتى صحبت از ظهور مهدى

شود معرفتى نسبت به واقعیت است نه یک آرزو و نه یـک مى اهللا تعالی فی فرجه الشریف)
ـدپیش ، حجیّـت ایـن بینى محتمل بر اساس حدسیات که اگر حجیّت استقرا خـراب ش

عقیده هم زیر سؤال برود. مهدویّت، یک اساس خِلقى دارد یعنى اگر مهدى نیاید، نه فقط 
کند. بحث دارد و مشکل پیدا مىفلسفه تاریخ، بلکه فلسفه خود خلقت انسان هم لک برمى
ـیشمهدویّت، بحث حدسیات این و آن، بحث استقرا یا فال ـادى و بینـى و پ گـویى ع

ـه یـک وقتـى خوردهرزوى شکستتفریحى نیست. آ ها و رؤیاى بردگان نیسـت ک
ـد و »سوپرمن«بیاید، » زورو«اسپارتاکوس بیاید،  ى با اسب سفید، از پشت کـوهى بیای

ـایى واقعـى عالوه بدانید همه این افسانه همه را نجات دهد. به ـده برمبن هایى که ساخته ش
ند؟ راجع به چه چیـزى آرزو سازدروغ مى عموالساخته شده است. راجع به چه چیزى م

شود. چون انبیا و ، بنا مى»راست«بر اساس یک  ها معموالها و افسانهکنند؟ همه دروغمى
پیغمبران راستین بودند، پیغمبران دروغین و متنبّیان هم پیدا شدند که ادّعاى نبوّت کردند. 

معتبـر، شود یعنى چون پـول حقیقـى و چون سکّه اصل هست، سکّه قلب هم جعل مى
ـارى  کنند واال اگر اصالد پول تقلّبى هم جعل مىوجود دار چیزى به نام پول نبـود و اعتب

ـاخته آمد پول جعل بکند؟ همه افسانهنداشت، چه کسى مى هایى که در غرب و شرق س
ـدون  شده و منتظر سفیدپوشى هستند که از پشت کوه بیاید و بشریّت را نجات بدهد و ب

ـه عدالتىها و بىها، تبعیضهمه ستمساخت و پاخت، از پس  ها برآید، عالوه بر ایـن ک
ـه حقیقتـى دارد، نشان مى هانااى فطرى در همه انسدهد این انتظار، ریشهنشان مى دهد ک

ـدلى، شود و اگر نسخههاى بدلى، ساخته مىاست که بر اساس آن حقیقت، نسخه ـاى ب ه
ان معنى نیست که اصلش هم دروغ است. دروغ است و توأم با خرافات و اساطیر شده، بد

اند بدل او باشند، ولى آن اصل، واقعیت دارد ها همه خواستهیک اصلى وجود دارد که این
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کنند منجى برسد!! این و او خواهد آمد و این، رؤیاى بردگان نیست که در زنجیر، آرزو 
ـانیصوال جزخواهد رسید. مهدویّت ا منجى واقعا هست و واقعا خاتمیّـت و از  ى از ارک

اى نیست که اگـر آن را است و امرى حاشیه (صلى اهللا علیه وآله وسلم)ضمایم بعثت پیغمبر
(عجل اهللا تعالی فی فرجه چنان اسالم بماند. مهدىهاى اسالمى حذف بکنید، اسالم هماز آموزه

ـاآنمانى که را تمام کند و ساخت السالم)(علیهمءتمام همه انبیاآید تا کار نیمهمى الشریف)  ه
شروع به چیدن کردند و باال آوردند، در واقع مهدى باید آن را افتتاح کند و آن ساختمان 

 روزى افتتاح خواهد شد.
ـتقرا و  (عجل اهللا تعالی فی فرجـه الشـریف)مهدى  ـاس اس ـدى بـر اس و حکومـت مه

ـان هاى بشرى نیست. اسازىهاى اتوپیایى و مدینه فاضلهگرى و ایدئولوژىتاریخى و هم
 زند. اگر ایننیا بسااصلى است که همه اتوپیاها را با تقلید ناقص و غلط از او، خواستند در د

سـت ا» دویّتمهـ رد«وجود آمده باشد اتّفاقا نظریه ستقرا بهاى هم بر اساس اوسط، نظریه
 تنتاجمد!! اسـآتوانید بگویید که چون تا حال نیامده است پس از این هم نخواهد یعنى نمى

ـه عقیم، همین است. اگر هم استقرا، عقیم است، همین جاست. شما استقرا مـى ـد ک کنی
د از ست پس بعابودند و نیامده  (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)چون تا به حال، منتظر مهدى

هاسـت ترین استداللاین نیز نخواهد آمد. این چه استدالل منطقى است؟ این از آن بدوى
ـتدالل آیک دز اقاکه اتّف ـده دگیر هم روى آن نصب شده و هر کس به طرف این اس م
 همعلوم شده ک ،»چون تا به حال، عدالت جهانى اجرا نشده، بعد از این هم نخواهد شد«که 
تـر یدند بهروى عدالت را ند خواه را بردارد که چون قبالدالتهاى عخواهد کاله ملتمى

ـده، مـاست در آینده هم نبینند و بهتر است که منت ـند. أیوس باظر آن ننشینند و از آین ش
که امروز  مأیوس باشند بهترین فرصت براى خدایان ریز و درشتى است هاآنچون اگر 
 کنند. خیال، حکومت مىبر دنیا بى

که چون انتظار مهدى، یک انتظار مثبت و فعّال است و نه انتظار منفى نکته دیگر این 
ـاعى و و انفعالى به معنى وادادگى، بنا ـا مهندسـى اجتم ـاتى ب براین انتظار مهدى هیچ مناف



 

  22 ، ده انقالب در یک انقالبمهدي(عج)                

اصالحى و نیز با تحوالت انقالبى رادیکال و قهرآمیز براى تکامل جامعه و براى اجـراى 
ـه دوران او دوران  ـدالت «عدالت نسبى قبل از ظهور مهدى ندارد، زیرا صحیح است ک ع

ـا »چه بیشتر قیام براى عدالت هر«است ولى قبل از او نیز دوران » مطلق ، یعنى عدالت  ام
و امید نجات و فلسفه الهى براى تاریخ، قایـل » قضا و قدر«است و این عقیده به » نسبى«

ـاد، » صالحعمل «اى است که سدّ راه شدن، در فرهنگ اسالمى به گونه ـدّ راه جه ما، س
ـه اینگرایى ما نخواهد بود، بلکه مشولقیت، آزادى و عمفکر، خال را هاسـت، زیـق هم

ـلحگفته ـد مص ـه  اند که منتظر مصلح، خود باید صالح باشد، بلکه بای ـدّى ک ـد، در ح باش
  منتظر مصلح نیست. تواند، واالمى

ور و ه و پوزیتویزم است که تاریخ بشر را یک مجنـون  کـاین مذهب اصالت ماد 
ـابیند که مقهور دست دجّالالشعور مى ـاریخ اسـت و دقیق ـه مقابـل هاى ت آن،  در نقط

ـان را تجـویز مـهدویّت است که مبارزه با دجّالم ـاریخ و جه ـد. ىها و جالّدهاى ت کن
یسـم و ا مارکسبنابراین، مهدویّت، یک ایدئولوژى بشرى تاریخ انگار اتوپیایى نیست تا بـ

رادر دو و بـ» لیبرالیسم«و فرزند » ریالیسممات«که نوه  -اش بکنند. فاشیسم فاشیسم مقایسه
ـهشاگر فاشیسم  -ت اس» مارکسیسم«قلوى  ـه ب  د به دلیل توجه به فلسفه تاریخ نبود، بلک

ـفهفدلیل اعتقاد به یک فلسفه حیوانى براى تاریخ بود، زیرا در فلسفه غـرب و  ـه لس اى ک
ـاهمواره به فیزیک قدرت فکر کرده غرب براى تاریخ، قایل است معموال ریخ اند نه به ت

ـذا دعـواى فاشیسـم و لیبرالیـز ، و»عدالت«و » فضیلت«و » حقیقت«معطوف به  و م ل
ـتالف بنیـشناسى و جهان در انسانمارکسیسم، سر لحاف مُلّاست واال ا ادینى بـبینـى، اخ

ح ا در سطوجوى اقتدار جامع القواند و همگى در جستوقت نداشتهیکدیگر ندارند و هیچ
ـاوت جهان بوده و هستند، منتها روش ت. اسـهایشان از حیث صراحت و پیچیدگى، متف

فردى  جا خط قرمز بر اصل اصالت قدرت و استبداد بشرى چه از نوعفکر مهدویّت یک
 کشد.و توتالیتر آن و چه از نوع جمعى آن مى
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بنابراین مهدویّت، اگر هم ایدئولوژى است و اگر کسانى بخواهند صفت ایدئولوژى  
ـدار -به آن بدهند  ـدئولوژى  -یم که ما نه له و نه علیه این لفظ هیچ حسّاسیتى ن نـوعى ای

هاى بشرى از جاى آمریّت ست و بههانااست که هسته مرکزى آن تأکید بر حقوق انس
ـعاع قـرار مـىآمریّت خدا دَم مى ـد زند. مهدویّت، نه مسئولیت فردى ما را تحت الش ده

هاى ایدئولوژیکى را که محصوالت بالفصل مدرنیته که بعضى گفتند) و نه جنایت(چنان
هاى غرب، کند و نه جهان را به اندازه حجم ذهن سوپرمنه و هستند، توجیه مىغرب بود

ـات کند، چون آن جهانى که در مدینه فاضلهکوچک و حقیر مى ـاى غربـى در نظری ه
ـیار کوچـک امثال توماس مور و دیگران تحلیل شده، یک جهان جیبى است؛ جهانى بس

ـه در صابت مىترین تکان، سرت به در و دیوار آن اکه با کوچک ـانى ک ـا جه کند، ام
ـه شود، جهانى است وسیععالم، در فکر و دکترین مهدویّت ساخته مى ـانى ک تـر از جه

، گشایش بـراى بشـر اسـت و (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)اکنون داریم. ظهور مهدى
افزاید، بلکه گشایش بزرگ براى همه بشریّت اسـت، اى بر مضایق قبلى بشر نمىمضیقه

ـدوى رج جهانى است، باز کردن قفلف ها و زنجیرهاست. بنابراین، مقایسه نکنیم جامعه مه
هاى قرون شانزدهم تا بیستم اروپاسـت و را با آن جهان جیبى که متعلّق به ذهن اتوپیست

ـه و سـرد و لـوس و پردازانه انتزاعى و غیرواقـعهاى خیالاز نوع همین مدینه فاضله بینان
نان از جهان و از آینده مادّى جهان ساختند و حتى خود حاضر نیستند از ى که آاهنامأیوس

بیایى حقّ یکى را گیرد؛ جهانى که تا آن دفاع کنند؛ جهنّمى که زیر بغل خودشان جا مى
شود؛ جهانى که اگر سراغ یک ارزش بـروى، دو نفر دیگر پایمال مى تأمین بکنى، حق

ـاى  سه ارزش دیگر را باید پایمال کنى. این جهان تا این حدّ، کوچـک اسـت و اتوپیاه
ـین محصول ایدئولوژى ـه هم ـد گفـت ک هاى بشرى چیزى بیش از این نیسـت و بای

ـه هاى مذبوحانه اتوپیستى بشرى در شرق و غرب بود رؤیاپردازى ـفه «که عاقبت ب فلس
گویند هر فراروایتى از جهان، تاریخ ها منجر شد که اینک مىمدرنیستبین پست» یأس

ـانى بى هاارزشانسان، محال و مهمل است و همه  و ارزش و فاقد اعتبار است و حتـى مب
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ـات  ـترك، حی ـان مش ـه زب ـان را ب ـد و ایمانش متافیزیکى خود مدرنیته را هم قبول ندارن
ـلى پسـت مشترك، آینده مشترك و حتى درد مشترك از دسـت داده ـام اص ـد. پی ان

ـتقلمدرنیسم، همین است که ما هیچ چیز مشترکى ب ـانى، مس و  ا هم نداریم. هر یک جه
دانستند. در د و اندویدوآلیزمى که رکن مدرنیته مىا از دیگرى هستیم، یعنى همان تفرجد

تر شد تا دیگر امـروز که حل بشود منبسط و تشدید و افراطى پست مدرنیسم به جاى این
حرف نزند و تا  کس از هیچ مدینه فاضله،گویند هیچاند و مىرسیده» اضطراب مطلق«به 

ـه عینـى  آورند و حقآید، باال مىاضله مىاسم مدینه ف ـاس یـک تجرب هم دارند. بـر اس
ـه اضـطراب  روغ بسیار که به آنان داده شد حقهاى دتاریخى و وعده دارند که دیگـر ب

ـتهمطلق رسیده باشند و در واقع، همه شالوده ـان را شکس ـد و ها، از جمله شالوده خودش ان
ـال اند. از همه چیز مىبه همه چیز از دست دادهامیدشان را  ترسند و به همه شک دارند. ح

ـده«ى هاناکه مهدویّتى که ما به آن معتقدیم با ما از امکآن ـا واقعـى » هنوز بالفعل نش ام
ـده و  -عشـرى شیعه اثنى -گوید و خوابى نیست که کسانى انسان و تاریخ سخن مى دی

 ین نیست. خواسته باشند تعبیرش کنند، چن
ـد و که روزى قفلگوید از اینبا ما سخن مى» مهدویّت«این   هاى تاریخ باز خواهد ش

ـالودهسره شالودهاین جزمیات مادّى یک ـه ش شـکنى شکنى خواهد شد و به شما بگویم ک
مدرنیسم، هر سه، در دستور کار قیام مهدوى خواهد بود. مهدویّت و سنّت، مدرنیسم و پست

ـر از این حقیقت، سخن مىفکر آن با ما  ـره، و دیگ ـه حش گوید که ما نه روبات هستیم و ن
ـه  گوید از ایـنبس است هر چه سر ما را در تاریخ تراشیدند و مى ـاارزشک » عملـى« ه

ـوبىفقط قابل تصور نیستند بلکه قابل تصدیق هم هستند، و از این هاارزشهستند؛  ـا که خ ه
ـر و  اند و عدالت، اسطوره نیست بلکهزنده ـه بش ـدنى اسـت. هم امرى واقعـى و عینـى ش

ـد و اللّهادند و نشد، اما ذخیره خدا و بقیهاى بشرى دست به دست هم دایدئولوژى ه خواهد آم
ـد این کار بزرگ خواهد شد، و نیز از این که انسان، یک تیپاخورده ازل تا ابد نیست و خداون

ـرون ما را فراموش نکرده است و چنین نبوده که خداوند، آ دم و فرزندان آدم را از بهشت بی
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ـه ها در این دنیا چه مىکه اینداند را گم کرده و دیگر نمى هاآنکرده، بعد ردّ  ـد و چ کنن
ـدهمى ـده اسـتایـم، زخمکشند، نه! ما به خودمان واگذاشته نش ـا فرامـوش نش ـاى م . ه

ـا، را مىزنده است. کسى هست که حال ما  (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)مهدى پرسد و سراغ م
ـد همه بردگان و مستضعفان جهان را مى ـاز خواه گیرد و عاقبت هم آن لحظه سرنوشت س

ـر اهـل  رسید که یا همه چیز را به ما خواهد آموخت یا هیچ چیز به ما نخواهد آموخت. اگ
ـواهیم  ـر از او نخ ـیم دیگ آموختن باشیم، همه چیز را از او خواهیم آموخت و اگر اهل نباش

شوند. موخت و سروکار بقیه با پوالد و آتش است. در زمان مهدى، بشریّت دو بخش مىآ
ـه  (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)اى با منطق و زبان مهدىسروکار عدّه ـم ک است و یک عدّه ه

ـریف)گوش ندارند سروکارشان با شمشیر مهدى ـریّت دو  (عجل اهللا تعالی فی فرجه الش اسـت. بش
، یا همه چیز را خواهند دانسـت (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)د و با ظهور مهدىدسته خواهند ش

ـریف)یا دیگر هیچ چیز را نخواهند دانست. فکر انتظار مهدى ـه الش ـی فرج ـالی ف یعنـى  (عجل اهللا تع
ـدّىکه اگر گذشته، االآن ـا ن نیست، اما آینده، هنوز هست و از امروز، ج ـر اسـت، منته ت

ـد تر بشود. مىز هم از این که هست، کالفهبشریّت باید هنو دانید چرا ما و شاید چند نسل بع
ـریف)که وقتى صداى مهدىتر بشویم؟ براى آناز ما هنوز باید کالفه ـه الش  (عجل اهللا تعالی فی فرج

ـان بلند مى ـد، و جه شود همه به احترام صداى او بلند شوند؛ جهان به احترام صداى او قیام کن
 به جا بیاورد. حقّ مهدى را 

ـریف)مهدى  ـد و خـأل او را  آید که همه،وقتى مى ،(عجل اهللا تعالی فی فرجه الش منزلت او را بدانن
ـه احساس کرده باشند. هنوز مانده تا همه بشریّت به اجماع برسد. مهدى ـی فرج ـالی ف ـل اهللا تع (عج

ـدالت را وقتى خواهد آمد که جهان به واقع، منتظر او و منتظر عدالت باش الشریف) ـدر ع د و ق
آید که صدایش را بشنوند و بشناسند و به بداند و حاضر به پرداختن بهاى آن باشد، وقتى مى

ـتم و  ،(عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)احترام او برخیزند. بنابراین، انکار مهدى در واقـع، تشـویق س
ـانى و ، ان(عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)توحّش در دنیاست. انکار مهدى کار دولت عدل جه

ـا هاى ستم و بىالطوایفى همین بلوكتئوریزه کردن ملوك عدالتى است که امروز بر دنی



 

  26 ، ده انقالب در یک انقالبمهدي(عج)                

دانید که امروز حجم ظلم در دنیا کم نشده و به اندازه عصر حجـر کنند و مىحکومت مى
عدل شود و در باب مسئله و دوران غارنشینى، بلکه به مراتب بیشتر، امروز در دنیا ظلم مى

ـده و و ظلم و حقوق بشر، مثل این که بشریّت یک گام هم از عصر حجـر، جلـوتر نیام
ـه  ذهن بشر، مدرن نشده و فقط ابزار آن مدرن شده است؛ چون هنوز به همان راحتـى ک

کشند؛ به همان تر از همیشه آدم مىکشتند بلکه راحتریختند و آدم مىخون انسان را مى
ـد. ملّتقاپیدند هنوز از دهان دیگرى مىدیگرى مى راحتى که لقمه را از دهان ـا و قاپن ه

ـان را گویند مىقاپند و مىهاى غنى از فقرا و محرومان و مستضعفان مىدولت خواهیم آن
شـود. جهانى کنیم. بنابراین حجم و عمق ظلم، کم نشده و از عصر حجر، بیشتر ظلم مـى

ـالبى مـى پردازان آخرالزّمان از نوعیکى از همین نظریه ـد و لیبرالى آن، اعتـراف ج کن
ـاره  هاناکردیم آخرین انسگوید ما گمان مىمى ـا دوب و انسان طراز نوین هستیم، اما گوی

 هاناایم. ما همى اولیه پیدا کردههانا، یعنى انسهاناهاى بسیار زیادى با نخستین انسشباهت
ـا واال مان عوض شده استزدنمان و کیفیت ابزارهستیم و فقط نوع لباس و نوع حرف  م

(عجل اهللا تعـالی که در روایت داریم که وقتى مهدىگوید. اینهستیم. او راست مى هاناهم

ـد و نـوعى جهـش آید سطح عقل بشر ناگهان چند پله ارتقا مـىمى فی فرجه الشریف) یاب
 هاست. افتد به همین علتعقالنى در بشر اتّفاق مى

ـاریخ و فریـز » پویا«به معناى  فی فرجه الشریف)(عجل اهللا تعالی انکار مهدى  ـدن ت ندی
هاست. براى چه گرىها و انقالبها و نفى همه انقالبها و اصالح طلبىکردن همه اراده

ـه بـر ؟ براى حفاظت از منافع دربارهایى که اکنون بر دنیا حکومت مى کنند؛ اقلیتـى ک
ـدهى نفر  313دانید که کنند. مىاکثریت دنیا حکومت مى ـتاد فرمان ـلى در س افسـر اص

آموز اسـت هستند و بسیار جالب و درس (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشـریف)حضرت مهدى
درست به تعداد مجاهدان جنگ بدر است؛ یعنى در اولین و آخرین نبـرد،  هاآنکه تعداد 

ـین جنـگ  ـه اول ـدر ک تعداد سربازان اصلى نهضت، برابر است. مجاهدان در جنـگ ب
که  (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشـریف)است و در جنگ مهدى لى اهللا علیه وآله وسلم)(صپیغمبر
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ـه  (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)نفرند. حضرت مهدى 313آخرین نبرد جهانى است،  البت
ـتاد ها هزار کادر درجه دو و نیز تودهده ـا س هاى مردم را در کنار خود خواهد داشـت ام

ـاه  313  تعالی فی فرجه الشریف)(عجل اهللافرماندهى مهدى نفر است که در روایت داریم پنج
ـد کـرد و در  تن آنان زن هستند؛ پنجاه زن که مهدى از بین کلّ بشریّت انتخاب خواه

ـتاد رهبـرى  (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)ستاد فرماندهى انقالب جهانى مهدى و نیـز س
ـانى را رهبـرى  حکومت جهانى مهدى حضور دارند و با این عدّه است که انقـالب جه

ـه در  خواهد کرد و حکومت جهانى را بر اساس عدالت اداره خواهد کرد. حکـومتى ک
ـال  ـذارد و دنب روایات، چنین توصیف شده که دیگر فقیرى در سراسر جهان نخواهد گ
ـه زن  فقیر باید بگردید تا زکات به او بدهید و یافت نخواهد شد و در روایـت اسـت ک

ترین مسائل علمى و دینى در خانه خود، در خانه خود خواهد نشست و در پیچیده دارخانه
ـاالتواند اچون یک کارشناس طراز اول مىمجتهدانه و هم  ظهار نظر بکند. روایات ما اجم

ـاخته چه جامعه (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)اند که در حکومت مهدىتوضیح داده اى س
تواند دست در ورزد و هر کسى مىکس به کسى کینه نمىیچاى که هخواهد شد. جامعه

ـابع که او ناراحت شود زیرا همه مالکیت آنجیب برادرش بکند بى ها در واقع، یکى و ت
اى است که مردم از کول یکدیگر اى که در روایت داریم جامعهحکم دین است. جامعه

خواهند و به یکدیگر خدمت نمى کنند از یکدیگر سودروند و یکدیگر را له نمىباال نمى
ـلم)ها همه در روایات شیعه و سنّى از قول پیامبر اکرمکنند. اینمى و  (صلى اهللا علیه وآله وس
نقل شده است  (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)راجع به حکومت مهدى السالم)(علیهمبیتاهل

ـاد  الشریف)(عجل اهللا تعالی فی فرجه و از همه ائمه ما راجع به مهدى روایت رسیده است. به ی
ـام او را درك «افتادم که فرمود:  السالم)(علیهدالشّهدااى از سیجمله ـدى و قی ـاش مه اى ک
 ».دیدم تا آخر عمر خدمتگزار او بودمکردم و اگر مهدى را مىمى

ـد، حضـرت  السالم)(علیهمءآن سنگى را که انبیا  برداشتند و تیرى را که پرتاب کردن
ـه  (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)رعصولى ـا معلـوم بشـود ک ـاند ت ـد نش به هدف خواه
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ـد خـورد.  السالم)(علیهمءانبیا خطا نکردند و شکست نخوردند و عدالت نیز شکست نخواه
ـدهى یـک انقـالب  (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)قدرت مرکزى مهدى که ستاد فرمان

ـایگزین  جهانى و یک حکومت جهانى است تمدن جدید رحمانى را در دنیا مستقرّ و ج
ـد  ـتان را خواه ـار کارس خواهد کرد. کسى خواهد آمد که با همه، متفاوت است و او ک

ـد، بـراى  (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)کرد. مهدى براى چند وجب زمین نخواهد جنگی
 همه زمین خواهد جنگید؛ براى همه زمین. 

ـه بشـریّت اسـت. انداز ایشان یک و دو ملت، یچشم  ک نژاد و دو نژاد نیست، هم
اى، محاط، محدود و موقّت که انرژى پس از مدّتى تخلیه بشـود انقالب او انقالب جزیره

ـه در  و واپس برگردد و ضدّ انقالب دوباره بر انقالب غلبه کند، نیست. انقالبى اسـت ک
ـدالت  تمام زمین، ضدّ انقالبى باقى نخواهد گذاشت و نیروهاى ضدّ عدالت ـلیم ع ـا تس ی

ـه، شوند یا از سر راه برداشته مىمى ـه نیسـت. موعظ شوند. آن دوران، دیگر دوران موعظ
ـه  کافى است. چند هزاره ستمگران را موعظه کردند. انبیا و اولیاى خدا چند هـزاره موعظ

ـافى وگو و منطق و مدارا شد، دیگر مدارا و گفتکردند و گفت ـتمگران، ک ـا س وگو ب
ـد روز، اسلحه پاسخ اسلحه را خواهد داد و مقاومت است. در آن ـته خواهن ها در هم شکس

با مردم، با زبان منطق و  (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)مهدى »أَلْخَیْر کُلُّهُ فى السَّیْف«شد: 
ـد گوید اما با رهبران ستم و بىرحمت سخن مى عدالتى جهانى با زبان شمشیر سخن خواه

ـا را در اى نیست، اقیانوسى است که همه چیز و همهقالب جزیرهگفت و نهضت او ان ج
ـاقى کند و گوشهخود مستغرق خواهد کرد و دشمنان عدالت را منهدم مى ـا را ب اى از دنی

ـد و نمى گذارد تا دوباره جبهه ضدّ عدالت منسجم شـوند و خـود را جمـع و جـور کنن
اسـت و ایـن تعبیـر در برگردند. نهضت او یک شوخى بشرى نیست، ملحمه کبـرى 

ـاوز ملحمه کبرىروایت آمده است.  ، نبرد بزرگ جهانى است. هر جنگى، یک یا دو متج
ـریف)دارد، گاه یکى و گاهى هر دو طرف متجاوزند. اما جنگ مهدى  ،(عجل اهللا تعالی فی فرجه الش
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ـا است. جنگ او جنگ با همه جنگ» تجاوز«جنگ با اصل  هاست، با فکر جنـگ و ب
 جنگد.افروزان دنیا مىهمه جنگ

 ت آب دربنابراین، انقالب ایشان با تردید و دودلى پیش نخواهد رفت. مثـل حرکـ 
اى ، جبههیف)(عجل اهللا تعالی فی فرجه الشرتعارف است. در روز قیام مهدىآینه، شفاف و بى
ـی جا دیگر حقتشکیل خواهد شد و اینبه عرض جهان  ر و باطل، چشم در چشـم، شمش

د و خواهد شـ جا به همه جا ساطع خواهد شد. این قیام از مکه آغازو قدرت از آنزنند مى
ـار اللّهدر مکّه و در بیت (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)حتى سخنانى که مهدى الحرام و کن

م یش، اعـالکعبه، کنار رکن یمانى خواهد ایستاد و خواهد گفت، آن سخنان، ثبت و از پ
ـات او از خاورکه پس شده است. این ـه از مکّه به کجا حرکت خواهد کرد و فتوح میان

ـا وایتشروع خواهد شد و به کجا دامن خواهد کشید و... بعضى از این مختصات در ر ه
 آمده است. 

ـه، هبقدرتى که همیشه در تاریخ علیه عدالت، علیه حقوق بشر و علیه معنویت   ـار رفت ک
ـان، درلشریف)(عجل اهللا تعالی فی فرجه ادر قیام مهدى ـطح جه ـار در س ـدمت  ، براى نخستین ب خ

ـدى ـالی عدالت، حقوق بشر، معنویت و آزادى درخواهد آمد. جنگ مه ـل اهللا تع ـه فـ(عج ی فرج

ـاف  ،الشریف) ـفید اسـت، دیگـر  صل الخطاب تاریخ است و جنگ واقع ـیاه و س ـین س ب
 ها یا سیاه خواهند شد یا سفید!! خاکسترى نداریم. خاکسترى

ـاب مـىوقتى آن   ـه انتخ ـا و قیام آغاز شود، همه مجبـور ب ـاق، ری شـوند. دوره نف
ـه اى غیرقابل پیشآسا و ضربهبازى پایان خواهد یافت. جنگى برقدودوزه بینى است ک

ـازه اسـت، هاى جهان را از هم مىهاى کالسیک قدرتهمه دفاع ـانى ت ـداع جه پاشد، اب
ـه بـر گرچه نه از اساس، تازه، اما به هر حال، جهانى  تازه و جدید است. جهانى اسـت ک

ـد نمـى کل خواهد گرفت و این گفتمان حتمااساس حقوق و کرامت الهى انسان، ش توان
گرایـى خواهید مطلـقها را مىنشینى باشد. اینطلبانه و آماده عقبگفتمانى مردّد، پوزش

ـه مآرمان شهرى یا هر چیز دیگرى بنامید، ما با اسم آن کارى نداریم. آن هـمّ اسـت چ
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محـل یک چک بـى مید که حتمانا» مانیفست تحوّل در دنیا«همان است که باید آن را 
 نیست.
ـده،  (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشـریف)هایى که راجع به مهدىاین وعده  ک چـداده ش

ـا«هاى بشرى اگـر از محل نیست! ایدئولوژىبى ـد، از افالطـون » اتوپی ا تـحـرف زدن
ى نیا حرفدبیکن، هر کس از مدینه فاضله در غرب و در فرانسیس مور، کامپانال وتوماس

با مصالح  هاآناند، زیرا همه آل او بودهو تیپ ایده» رىبو«ه، همه از نوع نمونه انتزاعى زد
ـا  جهان و شوند، اما مهدویّت، ارتباط با خزاین غیبو امکانات عادى بشرى سنجیده مى ب

ن نیسـت، فقط جان جها جل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)(ععقالنیّت پنهان عالم است. مهدى
یـروى ها به یک اندازه نکند و اینه با دست بشر فرق مىجهان نیز هست. یداللّبلکه عقل 

یک جزیـره  است.» جا آبادهمه«نیست، » ناکجا آباد«مهدوى،  پرتاب ندارند، لذا جامعه
ـا مصـ دورافتاده محصور در خود، شهرکى پشت ابرها و در ذهن ـاعران نیسـت. ب الح ش

ده شـتکرار  واقعى و در همین دنیاى واقعى ساخته خواهد شد. این حقیقت، در روایات ما
 الشـریف) ی فی فرجـه(عجل اهللا تعالو نباید در این قضیه وارد تأویل شویم. قبل از ظهور مهدى

لى هنـر و -است » واقعیّت«و » تخیّل«ز که ترکیبى ا -اگر هر کس از اتوپیا حرفى زد 
شرى است که ى قابل تحقّق بهانا، واقعى کردن آرم(عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)مهدى

» انزیست جه«ینه آرمانى اسالم، آن تا حال تحقّق پیدا نکرده است. مزیّت مهمّى که مد
هاى خرابه گره خورده و بر (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)عدالت که با نام مبارك مهدى

ـه دسـت اقتدار ـه شـکل اعـالى آن ب ـه گرچ  کنونى عالم بنا خواهد شد، این است ک
ـا ر (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)مهدى ـد، م  ا در عصـرتحقّق خواهد یافت، ولى این امی

کند ف نمىتر آن جامعه، معاهاى ناقصتر و مدلغیبت، از وظیفه بنا کردن اشکال طبیعى
شهر اسـالم، انوارد شده، باید گفت که آرم» شهر دینىآرمان«و در برابر اتهاماتى که به 

 ها نیست. ها و مجسمهیک شهر اسکوالستیک نیست، یک ماکت و شهر مرده
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 گوییم همه مثـلکنند وقتى از شهر اخالق، قانون و عدالت، سخن مىبعضى فکر مى 
ـد، ونروند، احساس ندارند، یک شکل و یک اندازه و یک روبات در این شهر راه مى عن

 ردند درکشوند. بعضى فکر تفاوت و تنوّعى نیست و گویا همه در آن دوران، ماشین مى
ر خواهد ساخت، مـردم دیگـ (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)اى که حضرت مهدىجامعه

ـه، ریح نداشوند؛ احتیاجى به نان، خانه، کار، مطالعه و تفشهوت ندارند؛ عصبانى نمى ـد. ن رن
ـا و  ى که درهاى واقعى است و این استعدادها و غرایزاى واقعى با آدمآن مدینه، جامعه م

 لشریف)ی فرجه ا(عجل اهللا تعالی فشماست در آنان و در آن دوران نیز خواهد بود. هنر مهدى
ـدالت  وکند و در مسیر کمال انسان، سعادت بشر دهى مىاین است که آنان را سازمان ع

ها مهم، آد شود و در دنیاى بعد از ظهور، ریشه کن نمىکار خواهد گرفت و غرایز بشربه
ـار، ت زدواج، فـریح، اشهوت دارند؛ خشم دارند؛ احتیاج به خور و خواب دارند؛ احتیاج به ک
ى دبـرادرى، آزا استراحت، مطالعه و همه چیز دارند. منتها همه این روابط در سایه عدالت،

 گیرد. و عقالنیّت، صورت مى
هاى آن ، جامعه بسته هم نیست که پلیسل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)(عججامعه مهدى 

قرار ربد جدّى از شهروندهایش بیشتر باشند. در آن جامعه، اگر قرار است عدالت تا این ح
ـین شود نباید گمان کرد که حتما  نیسـت و دَرِ هر خانه، یک پلیس ایستاده اسـت!! چن

ـه از هـر کسـجامعه مهدوى، طبق روایات ما، جامعه بس ى دو ته نیست و الزم نیست ک
ـا پلیس مراقبت کنند. یک شهر قرون وسطایى هم نیست. گرچه یک شهردینى است ا م

ـاهى، آزادمبتنى بر ایدئولوژى ـاس آگ ى و هاى بشرى هم نیست. شهرى است که بر اس
، دیتم و عبوشود و تمدّنى است که براى نخستین بار در مقیاس جهانى، علاخالق، بنا مى

اى تهتواند شهر بسکند و لذا نمىقدرت و معنویت  و دنیا و آخرت را با یکدیگر جمع مى
 باشد.
ـده در جامعه در روایات شده ان شاءاللّ هایى را که از آنبرخى توصیف  ـه آین ه هفت

ـاد  ـا ابع ـاریخ ب دانشکده فنّى خواهم گفت و باید روشن شود که وقوع انقالب نهایى در ت
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ـان جهانى، یک داست ـلط بـر جه ـاران مس ان فکاهى و خیالى نیست. بدون کوبیدن تبهک
گرگ و میش از یک آبشـخور  -چه در روایات آمده چنان -توان کارى کرد، کهنمى

ـد. هم ـین بنوشند و در جامعه انسانى، صلح جز در سایه عدالت جهانى برقرار نخواهد ش چن
ـا افدر روایات آمده که در عصر او، سرمایه از سکّه مى تد، سرمایه هست، پول هست، ام

ـدیگر را دیگـر » ساالرىسرمایه« ـد، مـردم یک نخواهد بود. زندگى، صلواتى خواهد ش
ـه نمـىنخواهند درید. در آن جامعه، مردم از یکدیگر باال نمى ـدیگر را ل ـد؛ روند یک کنن

 کنند. کنند، یکدیگر را مصرف نمىقربانى نمى
ـاخت دروغ در جامعهدر روایات آمده که در عصر مهدى و   ـد س ـه او خواه اى ک
شوند که به یکدیگر دروغ نگویند و به صـورتى از گویند و مردم به نوعى تربیت مىنمى

گـوییم؟ گویند. چرا ما دروغ مىشوند که دیگر به یکدیگر دروغ نمىنظر مالى تأمین مى
ـد. آن اند هایى که ما را به دروغ گفتن و دروغ شنیدن عادت دادهبه همه علت فکـر کنی

 (صلى اهللا علیه وآله وسلم)ها، در آن عصر، ریشه کن خواهد شد. روایت از پیامبر اکرمریشه
ـه  »بِاْلمَهْدىِّ یَمْحَق الْکَذِبُ وَیَذْهَبُ الزَّمانُ الکَلِـبُ«نقل شده است که:  فرهنگ دروغ ب

ـاد و در آن در جامعه بشـرى برخواهـد اف (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)دست مهدى ت
ـاى بشـر هاى بشرى به پایان خواهد رسید. زمان کَلِب، همان عصـر رنجدوران، رنج ه
ـان  -و فشار در روابـط زنـدگى  -الکَذِب  -گویى در روابط اجتماعى است. دروغ زم

اى که ریشه کن خواهد کرد، زیرا جامعه (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)را مهدى -کَلِب 
ـلهبر دروغ و ریا  ـاتى اسـت، و نیرنگ، بنا شده باشد، اقتصادش نیز توجیه فاص ـاى طبق ه

ـاطنش نفـوذ  فرهنگ آن هم دو الیه، بلکه چند الیه است و مذهب هم از ظاهر آن به ب
ـذهبى نمى کند. در آن جامعه، شعایر مذهبى، محترم است، اما پوششى براى سلوك غیرم

ـاوت بط باشد، سنگاى که دروغ، مبناى روادر زندگى است. در جامعه هاى ترازوى قض
ـاى وزن نیستند. در آن جامعه، شاهین ترازوها دروغ مىآن نیز هم گویند و ترازوها و مبن

ـادى »ربا«شود. روابط اجتماعى و اقتصادى آن همه بر اساس دروغ بنا مى ، دروغى اقتص
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 تعالی فی فرجه (عجل اهللاکنیم. اما مهدىاست که ما بر اساس آن در اقتصاد مدرن، زندگى مى

هاى سیاسى، دروغ اقتصادى، دروغ فرهنگى، همه را آمد و دروغ، دروغخواهد  الشریف)
شود سیاستمداران آن اى که بر مبناى دروغ ساخته مىدرو خواهد کرد. چون در جامعه

دهند. شوند، سیاستمداران آن هم به مردم، وعده دروغ و آمار دروغ مىگو مىهم دروغ
ن آن هم، بر اساس دیپلماسى سازش با استکبار و تسلیم شدن و تملّق گفتن سیاستمدارا

کننـد. در دوران مالى بر سر مردم، حکومت مـىبه اربابان قدرت و ثروت دنیا و شیره
ـه ها و بردگىهاى بیهوده و بیگارى، عصر رنج(عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)مهدى ـا ب ه

 پایان خواهد رسید. 
أُولىِ بَأْسٍ « (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)روایات است که اصحاب مهدىچنین در هم 
ـتند؛ در  »شَدِید یعنى صاحب صالبت هستند؛ در مقاومت و مبارزه از جنس فـوالد هس

ـاس و عاطفـه اند و با ظرافت مینیاتورى، درك مىدرك مسائل، دقیق کنند؛ در احس
شـوند، رو مـىگاهى، با لطافت گل، روبهنسبت به مردم و بشریّت، از هر نژاد و خاست

ـتمگران را زنـده ولى در جبهه رودررویى با دشمنان خدا و مردم، پیامبر مرگ اند و س
ـال صف هاآنگذارند تا در برابر نمى آرایى کنند. در روایات است که خطاب بـه عمّ

ـاآن از سر راه مهدى و یاران او کنار بروید که هر کس بر سـر راه«گوید: ستم مى  ه
کنند و به یکدیگر مباهات مى بایستد و با آنان مبارزه کند، لِه خواهد شد. قطعات زمین

بـر  (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشـریف)اى به قطعه دیگر خواهد گفت: یاران مهدىهر قطعه
ـانى از ؛ یعنى پیام»من پاگذاردند ـلح جه آوران عدالت، انصاف، محبت، بـرادرى و ص

ـیچ، به این اهداف نزدیک شدند و بنابراین مىطریق عبور از من کـس بـه بینید که ه
ـدا  (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)اندازه مهدى مستحقّ آن کلمات و آن خطاب که در ابت

المُ عَلَیـکَ حِـینَ «عرض کردم نیست:  أَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا داعِىَ اللَّهِ وَرَبَّانِىَّ آیاتِهِ، أَلسـَّ
هر صبح و هر شب بـر تـو درود،  »أَلسَّالمُ عَلَیْکَ حِینَ تَقُومُ وَ تَقْعُدْ« »سىتُصْبِحُ وَتُمْ

المُ عَلَیْـکَ حـینَ تُصـلّى و «اى بر تو درود. اى یا نشستهاینک ایستادههر جا که هم أَلسـَّ
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جُدُ -تَقْنُتُ  ـا ایستى، بارهر بار که به نماز مى »أَلسَّالمُ عَلَیْکَ حِینَ تَرْکَعُ و تَسـْ ها و باره
 بر رکوع تو و بر سجده تو، سالم. -در روز بر تو سالم 



 
  
  
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گفتار دوم
 

 نیمى شرقى، نیمى غربى ، (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)مهدى  

 
ید که ، خطاب به شیخ مف(عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)در پیامى از حضرت حجّت  

ه بر دوش یمانى ک، این تعبیر رسیده است که اگر شیعه ما در راه پدر منابع روایى ما آمده
ـان سـ کردند، سعادت مالقات ما ازشدند یعنى به عدالت، رفتار مىدارند، همدل مى لب آن

 کنید.شد. این بدان معنى است که من در دسترس هستم، شما دست دراز نمىنمى
ـتى هاى بشرى در دنیا کبود اکارنامه همه ایدئولوژى  ست یعنى هر یک به نکته درس

رغم آن شور بدوى که بـراى تر را از قلم انداختند و علىتوجه کردند و چند نکته درست
ـی ـد و در ع ن حل مشکالت بشر داشتند، بعد از مدتى، همگى از احکام مرده، تغذیه کردن

ـه بشـ» خود مرکز بین« ها، تقریباحال، همه ایدئولوژى ریّت را بودند؛ خود را نگین و بقی
ـته بـود و حلقه اطراف خود دیده ـهرك خـود نشس ـه در ش اند، مثل آن بنده خدایى ک

                                                           
 .1380 ي فنی دانشگاه تهران، مهرماهشکدهدر تاالر شهید چمران، دانمتن سخنرانی . *
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ـدئولوژىمى ـاى شـرق و گفت: دنیا، روستایى در اطراف شهر ماست. به عالوه، این ای ه
ـد، غرب، مشکل دیگرى نیز داشتند؛ حرف هاى بزرگ و رفتار پستى داشتند و با بشـر، ب

هایى بسیار شکستنى، ادعاهاى بزرگى اقتدار رسیدند، با ایده رفتار کردند. در دورانى که به
ـدند کردند و با نظریات بسیار ضعیف و شکننده، وارد عرصه عمل تاریخى  و اجتماعى ش

ـار واقعى بود. به عبارت دیگر، باید گفت که این ایدئولوژى اى کامالکه عرصه ـا ب ـا ب ه
 بالفصلش را دیدند. شیشه به بازار آهنگران آمدند و نتیجه مستقیم و 

ـا در عها از نظر تئورى، حرفاین ایدئولوژى  ـد ام ـاریخ را زدن مـل، هاى خـوب ت
ـه  ال اخیـرسهاى بد تاریخ را ساختند و این اتّفاقى است که شما در پنجاه یا صد قسمت ب

ـدّبینید و در تاریخ سیاسى غرب و شرق، ایدئولوژىوضوح مى دطلب هاى بشرى، چه تج
ا ا زده یـ، کارى کردند که امروز بشر در ابعاد انسانى در مجموع در جطلبو چه رجعت

ـهحتى عقب ـد  گرد کرده است. بشریّت از حیث انسانى و در ابعاد حقوقى، نسبت ب چن
ـده و اقرن قبل، نسبت به دورا گـر کنـون دین قرون وسطى و قبل از آن، تقریبا جلو نیام

ـتاز همه ایدئولوژى تقریبا ـار خس ـالت مـىهاى غربى اظه ـد. از گى، نفـرت و کس کن
ـدى مغـرب معاند. آخرین ج... به ستوه آمده، فاشیسم، لیبرالیزم، صهیونیسم ومارکسیسم بن

ها امتحان لوژىزمین به عنوان یک استنتاج عملى از چند دهه اخیر، این است که این ایدئو
ـدگى جمعـى نمـى خـواهیم و خود را در دنیا دادند و ما دیگر هیچ اصول نظرى براى زن
ـیاحتیاج به ایدئولوژى نداریم. ما را بس است و هر چه در این مدت سـرمان ر دند، ا تراش

ـانى،  یگـر دکافى است، انقالب هم ممکن نیست؛ به خصوص انقالب کبیر در ابعاد جه
 ها صغیرند و احتیاج به متولّى و قیّم دارند. ممکن نیست و همه انقالب

ـامالبه بـن که بشر،اما درست در این لحظه   ـیده و ک ـاس خـأل و  بسـت رس احس
ست، حسّ بهاى مرده و آرزوهاى مجروح خود را در بنکند و با خاطرهیافتگى مىپایان
ـان را  کند، یک انقالب واقعامى ـه جه ـید ک ـد رس کبیر، یک انقالب اکبر از راه خواه

ـاس هاى تاریخ بر روى هم، در جنـب آن، جا در خواهد نوردید و همه انقالبیک احس
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ـالی فـی فرجـه ها انتظار مهدىصباوت و صغارت خواهند کرد. آن وقت، قرن (عجـل اهللا تع

ـد. او براى حرف زدن با بشریّت به پایان مى الشریف) ـد ش رسد و عصر ظهور آغاز خواه
ـالوده هاآندست همه بشریّت را خواهد فشرد و به  شـکنى خواهد گفت که من براى ش

ام تا اوضاع حاکم بر جهان را در شرق، غـرب، جنـوب و دهموقعیت انسانى آمدم. من آم
 شمال برهم زنم. همه نقاط جهان در دستور کار من خواهد بود.

ـه (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)براى مهدى  ـا، خان ـه ج ـان، هم ، شرق و غرب جه
ـدىاوست و بر سر راه او چیزى مانع نیست و مى (عجـل اهللا تعـالی فـی فرجـه دانید که مه

ـاوند  الشریف) از پدرى شرقى و مادرى غربى به دنیا آمده و با شرق و غرب جهان، خویش
ـا از حیـث  است، گر چه پیام او از حیث مضمون مکتبى، نه شرقى و نه غربى اسـت، ام

، (عجل اهللا تعالی فی فرجـه الشـریف)مخاطب انسانى، هم شرقى و هم غربى است. مادر مهدى
آورد و پدرش، عرب و شرقى است. ى که اسالم مىرومى است، دخترى رومى و مسیح

پس او از ناحیه پدر، شرقى و از ناحیه مادر، اروپایى است، مادرى رومى و مسیحى که در 
ـلمان  جنگ اسیر شد و به نحوى که به نظر من نکته بسیار مهمّ تاریخى در آن است، مس

ـه  ست ایشان،شد و شاید این رازى باشد که براى فتح غرب و جهان مسیحى به د روزى ب
مهمّى در این باشد که ایشان از حیث نژادى، در واقـع، نیمـى  کار خواهد آمد. شاید سر

ـه  دانید که چندین تن،شرقى و نیمى غربى است. مى ـا شـش نفـر از ائم ـنج ی ـاید پ ش
شـود ، مادرانشان عرب نبوده و از نژادهاى دیگرى هستند و معلوم مىالسالم)(علیهمبیتاهل

و البته آن جوهر خاصـى  گرى در کار نبودهئله نژادى و عروبیت خالص و عربىکه مس
 (صلى اهللا علیه وآله وسلم)به پیامبر السالم)(علیهو اسماعیل السالم)(علیهنسل، از ابراهیم که نسل به

ـه اى است زیرا مىحدّهرسید، بحث على السالم)(علیهمو از طریق ایشان به اهل بیت دانید ک
ـلم)و خود پیامبر السالم)(علیهمل بیتاه ـدان  (صلى اهللا علیـه وآلـه وس ـبى، فرزن از حیـث نس

هستند و آن گوهر الهى در این نسل، محفوظ ماند.  السالم)(علیهو ابراهیم السالم)(علیهاسماعیل
ـه که روشن بشود که مسئله، مسئلهاما در عین حال براى این اى انسانى و بشـرى اسـت ن
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ـان نژادى و عربى، و براى آن یک مسئله ـمول و که روشن بشود که مسئله، مسئله جه ش
ـایینتاریخى است و همه طبقات را بر هم مى ـا از پ ـه م تـرین زند، مادران چندتن از ائم

ـه در  وشدند و جزاى اجتماعى، انتخاب مىهموقعیت بردگان بودند یعنى اسراى جنگى ک
شدند و به کشـورهاى اسـالمى توحاتشان اسیر مىامیّه و در فعباس و بنىهاى بنىجنگ

هاى مسلمان، تقسیم شوند. مادر چند تن از ائمه ما از همین خانوادهشدند تا بین آورده مى
و الگـوى » انسان کامل«ى تاریخ که در واقع، هاناترین انسطبقات بودند یعنى بزرگ

ـادى بندىدر طبقه امادرانى به دنیا آمدند که ظاهر بشریّت هستند از هاى اجتماعى، اقتص
آمدند. از جمله، و سیاسى، جزء طبقات بسیار پایین بودند؛ طبقاتى که نباید به حساب مى

اى و در چنین وضعیتى اسـت و از چنین طبقه (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)مادر مهدى
 جا عرض کنم.قضیه جالبى دارد که بد نیست این

ـد است که نقل مـى السـالم)(علیهمبیتو رازداران اهل یمان، از همراهانبشربن سل  کن
مرا خواست و به مـن  السالم)(علیهپدر امام حسن عسگرى السالم)(علیهیک روز، امام هادى

ـه خواهم رازى بزرگ را با تو در میان بگذارم. سپس مبلغى پول و نامهگفت که مى اى ب
ـا کسـى من داد که با خط رومى بسیار زیبایى نوشته شد ه بود و خواست تا این قضیه را ب

در میان نگذارم و بسرعت به طرف بغداد حرکت کنم. فرمـود: در فـالن روز در معبـر 
آورند. خود هایى خواهند آمد که اسراى جنگى را از نبرد با امپراتورى روم مىفرات، قایق

ن آن دختران و زنان را به جمع اسرا برسان که میان آنان بعضى زنان اسیر نیز هستند و میا
وجو کن که لباس حریر بر تن دارد و اخالقش اسیر، خانمى را با این خصوصیات جست

ـاه اخالق انبیایى توأم با کرامت و حیاست و اجازه نمى ـد و او را نگ دهد به او دست بزنن
ـهکنند، از مردان، فاصله مى  گیرد و عفت نفس دارد. آن دختر را پیدا کن و این نامه مرا ب

داند که منتظر چه کسى و چه چیزى باشد، خوابى دیده است که وقتـى او بده. او خود مى
گـویى. او این نامه را به او بدهى به سرعت خواهد دانست که از چه چیز با او سخن مـى



 

  40 ، ده انقالب در یک انقالبالشریف)فرجه فیاهللا تعالی (عجّلمهدي                

ـا خـود  اخالق و فرهنگ ما را از روى عبارات نامه خواهد شناخت. سپس دیگر اختیار ب
 یرد که با تو بیاید یا نیاید.اوست، بگذار خود تصمیم بگ

ـا من رفتم و آن خانم را به هر زحمتى یافتم و نامه را به :گویدبُشر مى ـه او رس ندم و ب
ـد د و بویکه  نامه را باز کرد چشمانش پر از اشک شد، گریست، نامه را بوسیمحض این ی

ـا مـو به گونه خود نزدیک کرد و به من گفت به هر ترتیب و هر قیمتى که شده،  را ب
ـدهمخود ببر و سوگند خورد که اگر مسئول توزیع اسرا، مرا به کس دیگرى بدهد   را زن

ـه را دیدم که ایـن ننخواهد دید. اصرار ایشان باعث شد که عاقبت با من بیاید و من مى ام
بوسید؟ گفت را مى شناسید. چرا نامهبوسد. به او گفتم شما نویسنده این نامه را نمىمدام مى

ـته کـهاى تاریخ عربى و اسالمى، بهیکا هستم (در کتابمن مِل ـه نوش ـام ملیک ـان ن ه هم
معون ملیکاست)، از نوادگان قیصر روم، و در عین حال، نسب مادرى من به حضرت شـ

، در یصر، مسیحى شدقدانید که وقتى امپراتورى رسد. (مىمى السالم)(علیهاز حواریون مسیح
ـام ا. مادر دربار صورت گرفت که این دو درهم آمیختند هایى میان کلیسا وواقع ازدواج م

اى و از اولی السالم)(علیهاز نسل حواریون حضرت عیسى (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)زمان
 خدا بود.)

ـه ژنرالایشان سپس مى  ـا ب ـاى روم و گوید: بارها مرا خواستند به بزرگان کلیسا ی ه
ـهبار بر سر راه این ازدواجاشراف دربار، شوهر بدهند، اما هر  طـرز ها مانعى پیش آمد و ب

معجزآسایى صورت نگرفت و براى من روشن بود که موانعى که براى این ازدواج ایجاد 
 السالم)(علیهو شمعون السالم)(علیهشود، غیرطبیعى است، تا شبى در خواب دیدم که مسیحمى

ـپس در وارد ات السالم)(علیهمریمبنو حواریون عیسى اق من شدند و حکم میزبان داشتند. س
، براى السالم)(علیهاز در وارد شد و مرا از مسیح (صلى اهللا علیه وآله وسلم)باز شد و پیامبر اسالم

پاسخ مساعد داد و ایـن ازدواج صـورت  السالم)(علیهپسر خود خواستگارى کرد و مسیح
ـتگان گرفت. من ترسیدم این خواب را براى پدر و براى خ ـه از برجس ـه هم ـانم ک ویش

ـه  ـبت ب امپراتورى روم بودند تعریف کنم، اما از همان موقع، نوعى سمپاتى و همدلى نس
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ـاى  (صلى اهللا علیه وآله وسلم)و پیامبر اسالم هانامسلم ـا خوابه ـپس باره در من ایجاد شد. س
از جمله، دیگرى در تأیید همین مضمون دیدم که همه، غیرعادى و نوعى مکاشفه بودند، 

ـدّدا) علیهااهللاالم(سو خانمى به نام فاطمه )علیهااهللاالم(سمریم از ایـن  به خواب من آمدند و مج
ـا او ازدواج ازدواج با من سخن گفتند و چند نوبت نیز خواب کسى را دیدم که مى دانم ب

ـدارى  که در آن) را بى السالم)(علیهخواهم کرد و او یعنى ابومحمّد (امام حسن عسگرى بی
شناسـم. خط و این نامه را نیز مـىشناسم و این دستشناسم. او را ندیده، مىدیده باشم، مى

ـه جـزکه براى کسى بگویم که چه جا، بدون آنمن همان ـدرم ک ـدم، از پ  وخوابى دی
شـوند خواستم که با اسراى مسلمان که در جنگ اسیر مـىفرماندهان ارتش روم بود، مى

ـان روم و ا یکبدرفتارى نکنند. ت بار که ابومحمد را در خواب دیدم. او به من از جنگى می
ـه  مسلمانان خبر داد که به زودى اتّفاق خواهد افتاد و از من خواست که به هر ترتیب ک

ـلم ـا از مس  هاناشده با آن سپاه روم، گرچه مخفیانه، به جبهه بیایم و آمدم و در آن نبرد م
ـان نابراین، همه آنشکست خوردیم و من اسیر شدم. ب ـاس هم چه را پیش آمده بـر اس

کردم، و منتظر خبرى از ابومحمد بودم که مرا جزء اسرا بینى مىها قدم به قدم پیشخواب
ـا از  به بغداد آوردند. نام واقعى من ملیکاست، اما خود را نرگس معرفى کردم چـون ملیک

د و نرجس یا نرگس بیشتر ویژه دادنهایى بود که به طبقات اشراف و بزرگان روم مىنام
طبقات پایین و بردگان بود و به سربازان مسلمان، خود را نرگس (نرجس) معرفى کردم 

 دادند.دانستند مرا به این آسانى به تو تحویل نمىام را مىچون اگر نام واقعى
ـد، ک، که بعد با هم ازدواج مىالسالم)(علیهاولین مالقات ایشان با امام حسن عسگرى  نن

شـوند رو مـىبا ایشان که روبه السالم)(علیهمالقات بسیار جالبى است. امام حسن عسگرى
ـدى را «دهد: خواهید؟ خانم پاسخ مىگویند: اختیار با خود شماست. چه مىمى شرافت اب
دانى که فرزند تو شرق و غرب جهان گویند: آیا مىمى السالم)(علیهامام حسن». خواهممى

پرسد: پدرش کیست؟ گرفت و جهان را از عدالت خواهد آکند؟ این خانم مىرا خواهد 
ـام  28را در سن  السالم)(علیهدانید که امام حسن عسگرى(مى ـدر ام ـتند و پ ـالگى کش س



 

  42 ، ده انقالب در یک انقالبالشریف)فرجه فیاهللا تعالی (عجّلمهدي                

هاى آخـر هـم سال، عمر نکردند و سال 28بیش از  (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)زمان
ـان  اس تحت محاصره وعبمدام در اردوگاه نظامى دستگاه بنى ـد و ارتباطش مراقبت بودن

تحت کنترل بود و محترمانه در پادگان نظامى، اسیر بودند، عسگر به معنـى لشـگر  کامال
ـا هـم است و ایشان در پادگان نظامى، تحت ـان ج الحفظ و تحت مراقبت بودند، اما هم

 سالگى مسمومشان کردند). 28ایشان را تحمل نکردند و در 
ـان جـاپرسد: پدرش کیست؟ مى السالم)(علیهحسن ابومحمدز اماماین خانم ا  واب یش
ــى ـه پیامبرم ــى کـ ـلم)خــدادهنــد: همــان کس ــه وسـ ــه وآل ـلى اهللا علی ــو را از (صـ ، ت
ـد: شناسى؟ جـواب مـىبراى او خواستگارى کرد. او را مى السالم)(علیهمریمبنعیسى دهن

 ام.نم، در خواب دیدهکه اینک در بیدارى ببیآرى او را بارها پیش از آن
ـه  السـالم)(علیهگیرد ابومحمد (امام حسـن عسـگرىازدواج که سر مى  ـاب ب ) خط

ن شما سـخ گویند: ایشان همان خانمى است که بارهاى بار از او باخواهرشان حکیمه مى
 گفتم؛ او همان است.

ـه او  معلوم بود که منتظر ایشان بودند. فرمودند: ایشان را ببرید و یعنى کامال  اسالم را ب
ـد: ، تعبیر معنى السالم)(علیهبیاموزید. امام حسن عسگرى ـد فرمودن دارى راجع به ایشان دارن

ـادر کنم شـکوه و معنویـت را در چهـره او مـىهر بار به او نگاه مى ـنم. او چـون م بی
ـده ، فرزندش را پنهان از فرعونیان به دنیا خواهد آورد و آن کودك، ز السالم)(علیهموسى ن

خواهد ماند تا سرنوشت بشر را تغییر دهد و چنین خواهد شد. چند سال پس از این ماجرا، 
، کودك خردسالى هستند، امام (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)هنگامى که حضرت مهدى

ـیار ، مسموم و شهید مى السـالم)(علیهحسن عسگرى شوند و صحنه شهادت ایشان هـم بس
و  السالم)(علیهل اسماعیل نوبختى که از اصحاب امام حسن عسگرىآموز است. ابوسهنکته

است، ماجراى شهادت ایشان را چنین نقل  (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)حضرت حجت
ـده و در  السـالم)(علیهکنند که روز و ساعات آخر عمر ابومحمدمى ـموم ش بود. ایشان مس

ـه از  شُرف رحلت بودند. دارویى را خواست تا بخورد. ـدم ک کاسه دارو را باال آورد، دی
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کـرد و یش اصابت مىهاناشدت ضعف دستش لرزید و آن قدح که دستش بود به دند
نتوانست دارو را فرو ببرد، آن را به زمین گذارد و به من گفت: در اتاق بغل، پسـرى در 

ـان نماز است. برو و به ایشان بگو نزد من بیاید، من دیگر آماده رفتن هستم و با ـه ایش ید ب
 اى را بگویم.نکته
 ه انگشـتاى را در سجده دیدم کمن در اتاق مجاور را باز کردم و کودك چندساله 
اى زیبا رهاش رو به آسمان، بلند است، موى سرش پیچیده بود و رنگى روشن و چهسبّابه

ـدم و باشکوه داشت و وقتى چشم من به این بچه افتاد بدنم مرتعش شد. ایشان ر ه کـا دی
ـدمى گزارند، ایستادم تا نماز را سالم داد. گفتم: پدرتان شما را صدانماز مى  زند. بعد از چن

د اهـل سیّ«او را  السـالم)(علیهدقیقه همراه مادر آمدند. وقتى کودك وارد اتاق شد ابومحمد
ـاروم و تو کودمعنى بود که من مى، خواند.این بدان»مرد خانه«؛ یعنى »بیته له، ك چند س

ـده ـتن ش ب ام. کمـى آاز این پس، مرد خانه خواهى بود. گفتند: مرد خانه! من آماده رف
فت، گبیاور. او آب آورد و پدرش را وضو داد. پدر وضو گرفت و چیزى در گوش او 

و » ستى.تو را مژده باد که حجت خدا بر زمین ه«جمالتى که من ندانستم. سپس گفت: 
سـت ساله ا ها متوجه این کودك چندن پس، همه نگاهپس از دقایقى از دنیا رفت و از ای

 بدهد. که غیبتى کوچک و غیبتى بزرگ بر سر راه اوست تا سرنوشت بشریّت را تغییر
هاى انسانى جامعه مهدوى را که ایشان خواهم بعضى از شاخصدر این جلسه بنده مى 

عرض کنم و بعضى  بنا خواهند کرد بسیار گذرا و با اشاره به بعضى روایات، خدمت شما
گذارم براى وقت دیگرى که اگر عمر و توفیـق نکات جنبى دیگرى هم هست که مى

بود بدان بپردازم. من هفته گذشته عرض کردم که حکومت مهدوى، حکومت دینـى و 
ها نیست و چنان نخواهد بود که جهان مملوّ جهانى است و در عین حال، حکومت کلیشه

ـه هاى چـوبى راه مـىه مثل ماشین یا آدمکهاى یکنواختى شود کاز آدم ـد و هم رون
ـد. خندند یا مـىکنند، و به یک طرز مىجور کار مىزنند، یکجور حرف مىیک گرین

هاى چوبى، ها نیست، شهر آدمک، شهر کلیشه(عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)شهر مهدى
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ت و معیارهاى انسانى تنظیم همشکل و هم سلیقه نیست. البته روابط انسانى بر اساس مناسبا
ـا هاناشناسند، ولى یکنواخت نیستند، انسـشود و همه، حقوق و حدود خود را مىمى یى ب

، با »تفاوت«رغم شناسند و هم تکلیف را، و علىرا مى تربیت شده که هم حق فضیلت و
شـود، اند. اختالفات نظرى در جامعه مهدوى، سرکوب نمـىیکدیگر، متناسب و متعادل

ـهدیریت مىم ـته و کلیش اى شود. یک شهر ایدئولوژیک به معنى امروزى یعنى شهر بس
نیز در آن جامعه، رابطه  (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)نیست، نوع رابطه مردم با امام مهدى
ـاى ایـنروشن انسانى است. البته بعضى مى ـه ج ـاى خواهند ب ـاى پ ـان را ج ـه پایش ک

بگذارند. این در واقـع، تبعیـت  السالم)(علیه، پایشان را روى پاى امامبگذارند السالم)(علیهامام
ـانى السالم)(علیهجویى و جبهه گشودن در عرض امامنیست، این ستیزه ـه اسـت و کس ک

بگذارند  (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)که پایشان را جاى پاى مهدىخواهند به جاى آنمى
معنى واقعى  خواهند شد، زیرا راه عدالت و حقوق بشر به روى پاى او بگذارند، البته حذف

ـانى اگـر تحمـل کرده کلمه را در جهان، سد اند. تعارض و تقابل با رهبرى انقـالب جه
ـه » اتوریته فردى«یا » کبر«نخواهد شد، نه به دلیل  و توتالیتریزم، بلکه بدان دلیل است ک

ـان آن  نهضتى چنین عظیم وقتى شروع شود، قربانیانى خواهد داشت و نباید شهدا و قربانی
ـان ها و هزارهنهضت جهانى، خونشان هدر برود، نباید قرن ـه هم ـاره ب ها انتظار بشـر دوب

از چاله  (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)افتاده بود. بشر نباید در زمان مهدى هایى بیفتد که قبالهچال
عاندین، ایشان در مسئله رهبرى جهان جدید بیرون آمده دوباره به چاه بیفتد. اما گذشته از م

ـام که جهانى آزاد، اما ـیچ تس ـه اسـت، ه ـا مفهـوم حى نمـىانسانى و عادالن ـد، ام کنن
به معنى تعطیل کردن عقل فـردى، تعطیـل  رى از امام در جامعه مهدوى مطلقاپذیاطاعت

ـات  ـه دلیـل روای ـه نیسـت ب درك و تشخیص و احساس مردم، و ماشینى شدن جامع
کند و بعضـى در جامعه مهدوى تاکید مى هاناى که بر عنصر عقالنیّت و اراده انسصحیح

ـده را را خواهم خواند. هر دو نوع این مناسبات غلط است و هر دو این گره هاى کـور ش
ـه معنـى محـو  (عجل اهللا تعالی فی فرجـه الشـریف)ایشان خواهند گشود. اطاعت از مهدى ب
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فردى مردم نیست، بلکه ایـن اطاعـت از رهبـرى  فردیت، تعطیل حریم فردى و حقوق
ـهروندان آن  انقالب جهانى، ضامن اجرایى همان حقوق و ضامن تعالى شخصیتى آحاد ش

 داده شده است.  اى است که صریحااست و این وعده جامعه جهانى
ـده امال زحقیقتى ک ایمان دینى نیز در جامعه مهدوى، مقدارى جزمیات مرده نیست،  ن

ن آاز » شناسى دیـنجامعه«شده به معنایى که امروز در مقدارى دگم سنّتى قااست و مطل
 شود، نیست.بحث مى

اصـلى  همه تأکیدها در انقالب جهانى ایشان بر حقوق مردم اسـت و پـرچم اوالً 
اسـت و در روایـات متـواتر، نقـل شـده کـه کـار اصـلى » عدالت«انقالب، پرچم 

ـادى و  ،ف)(عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریمهدى عنـوى مهمین است که مردم را به حقوق م
تْ عـدما مُلِئـیمالءُاالرضَ عـدالً ب«است: » عدالت«خود برساند یعنى شعار اصلى ایشان، 

ـدالتى و جـور ىکه مملوّ از ظلم و بـ زمین و جوامع بشرى را بعد از آن »ظُلماً و جوراً ع
ـه هـم هاناانس، به خصوص هاناشدند از عدالت خواهد آکند و حقوق انس ى محـروم ک

رجـه (عجـل اهللا تعـالی فـی فشود و پرچم اصلى مهدىاند، احقاق مىساکت و هم مسکوت

 شود.ها بلند مىبه نفع این الشریف)
ـات مـردم ا  سـت و هدف ایشان و فلسفه اصلى نهضت تربیتى و انقالبى ایشان، نج

ـیض تثناست و هیچآرمان ایشان، احقاق حقوق بشریّت، آن هم همه بشریّت بدون اس  تبع
 نیست. (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)اى در کار مهدىنژادى، قومى و فرقه

ـه  (صلى اهللا علیه وآله وسلم)از پیامبر  ـده اسـت ک یبلُـغُ سـلطانُهُ المشـرقَ و «نقل ش
و قدرت او سراسر شرق و غـرب  (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشـریف)سلطه مهدى ؛»المغربَ

ـیچ جهان را خوا هد گرفت و هیچ کشور و سرزمینى خارج از اقتدار او نخواهد بـود و ه
نخواهد بـود.  (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)اى خارج از اقتدار مهدىمرزى و حتى جزیره

ـان را فـرو هاى شركهمه شهرهاى شرك، همه تمدن »یفتحُ مدائنَ الشِّركَ« آمیز جه
چه نیازى به سیاهى لشگر دارند؟ آیا زمین، کـم  شکند. چرا؟ ایشانریزد و در هم مىمى
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ـا ایـن طلبى و زیادهگشایى و افزوندارند؟ آیا این مبارزات براى جهان خواهى است؟ آی
ـال آن فتوحات از نوع فتوحاتى است که قیصرها و فرعونها و کسرى ـه دنب ها در تاریخ ب

ـال ها در پى آنند؟ آیا به هها و ابرقدرتبودند؟ و امروز قدرت ـه دنب مان دلیلى که آنان ب
ـتدالل در تعقیـب  (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)فتوحات هستند، مهدى ـان اس نیز با هم

ـد کنند؟ چه مىفتوحات است؟ خیر. پس چرا ایشان به فتح شرق و غرب فکر مى خواه
 بکند که این فتوحات و نبردها مقدمه آن است؟ آیا براى آقایى کردن است؟

ـا مى شریف)(عجل اهللا تعالی فی فرجه المهدى«گویند: مى السالم)علیه(حضرت امیر  آید ت
 »همه بردگان را در سراسر زمین آزاد کند.

شما فکر نکنید بردگى برافتاده است. بردگى، امروز بیش از هر وقتى اسـت. امـروز  
انـى داردارى مدرن است. امروز اکثریت بشر، بردگانى هستند در دست بـردهدوران برده
فروشند و ها را به روش پیچیده و مدرن مىکنند. بردهدارى مىهاى جدید، بردهکه با شیوه

ـان  کنند؛ عالوه بـر آنها را خرید و فروش مىها و نسلخرند. ملتمى ـه حتـى هم ک
...، همین االن طبق آمار خـود یونیسـف ودارى قدیمى نیز هنوز در دنیا وجود دارد. برده

شوند. به همان معنا و شکل قدیمى در گوشه و کنار دنیا خرید و فروش مى ها بردهمیلیون
ـارج کشـور بـراى ها قبل به دعوت بچهمن در سفرى که سال هاى انجمن اسـالمى خ

ـلى اتوبوس آمریکاشرکت در سمینارى به  ـاى رفته بودم، در نیویورك، در مرکز اص ه
ـاهده کـردم. درس بین شهرى که ساختمان چند طبقه و زیبایى است، صحنه آموزى مش

ـتاده ـا دیدم کنار دیوار سالن، حدود سى یا چهل دختر جوان ایس ـان را ب ـد و انگشتانش ان
ـد: اند. آنان از نژادهاى مختلفى بریسمان نازکى و به نحو غیرآشکارى به یکدیگر بسته ودن

ـیه ها صحبت کنم و بدا... . جلو رفتم تا با این خانممکزیکى، ژاپنى، عرب، ترك و نم قض
چهار چاقوکش، محافظ و بپّا، جلو آمدند و فضا، فضاى درگیـرى  -چیست که دیدم سه 

ـتند، دختـران شد. از یکى پرسیدم: چه خبر است؟ گفت جلوتر نروید، این ها بـرده هس
ـا بـرده بـراى هـر اند که به عنوان کاال و بردههاى مختلفجوانى از ملیّت هاى جنسى ی
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شوند. به معنى واقعـى هاى ارزان خرید و فروش مىاهند با قیمتکارى که اربابانشان بخو
ـد و  هاآنفروشان بود و جا مثل بازار بردهکلمه این ـا هرکسـى نـرخ بده ایستاده بودند ت

ـان خواهد، بردارد. پس، بردهقیمت پیشنهاد کند و هر کدام را که مى ـه هم دارى حتى ب
ـاط غـرب و معنى قدیمى نیز هنوز در کشورهاى آسیاى میان ه، خاور دور و بسیارى از نق

که بردگى مردن زیرتازیانه زر و زور و تبلیغات، امروز در شرق وجود دارد، عالوه بر این
 همه دنیا حاکم است. 

ـد:  السـالم)(علیهشود که چرا حضرت امیرتر مىحال روشن  تـركُ عَبـداً الیَ«فرمودن
 نآذاشت جز گاى روى زمین نخواهد برده شریف)(عجل اهللا تعالی فی فرجه المهدى »الّااَعتقَه

ـیوههاى اقتصادى، بردگان سیاسى، بردهکه آزادش خواهد کرد، برده ـا ش ـایى ب ـاى ه ه
 مختلف.

را  بدهکارى هیچ (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشـریف)و مهدى »دَینَه و الغارماً الّاَقضى« 
ـان اذارد که کند. ایشان نخواهند گکه قرض او را ادا در دنیا وا نخواهد گذارد مگر آن نس

ـاد. خواهد ابدهکار و مدیون در دنیا باقى بماند. رسم بدهکارى و دِیْن به دست او بر و «فت
د مردم (ناس س از آحاو هیچ ظلمى نسبت به هیچ ک »المظلمۀٍ الَحَدٍ مِن النّاسِ الّا ردِّها

ـتممظالم مـى که ایشان ردّ آن آنماند االهاى معمولى) نمىى تودهیعن ـد و آن س ها را کن
ـد و با سرنوشت عدّه خاصى براى ایشان مهمجبران خواهد کرد. چنان نیست که فقط  ش

 بقیه را رها کند. حقوق همه مردم براى ایشان اهمیت دارد.
 داخت.واهد پردر ادامه روایت آمده که ایشان، دیه کشتگان آن نبرد جهانى را نیز خ 
ـا ن انقالب بینبهاى قربانیان آاو خون  المللى و اصالح جهانى را خواهد پرداخت. آی

ـاى : حتى خونثَمنَـه الیقتُلُ منهم عبداً الّا اَدّى«تر، ممکن است؟ انقالب از این انسانى به
ـانى پردازد. اگر چارهاجیرشدگان دشمنان خود در آن نبرد بزرگ را مى اى نبـوده و کس

کشد اما جنـگ، گناه را نمىاو مظلوم و انسان بى شود.اند، جبران مىاین وسط کشته شده
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ـمنان گناه را وارد نبرد مـىجنگ است و در درگیرى، وقتى دشمن، افراد بى ـد و دش کن
 (عجـل اهللا تعـالی فـی فرجـه الشـریف)عدالت، سربازان و بردگانى را به رویارویى با مهدى

ـد بهاکشانند، مهدى دست از نبرد بزرگ نخواهد کشید اما خونمى ى آنان را نیـز خواه
ـا کاره رها نمىانقالب قاطع که نبرد را نیمهپرداخت. یک ـه ب کند و اهل سازش و معامل

ـامالستمگران جهان و چراغ سبز نشان دادن نیست، ولى در عین حال، ا ـانى  نقالبى ک انس
است و یک شورش کور و وحشى که مردم را تنها یک آلت فعل ببیند و از روى مردم 

مال و آبروى مردم، عبور کند تا به اهدافش برسد و چشمش فقط به پیروزى و و جان و 
ـه» معطوف به قدرت«قدرت خیره شده باشد یعنى یک اراده  اى آن نیسـت، از نوع نیچ

تـرین ذره کوچـکایات داریم که ، حتى یک انسان، براى او مهمّ است. در رو»انسان«
ـیچ حقّـى ازو حقوق انسان نزد او بزرگ است و آن را ف حق  روگذار نخواهد کـرد. ه

کوچک نیست، حال این مقدار ، (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)حقوق، پیش چشم مهدى
ـد داریم!! مى» حقوق مردم«تر از گوید ما کارى واجبخواهد باشد. نمىهر چه مى گوی

ت ترین فرد، نیسـعادى ترین حقّ براىتر از احقاق حقّ، ولو کوچکهیچ کارى واجب
ـارى واجـبمن براى رساندن همین حقوق به صاحبانش آمده زیرا اصوال تـر از ام و ک

احقاق حقوق در دنیا ندارم، هیچ حقّى در نظر او کوچک نیست و انقـالب او، در واقـع، 
یک  (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)انقالب مردم است. کودتا نیست. کار حضرت حجت

 و با رهبرى صالح و تمام عیار است. »مردمى«انقالب به معنى واقعى 
یف و المـوت تحـتَ ظِـلّ « گویند: البته، در عین حال، روایات مى  ما هـو الّـا السـّ

 (عجل اهللا تعالی فـی فرجـه الشـریف)در برابر مافیاى قدرت و ثروت جهان، پیام مهدى ».السّیفِ
ـد بـو ـیر نخواه  د. پـسجز سالح و شمشیر، جز آهن و فوالد و مرگ زیر سایه شمش

دو چهره دارد، چون دو مخاطب دارد. یک چهـره  (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشـریف)مهدى
جز با زبان سالح و از لوله سـالح و از تیـغ  هاآندر برابر مافیاى ستم جهانى است که با 
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ـه از  ـاآنشمشیر سخن نخواهد گفت و حتى در روایت است ک ـد  ه ـه هـم نخواه توب
پایان یافته و به اندازه کافى دو، سه هـزار  هاآنموعظه و توبه پذیرفت، زیرا دیگر دوران 

ـد و دیگـر خواسته مى هاآنسال بحث شده و هزاران سال است که از  شود که توبه کنن
ـده ـه آن موقع، وقت توبه گرفتن نیست، بلکه وقت عمل به وع ـه هم ـایى اسـت ک ه

ـه اند و حال باید عمل بشودداده قبال السالم)(علیهمءانبیا ، اما چهـره دومـى هـم هسـت ک
ـا انسـبا توده (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)مهدى ى هاناهاى مردم، با همه بشـریّت و ب

 -این عین روایت اسـت  -مظلوم و محروم چنان متواضع است که گویى با دست خود 
ـال، عسل در دهان محرومان جهان مى ـین ح نهد. تعبیر نمادین که در روایت آمده، در ع

ـا  (عجل اهللا تعالی فی فرجـه الشـریف)واقعى است و در واقع، تیپ برخورد حضرت حجت ب
 (عجل اهللا تعالی فی فرجـه الشـریف)دهد و این چهره دیگر مهدىهاى مردم را نشان مىتوده

 هاى بشریّت در شرق و غرب عالم، نشان خواهد داد.است که آن را به توده
ـه  )(عجل اهللا تعالی فی فرجه الشـریفز مهدىچنین طبق روایات ما، در رستاخیهم  هرچ

 جنگ«جنگد اما هست، دوستى و برادرى و رحمت و صلح و یگانگى است. مهدى مى
ـه همـها پایان داد، مگر با جنگشود به این جنگداند که نمى، زیرا مى»براى صلح ه ى ک
ـه مى» صلح«جنگد اما براى ها را یکسره کند. مىاین جنگ ا تـوأم بـجنگد، صلحى ک

ه بـراى همـ کو امنیت »اینَ امانُ اهلِ االرضِ؟«گوییم: عدالت است. در دعاى ندبه مى
ـد؟ نمى بشریّت؟ کجاست آن امنیت که همه بشریّت در دنیاى امروز به دنبال آنند و یابن

جا هیچ نیست و کو امنیت جهانى؟ امنیت جهانى را او خواهد آورد. امروز دنیا، دنیاى امن
 ت.امنیت نیس

ـاز دارد از » محبّت«سازد، اى که مهدى مىشعار جامعه  ـه نی است و هر کس هر چ
ـد دارد. مال من و تو ندارد، مردم از یکدیگر سود نمىممانعت برمىجیب دیگرى بى گیرن

ـا سـر و در جامعه مهدى که جامعه صلواتى است، مردم به یکدیگر خدمات مى رسانند ام
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یـن رود. ایشان اها بیرون مىکنند، کینه از دلرا چپو نمى تراشند، یکدیگریکدیگر را نمى
رسد، مگـر دى بدى نمىکنند و در حکومت او به احبر مىنظام اقتصاد جهانى را زیر و ز

ها کردنمله و ساخت و پاخت و زیرسبیلى ردحد خدا جارى شود و دیگر معا که فورااین
فالنى با فالنى قوم و خویش اسـت،  ها منتفى خواهد شد و گفته نخواهد شد کهو تبعیض

که جرمى نرفیق است و اجراى قانون خدا به مصلحت نیست!! بلکه هر جا و به محض آ
 حدّ خدا جارى خواهد شد.  و ظلمى صورت گیرد فورا

ـیف حکومـت و این روایات بسیار جالب است و این نکات، ضمن آن  ـه توص ک
ـیف آرم )(عجل اهللا تعالی فی فرجه الشـریفانقالب مهدى ـانااست، در عین حال، توص و  ه

یـن توانیم باید به اجا که مىهاى حکومت دینى است و ما تا آنمطالبات اسالم و مالك
ـا معیارها نزدیک بشویم گرچه نوع اَتمّ و کاملش را ایشان تحقّق مى ـاارزشدهند، ام ى ه

 هاست که در روایات آمده است.اجتماعى اسالم از جمله همین
یمـاً المـال، رحبالعمّال، جواداً المهدى ان یکون شدیداً على هعالم« :فرمایدمىمثال  

ـارگزاران حکومـت  »بالمساکین ـا ک ـه ب یعنى روش ایشان در حکومت، این است ک
پـس از  ن است واسالمى جهانى، بسیار سختگیر و با مردم، به ویژه مستمندان، بسیار مهربا

ـتمنمدتى نیز در جامعه و حکومت او که جا دى معه و حکومت جهانى است، دیگـر مس
یت و اید رعابکند اما با مسئوالن حکومت، نه با توده مردم که نخواهد بود. سختگیرى مى

ـاتربیت شوند. با مردم، آسان، برادرانه، متواضع و با محبت است. سـختگیر بـ ن و ا حاکم
 آسانگیر با مردم است.

ـه خشش است و حقّ همه حـقّهاى مردم، رحیم و مهربان و اهل ببا توده  داران را ب
ـتاند و بشـریّت، رساند. حتى اگر حقّ کسى زیر دندان دیگرى باشد، از او مىآنان مى س

ـانى  ـدگى انس ـا هنـوز زن ـد دانسـت. م تازه در دوران او، مفهوم زندگى انسانى را خواهن
ـده و نکرده ـانى را نفهمی ـا مزمـزه ایم، نه ما، بلکه کل بشریّت هنوز معنى زندگى انس تنه
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، بشریّت به معنى (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)زندگى را چشیده است، اما در زمان مهدى
 ، تحقّق خواهد یافت. ءى همه انبیاهاناواقعى، زندگى خواهد کرد و آرم

ـه ایـن آرم  ـاعى، هم ـانابنابراین در باب حقوق بشر و نظام مناسبات اجتم جـزء  ه
 ن به دسـتآبشریّت و بدون تبعیض است و تحقّق جهانى اتمّ مطالبات اسالم، براى همه 

ـدااز همان ابتدا جزء اهداف هر حکومـت  هاناایشان است، اما اصل این آرم  سـالمى بای
ـترش  وباشد، اعم از حقوق اقتصادى مردم، ارتقاى عقالنیّت اجتماعى، حقوق علمى  گس

ـادى، حقـامندانش در دنیا، توزیع درست ثروت، صفا و شادابى زندگى،  وق زن، یت، آب
 وید واالترسم خسته بشـاست. من مى ها در روایات ما آمده... . همه اینحقوق کودك و

ـا یکـى، دو نموهایى از این همه، اینتوان به نمونهمى ـه را اجا اشاراتى کرد. تنه ـاب ن نتخ
 و در واقـع،کند مى (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)هایى که مهدىکردم به عنوان انقالب

قـالب یک انقالب نیست، بلکه چندین انقالب در دل یک انقالب جا گرفته اسـت و ان
شود مى عى، واقعدر چندین بعد از ابعاد انسانى و اجتما (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)مهدى

ـه در  کنم و از توضیحات تطبیقى با آناى را بر اساس روایات عرض مىکه من نمونه چ
 حقوق بشر در غرب و در دنیاى امروز مطرح است، به علت کمـى فرصـت،هاى حوزه

 کنم.نظر مىصرف
ـنّت نـزد ادر روایت است که او رازهاى عالم را مى  ـاب و س وسـت؛ داند؛ علم کت
ـلم)اش به پیامبرچهره  بوى خـوش ور شانه ریخته ماند؛ موهایش بمى (صلى اهللا علیه وآله وس

حکومـت  ه از چهره ایشان شده اما سیره ایشان در روش... تصویرهایى است کدهد ومى
 بندى کرد.را مرور و دسته هاآنو تربیت ایشان هم بسیار مهمّ است که باید 
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 ده انقالب در یک انقالب 

ر اریخ بشتاز همه جهات، یک استثنا در  (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)انقالب مهدى 
ـادست، بلکه تحوّلى همه جانبه و عمیـق در همـاست و تنها یک انقالب سیاسى نی  ه ابع

ـات، ـه روای ـاره مادى و معنوى زندگى بشر است. من تنها به چند بعد آن، مستند ب ى ااش
 کنم: اجمالى مى

ـه  ـا  یک نمونه، حدیثى است که دست کم به دو جنبه اشاره دارد، از طرفى ب  وارتق
دهد به دسـت کند که نشان مىه مىرشد سطح علم و دانش در جامعه جهانى مهدوى اشار

ـد و از طـرف دیگـر اهمیـایشان، انقالبى علمى به معنى واقعى، اتّفاق مى  ت حقـوق،افت
ـهکرامت و حرمت زن را در دوران مهدى، روشن مى را  سازد. این حدیث، هـر دو نکت

 کند. افاده مى
ـالی فـی (عجـل اهللالحسنبنیاسى حجتس -در مورد ارتقاى زنان در رژیم حقوق    تع

گزیند ن را برمىت 313در روایت داریم که ایشان از میان همه بشریّت،  اوالً ،فرجه الشریف)
ـتند و هکه در واقع، کادر اصلى انقالب جهانى و مدیران اصلى حکومت جهانى ایشان  س

اه مرکـزى زن نیز در ایـن قرارگـ 50زن هستند یا  هاآنتن از  50در روایت است که 
، یف)(عجل اهللا تعالی فـی فرجـه الشـرکه در حکومت جهانى، در رکاب مهدىحضور دارند 

ـدهکنند و در عالىجهان را اداره مى ـانى و پیچی ـدیریت جه تـرین و تـرین سـطوح م
ا ستاد اصلى ر -تر از آن نیست ه دیگر، انقالبى جدّىک -ترین مراحل یک انقالب جدّى

 کنند. اداره مى
ـد رسیده است که وقتى قیام السالم)(علیهقردر روایت دیگرى از امام با  ـام کن گر ما قی

ـام : »فَجَمَـع بـه عقـولَهم«دست خویش را بر سر بندگان خدا و بشریّت خواهد نهاد  تم
ـه  قدرت عقالنى بشریّت را مجتمع و متمرکز خواهد کرد و سطح عقالنیّـت را در جامع

ـا را و نیروى عقالنـى تـودهاى جهشى، چند پله ارتقا و رشد خواهد داد بشرى به گونه ه
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که هـر دو قرائـت، ممکـن  »و اَکمَلَ به اخالقَهُم یا اَحالمَهُم«کند، متمرکز و فعّال مى
ـاند و هاارزشاست یعنى اخالق و  ـد رس ـال خواه ـه کم ى انسانى را در جامعه بشرى ب

الف نیست؛ بر خ هاارزشدر برابر اخالق و در مقابل » عقل«بنابراین در فرهنگ اسالم، 
گویند آیا عاقل هستید یا ارزشى؟ کدام؟! زیرا در منطق مادّى غـرب منطق غرب که مى

ـان هاارزشتوان نه له و نه علیه نمى ـاارزشى اخالقى ، استدالل کـرد و آن را امـورى  ه
را نیز از حوزه عقل، خارج کردند و » الهیّات«چه دانند، چنانخارج از حوزه عقالنیّت مى

ى عقیم کـرد و کله لطرفین کانت، در واقع، عقل را در حوزه الهیات هم بامقوالت جدلّى
شد یعنى » عقل ابزارى«بعد در حوزه اخالق نیز دست و پاى عقل را بریدند و عقل، فقط 

ـال آن ـد، ح ـه در از سه رده عقل و عقالنیّت، آنان تنها مرتبه سوم عقل را قبـول دارن ک
ـه سـطح عقـل و ـام  ت، معتبـر اسـت. یعنـى اوالعقالنیّـ فرهنگ اسالم، هر س در مق

ـد شناسى، خداشناسى، توحید و الهیات، عقل مىجهان ـایجى روشـن برس ـه تواند به نت و ب
چه کانت  ، ادراکاتى قطعى داشته باشد. (بر خالف آنکمک وحى و در مواردى مستقال

، قابل هاارزشمعتبر است و  ى اخالقى نیز اجماالهاارزشعقل در حوزه  گوید) و ثانیامى
وزه عقل در ح ى هستند یعنى مالك دارند و ثالثااستدالل عقلى و نقلى و قابل درك عقالن

معتبر است، پس عقالنیّت ابزارى و عقل معاش نیـز در  عقل ابزارى و عقل معاش کامال
حسّاس و مهمّ است و هر کس گمان کند که اسالم، مخالف عقـل  ه اسالم کامالدیدگا

ـاتى است، خطا مىابزارى و عقل معاش  کند. افسوس که فرصت نیست تا آیات و روای
ـاش دنیـوى یعنـى عقـل  را براى شما قرائت کنم که عقالنیّت ابزارى و همین عقل مع

کند دارد و تشویق مىزندگى اعم از عقالنیّت اقتصادى و عقالنیّت مدیریتى را گرامى مى
ید در طول عقل معاد قرار گیرد یعنـى ورزد. البته، عقل معاش باو برآن اهتمام و تأکید مى

عقالنیّت ابزارى باید در تداوم عقالنیّت توحیدى و عقالنیّت ارزشى باشد و فـرق عقـل 
ـاش  ابزارى در اسالم، با عقل ابزارى در فرهنگ مادّى غرب، در همین است که عقل مع
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ـا هاى بنیادین معرفتـى و اخالقـى و لـدر تداوم عقل معاد و مبتنى بر عقالنیّت ذا تـوأم ب
ـالیف اسـت و عقـل ابـزارى در معنویت و عدالت خواهى و رعایت همه حقوق و تک

ـا غـرب گیرد واالخدمت نفسانیت، قرار نمى  اسالم، در ضرورت عقل ابزارى، مخالفتى ب
 ندارد. 
 ه حوزه،، سطح عقالنیّت جامعه را در هر س(عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)پس مهدى 

ـد. عظمـت هر سه حوزه، بشریّت، درك عقالنى متعالى و الهى مىدهد و در رشد مى یاب
ـان است، در حدّى است ک» انقالب علمى«این تحوّل عقالنى و علمى، در حدّ یک  ه زن

تربیت  از قبیل خانواده و انجام بعضى وظایف متعالى انسانى خاطر اداى حق هدار که بخانه
ـه  رى از وقتشان نسبت به شـوهر درانسان و شوهردارى، طبیعى است که بخش بیشت خان

ـد ادن خواگذرد در حدّ استانداردهاى جهانى آن دوران، قادر به فکر کردن و نظر دمى هن
ـهکند که حتى خانمکارى مى (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)بود. مهدى  هایى که به وظیف

ـاخود در برابر شوهر و فرزندانشان در خانه، عمل مى ر د، حتـى روان علـمکنند نیز از ک
ى بـى علمـ، انقال(عجل اهللا تعالی فی فرجه الشـریف)ها، محروم نمانند و در دوران مهدىخانه

ـا صورت خواهد گرفت که حکمت، دانش، قدرت قضاوت و داورى داخل همه خانه ه
ـه طورى، یکى شود، به»دین«و نهاد » دانش«با نهاد » خانه«شود و نهاد  ـان در خان که زن
ـد پردازى کنتوانند بر اساس کتاب و سنّت، اجتهاد و نظریهبه همه مسائل مىخود راجع  ن
ـدئولوژیک و عقالنـى و علمـى رترین داورىیعنى پیچیده ـدتى، ای ا در هاى نظرى، عقی

ـهخانه ـه داخـل خان ـا وارد مـىهایشان انجام بدهند. پس او علم را ب ـان ه ـد و در زم کن
هم نه د بود. آنخارج از حریم علم نخواه ايانههیچ خ (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)مهدى

ـتان و، افغاآفریقاهاى تنها در بخشى از دنیا، بلکه در سراسر دنیا حتى در خانه ـد، در  نس هن
سترسـى دهاى روستایى و در همه جاى دنیا، همه زنان، به باالترین سـطوح علمـى خانه

شـوند ىشوند و مجبور مشوند، برهنه مىخواهند یافت و زنانى که امروز در دنیا تحقیر مى
 رد. کروز هر دو حقّ را استیفا خواهند میان علم و عفّت، یکى را برگزینند، آن
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ـاع وگوید که ما شما را در حوزه سیاسـت و اامروز هژمونى جهان به زنان مى   جتم
ـاب نمـىدهیم به شرط آنعلم، راه مى ـا حج ـد وارد دانکه برهنه بشوید، ب اه و شـگتوانی

تماعى، اسى و اجعنوان انسان، به محافل علمى و سی هاى اجتماعى شوید و شما را بهفعّالیت
ارید، ورود د طور محدود، حقا تظاهر جنسى و بهدهیم، بلکه فقط به عنوان مؤنث براه نمى

ه نـاست  هممنى سکس و جنسیّت شما براى ما باید برهنه شوید تا داخل اجتماع شوید، یع
 شما.  انسانیت

که در ن، کارى خواهد کرد که زن بدون ای(عجل اهللا تعالی فی فرجه الشـریف)اما مهدى 
ت خـود که دست از عفّـکه برهنه شود و بدون اینسراسر جهان، تحقیر شود، بدون این

 انتخـاب کـن!، امـا»!! یـا عـزّت یـا عفّـت«گوید: بکشد، به عزّت برسد. غرب مى
ـاگوید: هم عزّت و هم عفّت، هر دو ارزمى الشریف) (عجل اهللا تعالی فی فرجهمهدى ن انى زن

ـه بـکنیم و براى رسیدن باد. ما هر دو را براى زنان در سراسر جهان تأمین مى لـم و عه قلّ
ند کحضور اجتماعى، دیگر الزم نیست که زن، عفّت و شخصیت انسانى خود را ترك 

ر وانست درى و همسرى، خواهد تو در عین حال، حتى در خانه و توأم با کار بزرگ ماد
المللى، با ینترین سطوح جهانى و بترین مسائل معارفى، و عقلى و علمى و در عالىپیچیده
ـه نى، نظرترین کارشناسان جهان دست و پنجه نرم کند و در حدّ استانداردهاى جهاقوى ی

ر ایـن ر برابد بینید که کلبه الکترونیکى فرضى آلوین تافلر در جهان موج سوم،بدهد. مى
ـا«، یک غار عصر حجرى اسـت و (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)خانه عصر مهدى د نه

ـه خواهد ساخت چنین نهادى است (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)اى که مهدى»خانه . البت
الم همه این حقوق و امکانات در ذیل همان فرهنگ قسط و تهذیب نفس و شریعت اسـ

 خواهد بود. 
بـاب  انقالب حقـوقى (در ین روایت، هم به انقالب بزرگ عقالنى و هم بهپس ا 

 دى...) اشاره دارد و در عین حـال، انقـالب علمـى را نیـز در عصـر مهـحقوق زن و
 دهد.، سیگنال مى(عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)
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 داق خواهـآورانه هم در آن عصر، اتّفـها، یک انقالب اقتصادى و فنعالوه بر این 
راى او به سراسر زمین رسیده است ک السالم)(علیهافتاد؛ چون روایت دیگرى هم از امام باقر

ـهها و منابع زیرزمینى و روزمینى در زمان ایشود و همه  گنجدر نوردیده مى ـان ب نفـع  ش
 شود: رسد و استخراج مىبشریّت محروم، به فعلیّت مى

 یعنـى »الّ عمرفى االرضِ خرابٌ ا نوز فال یبقىلَهُ االرض و تَظْهَرُ لَهُ الکُ تُطْوى« 
ـه ماند مگر آناى در زمین نمىشود و هیچ خرابهها و منابع زمین، استخراج مىهمه گنج ک

فقر،  ، خرابه،آباد شود. در هیچ نقطه دنیا (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)در حکومت مهدى،
شـر، کثریت باشى از دنیا، اقلیّتى سیر و که در بخفالکت و گرسنگى نخواهد ماند؛ نه آن

 اى نخواهد بود.گرسنه و مفلوك باشند بلکه در سراسر جهان خرابه
در » انقـالب حقـوقى«برداشت من این است که این حدیث هم عالوه بـر یـک  

شـود، مـى گوید تمام منابع زیرزمینى و روزمینى استخراجاجراى عدالت معاش، وقتى مى
ـه یـک بر این افتد یعنى عالوهاست که اتّفاق مى» آورانهانقالبى فن«در واقع اشاره به  ک

ون چـنیز هست » محیطزیستى«و » انقالب سبز«است، یک » انقالب اقتصادى انسانى«
ـیچ (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشـریف)در چندین روایت داریم که در زمان مهدى اى جـ، ه

 شود. ست و همه دنیا آباد مىکه سر سبز ا جهان نیست که پا بگذارید مگر آن
ـا (صلى اهللا علیه وآله وسلم)در روایت دیگر است که پیامبر  ر ن او  وفـوفرمودند: در زم

ـادثروت و نعمت، چنان خواهد بود که با همه تاریخ، قابل مقایسه است یعنى ا ى و گر آب
ـدى ـالیاهللا  (عجـلتنعّم سراسر تاریخ، یک طرف، و تنعّم و وفور نعمت در دوران مه ـه  تع فـی فرج

ـنتر خواهد بود. البته وفور شـطرف دیگر باشد باز هم این کفه، سنگین ،الشریف) عّم و ادى، ت
 لذّت با رعایت عدالت و اعتدال نه توأم با اسراف، تبذیر و ستم!! 

تحقّـق  یف)(عجل اهللا تعالی فی فرجه الشـرعالوه، انقالب دیگرى هم در زمان مهدى به 
 بى در مناسبات انسانى است.خواهد یافت که انقال
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ه، ران ما در کوفگوید: یاران و همفکرسد و مىمى السالم)(علیهکسى خدمت امام باقر 
ـده اسـ ت، تعدادشان زیاد است و ما منسجم و متشکّل هستیم و جمع خـوبى تشـکیل ش

ایـم همادآیم، ما عباس درگیر بشوالح بدانید مسلحانه با باند بنىایم که اگر صخالصه آماده
ومـت را ایم تا حکو نیروهایمان را در کوفه و عراق براى نبرد مسلّحانه، سازماندهى کرده

 براندازیم و حکومت صالحى تشکیل شود. 
کیسِ اَخیه فَیاْخُـذُ منهـا  ءُ اَحَدُکم اَلىاَیَجى«فرمایند: به ایشان مى السالم)(علیهامام باقر 

ـانى بین شما آیا این مقدار ر »حاجَتَهُ؟! ـاد و گذشـت انس ـانى و اعتم وابط صمیمانه و انس
ـاز   -هست که اگر یکى از شما احتیاج داشت دست در جیب دیگرى بکند و به مقدار نی

ـین روابطـى  -هر اندازه که نیاز داشت  بردارد و آن دیگرى هیچ ناراحت نشود؟! آیا چن
ـین بین شما جریان یافته که هر چه تو دارى مال او و هر چه او دارد  ـد؟! چن مال تـو باش

ـه : »فَهُم بدمائِهم ابخـل«گویند: مى السالم)(علیهگوید: نه. امامهستید؟ مى ـان ک آخـر این
ـد و  ـاد ندارن ـدیگر اعتم حاضر نیستند از مالشان براى یکدیگر بگذرند و تا این حدّ به یک

ـه ترند!! شما چبخیل یل هستند پس نسبت به جانشان حتماقدر بخنسبت به مال، این گونه ب
قدر گذشـت گویید که آماده قیام مسلحانه و جهاد و شهادت هستید؟ شما که اینمن مى

ـد مالى و برادرى دینى ندارید آیا براى نثار خون خود در راه اصالح جامعه بخیل تر نخواهی
ها در منطقه، صندوق مشترکى داشتند که گفت بچهبود؟! رفیقى داشتیم که شهید شد. مى

ـه الزم داشـت از آن چه داشت در آن مىهر کسى، هر  ریخت و هـر وقـت هـر چ
گذاشت و چه برداشت؟ و من که پرسید که چه کسى، چه داشت و کسى هم نمىبرمى

ـه و در دوران دانشـجویى،  در حال و هواى جبهه و فرهنگ صلواتى بودم، در پشت جبه
ـه مـىهایم پیشنهاد این کار را دادم، ولى همواره مىدر خوابگاه به هم اتاقى ـد دیدم ک بای
ـه چیزى بگذارم و یک بار هم چیزى نیست که من بردارم و دیدم آن روال فرهنگـى ک

ـدا  بهه در ما بهج ـا داریـم عیـب پی وجود آورده بود، در حال عوض شدن اسـت!! و م
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ـه بـود کنیم!! و گویا خودم نیز کممى کم حال این کارها را ندارم. فرهنگى که در منطق
کـرد و آوردند ابتدا بین همه توزیع مـىکرد که فرمانده لشگر وقتى غذا را مىایجاب مى

 داشت.براى خود برمىماند، آخر سر، چیزى اگر مى
ـه و حکومـاین نمونه  ت اى از همان فرهنگ مهدوى است که وقتى در سطح جامع

ـاور مى ترین معجزات در آن جامعه، اتّفاقنهادینه شد، اگر به شما گفتند که بزرگ افتد، ب
ـاید ها را ندیده بـودیشود. ما اگر این انقالب، جنگ و این بچهکنید و نگویید که نمى م ش

ـا ها را ساختهها اساطیر است و این قصهگفتیم مفاد این روایتاى از ما مىعدّه اند تا براى م
ـین  ه واقعاکشد. ما دیدیم کسانى را  شود والالیى بخوانند، ولى دیدیم و دیدید که مى چن

 بودند و همین گونه رفتار کردند. 
ـه امـروز، مـردم در آسـودگى و در روایت دیگرى حضرت مى  کـم  گویند ک

ـا حـاند و ما روابطى عادى داریم که صد در صد اسالمى نیست و در عین مسئولیت ال ب
ـا بریم و قوانین را بهکنیم، از یکدیگر ارث مىیکدیگر ازدواج مى ه کـطور نسبى، هر ج

ط دى و خلـود، اما این وضعیت عاشکنیم و هر جا نرسد اجرا نمىزورمان برسد، اجرا مى
اما «ه است نیامد (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)واهد بود که مهدىو باطل، تا وقتى خ حق

ـه نیم وقتى او بیاید و قیام کند این اوضاع. »اذا قام القائم جاءَت المزاملـۀ ـد کنـونى ک بن
ـانىسازیم، بهسوزیم و مىداریم و مى ـبات انس ـید و روال مناس  زیـرورو پایان خواهد رس

د شخواهد  گانگى در همه ابعاد زندگى، آن روز برقرارترازى و مساوات و یشود و هممى
ـدون  ومانعتى دارد بدون هیچ مکند و به اندازه نیاز برمىو برادر دست در جیب برادر مى ب

 هیچ شک و سوءظنّى. 
کشد و کس علیه دیگرى نقشه نمىآن روز، همه چیز، مال همه است. آن روز هیچ 

ـه همه به فکر یکدیگرند و برادرى فقط د ر لفظ نیست، بلکه برادرى به معنى واقعى در هم
شود که ما برادر باشیم شود و دیگر جیب من و تو ندارد چون نمىابعاد زندگى تثبیت مى
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ـاى  ـه معن اما یک برادر، گرسنه و برادر دیگر، سیر باشد. این برادرى نیسـت، بـرادرى ب
ـا هـم قـواقعى، آن برادرى است که همه با هم، سیر شوند و اگر به ـافى نیسـت ب در ک

 گرسنگى بکشیم.
ان در سطح جه (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشـریف)اتّفاق دیگرى که در حکومت مهدى 

ت از خواهد افتاد توزیع عادالنه ثروت در دنیاست که در این خصوص هم، یـک روایـ
ـلم)(صلى اهللا علیه وآلها روایت مشابه، از پیامبر اکرمباب نمونه از میان ده ـه نق ه وس ل کنم ک
مـوال و ا »حاحاًیُقسِّمُ المـالَ صـِ «بیاید:  (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)فرمود وقتى مهدى

ـه؟یع کند. یکى پرسید: آقا، صحاحام مىها را در جهان به طرز صحیح، تقسیثروت  نى چ
 یکسان به همه بشریّت.السّویۀُ بین الناس:  فرمود:
 اشند!اى کمتر انسان بتر و عدّهاى، انسانعدّه چنین نخواهد بود که از حیث حقوق، 
در روایت دیگرى آمده که اموال را چنان تقسیم خواهد کرد و ثـروت در سـطح  

ـه  ـات، یافت جهان چنان توزیع خواهد شد که در همه دنیا یک انسان گرسنه و محتاج زک
ـا ت، مىفرمودند که پول در دس. »همحتاجاً الى الزّکا حتى ال ترى«نخواهد شد؛  گردى ت

ـه  یک مستحقّ فقیر پیدا کنى و به او انفاق کنى اما کسى را در زمین نخـواهى یافـت ک
ه توزیع ثـروت گرسنه باشد!! کسى نیست که از تو بگیرد. این هم در واقع، توصیف نحو

بشریّت خواهد بود. شما ممکن است بگویید اکنون هم شاید یکى  و سطح رفاه براى کل
چنین نیسـت و امـروز  کنم اوالشند؛ اما به شما عرض مىچنین با ایندو شهر در جهان 

هاى که آن رفاه هم در نتیجه ظلم و فاصله رغم اینعلى -ترین شهرهاى دنیا حتى در مرفّه
ـهرها نیـز هـزاران  -وجود آمده است طبقاتى جهانى به ـان ش در عین حال، حتى در هم
ـان حرومترین امکانات زندگى مشهروند از ابتدایى ـار خیاب ـنگى در کن ـاه از گرس اند. گ

ـه هستند عالوه بر این» خوابکارتن«میرند و مى ـهروندان درج که همان رفاه بعضى ش
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ـه بخشهرها را هم باید دید به قیمت حقیک، در همان ش ـایى از بشـریّت کشـى چ ه
 حاصل شده است.

ـد مى ا روایتفاصله طبقاتى به معناى دقیق کلمه در سطح جهان وجود دارد، ام  فرمای
بدون ظلم  ، این رفاه در همه شهرهاى جهان،(عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)در عصر مهدى

ـتغنى و بـى ـه بشـریّت، مس ـاز به دیگران و بدون تبعیض، جریان خواهد یافت و هم نی
ـان نیـزمى  شوند. پس یک انقالب عمیق طبقاتى در عرصه توزیع ثروت در سـطح جه

هـر  الصـواى نخواهد بود. ادیگر فقیرى نخواهد ماند، انسان گرسنه گیرد کهصورت مى
ـاانقالب اگر نتواند در سیکل گرسنگى، و ـاعىا قفه ایجاد بکند، یک انقـالب عمیق  جتم

 افتاد. نیست و چیزى کم دارد. انقالب حقیقى و تمام عیار، آن زمان اتّفاق خواهد
، در ریف)اهللا تعالی فی فرجه الشـ(عجل از طرفى یک انقالب حقوقى نیز به دست مهدى 

ـدو هم ردیف شدن ه هاناسطح جهان، در جهت برابرى انس ـد.  مه مردم پیش خواه آم
ـان بـودم و گوید: روزى خدمتمى السالم)(علیهعمّار، از اصحاب امام صادقبناسحاق  ایش

ـهایشان از تساوى مردم و حقوقى که مردم برگردن یکدیگر دارند و حواسشان ن  یست ک
ند یگر داریکدها نسبت به چه حقوق سنگینى نسبت به یکدیگر باید ادا کنند و چه وظیفه

ـلم)این که پیامبر گفتند، مثالسخن مى ـهفرمـود اگـر در خ (صلى اهللا علیـه وآلـه وس  اتان
ـه از هـات گرسنه است تو خود را مسلمان مپندار یا تا چهـل خااى و همسایهخوابیده ر ن

ـه آنب مىطرف، همسایه تو محسو شـب  شوند و از حال آنان باید خبر داشته باشى ک
یر سـخوابند و تـو اى را بشناسى که در آن شهر، گرسنه مىگرسنه نباشند و اگر خانواده

ـه گهستى، از ما نیستید یا اگر انسان مریضى، مفلوکى و از راه مانده ـهاى دیدید ک اى وش
ـتید وور مىارش عبکنید و از کنافتاده و به او اعتنا نمى ـا نیس ـد از م ـا..کنی ـدم ام  م. ، دی

 گیرد.ا را مىشوند که خالصه حال مهمین سنخ مسائل را متذکر مى السالم)(علیهصادق
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ر حقـوق یعنى حالم گرفته شد و دیدم که: واى، چقد »دخلنى من ذلک امرٌ عظیم« 
ه نـوع ا چنسبت به یکدیگر به گردن ماست و چقدر وظیفه داریم که غافل هستیم پس م

ـیم، پـس گویید ما عمل نمىمسلمانى هستیم؟ عرض کردم آقا بیشتر آنچه را شما مى کن
 مان فاسد و تبهکار هستیم؟ آیا همه

ذلک  انما«ى است و چه گفتیم الگوى کامل جامعه اسالمفرمودند: آن السالم)(علیهامام 
ـام آخـاى است که پـس اهو این جامع» (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)اذا قام القائم ر ز قی

گرفت،  یابد و همه این تحوّالت در جامعه بشرى عاقبت صورت خواهدزمان، تحقّق مى
ـما هاناآرم وحال، این امور، همین امروز هم جزاما در عین  گـر مـؤمن اى ماست و ش
ـازمانتوانید باید چنین رفتارى داشته و چنین جامعهجا که مىهستید تا آن د؛ دهیـ اى را س

قـوق، حفتار و رنخواهد شد، اما این   هانى و در این سطح که گفتم، فعالگرچه در ابعاد ج
 »ووههم و یُقـَّوجب علیهم اَن یُجَّهِزوا اِخـوان«االمکان واجب است همین امروز هم حتى

ـعف واجب است که همه با هم کمک کنند و یکدیگر را تقویت کنند و هیچ کس ض
ـیچدت عمیق انسانى بهدیگرى را نپسندد و یک وح ـه شکسـت وجود آید، ه کـس ب

اش نگیـرد ندهخکه کسى ناراحتى یا مشکلى دارد یا از پا در آمده، دیگرى نخندد و از این
سـالم ها مفاد مکتـب او غم هر کسى، غم همه، و شادى هر کس، شادى همه باشد. این

ـدهمودنفر السالم)(علیهفرمود. امام السالم)(علیهاست که امام باقر آل اسـالم، د که در جامعه ای
ـیچ کـس فرامـوش انسان ضعیف، خانواده ضعیف و انسان فراموش شده، نخواهد بود. ه

ـهگذارد که فقیر، فقیر بماند و اسم اسالم هم برده بشـوشود و اسالم نمىنمى ایـن  د و هم
 شود.هاى طبقاتى در نوردیده مىفاصله
ـریف)ىدست مهدانقالب اجتماعى دیگرى هم به  صـورت  (عجل اهللا تعالی فی فرجه الش

خواهد گرفت. در روایت آمده، در عین حال که همه بشریّت مرفّه خواهد شد و انسان 
که اى نخواهد بود، روح سودپرستى و خود محورى نیز برانداخته خواهد شد. اینگرسنه
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این سیره دیگر  توانم از دهان دیگران بقاپم و خود بخورم،هر چه بیشتر بخورم، و تا مى
برقرار نخواهد ماند و برخواهد افتاد. خیلى جالب است که سطح باالى رفاه باشـد و در 
ـان  عین حال، مردم، حیوان نباشند. همه، مرفه خواهند بود، اما حیوان نخواهند بود و پایش

کننـد. ایـن فرهنگـى اسـت کـه گذارند و اسراف نمـىرا روى کول یکدیگر نمى
 در سطح بشریّت ایجاد خواهد فرمود.  الی فی فرجه الشریف)(عجل اهللا تعمهدى
 »ربح المؤمن على المؤمن رباً«پرسیدند: روایتى رسیده که  السالم)(علیهاز امام صادق 

ـدیگر یعنى شنیده ـا از یک ایم که اگر مسلمان از مسلمان سود بگیرد، رباست و بنابراین، م
ـایى  السالم)(علیهست؟! امامنباید در معامالت سود بگیریم، آیا چنین ا فرمودند: تا آن قیام نه

سود گرفتن به هـر «که صورت نگیرد سود در حدّ مشروع و محدود، جایز است، اما این
ـالی فـی فرجـه الشـریف)دست مهدىاى است که به، مربوط به جامعه»اندازه، ربا باشد  (عجـل اهللا تع

ـد د و همه به یکدیگر سرویس مىگیرنجا از یکدیگر سود نمىساخته خواهد شد، آن دهن
کند و ایـن کنند. آن یکى، مشکل این یکى را حل مىرسانند و کمک مىو خدمات مى

ـادى کند و یک نظام انسانى، مستقرّ مىیکى، مشکل آن دیگرى را حل مى شود. همه ابع
د که آیرا که در روایات آمده است، کنار هم بچینید، چیز بسیار با شکوهى از آب در مى

ـدنى دها، بهبینانه نیز هست. البته، تکامل در این اندازهدر عین حال، واقع ـا ش ـال م ست امث
ـتى یعنـى  آرمان اسالمى است و ثانیا نیست، اما اوالً ـد. روح سودپرس ـد ش عملى خواه

شخصى و خودخواهى برچیده خواهد شد.  طلبىدارى، بخل، حرص، زیادهمایهفرهنگ سر
ـدوز و هـم ما مردم، هـم ثـروتفرهنگ اغلب دنیاست و همه  چه اکنون،یعنى چنان ان

ـتیم و گدا صفت و پول پرستیم و در عین حال، هر چه هم داشته باشیم باز گدا صفت هس
شـود و آب تر مىکوتاه» بده«شویم. یعنى دستِ شویم، فقیرتر مىهر چه ثروتمندتر مى

ـد کارى بزرگ مى فرجه الشریف)(عجل اهللا تعالی فی گیریم، اما مهدىرود و فقط مىمى کن
ـه هاى بىکه مردم، همه مرفّه خواهند بود، اما نه مرفه ـتى ک درد و اهل بخـل و سودپرس
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اندوزى و گداصفتى و حسادت، حکومت کند! این حالتِ توأمان ثروت هاآنحرص بر 
یعنى سودپرستى و همان فرهنگى است که امروز » اصالت ربح«در واقع، همان فرهنگ 

ـا ه مىدارى لیبرال است که در دنیا تئوریزکند. فرهنگ سرمایهرالیزم ترویج مىلیب شود ت
 جهانى شود و ارزش جهانى باشد، همان اصالت لذّت و سود و خودپرستى است. مثال

ت رانى اسـالزّمان، یک انقالب امنیتى و انقالب عمبعد دیگر در نهضت جهانى آخر 
 کنم که آمدهانقالب امنیتى، دو روایت نقل مى که مضمون برخى روایات است. از حیث

ـه شـ، یک پیرزن به تنهایى از (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)است در دوران مهدى رق ب
د او پدیـ که هیچ مشکل امنیتى براىآنکند بىغرب دنیا و به هر جا که بخواهد سفر مى

ـثالکـ -ى است که یک دختر جوان آید یا در روایت دیگر برابـر خشـونت و  در ه م
 اى به گوشه دیگر دنیا سفر خواهد کـرده تنهایى از گوشهب -پذیرتر است تهاجم، آسیب

ـین امنیتـى را آنبى ـد، چن ـان،دکه هیچ نوع تهدید علیه امنیت او وجود داشته باش  ر جه
 حاکم خواهد کرد.  (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)مهدى
، )رجه الشریف(عجل اهللا تعالی فی فاز اقتدار مهدىدر روایت دیگرى آمده است که بعد  

ـدریج، نحوى که مردم به افتد، بهترس و وحشت از جهان برمى وش را فرامـ» تـرس«ت
 برند که ترس چیست؟!! کنند و از یاد مىمى

ـددر باب انقالب عمرانى نیز روایت شده که زمین اینک مرده است و به دس  ه ت او زن
ـدى و آباد خواهد شد یعنى ـل اهللا اینک هنوز دنیا آباد نیست. در عصر مه ـی ت(عج ـالی ف ـه فع رج

ـین  الشریف) ـه غمگ  وصفا و شادابى بر همه جوامع بشرى حکومت خواهد کـرد و جامع
غم و  ت البتهاى غمگین و عصبانى نیسعصبانى دیگر نخواهد بود، زیرا جامعه دینى، جامعه

ـادى  ـد داشـت وشادى انسانى بر آن حاکم است، اما غـم و ش  حیـوانى وجـود نخواه
ـه و آهایش از نوع شادى انسانى است نه شادى حیوانى و به قیمت لِه کردن بشادى زار قی

 شویم. گونه شاد مىدادن دیگران و خوردن حقوق دیگران. چون بعضى از ما فقط این
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به  شریف)(عجل اهللا تعالی فی فرجه الدر روایت است که مفهوم حقیقت شادى را مهدى 
 .اهند شدگوید: مردگان نیز در گور شاد خوارمغان خواهد آورد و در روایت دیگرى مى

  ور است.شاد، انسان منبسط و انسان راحت، فقط در زیر سایه عدالت، قابل تص انسان
 ینه خواهد رفتکهم نقل شده است که وقتى مهدى بیاید  السالم)(علیهاز حضرت امیر 

اى، چ سینهو در هی ها شسته خواهد شدها از سینهکینه »العبـاد لَذهبتِ الشَّحناءُ من قلوب«
شـوند و ار مـىحیوانات نیز با هم سازگ: »اصطلحت البهـائم«اى باقى نخواهد ماند و کینه

ـد این بسیار جالب است یعنى از صلح جهانى حتى در حدّ صلح در طبیعت سخن مى گوی
را چـدیگر  اشنداند و وقتى  سیر برسنهزیرا حیوانات، اغلب دعواشان براى آن است که گ

ـاز بـرند؟ حیوانات مثل آدمیزاد نیستند. ما اگر سیر هم باشیبه جان یکدیگر بپ ـان م ب ه ج
وران د. در دپریم. اما حیوانات وقتى سیر باشند دیگر کارى به یکدیگر ندارنـیکدیگر مى

 رسند. مى، حیوانات نیز به سازگارى (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)مهدى
ـالپس انقالب آخرالزّمان، گرچه انقالب بزرگ و خونینى است، اما هرگز بـ   ه دنب

ق ى این انقالب موفهاناکینه توزى نیست، بلکه در پى کینه سوزى است و یکى از آرم
ـا کـ شویى در جهان است و طبع حیوانات را نیز به ایندر سطح جهانى، همین کینه ه معن

  دهد.عرض شد، تغییر مى
ـد: همین روایت، سپس به مسئله امنیت و آبادى جهانى اشاره مى  ى تمشـى «کن حتـَّ

ـین ک زن بهی: »باتالمرأة بین العراق الى الشّام و ال تَضَعُ قدمَیْها اِالّ عَلَى النّ ـایى ب تنه
رود و ىمعراق تا شام که همه، بیابان خشک و خطرناکى بوده و هست، در امنیت کامل 

راى ل نیز بـرویند و امنیت کامها مىارد جز بر سبزه، یعنى همه روییدنىگذقدمش را نمى
ـهزن، تأمین است، به نگـران  نحوى که همه زیورآالت یک دختر به همراه اوست، اما ن
ـیاى است و نه نگران هجوم انسان درندههجوم حیوان درنده کـس چاى. نگران هجـوم ه
 یت همگانى است.معنى آبادى کامل و امننخواهد بود. این به
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ـارفى و انقـالب در معرهم  فـت چنین انقالب در درك دین، یعنى یک انقالب مع
 اوج (عجـل اهللا تعـالی فـی فرجـه الشـریف)شود. شناخت دین در عصر مهدىدین، واقع مى

 شود.گیرد و متحول مىمى
ى انکند متأسفانه کسکه وقتى حضرت قیام مى السـالم)(علیهروایتى است از امام باقر 

کنند یعنـى بـا ىایستند و علیه ایشان به قرآن!! استدالل مدر جهان اسالم در برابر او مى
بـر  گویند کـار شـماایستند و مىمى (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)قرآن جلوى مهدى

ابـر گوید: چنانکه کسـانى در برخالف شرع است!! این روایت بسیار جالب است. مى
نیـز  ریف)ی فرجه الشـ(عجل اهللا تعالی ف، در برابر مهدىایستادند ه وآله وسلم)(صلى اهللا علیپیامبر

ـلم)و(صلى اهللا علیه وآله هایشان در برابر پیامبربا بت هاآنایستند اما مى و این عدّه  ایستادند  س
ـام  ه!! چه بخواهند به مهدى، آموزش قرآن بدهندایستند و مىبا قرآن در برابر مهدى مى ن

 دیـن را ر دینى، چه به نام متولّى رسمى دین و روحانى؛ کسانى که نه حقیقـتروشنفک
ـیلى بـراى دیـشناسند و نه خدمت معارفى به دین مىدرستى مىبه ـه یـک س ن کنند، ن

 خورند اما سر سفره دین حاضرند بنشینند. مى
نـد و از اعتقاد ندار ااست که اینان که خود عمیق السالم)(علیهدر روایت از امام باقر 

ه کـر شوند خواهند مرید پیدا کنند یا مشهوآیند یا مىسر دنیاطلبى به سراغ دین مى
ت د یا تحپرداز دینى هستند و کشفیات و قرائت جدیدى درباره دین دارننظریه مثال

ف، چـه کند چه آن طـرعنوان دفاع از دین یا هر بهانه و توجیه دیگرى، فرقى نمى
ـازارگرمى مـىباز مىاین طرف، هر کسى که دکان  ـا کند و به اسم دین ب کنـد، ب

 گیرد. افتد هر چند که قرآن هم در دست مىدر مى (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)مهدى
ـیده  السـالم)(علیهروایت دیگرى هم به همین مضمون از امام صادق  ـه ارس سـت ک

دست ایشان ، بهر دوبهات، هها و شگرى و انقالب علیه بدعترىانقالب علیه جهل و قش
 گیرد. صورت مى
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ـدا را  وبه جنگ او خواهد آمد » جهل«فرمایند: مى السالم)(علیهامام صادق  او دیـن خ
کنند زیرا ىمگونه که نازل شده بود به شما خواهد آموخت، ولى کسانى او را انکار همان

ـدجاى خود باز خواه اند که او همه را بهدر دین خدا تغییراتى داده ـی د گردان رهاى و تفس
ـد خرا، از دین بیرون  هابدعترا، همه انواع  هابدعتغلط از دین را برخواهد انداخت.  واه

شان مبارزه ه با ایداران از نوع ارتجاعى یا روشنفکرى، همگذاران و مغازهراند و البته بدعت
ـان در مـىمى ـه در روایـت اسـت بعضـکنند و گاهى چنان اساسى با ایش ـد ک ى، افتن

ـازهرا متّهم مى (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)مهدى ـه کنند که دین ت و ااى آورده و آنچ
یـزى مـن گویند این اسالم نیسـت، چمى». یاتى بدینٍ جدیـدٍ«گوید، اسالم نیست!! مى

فاهیم درآوردى و بدعتى است که آورده و دین جدید است، ولى واقعیت آن است که م
ـتکارى قدرى در افکاردینى به ـان اسـالم، دس و  عمومى و در افکار خصوصـى، در جه

، الشریف) (عجل اهللا تعالی فی فرجهتحریف و تفسیر به رأى شده که یکى از مشکالت مهدى
 بازخوانى دین اصلى براى مردم است.

ـالی فـ(عجـل اهللاید که قرآن حقیقى و اصلى نزد مهدىکه در روایات خواندهاین  ـه  تع ی فرج

ـه قراست  الشـریف) ـه و وقتى او بیاید قرآن را خواهید یافت. منظور، آن نیست ک آنـى ک
ا ست منتهاجا و نزد ماست، قرآن جعلى و بدلى است، خیر، قرآن، همین قرآن اکنون این

ـدهاى قرآنى و تفسیر درست قرآن را ایشان به بشمفاهیم حقیقى قرآن و اصالت  ر خواه
ـدفهمىآموخت و عملى خواهد کرد و اِالّ قرآن، ه  از ایـن مین قرآن است. گروهى با ب

آن است، قـرمقبیل روایت، نتیجه گرفتند که شیعه، معتقد است این قرآنى که اکنون نزد 
ـین که معناى این روایات، این نیست. جسـم قـرآن، هکامل و واقعى نیست، حال آن م

ـان ـد و قرآن است اما روح قرآن، در واقـع، ایش ـان ان ـین علـت، ایش ـه هم ـاید ب ا رش
 کنند.القرآن خطاب مىشریک
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ـه و انقالب دیگر، انقالب فرهنگى است یعنى عالوه بر انقالب علمـى و فـن  آوران
و  لشـریف)(عجـل اهللا تعـالی فـی فرجـه اعقالنى، انقالب عظیم فرهنگى نیز در دوران مهدى

ر راشریّت قمعلومات و اطالعات جدید در دسترس ب افتد و اصوالست ایشان اتّفاق مىدبه
نـزد  گوید: همه معارفى که اکنـونگیرد. این روایت هم روایت جالبى است که مىمى

ـا خواهد آورد (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)بشر است در برابر معارفى که مهدى و د، تنه
عـم از حرف است یعنى همه این معارفى که امروز در اختیار بشر اسـت (ا 27حرف از 

حـرف  25حرف است و اغلب معارف، یعنى  27رف از معارف دینى و بشرى)، دو ح
عرفتـى، دیگر را او به بشریّت خواهد آموخت و این جز یک انقالب عظیم فرهنگى و م

سواد هایش، هنوز کممعنى است که بشر کنونى با همه پیشرفت چیزى نیست. زیرا بدین
زى در ترین سطح علمى این بشر در حکم نهضـت سـواد آمـوشود و عالىمحسوب مى

اد هان ایجدر سطح ج (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)برابر آن دانشگاه عالى است که مهدى
 خواهد کرد.

ـالی فـی من در پایان عرایضم، راجع به خصوصیات اصحاب مهدى  رجـه ف(عجـل اهللا تع

 ف)ه الشریی فی فرج(عجل اهللا تعالاى بگویم. در روایاتى، راجع به یاران مهدىهم نکته الشریف)
 توضیحاتى آمده است که بد نیست یکى دو نمونه را مرور کنیم. 

، مردمى (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)اى نقل شده که فرمود: قبل از قیام مهدىجمله 
ـد وخیزند و در راستاى اهداف مهدى، قیام مىپا مىاز شرق به ـام  کنن ـه را بـراى قی زمین

هاى دیگرى شبیه این نیز یث جالبى است و نمونهکنند که حدکم آماده مىجهانى او کم
ـانى و اسـالمى، و هست که نشان مى ـاّم انس دهد این مقدمات و در واقع، خودآگاهى ع

ـه وجـود  نوعى آمادگى در افکار عمومى براى انقالب جهانى علیه ظلم جهانى کم کم ب
ـاخواهم اصرآید. نمىمى ـه ا ار کنم که این قبیل روایات، حتم ـاره ب نقـالب ایـران و اش

ـاع  وضعیت کنونى دارد، ولى هیچ بعید نیست و شما همین جهـت حرکـت را در اوض
ـابینید و احساس مىمى ـده کنید و اگر افکار عمومى دنیا را نسبت به قـرون ش نزده و هف
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ـاجهان کنونى در اثر همین  مقایسه بکنید، واقعا ـال  ارتباطات و به دالیل دیگر، واقع در ح
آید که ناگهان همه، یک وعى اجماع است و آمادگى خاصى پدید مىنزدیک شدن به ن

ـال  ـه، یـک ح چیز بگویند، همه دنیا یک برداشت کنند و به همه دنیا در برابر یک واقع
ـهر،  که شش قرن پیش، ده قرن پیش اصال دست دهد. حال آن چنین نبود و شهر به ش

ـین صداى کسى به گوش کسى نمى ـات و اتّفاقرسید، اما اکنون شاید هم ـاى ارتباط ه
ـا از نـوع  ـدن، منته سیاسى که در دنیا افتاده، زمینه را براى همان گلوبالیزیشن و جهانى ش

 دارى غرب، آماده کند. اش نه از نوع سرمایهمهدوى
 عنـى اسـتمبه همان  گویم دقیقاآمده است و البته نمىچنین اشاراتى در روایات هم 

ه نحـوه بـشما این روایت را که راجع  زنم. مثالتى مىم ولى چنین حدسیاگویکه من مى
ن از تـ 313عمل و ارتباط اصحاب حضرت است، مالحظه کنید. اصحاب ایشان که ابتدا 

ـا 313اند و برخى عجم هستند، این نژادهاى گوناگون ـلى نهضـت جه ـادر اص نى تن، ک
ـه دوم پـس اهستند که طبق روایات، به سرعت گسترش مى ـد و در مرحل ـتادیابن  ز س

ز آن ه بعد اگیرند که حلقمرکزى، در ستاد عملیاتى نهضت جهانى، ده هزار نیرو قرار مى
 گیر است. نفر، همین ده هزار نفرند و حلقه بعد هم قیام عالم 313
اند ، جوانان)(عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریفدر روایتى آمده است که اغلب یاران مهدى 

فر، ن 313خصوص آن گوید میان اصحاب مهدى، بهو مى که این هم روایت جالبى است
 ل هـم درپیرمرد و پیرزن بسیار کم و تک و توکى مثل چاشنى غذا هستند که این تمثی

ـا را ن مىتوان دنیا را تغییر داد و با جوانا، مى»جوانان«روایت است. یعنى که با  تـوان دنی
 ، انقالب جوانان است.شریف)(عجل اهللا تعالی فی فرجه الجوان کرد. انقالب مهدى

ـاتى در روایات دیگرى، ابزار و تسلیحات یا فن  ـلیحا وآورى ارتباطاتى، تبلیغ تى تس
د هزار و چهارصـ ها را در آن زمان و مردماصحاب حضرت توصیف شده است که این

 فهمیم. تر مىشدند، اما اینک ما راحتشنیدند شاید خیلى متوجه نمىسال پیش وقتى مى
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ـه  یف)(عجل اهللا تعالی فی فرجه الشـرپرسد: اصحاب مهدىدر روایتى، کسى مى مثال  ک
ـد؟ رتباط داکنند چگونه از این سوى دنیا به آن سوى دنیا با یکدیگر انقالب جهانى مى ارن

ـثال جنگـى در مبیعى بود، چون او مىاین سؤال در آن عصر، بسیار ط ـه م ـه دید ک نطق
ز دهد دو روبخواهد پیغام به واحد عملیاتى دیگر که مىشود و این واحد العرب مىهجزیر

ـان رتباط ماباید با اسب برود تا خبرى را برساند. پس طبیعى است که از نحوه و سرعت  ی
ـانى راکه چگونه فرماندهى یک عملیات وسیع جنیروهاى جهانى مهدى بپرسد و از این  ه

ـا رکه نمى )السالم(علیهامام احتماالً کنند؟ در پاسخ،تنظیم مى ـانهتوانند از هواپیما ی ـایى س ه
ـاآن رى بـراىهاى ارتباطاتى با آنان سخن بگویند، لذا تعبیچون تلویزیون و سایر رسانه  ه

الی فـی (عجـل اهللا تعـگویند اصحاب مهدىجا مىکردند که آنان بتوانند درك کنند. یک

ـان در شـرقنحوى که یکى ابا هم ارتباط رویاروى دارند، به فرجه الشریف) اسـت و  ز آن
ـد: گوید. در روایـت دیگـرى مـىبیند و با او سخن مىبرادر خود در غرب را مى فرمای

خواب یا در نقاط مختلف جهان، شبى به رخت (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)اصحاب مهدى
ـتبینند که اینروند و اطرافیانشان صبح مىاتاق خوابشان مى  313 ند و هـرها در خانه نیس

اند. شخصى سؤال مالحرام آماده آغاز قیااللَّهنفر، صبحگاهان در مکه، جمع هستند و در بیت
ـه مکـها آخر چگونه کند که اینمى ـان ب ـد؟ ه مـىبه این سرعت از اطـراف جه آین
ـاره تپرند. شاید این گویند: آنان در میان ابرها مىمى السالم)(علیهامام ـابیر، اش ـین بـع ه هم

ـهد که اکنون عادى و براى بشر، فهمیدنى شده است و شاید هـم اتجهیزاتى باش ـاره ب  ش
ـاقدر اختیار آنان است و یا حتى اشاره به  ترى که انحصاراتجهیزات پیشرفته وراى درتى م

دنیا یا  ق و غربطبیعى باشد و این پریدن در میان ابرها یا مکالمه با صدا و تصویر در شر
تـر تر و ممکـنه جمع شدن، امروز براى ما مفهومر مکشبى تا صبح از اطراف جهان د از

 است. 
 شـریف)ی فی فرجه ال(عجل اهللا تعالهایى که از یاران مهدىکه در کنار توصیف نکته دیگر آن 

 کنم. هایى نیز شده است که من چند نمونه را عرض مىشده، توصیه
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ـا  کنیم و کنند که در عصر غیبت چهعرض مى السـالم)(علیهبه امام صادق  تکلیف م
ـد، چسبید و رها نکبا دو دست، به معیارهاى دین ب«گویند: مى السالم)(علیهچیست؟! امام نی

ـاى مکتبـى را ها و دشمنىفرماید: خطّ دوستىپرسند: دیگر چه؟ مىتقوى بورزید. مى ه
ـدتاناشد، بـراى عقخاطر دنیا و منافعتان نبهاتان بهها و دشمنىحفظ کنید. دوستى و در  ای

ـمنىو عدل باشد، براى توحید و عدالت باشد، دوستى مسیر حق ـاى مکتبـى، ها و دش ه
ـا او  همان تولّى و تبرّى است یعنى خط را حفظ کنید و مدام از خدا بخواهید که ـده: نت یام

 و شک من بلغزم توار بدار و مگذاردل مرا بر دین خود اس »دینِک ثبّت قلبى عَلى«خدایا 
 ض بشود. کنم و مسیرم عو

در  ما از هـم اکنـونچه را گفتم انجام دهید، شاگر آن«فرمود:  السالم)(علیهسپس امام 
 »اردوگاه او هستید.

ـد ریف)(عجل اهللا تعالی فی فرجه الشپس نگویید که معلوم نیست در زمان ما مهدى  . بیای
 اصـول دیـنو  هاارزشدر همان عصر خود، این پرچم را زمین مگذارید و تا او برسد به 

ـه غـرب و شـرق و گـرىچنگ بزنید و تحت تأثیر این هوچى ـانتاژهایى ک ـا و ش ه
 کنند، قرار نگیرید. هاى مختلف مىایدئولوژى

ـم خیلـى معنـ السالم)(علیهروایتى هم از امام صادق  ـه آن ه دار اسـت. ىاسـت ک
بــا پــرچم جنــگ بــدر، پیــراهن  (عجــل اهللا تعــالی فــی فرجــه الشــریف)مهــدى«فرمــود: 
   »آید.مى السالم)(علیهو انگشتر سلیمان السالم)(علیه، عصاى موسىالسالم)(علیهیوسف

ـان هادامه  دهد که چگونهاین روایت، ارتباط این نهضت با نهضت انبیا را نشان مى  م
ر است و حتى اگ پیشین است. این همان خط السـالم)(علیهمءهاى همه انبیاها و آموزهنهضت

 مادین نیست.ست که نادین باشد، باز هم این مفاد را دارد. البته اصل بر این اآن تعابیر، نم
  (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)مهدى یاران«گویند: مى السالم)(علیهدر روایت دیگرى امام باقر 

ـه  کنند و از شبى تا به صبح، خود را از آنبرخى در میان ابرها حرکت مى ـالم ب سوى ع
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دانند که هنوز پیوندند. مردم مکه امروز مىد و بدون قرار قبلى به یکدیگر مىرساننمکه مى
ـا  هاآناند (یعنى بحث حاالها نیست و هنوز اجداد دنیا نیامدهاجداد آن افراد هم به هم به دنی

ـیف مـىاند و صحبت از قرننیامده ـپس آن اصـحاب را توص ـد و ها بعد است) س کنن
شـوند، هاى آهن محکـم اسـت و متزلـزل نمـىچون پاره هاشانآنان، دل«گویند: مى
ـات ترسند و قدرت را در سراسر جهان و به سرعت در دست مىنمى گیرند، آنان امتحان

مردم، امـروز و «تن هستند. سپس فرمود:  313بزرگى پس خواهند داد و برگزیدگانشان 
همان خط قرآن است  کنند نپذیرید. خط ماروز، هر چه بر خالف قرآن از ما نقل مى آن

ـهید و اگر به توصیه ـد، ش ـا بروی ـانى از دنی هاى ما عمل کنید، حتى اگر پیش از قیام جه
ـانهمین جبهه به حساب خواهید آمد، گویى که در رکاب او بوده  اید. رحمت خدا بر آن

ـد. هـر که پیش از قیام مهدى ما، پیام این مکتب را زنده نگاه دارند و در آ ن شـک نکنن
، منتظر او باشد، با ما و کنار و به حق (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)رکاب مهدى کس در

ـلیم د، همانگوییم که وقتى او آمد تسلیم او باشیماست و به نسلهاى بعدى مى گونه که تس
 »اید، بهشت گوارایتان باد.شده (صلى اهللا علیه وآله وسلم)هرسول اللّ

 فرمایند: است که مى علیه وآله وسلم) (صلى اهللاروایتى هم از پیامبر 
ـمناناگر منتظر او هستید با دوستان او (یعنى عدالت خواهان) دوست و ب« او  ا دش

 »  دشمن باشید.

ـید. طرف و بىیعنى موضع بگیرید و در همان راه مجاهدت کنید و بى ـاوت نباش تف
ـان  ن خیلـىاین آقایا خواهیم به تاریخ نگاه کنیم.گویند ما از باال مىاى مىچون عدّه قدّش

ارى به کگویند ما خواهند به تاریخ نگاه کنند!! مىکوتاه است در عین حال، از باال هم مى
گویند: نه، مى )یه وآله وسلم(صلى اهللا علکنیم. پیامبرنداریم و از باال به جهان نگاه مى هاناجری

ـید،  طرفسنگر خود را پیدا کنید و به مسئولیتتان عمل کنید. بى ـد باش ون اگـر چـنبای
 طرف نیست. بیاید بى (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)مهدى



 

  72 ، ده انقالب در یک انقالبالشریف)فرجه فیاهللا تعالی (عجّلمهدي                

 »پارسا باشید تا او برسد.«گویند: مى السالم)(علیهنیز امام صادق 
 »  اشید.این انتظار، مسلحانه است، سالح تهیه کنید و آماده ب«گویند: نیز مى 
ه ان نشستیشکنند که روزى اصحاب، اطراف امىنقل  (صلى اهللا علیه وآله وسلم)از پیامبر 

ـه را پیش مـى (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)بودند و ایشان بحث مهدى ـند و ب کش
 گویند: اصحابشان مى

ـه مـرا  آنشما اصحاب من هستید، اما برادران من بعدها خواهند آمد. کسانى بى«  ک
ـا مان آوررند. شما مرا دیدید و ایآوهاى من ایمان مىدیده باشند به نبوّت و آموزه ـد ام دی

ود را دات صحیح خـآورند، آنان برادران من هستند و اعتقاکه ندیده به من ایمان مى هاآن
ـا دسـت پوپاس مى سـت دارند؛ بدان سختى که گویى خار مغیالن را در تاریکى شب ب

ـه ؤمنمانى در دور هاآندارند. شود، اما دست بر نمىکنند و دستشان مجروح مىمى اند ک
ایمانشان را حفظ  هاآنسوزان در کف دست است، اما داشتن آتشحفظ ایمان، چون نگه

ان هاى آخرالزّمدر تاریکى» مصابیح الدُّجى«هایند در ظلمات جهان کنند. آنان مشعلمى
ـما راکنند و به هر تن آنان، اجر پنمقاومت مى السالم)(علیهمدر راه انبیا ـد خواه جاه تن ش ن

 ».  داد
ـدرمى (صلى اهللا علیه وآله وسلم)گاه یکى از اصحاب پیامبرآن  ـما  گوید: ما در ب ـا ش ب

از  و بعضـى ما نازل شده اسـت ، کجا و کجا بودیم و آیاتى در حقبودیم، در اُحد بودیم
 ؟!هاآنم ازل شد، آنگاه چگونه ما یک پنجاهدر شأن ما ن آیات قرآن اصوال

ـده وآله وسلم) (صلى اهللا علیهپیامبر  ان تـر و مقاومـت آنـفرمود: زیرا شرایط آنان پیچی
ـما داند، ولى راه را ادامه مىتر است، آنان ما را ندیدهسخت ـان  ر شـرایطدهند و اگر ش آن

ر یک دا به هقرار گیرید معلوم نیست که شکیبایى و آگاهى آنان را داشته باشید. آرى خ
 ».  ش خواهد داداز آنان به اندازه پنجاه تن شما پادا
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ـد دیگویدمى السالم)(علیهکسى نزد حضرت امام باقر  ـاءاللّگـر ان: مهدى که بیای ه ش
م نسمان هشود و به اندازه یک حجامت و یک پاخود اصالح و رو به راه مىکارها خودبه

 دهند:پاسخ مى السالم)(علیهه. اما امام باقرریزد، الحمدللّخون نمى

ـه خونکه مىنه آقا. چنین نیست «  ـین نیسـت، بلک ـه گویى؛ هرگز چن ـا ریخت ه
ـراى پیغم ـرخواهد شد. اگر قرار بود امور، بى دردسر، اصالح بشود باید ب  (صـلى اهللاب

ـاندردسر مىبى علیه وآله وسلم) ـدان او شکسـت و پیش ـه دن ـدان ک ى او شد، اما ب
ـرق رقخدا سوگند که جهاد، ضرورى است و تا ما و شما در خون و ع شکافت. به ، غ

 »  نشویم، عدالت برقرار نخواهد شد.

ـه داد.یـک انقـالب یعنى انقالب، بازى  ـدّى اسـت و پشـت نیست. باید هزین  ج
 ماند و اصالح جهان، بادآورده نخواهد بود.اعتباریات، متوقف نمى

 گوید: مى 
ـانى ا (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)یاران مهدى« ـاس رزم جه تـن ز مدتها لب

ـاده و اهند کرد و جز لباس دخارج نخو ـوراك س ـز خ ـید و ج ـد پوش د بـرشت نخواهن
 »نخواهند خورد تا عدالت را در جهان گسترش دهند.

دهند بها مى هاى بزرگ را بهاو انتقام همه شهیدان تاریخ را خواهد گرفت و پیروزى 
ا بـذاکره نه به بهانه. هر کس علیه مقاومت حرف بزند و دعوت به سازش و مماشات و م

ه . خالصـریده استاند یا بت که سبیلش را چرب کردهالملل کند معلوم اسستاد ستم بین
 همین است.  السالم)(علیهمفهوم فرمایش امام باقر

 ، نقل است که فرمود: السالم)(علیههم از امام صادق 
ـان در نبرد جهانى، او مجبور به کشتن کسان بسیارى مى« شود به حدّى که نادان
ـرا  مهربان مىنیست واال (صلى اهللا علیه وآله وسلم)گفت او از نسل پیغمبر خواهند بود. چ

ـته دریزى؟ چرا در کوره جنـگ مـىخون این همه جنگ و ـیارى کش ـد؟ آرى بس م
ـرد  ـد ک خواهند شد تا راه برابرى و برادرى گشوده شود اما او در کشتار، اسراف نخواه
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ـرگ که کشته مى هانآگناهى را نخواهد کشت. و هیچ مظلوم و بى ـئول م ـوند مس ش
 ».  خویش هستند

ـانى  ـد نمـى این بدان معنى است که انقالب براى اجراى عدالت، با ستاد ظلم جه توان
ـارهشویم و شهید مىتعارف بکند و بگوید چند روزى درگیر مى ـا هـم  دهیم و باز دوب ب

ـنخوریم و یک شکاى مىنشینیم و با این مافیاى ظلم جهانى قهوهمى فکرى م، بحث روش
خت، اریخ ریکنیم و با مقدارى شوخى و لبخند، کار تمام است، نه! این همه خون در تمى

 این همه ظلم به بشریّت شد، دیگر هر چه شوخى شد بس است. ظرفیـت شـوخى بشـر
ـهتمام شد. دیگر با شما شوخى نمى ـافى کنیم، چون شما با سرنوشت بشـریّت ب ـدر ک ق

 شوخى کردید.
 مایند: فراست که مى السالم)(علیهیگرى از امام حسن عسگرىروایت د 

ـاریخى اسـت)، جا بهدر این »سوف«(در دوران فرزند من « در  معنى قطعیـت ت
 »  میان بشریّت، شمشیر و قلم حاکم خواهد شد.

 و شمشیرى که ضامن اجرایى عدالت و معرفت باشد. » عدل و معرفت« قلم 
ـلمو روایت است که او بین بند  ـلمان و غیـر مس ـه گان نیکوکار و بدکار، مس ان، ب

س از کند که این مربوط به ابتداى حکومت اسـت، چـون پـعدالت و مهربانى رفتار مى
تب دیگر ک هاى اصلى تورات و انجیل وشوند، زیرا ایشان با نسخهمدتى، همه مسلمان مى

ـان گـرو لمان ه گـروه مسـآسمانى با اهل هر دینى استدالل و احتجاج خواهد کرد و آن
 کند. شوند و او زمین را از عقل و دالیل روشن، مملوّ مىمى

ـام »فرج«در روایتى راجع به مفهوم   ـه یکـى از اصـحاب ام ـده اسـت ک ، نقل ش
ـالى به ایشان مى السالم)(علیهصادق گوید: آقا چه وقت باشد که فرج شما برسد و ما هم ح

ـدان،  نوایى برسیم. ما به نام شما بکنیم و به ـد، زن ـار تهدی ـما همـواره دچ و در رکاب ش
ـدالت شهادت، شکنجه، تعقیب و فرار از این شهر به آن شهر بوده ایم. ما براى اجـراى ع
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روید، در کوه و کمـر، اید و به هر جا مىها که دیدهزادهایم. (این امامسختى بسیار کشیده
ـا دفن است، این )السـالم(علیهمزاده یا مجاهدى از شیعیان اهل بیتامام ها کسانى بودند که ب

ـا بار تنهایى به راه مىکوله افتادند و این سو و آن سو، براى فاش گفتن حقیقـت، آواره ی
ـاس و بنـىتحت تعقیب بودند و جایى در کوه و کمر، گرفتار باند بنى ـه عب ـه و بقی امی

ـه دیـن شدند و کسانى بودند که براى دعوت مـهاى فاسد مىحکومت ـدور ردم ب و ص
ـدند و آمدند و در این کوه و کمرها شهید مىمى (صلى اهللا علیه وآله وسلم)انقالب پیغمبر ش
ـیدند). روایـت را عـرض مـىمصیبت مى ـام کش ـه ام ـاران ب ـه یکـى از ی کـردم ک

 کند: عرض مى السالم)(علیهصادق
ـیدیم.  ـما کش ـار ش ـدالت در کن  تـىمَ«آقا، ما دیگر خیلى سختى براى اجراى ع

ـرار وقت مىفرج شما چه »رج؟الف ـه وقـت برق ـما چ ـدرت ش رسد و حکومـت و ق
 ها رها شویم؟ شود تا ما هم نفس راحتى بکشیم و از مشکالت و سختىمى

 گویند: مى السالم)(علیهامام 
ـه !! اینکه تعبیر تو از فرج و قرائت تو از فرج با ما متفاوت استمثل این« طور ک
ـدن امکااى و براى بهشکمت را صابون زدهشود گویى معلوم مىتو مى ـات دست آم ن

ـا وباى، اما بدان آن فرجى که ما منتظرش هستیم و زندگى راحت، نقشه کشیده  راى م
ـا ـراى م ـا ب ـروع  یارانمان، آغاز مشکالت است. براى مردم، آغاز راحتى اسـت ام ش

 ».ها در اجراى عدالت استاى از سختىسلسله

 . فرمودند: هم با همین مضمون، روایتى نقل شده است) م)السال(علیهاز امام رضا(
ـرج شود که تو در انتظار سور و بساطى هستى و گمان مىمعلوم مى ـه ف کنى ک

ـا ما به ـروزى م معنى سور و بساط ماست، اما بدان که چنین نیست و حکومت ما و پی
ـی ـال، زم ـروت، آغاز مشکالت ماست. نیروهاى ستاد انقالب، خودشان به دنبال م ن، ث

ـدىرانت و این چیزها نمى (عجـل اهللا تعـالی فـی فرجـه توانند بروند و در حکومت مه
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ـر اند و براى خود، چیزى برنمىخادم مردم هاآن، الشریف) ـر س دارند که زودتر از بقیه ب
 سفره، حاضر شوند و سهمیه بیشتر بردارند چنین نیست. 

 فرمود:  السالم)(علیهچنین امام صادقهم 
ـاى بهتـین چیست که بعضىا« ـان  رهاتان منتظر دنی ـراى خودت ـردم  -ب ـه م  -ن

ـتاب مـىرسد؟! از شما مىگویید چرا فرج نمىهستید؟ و مى ـرا ش ـد؟ پرسم که چ کنی
ب مُـه الـىفَوَ اللَّه ما لباسُهُ الّـا الغلـیظ و ال طعا«خیلى تند نروید.   »الجَشـَ

ز جامه جهد پوشید خوا فرجه الشریف) (عجل اهللا تعالی فیخدا سوگند لباسى که مهدىبه
 لشریف)(عجل اهللا تعالی فی فرجه ارشت نخواهد بود و خوراك مهدىغلیظ و خشن و د

ـادهو ستاد اصلى فرماندهى ـد س ـان بای ـادهاش، ناگوار اسـت. آن ـوش و زیسـت و س پ
ـایینمتواضع باشند و سطح زندگى ـردم پ ـد. آرى در حکوشان از همه م ـر باش مـت ت

ـایین بکمان نباید بهتر از مردم زندگى کنند. باید در حدّ متوسط اسالمى، حا ـه، جه پ امع
ـایی (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)زندگى کنند: مهدى ـدّ پ ـرین نو اصحابش در ح ت

 مردم زندگى خواهند کرد. 

ـه گوید: روزى اطراف خانه خدا طواف مىدر روایت دیگرى مفضّل مى  کردیم ک
ـه آده؟ گفتم: به من فرمودند: مفضّل! چرا ناراحتى و رنگت پری الم)السـ(علیهامام صادق قا ب

ـه نعمـت دنگرم و سلطه و جبروت و قدرت آنان را مىعباس مىبنى ـه چگون ـنم ک ر بی
ـدمتتان بـو ام دیم. امـزیردست و پایشان ریخته و کاش در اختیار شما بود و ما هم در خ

 فرمایند: مى السالم)(علیهصادق
 النّهـار سیاحَۀَ واما لَوْ کان ذلک لم یکن الّا سیاسَۀَ اللّیلِ « یا مفضّل«

ـهمفضّل! امروز، ما راحت زندگى مـى »:واکل الجَشب و الّا فالنّار ـیم، ب ـدا  کن خ
رآن که حکومت و قدرت در دست ما بیفتد و بر اساس فرهنگ قمحض آن سوگند به

ـز تـالش و جهـ ـا ج ـراى م ـیم، حکومـت ب ـر و  اد روزبخواهیم حکومـت بکن و فک
ـا ریزى شب براى حلبرنامه ـیدن لب ـاده و پوش س مشکالت مردم و خوردن غذاى س

 »، نخواهد بود.)السالم(علیهخشن، شبیه امیرالمؤمنین
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!! پس الّا آتشویعنى  ».وَ إِلّا فالنّار«فرماید: پایان حدیث، خیلى جالب است که مى 
ـد م حاکمان در حکومت دینى باید در سطح پایین مرد  واال ،»روالّـا فالنّـا«زندگى کنن

 جهنّم! 
 فراهم ریف)(عجل اهللا تعالی فی فرجه الشرفاه و ثروت و امکاناتى که در حکومت مهدى 
کومت آید متعلّق به مردم است، مال خصوصى حاکمان نیست و مهدى ما در ستاد حمى

 اش، بسیار ساده زندگى خواهند کرد.جهانى
ن نقل کنم. ای (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)ت حجتیک روایت هم از خود حضر 

 جمله از خود حضرت نقل شده که ایشان فرمودند: 
عوضـۀ احُ البقد آذانا جُهَالءُ الشّیعۀ و حُمقـاءُهم و مَـن دینُـهُ جنـ«

ـیعیااین احمق ».ارجَحُ منه ـداران و ش ـین طرف ـا یافـهایى که متأسفانه گاهى ب ت ن م
ـتحکام دیـنرا اذیت مى هستند. ما گران ماشوند، شکنجهمى ـد و اس اهالن ایـن جـ کنن

ـزرگ ـام ب ـا را  قشرى به اندازه بال پشه است. یعنى عقل کوچک اینان، ظرفیـت پی م
ـرى مـىکنند که ما را دوسـت مـىندارد. آنان گمان مى ـا راه دیگ ـد ام ـد و دارن رون

ـدارد ـتر ظرفیـت ن ـتانه بیش ـد انگش ا ، کجـحواسشان نیست. عقل کوچک آنان که چن
 »ظرفیت پیام ما را خواهد داشت؟!

ـدىمعنى این روایت مى  ـه دانید چیست؟! این است که حضرت مه ـی فرج ـالی ف ـل اهللا تع (عج

ـریف) ایم، روى عقـل گویند که ما براى قیام جهانى، روى شعور انسانى حساب کردهمى الش
ى اگـر ى کم شعور و سطحى، حتهاآنایم و جریبشر و عقل اصحاب خود حساب کرده
ـنگ کنند و ما را عذاب مىدوست ما باشند، کار دشمن را با ما مى دهند و بر سـر راه س

ـان آدماندازند. در واقع من روى بال پشه حساب مىمى ـا روى ایم ـاى احمـق کنم، ام ه
کنم و در واقع ما براى آن انقالب جهانى، به کمک جاهالن نیاز نداریم. یعنى حساب نمى

توان جهان را ساخت و ها نمىشود اصالح کرد و با کمک احمقنمىجهان را با حماقت 
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ها معنى این روایـت اسـت. انقـالب انقالب آخرالزّمان، انقالب جاهالن نیست. همه این
 ها نیست و با جهل، نسبتى ندارد.آخرالزّمان، انقالب احمق

یـن شده ا روایت (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)تعبیر دیگرى که از حضرت مهدى 
آمـوز درس ى جالـب واین هم خیل ».لیس بَینَ اللَّهِ و بَینَ اَحَدٍ قرابَـۀ«است که فرمود: 

 وکس قرابت نیسـت کس نیست. بین خدا و هیچاست یعنى خداوند، قوم و خویش هیچ
ـا ـدا حس ـه خ ـد ک ب خدا پدرخوانده کسى و ملتى نیست. هیچ فردى و ملتى گمان نکن

ـداوایش را بدون قید و شرط دارد و هر چه هم جنایت باى با او دارد و هویژه ـا  کند خ ب
ـهاوست! خیر، چنین نیست و همه در گ ـدا ب  روى درك خود و عمل خود هستند و خ

کسـى و  هم به انىکند و امتیاز مجاى را سعادتمند یا بدبخت نمىزور، نه فردى و نه جامعه
ـه یست، بلدست مهدى، اجبارى نبه دهد. در واقع، نجات جهانى آخرالزّماناى نمىجامعه ک

 خود بشریّت باید بهایش را بپردازد.
 نیز فرمود:  

هاى غوتکه بیعت هیچ یک از طاکنم در حالىگاه که من قیام کنم، قیام مىآن«
 ».  جهان برگردن من نیست

هان را خواهد تمام سیستم جاین هم بسیار زیباست یعنى آن قیام بزرگى که مى 
ایـن  شود که هیچ نوع بدهى بهدست کسى رهبرى مىو تغییر دهد، به در هم بریزد

ه هاى جهان برگردنش نیسـت و خالصـسیستم جهانى ندارد. هیچ بیعتى از طاغوت
د. ده نداربا کسى تعارف یا خورده حسابى در پشت پر (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)مهدى

م زد و ه همه چیز را بر هم خـواهیعنى ک» من با هیچ کس و هیچ رژیمى بیعت نکردم«
یستم ه هیچ سبام و رهین کسى نیستم و نسبت اى نکردهام، معاملهبه کسى وعده قبلى نداده

 زاده است. آ، آزاد و السالم)(علیهام. مهدىو حاکمیتى در دنیا تعهّد قبلى نداده
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ـته  کنم مفاد پیمانى است که میان مهدى و یارانشآخرین روایتى که عرض مى  بس
ـد اوج قاطشود و بسیار به شکوه انسانى قیام مهدى جلوه مىمى ـا ببینی وج عیـت و ادهد ت

 گرایى به معنى واقعى همین است. گرایى، توأمان در آن است. انسانانسان
ام قتى مهدى ما قیو«نقل شده است که فرمود:  السالم)(علیهاین روایت از حضرت امیر 

ـه د مىشود و آنان تعهتن امضا مى 313اى بین او و آن نامهکند، عهدنامه و پیمان کنند ک
 ».بند خواهند ماند و تخلّف نخواهند کردبه این میثاق پاى

اق آن میث این میثاق انقالب جهانى و نیز میثاق حکومت عدل جهانى است. بخشى از 
 السـالم)علیه(میـررا با تعبیر حضـرت ا (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)و عهدنامه امام مهدى
 گوید: کنم. مىبراى شما قرائت مى

ه در کـاز یارانش پیمان خواهد گرفت  (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)مهدى« 
ا حریمى ر آن انقالب جهانى به کسى دشنام ندهند و در انقالب به کسى فحش ندهند؛

 ».  اجازه هجوم نبرندبى ايهناهتک نکنند و به هیچ خ

حساب، جم بىاهانت و تها ها و کودتاها اصالار مهمّ است چون در انقالبها بسیاین 
ه چـبکش است و برو جلـو، هـر ها در دنیا بکشگویند شعار انقالبمرسوم است و مى

 کردى، کردى، حساب و کتابى ندارد. 
ـارف  (رض)شما انقالب امام خمینى  ـه مرجـع و ع را مستثنا کنید که در رأسش فقی

ـه مواظـب از همان ابتدا که انقالب هنوز پیروز نشده بود بیانیه مـىسالکى بود که  داد ک
ایـن نیسـت.  هاى دنیا معموال، ولى رسم انقالبها و اموال مردم تجاوز نکنیدباشید به خانه

ـما  ترین انقالب دنیا بود. سناخالقىترین و ترین، دینىترین، مردمىانقالب ایران آرام ش
ـام هاناهایى که در خیابدهد ولى جمعیتنمىدانشجویان عزیز اجازه  ى ایران با عکس ام

کردند، در هیچ انقالبـى در شـرق و غـرب و زیر پرچم حکومت اسالمى حرکت مى
ـه ـا، بچ ـغیر اسـت. جهان، نظیر نداشت. انقالب کبیر فرانسه در مقایسه با انقالب م اى ص
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ـتثنا انقالب نیست. د روسیه در قیاس با انقالب ما اصالانقالب  ر عین حال، امام راحل، اس
هاى دنیا ترحّم، رسم نیست. رسم  در انقالبهاى اسالم چنین بود واالطر آموزهخابود و به
ـه مى» ایست«کشند و سپس هاى دنیا این بوده و هست که ابتدا مىانقالب ـد. اول ب دهن

ـاپرسند که کیستى؟ و بازجویى مىبندند و سپس مىرگبار مى ـا م ـا کنند که ب ـا ب یى ی
خواهد سیستم دنیا را که مى (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)؟ اما انقالب جهانى مهدىهاآن

ـادر هم بریزد،  ـاقفـرق مـى با آن ابعادى که عرض کردم، واقع ـد. در میث ـهکن اش نام
ـد  (عجل اهللا تعـالی فـی فرجـه الشـریف)گوید: مهدىهاست؟ روایت مىچه ـارانش عه از ی
آن انقالب اسالمى جهانى به کسى دشنام ندهند؛ حریمى را هتک نکنند؛  گیرد که درمى

ه باید هجوم برد و بیخ خِر هایى کاجازه هجوم نبرند. به خانهبى ايانهگناه و به خبه افراد بى
یک سران کفر و استکبار و ظلم دنیا را در همه شهرها و کشورهاى جهان گرفت، بهیک

ـه ملتشده است. مثل غربىمواردى حساب شده و انتخاب  ـاران ها نیسـت ک ـا را بمب ه
ـاالخره کنند هر که مـرد، مـو استدالل مىکنند اى و میکروبى مىشیمیایى، هسته رد، ب

ـتر دیهاى دنیا واى از دشمنان ما هم در میانشان هستند!!! این قدرتعدّه ـدوانهاقعا مثل ش  ان
ـاشناسند. در حقوقى نمىآید دیگر حقّ و که وقتى کف انتقام به لبشان مى بمبـى  آمریک

 کند.جا و زنان و کودکان را در افغانستان بمباران مىآید ایناند، مىگذارده
افتند دیگر پر و در تمام تاریخ، رسم فراعنه همین بوده؛ در سراشیب خشونت که مى 

ـه  ـارش رفت بالشان به هر کسى و هر ملتى که گرفت، گرفت. طرف له شده و دنبال ک
ـانى  (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)ت، ولى امام مهدىاس ـین پیم ـانى چن در انقـالب جه

ـان یى مىهاناگیرد و نیز از یاران خود براى اداره حکومت جهانى پیممى گیرد، زیـرا آن
ـنج «گیرد: اند. پیمان مىرهبران حکومت و انقالب جهانى طال و نقره را بـراى خـود، گ

ـین و نکنند و مسئوالن انقالب  دینى آخرالزّمان و حکومت دین، حساب خصوصى و زم
ـده طـرز این». فالن براى خود نیندوزند و غذاى عمومى مردم را انبار نکنند ـه نماین ها هم

ـهفکر یک فرهنگ است. گمان نکنید که فقط همین ـه را هاست، از ایـن نمون ـا، بقی ه
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سانى و فلسفه حقـوق اسـت؛ بخوانید.این، نماد یک نوع انسان شناسى است؛ نوعى مرام ان
ـه پیمان مى هاآناى است؛ فقط فلسفه انقالب نیست. سپس از فلسفه اخالق ویژه گیرد ک

دانید که اگر کسى هم باید مغرور قدرت بشـود مى». پناه را نخورندمال یتیم و انسان بى«
د که مبادا مال فرمایاند، اما به آنان مىیاران مهدى هستند که سراسر دنیا را در قبضه گرفته

ـاى لباس خز و حریر نپوشند. لباس«گیرد که پناه را بخورید. از آنان پیمان مىانسان بى ه
ها نپوشند و کمربند زرین نبندند. با اخالق شاهانه حکومـت اشرافى متمایز از مردم و توده

ـند و  نکنند و در زندگى خصوصى خود به اندك، بسنده کنند. خود لباس درشـت بپوش
چه  بر خاك بگذارند و در راه خدا با تمام توان و امکانات خود جهاد کنند، چنان صورت

ـاه  ـه بشـریّت در رف ـا هم شایسته آستان خداوند است. خودشان سخت زندگى کنند، ام
 »  باشد.
سد دشان فایعنى انقالبیون در انقالب و حکومت مهدى پس از اقتدار و پیروزى، خو 
ـپسضدّ خودش بشو ب بعد از مدتى وارد سنتز باشوند و چنین نیست که انقالنمى  د و س

ضد  ست و نهاى که نه انقالبى اطى از این میان بیرون آید و فرزند دو رگهمحصول متوس
ـدم الب مهدنام انقالب، متولد شود و همه دستاوردها را بر باد دهد. انقانقالبى، به ى، یک ق
و  هاناسـقالب فراموشکار نیسـت و انرود و نیم قدم به عقب باز گردد. یک انجلو نمى

 یابد. شود و مردمى ادامه مىکند. مردمى آغاز مىتوده مردم را فراموش نمى
أمـل تتر از بخش نخست آن است. با دقت بیشترى بخش دوم عهدنامه بسیار جالب 

 خود متقابال لشریف)ا(عجل اهللا تعالی فی فرجه مهدى«گوید: مى السالم)(علیهکنید. حضرت امیر
ـه الشـریف)؛ این تعهّدات مهدى»کندنیز تعهداتى مى ـه(عجل اهللا تعالی فی فرج  ، معرک

 خورد که چه؟ شود و سوگند مىدر برابر اصحاب خود متعهد مى است. مهدى متقابال
ـد گوید شما گذارد و مىهایى مىبراى خود هم شرط »:یشترط على نفسِهِ لهم«  بای

 (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)باید چنین کنم. تعهّدات مهدى چنان بکنید و من هم متقابال



 

  82 ، ده انقالب در یک انقالبالشریف)فرجه فیاهللا تعالی (عجّلمهدي                

ـد؛ از همان گونه رفت و آمد کند که آنان مـى »ان یمشى حیثُ یمشون«چیست؟  کنن
 »یلبس کمـا یلبسـون«کنند. همان راهى و به همان سبکى رفت و آمد کند که آنان مى

گونه سـوار شـود آن »کبونیرکب کما یر«پوشند. چنان لباس بپوشد که یارانش مى آن
ـان و راه که آنان مى ـان، فرهنـگ مخصـوص حاکم شوند. اخالق مخصـوص حاکم

ـه ـاى مخصوص حاکمان جدا از اخالق و راه بقیه مردم در فرهنگ اسالم نیسـت. خان ه
ـدّ مخصوص و منطقه ویژه براى حاکمان، و منطقه و خانه هاى دیگـر بـراى مـردم، ض

گونه باشد که آنان هستند خالصه همان »ثُ یکونـونیکون من حی«فرهنگ تشیّع است. 
کند که پـس تعهد مى (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)و در همه ابعاد چنان باشد. نیز مهدى

ـه  »بالقلیـل یرضـى«ترین سطح زندگى کند. از پیروزى انقالب جهانى، خود در پایین ب
ـا ترین سطح زنداندك بسنده کند و راضى باشد یعنى پایین ـد ت گى براى رهبر جهان باش

ـایى و  جامعه بشرى، از شرق و غرب را از عدالت اجتماعى، عدالت اقتصادى، عدالت قض
ـده از جـور اسـت.  عدالت اخالقى پر کند چنان ذُ حاجبـاً و «چه اینک آکن و ال یتخـِّ

ـاه و  (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشـریف)و بر در حکومت مهدى »البَوّابا هیچ حجاب و بارگ
(عجل اهللا تعـالی فـی فرجـه ها نخواهد بود. این هم جزء میثاق مهدىاى با مردم و تودهفاصله

هاى مردم هیچ فاصله نخواهد افتاد. است که میان حاکمیت جهانى با انقالب توده الشریف)
ـان مـردم و مـردم در  حاجب و بوّاب به معناى تشریفات دربارى است. حاکمان در می

ـه  (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)یه مهدىداخل حکومت و زیر سا ـا ک خواهند بود و حقّ
 براى این فرج بزرگ که فرج بشریّت است، باید همه بشریّت دست به دعا بردارند.

  
  





 
 
 
 
 
 
 
 

 گفتار سوم
 

  جهانى شدن، پایان تاریخ و مهدویّت

 
راجع به حضرت  علیه وآله وسلم)(صلى اهللا تعابیر بسیار بلندى از همه انبیا، از  ازل تا خاتم 

ـین اجماعى ورسیده و تقریبا جز (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)حجّت ترین موضوعات، ب
ـار همه ادیان الهى و ابراهیمى، بشارت موعود و وعده منجى است و همه گفته ـه  ک اند ک

ـد.  و ادیان، به دست این مرد بزرگ، السالم)(علیهمءتمام و ناتمام انبیانیمه ـد ش کامل خواه
ـاتبى ترین تکلیف تاریخ، کار بزرگاند که بزرگگفته ترین مرد تاریخ است. حتى مک

اند؛ و نحوى به این مسئله اندیشیده اند باز به نوعى و بهزدایى شدهزدایى و اِلهِیَّتْکه اُلُوهِیَّت
ى مکاتب الحادى چـون اند و حتاند، اما همه بشارت ایشان را دادهگرچه نام ایشان را نبرده

تفاوت بمانند. بودیزم، مسیحیت و یهودیّـت اند به مسئله آخرالزّمان، بىمارکسیسم نتوانسته
ـد. اند، در این خصوص، اعالم موضع کردهنیز که غالب بشریّت را  زیر پوشش گرفته ان

ـیح ـدّد  السـالم)(علیهیهود، هنوز منتظر ظهور مس ـیحیت، منتظـر ظهـور مج اسـت و مس
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ق، منتظر گشایشى بـزرگ در انبیا، همه مذاهب و ادیان و فر است. همه  السالم)(علیهحمسی
ـه  ـد ده آینده یا در پایان تاریخ هستند و اشاره خواهم کرد که حتى امروز مکتبى که چن

ـه اصـالاز تاریخ، دست و پا » غایت«براى نفى پایان تاریخ و نفى  ـد ک ـدّعى ش  زد و م
ـاکم حیات و تاریخ  بشر، مبدأ  و منتهاى روشن ندارد و جهت اصولى خاصّى بـر آن ح

ـاریخ غایـت » لیبرالیزم«نیست، یعنى  ـه ت که در واقع پنجاه، شصت سال تئورى بافت ک
گویند؛ سخن مى» پایان تاریخ«پردازانشان چون فوکویاما از نداشته و ندارد، آخرین نظریه

 دارى است. سرمایه -یغ نظام لیبرال با روایت خودشان که تثبیت و تبل» پایان تاریخ«منتها 
 وده است و جـزشر به بهار روزگاران ، تعبیالسالم)(علیهدر روایات از حضرت مهدى 
رةِ  لْأَنـام واأَلسَّالمُ عَلى رَبِیـعِ «اند: شود آوردههایى که به محضر حضرت مىسالم نَضـْ
 گاران.درود بر بهار بشریّت، بهاران تاریخ و طراوت روز »الْأَیَّام
ـیفااند، توصیفاتى از شمایل ظاهرى او کردهکسانى که ایشان را دیده  تى را اند و توص

ـار ردهیا ائمّه دیگر از این بزرگوار کـ (صلى اهللا علیه وآله وسلم)نیز پیامبر اکرم ـد و در آث ان
ـیده،محقّقان، چنین منعکس شده است: چهره ـدمگون، ابـروانش هاللـى و کش  اش گن

ـیده و هایشانپهن، دند اشانه، درشت، جذاب و نافذ، شچشمانش سیاه  برّاق، بینـى کش
گوشت و از فـرط هایش کمسان، گونهبندى او صخرهزیبا، پیشانى بلند و تابنده، استخوان

ـده وپها، اندکى متمایل به زردى، بر گونه راستش خالى سیاه، عضالتش بیدارى شب  یچی
ـا،  وها، اندامش متناسب ه و نزدیک به شانهها ریختمحکم، موى سرش بر الله گوش زیب

ـامنظر و رخسارش در هالهاش خوشقیافه ـه و شـکوهمند پنه ن؛ اى از شـرم بزرگواران
گیـر کننده و فریادش همههیئتش سرشار از حشمت و شکوه رهبرى، نگاهش دگرگون

 و دریاسان است.
ـیر  من در بخش نخست عرایضم دو نظریه، دو نقطه نظر به تاریخ   ـان و دو تفس انس

ـازگار » مهدویّت«گذارم تا ببینیم کدام با درباره فلسفه حیات و مدنیّت را به مقایسه مى س
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ـا منقـول از  است و کدام نیست و چرا؟ و در بخش دوم، بعضى روایاتى راجع به ایشان ی
اى را بنا خواهند کرد و چه حکـومتى را خود ایشان در این خصوص که ایشان چه جامعه

ـه تعریـف خو ـان چگون اهند ساخت و مناسبات انسانى و حقوق بشر در حکومـت ایش
وار و سریع مرور خواهم کرد؛ و البته هر یک از این روایات، خـود خواهد شد؟ فهرست

 نامه باشد.تواند موضوع یک کنفرانس علمى یا پایانمى
» واقعیّـت« اسـت.» حقیقت«و » واقعیّت«اند که سنتز تضاد بین را  گفته» انتظار« 

ـار، چه نیست ولى باید باشد. گفته یعنى آن» حقیقت«چه هست و  یعنى آن ـه انتظ اند ک
ـه هسـت آن«سنتزى ناشى از تضاد بین واقعیّت و حقیقت است، کوبیدن جاده  ا تـ» چ

اریخ بشـر تپس نکته نخست این است که دو زاویه دید براى تفسیر ». چه باید باشد آن«
گرایـى و یحیعنى مس» مسیانیزم«چه از آن، تعبیر به اصل  ، آنامروز وجود دارد: نخست

ـهبه معنى موعود است و مسیانیزم» مسیح«جا، اند و در اینموعود گرایى کرده  ، دعوت ب
ه تـوأم کانتظار است انتظار براى وضع موعود و اعتراض به وضع موجود در سطح بشرى 

» فتـوریزم«یخ و از آن نیز به اصـل است با وعده پیروزى قاطع حق و عدل در پایان تار
اى معطوف به ژىو نگاه به آینده است؛ ایدئولو» گرایىآینده«، »فتوریزم«اند. تعبیر کرده
ـانفردا که مى ـأیوس  گوید همه خبرها در آینده است، جهان هنوز تمام نشده، محروم م

ـیمان ن پنباشند، مبارزان و مجاهدان راه آزادى و عدالت و آگاهى، از مبارزاتشا شـوند. نش
اند نگویند شکست خورده» اجراى عدالت«بار، در نهضت جهانى  که دوبار، چهار  هاآن

ـهید  ـد، صـدکه همه چیز تمام شد. به آینده نگاه کنید، سرتان را باال بگیرید، ش دماتى ادی
ـد. اال بگیها عقب نشستید، اما سـرتان را بـخوردید، ضایعاتى دادید، در بعضى از جبهه ری

ـد و یعنى چشم» توریزمف« ـده بدوزی ب ز پـس غـرواهایتان را قاطعانه و امیدوارانه به آین
ـده غـواى ااى بـراى امروز، طلوع فردا را تصوّر کنید و با تصور آن، مبتهج بشوید. این ای

 افکار عمومى نیست. 
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انـد کـه امـام هـاى پراگماتیسـت گفتـهچه بعضى جناح چنین برخالف آنهم 
یـد بـاز مف اگر وجود هم نداشته باشد اعتقـاد بـه او عالی فی فرجه الشریف)(عجل اهللا تزمان

سـت. هـم است، باید گفت: نه. امام زمان، هم حقیقت است و هم اعتقاد بـه او مفیـد ا
 حقیقت دارد و هم فایده.

ـاتیزگیـر دا  بفهمند و باور کنند و درتوانند حقیقت مهدویّت رکه نمى  هاآن  م گم
ـه دسـتمیات عالم حس هستند و حاضر نشدند از پنجـرهگرایى و جزتجربه ـه ب  اى ک

ـا ه و ماوراى طبیعت، باز شدهبه فراسوى عالم ماد السـالم)(علیهمءانبیا ـد، به بیـرون نگ ه کنن
ـد، ـالى ممکن است پدیده امام زمان را فاقد حقیقت و حداکثر، مفید فایده بدانن ه کـدر ح

ـاه ا اسطوره نیست و نباید متّهم به واقعیّت امر، این است که قصه امام زمان، ـاطیرى نگ س
، هر دو »هفاید«و » حقیقت«، (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)مذهبى شود. قصه امام مهدى

 توأم با یکدیگرند. 
ـه در غـرب،  از آن  پس یک خط در نگاه به آینده  انسان و نگاه به تاریخ است ک

ـد،کردند و آن » مسیانیزم و فتوریزم«تعبیر به  ـاریخ ر را با همین تعابیر کوبیدن   اچـون ت
ـالداند و مىداراى یک دینامیزم آگاهانه مى ز ااسـت و  گوید که تاریخ، زنده اسـت، فعّ

د ششود و عاقبت بشر به منجالب، ختم نخواهد شعور، هدایت مىطرف یک موجود ذى
ـتمو به تاریخ بشر، خوش ـه س ـداها و بـىبین و معتقد است که از پـس هم ـا و لتىع ه

ـد خ، طلـوع »حقیقت و عدالت«گویند، خورشید اند و مىهایى که به بشر گفتهدروغ واه
وجـود  ط دومـىخـ یخ، وانخواهد گذارد؛ اما متقابالکرد و خدا، انسان را  با ستمگران تار

ـادارد که از طرف تفکر لیبرال و سـرمایه ـه  دارى و هژمـونى غـرب، امـروز در دنی ب
ـات،تشود و در سطح افکار عمومى دنیا، به زور ها پمپاژ مىها و دانشگاهآکادمى ـا  بلیغ الق

 است. » غایت تاریخ«شود و نفى ایده مى
ـین، »غرب«گویم وقتى مى  ـاآن، مردم مغرب زمین، مراد نیستند. مردم مغرب زم  ه

ـه بمبار، معتقدند و على»موعود«اند به که مذهبى و مسیحى ـاآنرغم هم ـه ه ـه علی یى ک
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ولى  -و اروپا هستند  آمریکاولو یک قشر اقلیّت در غرب، در  -عمال شده نان افطرت آ
ـتان در یاد مىاند. من بههنوز لطافت باطنى خود را حفظ کرده ـا بعضـى دوس آورم که ب

ـاواشنگتن براى دیدار از  کلیسایى که بسیار مُعْظَ حالـت مـوزه  م و قدیمى بـود و تقریب
ـانم داشت و شامل هفت کلیساى تودرت ـا یـک دختـر خ ـالن کلیس و  بود، رفتیم. در س

ـاعتى زند و اشک مىیى را دیدم ایستاده، نى مىآمریکادانشجوى  ریزد، ما رفتیم و شاید س
ـنبه بعد که برگشتیم این دختر خانم را دیدم که همچنان ایستاده و نى مى نوازد. صبح یکش

ـار شود؟ گبود. جلو رفتیم و از او پرسیدیم که تو را چه مى ـه در انتظ فت: نذر کـرده ک
ـه اى موعود و به عشق او هر صبح یکشنبه، تا زنده است، بر در کلیسا، نى بزند. این جامع

کنند با این وجود، از روز بمباران مىاست که معنویت، انسانیت و عدالت را در آن، شبانه
وقتى از  آیند. پسفطرت آن دختر جوان مذهبى و دانشجو، در قلب واشنگتن برنمى سپ

گویم، منظور من، مردم عادى، ناآگاه و ساده مغرب زمین، به خصـوص غرب، سخن مى
هژمـونى «نحوى مظلوم و قربانى هستند، نیست. مراد، محرومین که حتى فاسدانشان نیز به

ـادارى یهود است که امروز بر هاى سرمایهو حاکمیت هسته» دارى لیبرالسرمایه  آمریک
ـه مملـوّ از  هاناکنند، همر دنیا حکومت مىب آمریکاو از طریق  که در انتخابات اخیر ک

ها را بشمرند، فقط سه میلیارد اش معلوم نشده و باید دوباره صندوقتقلّب بود و هنوز نتیجه
ـافع آن  دالر (طبق اعالم رسمى) براى انتخاب یکى از این دو نفر، که هر دو هم حافظ من

ـا دالر دارى هستند، خرج مهسته سرمایه غزشویى افکار عمومى کردند و همه این میلیارده
گذارى همین ارباب واقعى غرب و دنیاى امـروز ها در واقع، سرمایهاز پول همین شرکت

ـهدارى مدرن را همینان رهبرى مىاست و سیستم برده ـد و محافظ ـته کنن ـارترین هس ک
و غرب را رهبـرى  کاآمریقدرت در طول تاریخ بشر، همین هسته تفکر لیبرال است که 

ـان حفـظ  کند. حال چرا محافظه کار هستند؟ زیرا وضع موجود در دنیا باید بهمى نفع آن
بشود. این وضع چگونه حفظ شود؟ ابتدا باید توجیه شود؛ یعنى به نخبگان و دانشـگاهیان 

ـا در همه دنیا بباورانند که وضع موجود در جهان و اتّفاقى که در دهه ـاى اخیـر در دنی ه
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ـدرت «دارى جهانى و صهیونیزم، معادله افتاده و ایدئولوژى لیبرالیزم در ذیل منافع سرمایه ق
ـا را تعریف مى» و ثروت ـه م ـد و ب ـاور کنن کند، عین عقالنیّت است و همه هم باید ب

 گذارند، آخر خط تاریخ است. بباورانند که اتّفاقى که اسم آن را مدرنیته مى
ـه دمدینه فاضله برتر و پیشروتر از وضع کنـونى خواهند بگویند که هیچ مى  ر جامع

ى جود ذهنـکنیم، نه فقط وجود خارجى ندارد، بلکه حتى وجهانى که ما آن را رهبرى مى
 رگش گفتماش با اشپیگل، چند سال پیش از تواند داشته باشد. پوپر در مصاحبههم نمى

ـاالت متّحـ ـاحبهامروز مدینه فاضله در کل تاریخ بشر، جامعه ای  گـر از اوده اسـت. مص
ـاوز جپرسد در جامعهمى نسـى اى که هر هشت ثانیه، یک قتل و هر نه ثانیه، یـک تج

ـدّر و سـالحهاى اى که بزرگگیرد و جامعهصورت مى ترین منبع درآمدش مـواد مخ
ـان کشتار جمعى هسته ـله و پای اریخ تـاى، شیمیایى و میکروبى است چگونه مدینه فاض
گـى ؛ دروغ بزر»مدینه فاضله«دهد که اصل ضرورت فکر کردن به است؟ او پاسخ مى
ـه آن ارد و ناى در انتهاى تاریخ  وجود نداند. هیچ مدینه  فاضلهبوده که به ما  گفته ـد ب بای

ـا فوکوی ـاطیرى اسـت، ی ـا، فکر کرد و این فکرى انحرافى در ذهن بشر و باورى اس ام
امعه جن، همین آتاریخ پایانى هم دارد پایان  ،  گفت: اگرآمریکادارى پرداز سرمایهنظریه

ـاع ا»کُنسرواتیزم«کارى است. ست. این تفکر و محافظهآمریکافعلى ایاالت متحده  ز ، دف
کند و ىوضع موجود جهانى و دفاع از هرم قدرتى است که هم اکنون بر دنیا حکومت م

ـده قجنوب، همه، هاى شرق و دارها هستند و همه ملل دیگر، ملتدر رأس آن سرمایه اع
ـند.  ـد بکش مـروز ااین هرم و بردگانى هستند که رأس هرم قدرت را  بر دوش خود بای

مین زثروت در دنیا چگونه تقسیم شده است؟ چند درصد بشریّت، چند درصد ثروت و 
دا دامه پیـارا در دست دارند و معنى این آمار چیست؟ و اگر کسى بگوید این وضع، باز 

 است؟کند، به چه معنى 
هاى طبقاتى را در فاصله (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)در روایت آمده که  امام زمان 

ـان  سطح جوامع بشرى بر هم خواهند زد. در روایت داریم که در زمان مهدى ما، هیچ انس
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اى در سراسر زمین پیدا نخواهد شد. این آن مهدویّتى است که ما به آن معتقدیم و گرسنه
ـان و به آن معتقدند، ولى هیچهمه ادیان  ـه آخرالزّم کس به اندازه شیعه، راجع به آن جامع

ـعیت  ـفافى از وض ـاهى ش انقالب بزرگ، شفاف سخن نگفته است. و شاید دیگران، آگ
داند، روش حکومـت او اند. شیعه حتى نام مقدّس آن رهبر انقالب جهانى را نیز مىنداشته

ـاید  را توضیح اجمالى داده و دکترین حاکم بر حکومت او را توصیف کرده اسـت و ش
در هیچ  مکتب دیگرى چنین نباشد. شما در اُپانیشادها، در  وداها، در انجیل، در تورات و 

ـابع در همه  منابع شرق و غرب، بشارت آخرالزّمان را مى بینید، ولى هیچ جا به  اندازه  من
ـا،شیعه، شفاف و دقیق راجع به ایشان، حتى قیافه، حرف ـعارها و نحـوه انقـالب و   ه ش

ـا دارى که مىحاکمیتش بحث نشده است. هدف  عمده  نظام لیبرال سرمایه ـا ب ـد م گوی
ـالیزم رادیکالیزم انقالبى، با فوندا م سازى و مسیانیزم، با بنیادگرایى دینى، با» مدینه فاضله« نت

کند، این مبارزه مىگرایى، حتى غیر دینى آن و با ایدئولوژى، مخالفیم، و با هر نوع اصول
هاى شرقى و اسـالمى، در ذهـن خصوص در دانشگاهاست که در افکار عمومى بشر، به

دانشجو و سپس در ذهن مردم، حالت تردید در وضع موجود و حالت متوقّع و منتظـره، 
ـد منتظـر پیش نیاید که عجب!! پس این مدرنیته سرمایه دارى، آخر خط نیسـت؟ و بای

ـد!!  بود؟!  این پرسش نب ـه بزن ـاآناید در افکار عمومى و خصوصـى بشـریّت، جوان  ه
چه  خواهند بگویند که هیچ چیزى دیگر فراتر از این وضع موجود جهان نیست و آنمى

ـتگاه گویند اینهست، عین علم و عقالنیّت و آخر خط و پایان تاریخ  است. مى ـا ایس ج
ـه داشته باشید نمـىآخر است و بشریّت باید از قطار پایین بیایند. توجه  ـه هم ـد ک گوین
ـه  آمریکابشریّت در سطح ما زندگى کنند و امکانات مردم  ـند. ک را در اختیار داشته باش

ـانى «ها بردارند. چـون اگـر معنـى اگر بگویند، باید دست از ستم جهانى و نابرابرى جه
ـان،»شدن ـام جه  ، این باشد که توزیع ثروت، قدرت، آگاهى و حرمت و احتـرام در تم

ـا«طلبند به معنـى یکسان باشد، مورد قبول است، اما جهانى شدنى که آنان مى یى آمریک
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ـند و  آمریکاداران حاکم بر است؛ جهانى شدن از نوعى که در رأسش، سرمایه» شدن باش
 بقیه بشریّت، قاعده آن هرم باشند. 

» مهدوى گلوبالیزیشن«گلوبالیزیشن غربى، توجیه ستم غربى بر جهان است. اینان با  
ـد. اگـر گلوبالیزیشـن، فراخوان مى آمریکادارى اند و به گلوبالیزیشن سرمایهمخالف کنن

ـاکم بـر و منافع سـرمایه آمریکاکردن آمریّت عبارت باشد از جهانى ـادارى ح ، آمریک
ـد، ست و همان را ترویج مىهاآنصهیونیزم و انگلیس، این گلوبالیزیشن فقط به نفع  کنن

کند، بلعد و هضم مىهاى مقاومت را مىها و ایدئولوژى، همه فرهنگ»جهانى شدن«این 
دارى یهود بلکه اما اگر بگوییم که ما گلوبالیزیشن را قبول داریم، اما نه با معیارهاى سرمایه

گوید در تمام دنیا هیچ  انسان که مى (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)با معیارهاى امام مهدى
ـدازه  بچه آفریقاباشد و نباید در گوشه اى نباید گرسنه ـه ان ـان ب ـاله، وزنش ـازده س هاى ی

ـدههاى ششبچه ـان ماهه  واشنگتن و نیویورك باشد و نباید استخوان دن ـا و پهلوهایش ه
این گلوبالیزیشن مهدوى   هاآنرا بشکافد  و  از  زیر پوستشان بیرون بزند،  هاآنپوست 

(عجـل دانند، چون امام مهدىو آن را  توهّم و اتوپیا مىزنند یعنى عدالت جهانى را پس مى

ـه فقـط بـراى سـرمایهاهللا تعالی فی فرجه الشریف) ـاى غـرب، ، امنیت را براى همه، ن داره
(عجل اهللا تعـالی فـی فرجـه خواهد. روایت داریم که در زمان حکومت جهانى امام مهدىمى

ک دختر نوجوان بدون کمتـرین شود که یامنیت بدان حدّ بر جهان، حاکم مى الشـریف)
ـات تهدیدى به تنهایى از این سوى عالتوهین و  م به آن سو خواهد رفـت. ایـن در روای

ـاى  ـه، امنیـت بـراى دختره ـاماست. گلوبالیزیشن مهدوى یعنى امنیت براى هم ، آفریق
ـانى مکزیک، غنا و افغانستان، نه فقط براى دختران سرمایه داران نیویورك، اما تفکـر جه

ـه لیبـرال سـرمایه شدن ـد و مـىدارى مـىاز آن نوع ک ـین گوی ـد، در واقـع ع خواه
سازى، با گرایى، با مدینه فاضلهاست، لذا  اینان در مقیاس جهانى، با اصول» کارىمحافظه«

ـه اند و مىمخالف هاارزشایدئولوژى و حاکمیت  ـد ک ـاارزشگوین ـاهیم  اصـوال ه مف
وسایل شخصى!! اسـت  ومسائلى شخصى بلکه جزالنى و لذا  غیرعلمى و مقوالت غیرعق
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، شخصى و نسبى است پس ربطى به حکومت و امر عمومى (پابلیک) ندارد و هاارزشو 
 سکوالریزم، همین است. 

ـد وخط تبلیغاتى آنان، این است که سخن گفتن از مهدویّت و گلوبالیزیشن   ه از وع
ـین را ى دانشـگاهىهابافى است و ممکن نیست. در بحثعدالت جهانى، خیال ـان هم ش

ـدو نیـز مـى کنند تا تِز کنسرواتیستى را جهانى کنندبلغور مى ـد ایـن ای ا ه، اساسـگوین
ـدایدئولوژیک، توتالیتر و تمامیت ل اهللا (عجـىطلب است و یعنى چه که یک نفر به نام مه

ایت وردنیا حکومت واحد برقرار کند؟!  چون در  خواهد بر کلمى تعالی فی فرجه الشـریف)
ـانبا برهان و شمشیر، از راه انقال (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)داریم  مهدى ـه ب جه ى ب

 ،»حقیقى انجیل«حاکمیت و عدالت جهانى دست خواهد یافت. ایشان با مسیحیان بوسیله 
ـذر و کند و براى هیچ، احتجاج و استدالل مى»تورات حقیقى«و با یهودیان به  کـس، ع

شـوند و اعد مىرد و اغلب مردم با منطق و برهان و موعظه و رحمت، متقگذانمى ايانهبه
ـدکه لجاجت کنند با شمشیر اصالح خواهند شد. بشریّت دیگر جز مسلم هاآن  ان نخواهن

 بود. 
ـانى (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشـریف)در روایت است که مهدى  ، سمبل رحمـت جه

ـا مـردم و احکام خدا را بر زبان مىکند و است، صبورانه، استدالل و احتجاج مى آورد و ب
م و ضاللت، شمشیر ه ظلکند، ولى علیه ائمو استدالل مى گویدبشریّت، به نرمى سخن مى

 هاآنبر انبیا که کار ناتمام  (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشـریف)مزیّت مهدى کشد و اصوالمى
ـا رسد، دیگر به اندازهرا باید تمام کند، در همین است. نوبت به عصر او که ب اى که باید ب

شد، شده است و از  این پس، آنان دیگـر مشـکل نظـرى ستمگران جهان، صحبت مى
ـاید ندارند و نمى ـا ش ـد ت توانند بگویند که صد جلسه پرسش و پاسخ دیگر هـم بگذاری

رید، مشکل دیگـرى گوید از این پس، شما مشکل نظرى ندانظرمان عوض شود!! او مى
از حلقـوم  آن مشکل باید برق شمشیر ببینید تا عقب بروید و دستتان را براى حلدارید و 

ـه ـارى و لیبـرال سـرمایهمیلیاردها انسان مظلوم و بیچاره بردارید، اما تفکر محافظ دارى ک
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ـالمگیر و حکومـت گوید شما که بشارت چنین حکومتى را مىمى دهید و از انقالب ع
شود؟ پلورالیزم چه مى ان اقتدار ما و توهّم است. ثانیاى پایمعنگویید این بهواحد جهانى مى

ـتفاده از خواهى و حکومت سرکوباین، تمامیّت ـال سوءاس ـا مج گر آخرالزّمان(!!) به م
ـه جهل بشریّت را نخواهد داد!! این هم از استدالل ـدویّت، چ ـه مه ـه علی هایى اسـت ک

ـان جمهدویّت نوعى، چه مهدویّت شخصى شده است و در این ـدویّت، هم ا منظور از مه
ـد کـرد  ـه ظهـور خواه موعودیّت و تفکر موعودگرایى است. مسیح آخرالزّمان هم ک

ـدّد او)، در روایـت  اند و مسیحىها هنوز منتظر ظهور مسیح(یهودي ها منتظر ظهـور مج
(عجل اهللا تعالی فـی فرجـه در رکاب امام مهدى السالم)(علیهبن مریماست که حضرت عیسى

کند، و در مورد فتح قـدس هـم کـه بـه خواهد آمد و به امام مهدى اقتدا مى یف)الشر
 دســـــــــــــــت حضـــــــــــــــرت حجـــــــــــــــت

صورت خواهد گرفت، روایت است که حضرت عیسى  (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشـریف)
ـه کند و فریاد برمـىعنوان سردار لشگر امام زمان به سمت قدس حرکت مى به آورد ک
و بیش از هفتاد هزار نیروهاى یهودى مسلح به جنـگ » نیدالمقدس را باز کدرهاى بیت«

آیند ولى قتل عام مى (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)و امام زمان السالم)(علیهحضرت عیسى
 دانید که تا پنجاه سال قبل، قدس در دست یهودیان نبود.شوند و مىمى

ـدویّتم«دارى غـرب، فکـر سـرمایه -هرحال، رژیم فکرى لیبرال به  را فکـر » ه
ـدى، دانند که آن را بنیادگراها پرورش مىالمللى مىگرى بینیاغى ـه مه دهند و اعتقاد ب

گوید و به تعبیر آقایان این تشویق به انقالب جهانى است که از عدالت جهانى، سخن مى
ـه آن گرى و فاناتیزم و خالف عقالنیّت اسـت. چـرا؟ بـراى ایـناتوپیا، عین یاغى ک

دارى تعریف شده، تسلیم بشریّت در برابـر زر و که در دستگاه لیبرال سرمایه» تعقالنیّ«
ـا دو«کند. این عقالنیّت زور را توجیه و الزام مى یعنـى هـرکس پـول و » دوتا چهارت

ـد و مـالك و محـور «زورش بیشتر است  ارباب بشریّت باشد!! اما  ـد آم مهدى خواه
ـین  -راستین را  بر عقالنیّت شیطانى  عقالنیّت را اصالح خواهد کرد و عقالنیّت ـه ع ک
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ـدى -نفسانیت است  (عجـل اهللا تعـالی فـی فرجـه حاکم خواهد کرد. عقالنیّتى که امام مه

به یک اندازه  هاناآورد این است که انسان با انسان، مساوى است و همه  انسمى الشـریف)
ـدى  تعـالی فـی فرجـه (عجـل اهللامحترمند. این همه، منطوق روایات ما راجع به حضرت مه

انداز زیبایى از انقالب بزرگ آخرالزّمان در است. ببینید چه توصیف و چه چشم الشـریف)
دارى جهانى، در غرب، رهبـرى احادیث شیعه رسیده  است. امروز نظام لیبرالیزم و سرمایه

ـتند و در داران یهـود و صهیونیسـتشود و پشت صحنه آن در واقع، سـرمایهمى ها هس
ـام ترین و اصلىهم داریم که در آخرالزّمان، بزرگ روایت  ترین کانون مقاومت علیه ام

دانید روز شما دیگر مىداران یهودند. و ام، همین سرمایه(عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)زمان
داران یهود است و این گـروه هاى اصلى دنیا در دست سرمایهنود درصد رسانه که تقریبا

ـد. در پشـت ریزى مىهاى معتبر دنیا را  کنترل و طرحصد دانشگاهبیش از هشتاد در کنن
، آکسفورد و کمبریج در انگلیس، اغلـب آمریکاهاى دیگر در صحنه هاروارد و دانشگاه

خود  دنیا، غالب ثروت جهانى را از آن هاىهاى یهود هستند که در جدول سرمایهدست
ـتثمار و داران یهود بیشترین ثروکردند و این سرمایه ت زمین را، مستقیم یا غیرمستقیم، اس

ـا نیسـت فاشیسـت کنند و همینان، تلقین مىگذارى مىیا سرمایه کنند که هرکس با م
ـانى، است؛ هرکس لیبرال نیست فاشیست است؛ هرکس در برابر نظام سـرمایه دارى جه

ـه در بسته است نظام کند، طرفدار توتالیتریزم وخضوع نمى ـه . این خطى است ک ـا، ن دنی
» اصالتُ اللّـذتى«گویند هرکس کنند و مىن، بلکه پنجاه، شصت سال است تبلیغ مىاال

نیست، مالیخولیا دارد؛ و بیمار و دچار توهّم است و هرکس از انقالب علیه نظام حاکم بـر 
ـینزند، مریض است و مشکل دارد. مىجهان، حرف مى ـه گویند که دنیا از ابتدا هم گون

ـهو سرمایه زیر چکمه ظلم اى داران بوده و بعد از این هم باید باشد. نباید به آخرالزّمان، جنب
 قدسى و تخیّلى دهید که روزى باید ظلم برافتد؟ 
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سـط دهید تا  این وها به اول دنیا و آخر دنیا جهت قدسى مىگویند شما  مذهبىمى 
شـود و هم درست مىگویید اول آن درست بوده و آخرش دنیا را بر ما خراب کنید، مى

ـه ن درست است و خوب پیش مىان این است که این وسط را  که االهدفت رود، یعنى ب
ـدّهنفع ماست، خراب کنید، در حالى ـد وکه همیشه وضع، چنین بوده و ع ـالم بودن  اى ظ

طور نتدا همیکس هم ککش نگزیده و اتّفاقى هم نیفتاده است، از اباى مظلوم، و هیچعدّه
ـه ابود. قضی ـا هم ـدان م ـا زدواجه آن ازدواج فامیلى است که بنده خدایى گفت در خان ه

ـا زن ىفامیلى است؛ داداشم با زن داداشم ازدواج کرده، عمویم با زن عمویم، دایـ ام هـم ب
هم فامیـل  ها تازه باگوید که بعد از این ازدواجداییم ازدواج کرده است، همه فامیلیم. نمى

 شدند!! 
ز ابتدا ار دنیا هاى طبقاتى دگویند وضعیت فعلى تاریخ و نابرابرىایان مىجا هم آقاین 

ـا رىمین تئوکه از ابتدا، چنین نبود، بلکه شما چنین کردید و با ههمین بوده، حال آن ها، ب
ـین انفجارها و نابرادرىهمین قدرت ـا و همـها و با همین کودتاها و ترورها، با هم ین ه

ـه جاش آوردید و حال مىها این وضع را پیجنایت ـانى ب ـه کس ـه خواهید نگذارید ک مع
ـد اى که مالك و اصول دارگرا و به جامعهایدئولوژیک و اصول ون چـد حتى فکر کنن

افع براى منـ«توانید بگویید براى منافع شما خطرناك است، منتها چون نمى این فکر اصال
کنید و ر مىم، تعبییزا توهّم یا فاشو آن را  بکوبید، از آن به مالیخولیا ی» ما خطرناك است

ـدن ازخوانید و هرکس با سرمایهبسته مى آن را تفکر ـانى ش ـا جه نـوع  دارى غرب و ب
یـت نامید!! هدف شما حفـظ حاکمصدا نیست، ضدّ توسعه و فناتیک مىیى، همآمریکا
 دارى جهانى و حفظ وضعیت فعلى دنیاست. سرمایه
ـتحقّظهاین چیزى غیر از محاف واقعا آیا  ـه تفکـرى، مس ـام کارى است؟ امروز چ  ن

ـه هسـت که مىکارى و کنسرواتیزم است؟ آنمحافظه خواهد وضعیت جهان، چنین ک
ـانابزبـر  (عجل اهللا تعالی فی فرجـه الشـریف)خواهد اسمى از امام مهدىبماند و حتى نمى  ه

 جارى شود.
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ـاق، یـک  ـه یک فریب دیگر هم این وسط، اعمال شده است. ایـن اتّف ـایى جاب ج
ـاهى کمیک است که در دنیاى تفکر پیش آمده است. این آقایان ابتدا مـى ـد و گ گفتن

ـانى، حکو»اصول«گویند که هنوز هم مى ـدالت جه ـله، ع مـت ، ایدئولوژى، مدینه فاض
ب و ها مزخرف است و بحث ارزش، و عدالت، انقالجهانى، انقالب جهانى و این حرف

ـاى آن  ایدئولوژى، حرف مفت است. خوب! ـه ج ـبه  ب ـبیّت و محاس ـذّت، نس ـه؟ ل چ
ـذّ«، حرف نزنیم و تنها از »اصالت کمال«گام تجربى؛ یعنى از هبگام ـدون » تاصالت ل ب

زنیم، بـ، حـرف »اصالت سود«، حرف نزنیم، از »اصالت ارزش«قید و شرط، بگوییم؛ از 
ـه چون چیزهاى واقعى، علمـى و عقالنـى، همین ـانى اسـت ک هاسـت و ایـن، آن زب

ـاکنیز بدان معنى است » جهانى شدن«فهمند و بنابراین، داران یهود مىسرمایه ن، ه این زب
ـا د ـافع م ـان باید جهانى شود و باید همه، زبان ما را بفهمند که وقتى بحث من سـت ار می
ـا  ح و اگرگردن بگذارند. اگر شد، با زبان خوش، با تُلرانس، مدارا و تساهل و تسام نشد ب

ـان بایـى و شیمیایى در خدمتتان هستیم. این زبانى است که به زعم آاهاى هستهبمب د ن
ـد،(رض) جهانى بشود و متأسفانه جهانى شد. امام ـد و  آمد و این زبان در هم پیچی ـام آم ام

ـات اسـ ـانبرخالف این زبان به همه، نهیب زد: آقا! این زبان شما، زبان حیوان آدم  ت، زب
ا در هـم زنجیر ر امام و انقالب اسالمى در رسید و ایننیست. این زبان، جهانى شده بود، و 

ـانى اسـت، در کشـورهاى اسـالمى و حتـى  شکست. زبان امام، که زبان مقاومت انس
ـد ه غیراسالمى ب ـاره بای ـتکبارى غـرب، دوب ـا در منطـق اس ـان زتدریج رایج  شد. ام ب

ـامبگویند: دوره انقالبخش اسالم و امام، بسته یا بریده شود. لذا مىآزادى ـده و  ها، تم ش
 انقالب پایان یافته است.

ـتعمار« که اصالمنظور است. راجع به این ها، همه به همینبافىاین فلسفه  ، یـک »اس
ـده  توهّم بوده و واقعیت نداشته است مقاالت مفصلى نوشتند. مهمّ نیست نویسنده و گوین

ـدا خواهم با فکر آشنا بشوید. یکى ننویسـکیست، بحث شخص ندارم، مى د دیگـرى پی
استعمار، «گفتمان   جهانى و غربى است. نوشتند: اصال نویسد. این یک خطشود و مىمى
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در این دوره و زمانه، حرف مفـت اسـت و » استقالل«، حرف بیجایى است و »استقالل
ـا بـرویم و در  ـه م وانمود کردند که طرفداران استقالل، مرادشان از استقالل، این است ک

ـه  یم و اطرافمان را نبینیم  و اصالاى بنشینجزیره هیچ چیز، نه از کسى بشنویم، نه بگوییم، ن
ـتقالل را  ـدهیم و اس ـه جـواب ب چیزى بگیریم، نه بخریم، نه بفروشیم، نه سؤال کنیم و ن

ـهاین ـام   گونه ترسیم کردند و نتیجه گرفتند که استقالل، حرف مفتى است و چیـزى ب ن
ـدرن« هاآنچه هست، مدرنیته است پس  آن وجود نداشته و استعمار هم اصال ـا » م و م

هستیم  و به یکدیگر که رسیدیم معلوم اسـت » یابو«و  ما » آقا«  هاآنهستیم، » سنّتى«
در کار نبـوده » استعمارى«شده و » یابو«سوار » آقا«که آقا باید سوار یابو بشود و شدند. 

ـین شـویم  واال، تن دهیم و واقعتخواهیم پیشرفت کنیم باید به مقدارى اهانو اگر مى  ب
ـان،  ـاموس این آدم «رویایى هستیم، اتوپیست و ارزشى هستیم. چـون در تعبیـر و در ق

 اگر سرش شود واالدودوتا چهارتا  سرش نمى یعنى آدم احمق، یعنى کسى که» ارزشى
اگر  ندین برابر بایستم وگوید من با این نیرو چگونه در مقابل کسى با نیروى چبشود نمى

ـادى بـوده و سـوءتفاهم را حـل  هم قبال ایستادم اکنون بگویم اصال سوءتفاهم  و  غیرع
 کنیم. مى

ـان ؛ بنابر»گرایىاصول«و » اصول«، مهمّ است نه »لذّت«و » نسبیت«گفتند   این پای
ى گفتند بـرا ها همه، نادرست است. این را، این»مدینه  فاضله«و » جامعه درست«تاریخ، 

ـا  ند: عجب! پسو انقالبیون دنیا خلع سالح شود و انقالبیون بگوی هاارزشه که جبهاین م
ـه نانشویم و آگفتیم به پاى این شعارها شهید مىدیوانه بودیم که شعارهایى دادیم و مى ک
 هایى بودند که مشکل مغزى داشتند!!!قبل از ما شهید شدند یک مشت بچه

ـه ت، نسبىبینید که ارباب دنیا تحت شعار نسبیّمى  گرایى و مشـکوك کـردن هم
چیز، جنایت، استثمار و ستم جهانى را توجیه کردند. گفتند: آقا همه چیز مشکوك است، 

گویى حقیقت است بسیار خوب! براى تو حقیقت اسـت همه چیز شخصى است. تو مى
ـانى  ـین األذه ولى براى من معلوم نیست که حقیقت باشد پس هیچ  حقیقـت قطعـى  ب
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ـدى وجـود عمومى وج ود ندارد که  بخواهیم بر آن توافق کنیم. هیچ حقیقت صددرص
ـه چیـز مشـکوك اسـت.  ندارد که بتوان به پاى آن ایستاد. همه چیز نسبى اسـت؛ هم

ـان مـزه متأسفانه عدّه اى از انقالبیون هم که پیر شدند و یا چرب و شیرین دنیا زیر زبانش
ـه گرا شود مثل ایـنهاى سازشکار و نسبىىبینند که اگر آدم از نوع انقالبکند، مىمى ک
 اش بیشتر است تا انقالبى از نوع رجایى! مزه

ـذیرفت؛ به دو شیوه مى  ـئولیت پ توان در حکومت ماند و در حکومت اسالمى، مس
ست ریاسـت جمهـورى اگـر که، سوار موتورگازى بشود و در پ »رجایى«یکى چون 

ده و جلوى او گذاشته است، با او برخـورد ببیند که همکارش براى او  گالبى پوست کن
ـه کند که چرا چنین مى ـد ک ـبح  دولـت، زنـگ بزن کنى؟ یا به وزیرش در اولین ص

تجمّالت و تشریفات را  از دفاترتان بزدایید. وزراى رجایى تازه، رأى اعتماد  گرفته بودند 
تا ظهر جمـع  هایتان را هاى اتاقهاى گران و قالىزنگ زد و گفت موکت هاآنکه به 

ـا کنید. یکى از وزرایش مى ـار م ـاق ک گوید که تا  ظهر، سرمان را خورد و سه بار به ات
زنگ زد که آیا  کردید؟ گفتم بابا صبر داشته باش. هنوز ظهر نشده است!! خـوب ایـن 
ـایى در فرهنـگ  ـفانه، تیـپ رج یک گونه از حکومت اسالمى اسـت و امـروز متأس

آید؛ آدم نادانى که بلد نیست حکومت کند یک تیپ هـم مى حسابدولتمردان ما امُّل به
کم بر سر کارها آمدند و هنـوز کند و کمتیپى است که خیلى راحت حکومت دینى مى

هم  هستند، این هم یک طرز انقالبى و دینى بودن است که با امکانات مـردم، خـودش، 
د و  بیایند و از بهتـرین هاى خارج از کشور بروناش و دامادش به مسافرتاش، عمهخاله

ـا عـوض بشـوند ولـى امکانات حکومتى در داخل کشور استفاده بکنند و رانت خواره
گرى از نوع رجایى و ابوترابى و چمران، خواهد انقالبىخوارى، باقى باشد. غرب مىرانت
ت را نادان بودند و عقالنیّـ هاآنها برافتد و همه بگویند کم در افکار عمومى و دانشگاهکم
ـا فهمید که مىفهمیدند!! امام نمىنمى گفت هرجا مظلوم هست، مبارزه هسـت و هـر ج

ـا د تبدیل بشود به اینمبارزه هست، ما هستیم!! آرى، این فکر خطرناك است و بای که آق
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ـدّه هـم  اصال در دنیا مظلومى نیست تا احتیاج به مبارزه باشد بلکه یک عدّه یابو و یک ع
ـارزه  ظلمى نیست که احتیاج به مبارزه باشد. به یابو سوار هستند و ـه مب ـا ک عـالوه هرج

ـا  هست چرا ما باید حاضر باشیم؟ چه کسى گفته که هرجا مبارزه هست ما باید باشیم؟ م
ـه سر پیاز هستیم یا ته پیاز؟ به ما چه که در بوسنى و افغانستان چه مى گذرد؟ به ما چه ک

ـا کنند؟ این هم یک فردر فلسطین چه مى ـدرت دنی ـاب ق هنگ است، فرهنگى که ارب
ـام مـرده، خواهد در بین ما رایج شود. همین فرهنگ نوع دوم است که مىمى ـد ام گوین

ـدارد پـس رجایى و چمران هم مرده ـاآناند. چون شهادت در فرهنگ اینان معنـى ن  ه
بلکه  ،یستوران مردگان و اموات ناند و خدا اموات شما را هم  بیامرزد و اکنون نیز دمرده

ـه هاآندوران زندگان است. زندگى هم اقتضائات و ایجاباتى دارد و یکى از  ، این است ک
کم در افکار عمـومى خواهند کمهاى دنیا راه آمد. این فرهنگى است که مىباید با قدرت

کنند که یک سـر آن، ها وارد بکنند. پس بدانید چه تفکرى را تبلیغ و ترویج مىو ذهن
خواهى است تا وضعیت موجود در دنیا بر هم نخـورد و ایـن مهدویّت و عدالت مبارزه با

شود؟ و سر دیگرش زیر سؤال بردن اصل ضرورت و توطئه فرهنگى از کجا شروع مى
ـا ها در دهه پنجاه و شصت بود. این را عرض مىفایده انقالب ـارزه ب ـه مب ـا وج ـنم ت ک

ـه براى شما مقدارى روشن در ده، پانزده سال اخیر در ایران» ایدئولوژى« تر شـود. در ده
ـه و نظام سرمایه آمریکاپنجاه و شصت میالدى  بعد از جنگ جهانى دوم،  دارى غـرب ب

ـانى  ـا و جه این نتیجه رسید که امروز دو هدف یعنى دو مانع عمده بر سر راه استثمار دنی
 شدن قدرت اوست: 

ـه یکى کمونیزم، و منظورشان هم از کمونیزم، مسکو نبو  د، چون از پـس مسـکو ب
جنبش چپ در دنیا بـود  هاآنکه برآمدند، بلکه مراد آمدند، چنانعنوان یک دولت برمى

ـان سـوم، جنبشکه ناگهان در اغلب دانشگاه ـاى دانشـجویى و هاى کشـورهاى جه ه
ـال خطـر اپوزسیون ـد. دوم، احتم ها، همه، علیه غرب، پرچم چپ در دست گرفته بودن

ـام را انواعى از بنیادگ ـذهبى ام ـبش م رایى مذهبى بود که البته در آن دوران هنوز نوع جن
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ـه کردند، چون هنوز مذهب در جهان، پویا نبود ولى حدس مـىبینى نمىپیش ـد ک زدن
و انگلیس  آمریکانوعى فوندا منتالیزم  مذهبى، در نقاط خاصّى، ممکن است منافع غرب، 

ـه از مفهـوم چیست؟ همان را تهدید بکند. خوب نقطه مشترك و کانون خطر طـور ک
ـه » ملت -دولت « ـد جنب و ناسیونالیزم انقالبى از جهاتى در برخى نقاط ترسیدند که نکن

ـه  ـیدند ک ـه رس ضد استعمارى به خود بگیرد، پس آن را مهار کردند و بعد به ایـن نتیج
ـه» ایدئولوژى«کانون اصلى خطر و نقطه مشترك آن،  ـه  اسـت و اگـر ب نحـوى فاتح

ـان وژى خوانده شود و به روشنفکران جهان شرق و جنـوب در دانشـگاهایدئول هاى جه
وجود بلکه امکان  سوم، حالى شود که هیچ اصول قطعى و  روشنى  براى  ساختن جامعه،

ـاکم  خ ، غایت  خاصى ندارد زیرا  اصالتاری ندارد و اصوال ـاریخ  بشـر، ح شعورى  بر ت
ـین  نیست و خوب و بد، نسبى  و شناور است، و خیر و  شرّ، قراردادى است و مـرزى ب

مفهومى اسـت جامعه و حکومت خوب با حکومت بد، وجود  ندارد و عدالت  هم امر بى
ـأ مع حق و مستحق به حق  باشد،  اصالاگر رسیدن ذىچون  عدالت  ـه منش لوم نیست ک

ـه ایـن جمع حقوق چیست و حق با کیست؟ حق ـدى چیست و حقدار کیسـت؟ ب بن
هاى محتمل در توان همه  انقالبگر این نقطه را زیر سؤال ببریم، در واقع مىرسیدند که ا

 انگیزه و آرمان کرد. آینده را هم عقیم کرد و انقالبیون را  به  شکّ انداخت و بى
به » آمریکاکنگره فرهنگى آزادى «پس در دهه پنجاه و شصت در کنفرانسى که  

جا جمع شدند، یى و اروپایى لیبرال در آنآمریکاپردازان ترین نظریهراه انداخت و بزرگ
ـان «این بود که باید اعالم کنیم دوران » کنگره«بندى به همین دکترین رسیدند. جمع پای

ـدایدئولوژى«فرا  رسیده  است.  شعار آن کنگره هم، این شد که » ایدئولوژى و » ها مردن
ـذمتاز این پس دیگر کسى در مورد ایدئولوژى، سخنى نگوید و  ـه م ـپس هم هاى س

چون تازه جنگ جهانى دوم  -ها  بود پیش چشم  یا توهّمى که براى فاشیسم  مثال واقعى
انداخت انداخت و باید هم مىشنید آب دهان مىتمام شده بود و هرکس اسم هیتلر را مى

ها نسبت دادند و گفتند ایدئولوژى یعنـى هاى هیتلرى را به کل ایدئولوژىتمام جنایت -
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ـدئولوژى«مطرح شد و » مرگ ایدئولوژى«مین!! پس در دهه پنجاه و شصت، تِز ه » ای
 قرار گرفت، البته عقالنیّت به همان معنا  که گفتم.» عقالنیّت«در برابر 

ـه یـک  گرایى در دنیا ترسیم  شد و امکان رسیدنمعناى  موهن و زشتى از اصول  ب
 ه  تمسـخرساختن مدینه  فاضله را  بـبینى جامع و یک مبنا براى عمل اجتماعى و جهان

ـا بهگرفتند و گفتند که این شـت ها حرف مفت و مضرّ است و هرکس بخواهد در دنی
ـه این گویم یادتان باشد؛کند. این شعارهایى که مىبسازد، دنیا را  تبدیل به جهنّم مى ها هم

ـد ى بهلوژشعارهایى بود که براى برانداختن مقاومت در برابر خودشان، علیه ایدئو کار بردن
ـد  ها و مفهوم مدینه فاضله را خـوب خـرابکه ایدئولوژىها بعد از ایناما همین  وکردن

» دارىسرمایه -ال لیبر«انقالبیون دنیا را خلع سالح کردند ناگهان خودشان از مدینه فاضله 
 سخن گفتند. 

ب مى، انقالالگفتند فکر حکومت اسالمى، عدالت اسالمى، اقتصاد اسکه مى هاناهم 
ـاجهانى، صدور انقالب به تمام دنیا و آزاد شدن کل بشریّت، همه تـوهّم اسـت ن ، ناگه

 ، لقب دادند. »پایان تاریخ«هاى استعمارى خود را سنّت
ـا من به یاد دارم که در عملیات خیبر کنار دجله  که چهل کیلومتر پشت سر بچه  ه

ـاك ها دور خورباتالق و هور و نیزار بود و بچه ده بودند و مهمّات تمام شده بود و در خ
ـتاى گشتیم  و بچهبه دنبال فشنگ کالش مى ـد و  از داخـل یـک روس ها  گرسنه بودن

عراقى چند  گونى نان خشکیده  کپک زده پیدا  کردند و هر صد متر، پشت خاکریزها، 
ـد،  مقدارى ریختند و آب هم نبود، و از گله  گاوى از مردم عراقى که پخش و پـال بودن

ـنگى، بعضى بچه ـد و از گرس ـیر باش ها  شیر دوشیدند تا ته قمقمه هرکسى دو قورت ش
ـاهى اى شلیک کنند، در این شرایط بچهضعف نکنند و بتوانند سرپا بایستند و  گلوله ها گ

ورود هر گونه تیـر و « نوشتند مثالبه شوخى یا جدّى مى هایشان چیزهایىپشت پیراهن
اش هم ماند، پشت پیـراهن جا شهید شد و جنازهها که هماناز بچه؛ یکى »ترکش ممنوع

ـاتى »ماندانقالب ما پشت مرزها منتظر ویزا نمى«خود نوشته بود:  ـه ده ـین یـک بچ ، بب
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ها  گفتم جا به رفقا و بچهنویسد؟! من همانبسیجى پشت پیراهنش در شرق دجله چه مى
ـه بشـریّت مـىجا و اکنون به نمایندکه این جوان دهاتى این ـه  گى از هم ـد. او ک جنگ

ـه مانم یعنى من براى همه بشریّت مىنویسد من منتظر ویزا نمىمى جنگم نه براى یک تک
درستى دانسته  در دنیاست. استکبار جهانى به هاناخاك!! یعنى انقالب ما متعلق به همه انس

ـان که از اکه این فرهنگ باید از ریشه درآید و خشک شود. براى این ین فرهنـگ، هم
ـه  -شود، اما در خارج  از ایـن فرهنـگ مسیانیزم و فتوریزم، توجیه مى ـاآنک آن را  ه

هم ایـن منطـق، دیـوانگى  واقعا -و گرایشى به توجیه ندارد نامند فرهنگ غیرعقالنى مى
ـین د، این»سود«و اصالت » لذّت«است، یعنى بر اساس معیارهاى اصالت  یـوانگى ها ع

الخره  عاشق بود یا عاقـل؟ در کربال  با السـالم)(علیهدالشّهداپرسند که سیاست. بعضى مى
ـه اگـر مـالك گویند ایشان عاشق بود و کار ایشان عاقالنه نبود، در حالىمى معموال ک

است آرى، اما اگـر » دار یهودسرمایه«دارى است و اگر عاقل، عقالنیّت، مالك سرمایه
ـه  السالم)(علیهام حسینمالك، شیطنت و نفسانیت نباشد ام ، عاقل بود،  از نوع عقالنیّتى ک

قدر که عاشق است، عاقـل اسـت، زیـرا  همان السالم)(علیهانبیا تعریف کردند. امام حسین
ایشان هم دو دوتا چهار تا  کرده بود و به دنبال مصلحت حقیقى یعنى کمال انسانى است 

 داند نفع حقیقى در این کار است.و مى
از دهه پنجاه و شصت با فرهنگ مقاومـت تحـت عنـوان » رالیزمِ جنگ سردلیب« 

ها بسته شود و ها نطفه انقالبایدئولوژى، مبارزه کردند چون ترسیدند که از همین حرف
ـارزه شان سقوط کنند. کسانىهاى وابستهرژیم که از سال پنجاه و شصت با ایدئولوژى مب

دانند و اشـک مترادف با استبداد و توتالیتریزم مى کنند و ایدئولوژى راکردند و هنوز مى
ـه تمساح مى ریزند که دین، حیف است و نباید به سیاست، آلوده شود!! و دین، یک قلمب

نور است و به عدالت، حقوق بشر و سرنوشت ظالم و مظلوم نباید کارى داشته باشد و باید 
شود، دین چه کار به عدالت و  ها باشد و تماممحدود در کلیسا و صومعه و دعاى یکشنبه

ها که این حرفحکومت جهانى دارد؟ و انقالب و حکومت، امر دینى نیست و... کسانى
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ـهزنند و با دین سیاسى و دین طرفدار عدالت، مبارزه مىرا  زدند و هنوز هم مى ـد، ب  کنن
ـه خـودش  دنبال توجیه وضع موجود جهان و مظالم بشرى هستند و لذا همین غـرب ک

شود که پایان تاریخ، خود اوسـت. حرف نزنید، اکنون مدّعى مى» پایان تاریخ«ت از گف
ـاریخ » ایاالت متحده«گویند جامعه ایستگاه آخر تاریخ کجاست؟ مى است و این جبر ت

 است!! 
ـه  کنم توجه کنید دقیقات! خواهش مىاین نکته خیلى عجیب اس  با همان ادبیاتى ک

گفتند که جامعه آخرالزّمان طبق جبر تاریخ به سمت مىزدند و ها حرف مىمارکسیست
ـان »ماما«آید و انقالبیون هم تازه خیلى زور بزنند سوسیالیزم و کمونیسم مى ى ایـن زایم

گیرد!! و دیدیم که صورت صورت مى اال این امر به طور تاریخى حتماشوند ومحتوم مى
ـات ج ـان ادبی ـین هم برگـرا و تحمیـل طلـب گرفت و کمونیزم به گور رفت، اما ع

ـه طـور برند و مىها به کار مىها را امروز لیبرالکمونیست گویند که آخر خط تاریخ ب
ـاهایى که عبودیت یى است و جامعهآمریکاجبرى و قهرى، جامعه و فرهنگ  و  آمریک

ـات کمونیسـتصهیونیزم را نپذیرند، رفتنى ـان ادبی ها!! ها و فاشیسـتاند!! درست با هم
 هاآندانید که شما سنّتى هستید و مدرنیته است و مگر نمى -آقا شکاف سنّت گویند مى

ـنّتیها را ها را حمل کنند و مدرنها باید بار مدرناند؟! و سنّتیمدرن ـه س ـد ک ها حقّ دارن
ـتعمار را  ببلعند!! این همان سخنى است که در قرن نوزده، تئوریزه شد و براى این ـه اس ک

ابو سـوار، ریّت بر دو بخش هستند: یک بخش، یابو و یک بخش یتوجیه کنند گفتند بش
دانید. طبیعى است و شما غیرطبیعى هستید که آن را غیرطبیعى مى و استعمار، امرى کامال

گویند که جامعه احتیاج به سوپرمن ندارد؟ شما این نویسند؟ مگر نمىمگر ننوشتند و نمى
ـه   کنسرواتیزم است. اصـال حکمات تفکرجمله را نشنیدید؟ این یکى از م لُـبّ محافظ

ـاتى و کارى و سرمایه دارى جهانى این است که چرا بشر، منتظر سـوپرمن اسـت؟ نج
  اند، چون اصـوالمخالف» نسان کاملا«ها همه با فرهنگ آخرالزّمانى در کار نیست. این
ـان ک«را قبول دارند، » حیوان کامل«ها انسان کامل را قبول ندارند. این دیگـر » امـلانس
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چیست؟ مگر در این مباحث روشنفکرانه ننوشتند که هیچ  انسانى براى انسان دیگر، الگو 
ـیچتواند الگو باشد؟ مگر ننوشتند این را؟  گفتند هیچنیست و نمى کـس کـس بـراى ه

ـا تواند الگو باشد! براى چه؟! یعنى چه؟! یعنى هیچ انسانى کاملنمى تر از دیگرى نیست ت
ـه را  اسـطوره مـى» انسان کامل«باشد و کسى که  بخواهد الگو ـد، معلـوم اسـت ک دان

ـدئولوژى مهدویّت را به همان چوبى مى ـان از ای راند که مسیانیزم را. با این وجود، خودش
 زنند. مثل کسى که دندان سیاه داشته باشد و مدام هم بخندد!!حرف مى» لیبرالیزم جهانى«

ـل (ه از روایات را راجع به امام مهدىاما در بخش دوم عرایضم، چند نمون  ـه اعج ـی فرج ـالی ف هللا تع

 کنم:نقل مى الشریف)
ـه را در روایات است که ایشان، خرد بشریّت را به کمال مى  ـاند و هم ـه ف رس رزان
ـدیث اسـمى ت کند. در باب ضرورت آبادى جهان براى همه بشریّت به تساوى، در ح

ـا شـود؛  که از ماند مگر آنکه هیچ جاى زمین نمى تـى حبرکت عدل و احسان او احی
ـان اى در زمین نمىجانور و گیاه گرسنه و تشنه ـین، انس ـد و در سراسـر زم قیـر و فمان

 ماند.نیازمندى نمى
، حتـى (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)در عصر مهدى :فرماید کهروایت دیگرى مى 

ـان حکومـت سـخنکنند. خیلى جالب اسـت! در عبادت هم عدالت را رعایت مى گوی
ـه هـرکس در مکه و مسجدالحرام فریاد مى (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)مهدى زنند ک

رود  د، کنارخواهد نماز مستحبى بخواننماز واجب خود را  کنار حجراالسود خوانده و مى
لت حتى ان، عدااند نماز بگزارند یعنى در حکومت ایشتا بقیه که هنوز نماز واجب نخوانده

 از واجبگذارند کسى که نمشود و نمىدر نماز خواندن کنار حجراالسود نیز رعایت مى
 خوانده است براى نماز مستحبى،  مانع از حقّ عبادت دیگران شود.

ـه تصـرف اونیز در روایات است که همه اموال و سـرمایه  ـان ب ـا، ثـروت جه  ه
 گوید:ت مىبه بشریّ (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)آید. مهدىدرمى
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ـتم مـ« ـدیگر س ـد. ىبیایید و بردارید، این همان است که به خاطر آن به یک کردی
ـود را رنجان ـان خ ـد. بیابیایید و بردارید؛ این همان است که به خاطر آن خویش ـد و دی یی

ـد و بردریختید. بیایبردارید؛ این همان است که به خاطر آن خون یکدیگر را مى ـد؛ ی اری
 »ه خاطر آن مرتکب آن همه گناه شدید.این همان است که ب

ـه بشـریّت (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)این را  امام مهدى ـه هم ـاب  به ما و ب خط
ـدکه از سر و کول یکدیگر باال مىکنند که بیایید اى کسانىمى ـه یک غ یگر درورفتید، ب
ـدد و بریختید، همین است، بیاییـکردید، خون یکدیگر را مىگفتید، خیانت مىمى . رداری

ـان مح سابقه است و در زمان او،هاى او بىنیز روایت دارد که بخشش ـین چن صـول زم
ـابع جنباریده است و گن است و آسمان چنان ببارد که قبال نداده دهد که قبالمى ـا و من ه

 شود. گذارد و همه منابع استخراج مىزیر زمین خود را در اختیار مى
ـالى بـده! روایت شده است که  هرکس ن  زد مهدى آید و بگویـد: بـه مـن م

ه، وى بین هماو اموال را مسا». بگیر«درنگ بگوید: بى (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)مهدى
 دهد. کند و به کسى امتیاز نمىتقسیم مى

ـد. در دوران حکومت او در سراسر زمین، انسان گرسنه و محتاج به زکات نمـى مان
ـبز اسـت ور زمین، گیاهان بسیار مىرسند. دهمه به آسایش مى ـین  روید. همه جا س زم

ـه و اى در زمین نمىغیرسبز و نهر خشک شده ـارت، کین ـتم، غ ماند. رسـم جنـگ، س
ـان، افتد. بعد از خونریزى اجتنابریزى برمىخون ورت صـناپذیرى که در انقـالب ایش
ـد، آتـشکند و عدل را حاکم مـىگیرد و قامت ظلم را در هم مىمى ـهکن ـا و ش فتن ه

 رسد. هاى بشر به پایان مىشود و سردرگمىها سرد مىآشوب
ـدىروایت است که در تمام زمین، یک خرابه نمى ـه ماند مگر مه ـالی فـی فرج (عجـل اهللا تع

ـدرت را در دسـت آباد کند. یاران او سراسر جهان را فتح مى الشریف) ـا ق ـه ج کنند و هم
شود. دگان صحرا و مرغان دریا، مطیع آنان مىنکس و همه چیز، حتى درگیرند. همه مى

 (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)کند که یاران مهدىهر قطعه زمین به قطعه دیگر افتخار مى
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ـلح  پا بر من گذاردند. یاران او دل پوالد دارند و هر تن به نیرو، چون چهل تن است. مص
ـنّت را چیز مىبزرگ، توحید و انسانیت و عدالت را همه جا و بر همه  تاباند و قرآن و س

 کند.زنده مى
 ستى را به جاىاست که ایشان خداپر  السالم)(علیهچنین در روایت از حضرت امیرهم
 کند.پرستى بر همه جا حاکم مىهوس

ـه (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)در باب قضاوت در حکومت مهدى  روایت شده ک
ود و ، سر سوزنى ستم بـر کسـى نـری فی فرجه الشریف)(عجل اهللا تعالهاى مهدىدر دادگاه

ت کند و چـون حضـرنشیند. او بر طبق احکام خالص دین، حکم مىرنجى بر دلى نمى
 کند.نیاز به شاهد، قضاوت مىبرحسب باطن بى السالم)(علیهداوود

اه دوست و دشمنش را با نگـ (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشـریف)روایت است که مهدى
 گوید.داند و به آنان مىهاى پنهانى هر گروه را مىاسد و نقشهشنمى

گویید ایشان پرسد که شما مىمى (صلى اهللا علیه وآله وسلم)نیز  کسى از حضرت پیامبر
 گویند: کند، چگونه؟ حضرت مىتمام دنیا را پر از عدالت مى

ـه وارچگ شود. گرما و سرماها مىاز همان راهى که گرما و سرما وارد خانه« د ون
ـدىشود، جلوى آن را نمىها مىخانه ی فرجـه فـ(عجـل اهللا تعـالی توان گرفت. عدالت مه

ـرما وارد وارد همه خانه الشریف) ـا و س ـود، ىمـها خواهد شد از همان راهى که گرم ش
ـد.یعنى حتى یک خانه و خانواده در زمین نمى ـدالت را نچش ـزه ع ـدالت  ماند که م ع

 »کند.ها نفوذ مىبه درون همه خانه ی فرجه الشریف)(عجل اهللا تعالی فمهدى

هاى عمـومى را راه »:یُوَسِّعُ الطَّرِیقَ الْأَعْظَم«گوید ایشان که بیایند روایت دیگرى مى
هر مسجدى که بر سر راه مـردم اسـت  »یَهْدِمُ کُلَّ مَسْجِدٍ عَلَى الطَّریـق«دهند. توسعه مى
ـاحٍ و کند. رعایت مى مالمى را  کاکند و مصالح عموخراب مى یَسدُّ کُلَّ کُـوَّةٍ وَ کُـلَّ جَن

هاى خصوصى بر زندگى دیگران دارند و کسانى که پنجره - کَنِیفٍ وَ مِیزابٍ إِلَى الطَّریق
 (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)کنند، مهدىهاى خصوصى به حریم دیگران نظر مىاز پنجره
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ـه ناودفاضـالب و مِیـزابمعنـى  بندد. کَنِیف بهآن را مى ـاودان اسـت، هم ـانا، ن و  ه
و خیلى سمبلیک  ها بسیار مهمبندد. اینریزد، مىهایى را که به مسیر عمومى مىفاضالب

 و از باب مشت نمونه خروار است. 
 یـن مـوردادانید که آمار عجیبـى در نوع نگاه به حقوق جامعه را مالحظه کنید. مى

ـد و دارهاى دنیا با محیط زیست چه مىدارى و سرمایههاى سرمایههست که کارخانه کنن
زش این صورت است که ارکنند. در اینرا مصرف مى هاآنچقدر از بشریّت، فاضالب 

ـااش را به خانفاضالب ايانهفهمید. بحث فقط این نیست که خروایات را مى  ه دیگرى ی
ـا بر دندارى حاکم خالق سرمایهشود، ولى اجا شروع مىکند؛ از اینبه کوچه سرازیر مى ی

ـهها را مصـرف کنخورد و بقیه باید فاضالب ایناین است که اقلیّتى مى  اصال ـد. هم  ن
ـدههاناها و ناودفاضالب ـاز ش ـدگى مـردم ب اسـت،  یى را  که به  مسیر عمـومى و زن

ـدخواهد بست و نمى (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)مهدى ـد اى فاضـالبهگذارد ع  هع
 یگرى را مصرف کنند.د

ـاوتقکند. در دوران او دیگر نیز روایت است که او قاضیان بدکار را عزل مى  هاى ض
ـعینَ.« غلط نخواهد بود.  ـاخت »وَلَیَقْبِضَنَّ عَنْکُم الْمُواض ـان را از و پاخـت سازشـکاران و س کن

ـریف)کند و در دولت مهدىها بیرون مىدولت ـه الش ـی فرج ـالی ف ـل اهللا تع ـاخت و ، آ(عج دم س
ـور«کن وجود ندارد پاخت ـراءَ الْجُ ـنْکُمْ أُمَ ـزِلَنَّ عَ ـزل و نصـاین  »وَلَیَعْ ـه ع ـایى ک ها و به
ـیچ، لشریف)ا(عجل اهللا تعالی فی فرجه کنند، در دوران حکومت مهدىهاى ستمگرانه مىنامهبخش  ه

ـین را ازسراس »اشٍغلِّ وَلَیُطَهِّرَنَّ الْأَرْضَ مِنْ کُ«یک فرصت حکومت پیدا نخواهند کرد.   ر زم
ـل اهللا کند و در دوران حکومت مهدىهر غشّ و خیانت و دورویى، تطهیر مى ـی ت(عج ـالی ف ع

 شود.شود و حقیقت نیز شفاف مى، بشر شفاف مىفرجه الشریف)
افتد. دروغ برمى (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشـریف)در روایت است که در دوران مهدى 
ـد و در دولتـى، شود در جامعهصورش را بکنید. آیا مىزیباست اگر ت واقعا اى دروغ نباش
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ـاال  حاکمان به مردم، دروغ نگویند؟ مدیران پایین به مدیران باال دروغ نگویند؟ مدیران ب
ـه این هاآنها دروغ نگویند؟ هر دو به پایینى ـا دروغ به مردم دروغ نگویند؟ مردم هم ب ه

شود که دیگـر مـردم هـم موقـع بل است و آیا مىاى متقانگویند؟ چون دروغ، حادثه
ـه و حکومـت گزارش کار و مالیات ـد؟ در جامع ـه، دروغ نگوین ـدیران جامع شان به م

 گوید.افتد و کسى به کسى دروغ نمىدروغ برمى (عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)مهدى
لَـوْ «: شودها نیز حذف مىفرماید که با انقالب مهدى، همه کینهدر روایت دیگر مى 

ـهقما که  قائم »قَدْ قَامَ قائمُنا لَذَهَبَت الشَّحْناء مِنْ قُلُوبِ الْعِباد ـدگان  یام کند کین از دل بن
 شود.ى شسته مىبه کل
 خـوارى نخواهـد، رانت(عجل اهللا تعالی فی فرجه الشریف)چنین در حکومت مهدىهم 
ـتفاده خـوارى و اایع بـه معنـى رانـتاقطاع و قط .�ِضْمَحَلَّ القَطائِع  فَال قطائعبود: إ س

و  که حاکم بـه قـومخصوصى از امکانات حکومتى و مردمى است. اقطاع یعنى این
تى ز و قدرخویش و رفیق خود و به باند و حزب خود، باغ و زمین و کارخانه و امتیا

ومت خصوص، مشاغل حکومتى را بدون شایستگى توزیع کند، اما در حک بدهد و به
ال از امـو وء استفادهخوارى و سنظام قطایعى و رانت اهللا تعالی فی فرجه الشریف)(عجل مهدى

شود. خوب، روایات زیاد اسـت و وقـت، کـم. متشـکرم از  مضمحل مىحکومتى کال
 که لطف کردید و عرائض بنده را تحمل فرمودید.این
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