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کاردکردهای انتظار فرج در آموزههای دینی
*

حجتاالسالم والمسلمین دکترمحمدمهدیلطفی 


مقدمه

یکی از مباحث مهم در عرته مههدویت ،انتظهار بهرای ظههور آخهرین منجهی بشهریت اسهت.
برداشتهای گوناگونی از واژه «انتظار» تورت گرفته است که هر یک از آنها میتوانهد سهمت و
سوی رفتار منتظران را مشخ کند و به تبع آن ،آ ار مختلفی در زندگی منتظران بر جای بگهذارد.
در این میان ،انتظار راستین که همسو با آیات و روایات اسالمی اسهت و عقهل و عهرف نیهز از آن
پشتیبانی میکند ،آ ار و کارکردهای بسیار سازندهای در حیهات انسهان منتظهر و جامعهه منتظهران
دارد .در این مقاله کارکردهای انتظار فرج را در آموزههای دینی مورد بررسی قرار میدهیم.
الف .معنای حقيقی انتظار در فرهنگ مهدوی

انتظار در لغت به معنای «چشم بهه راه بهودن»« 1،توقهع داشهتن» و «نگرانهی» 2اسهت و از نظهر
روانشناسی ،کیفیتی روحی است که سبب پیداید حالهت آمهادگی بهرای آن چیهزی اسهت کهه
انتظار میرود و نقطه مقابل آن ،نا امیدی است« .مسأله انتظار حکومت حق و عهدالت مههدی و
قیام مصلح جهانی ،در واقع مرکب از دو عنصر است :عنصر نفی و عنصهر ا بهات .عنصهر نفهی،
همان بیگانگی از وضع موجود و عنصر ا بات ،خواهان وضع بهتهر اسهت .اگهر ایهن دو جنبهه در
روح انسان به تورت ریشهدار حلول کند ،سرچشمه دو رشته اعمال دامنهدار خواهد شد .این دو
رشته اعمال ،عبارت است از ترک هر گونه همکاری و هماهنگی با عوامل ظلهم و فسهاد و حتهی
مبارزه و درگیری با آنان از یک سو و خودسازی و خودباوری و جلب آمهادگی جسهمی و روحهی،
* کارشناس ارشد مهدویت ،دکتری مطالعات تطبیقی ادیان.
 .1حسن عمید؛ فرهیگ عمید؛ ذیل واژه انتظار.
 .2محمد معین؛ فرهیگ معین؛ ذیل واژه انتظار.
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مادی و معنوی ،برای شکل گرفتن آن حکومت واحد جهانی از سوی دیگر».
2
ِ
َ ِ ُ ِ
َ
ير ِج
با توجه به احادیثی همچون « َأ ْف َض ُل ال ِْع َب َاد ِة ا ْن ِت َظ ُار ا ْل َف َر 
ج» یاا «أ ْف َض ُل أ ْع َمال أ َّمتي ا ْنت َظ ُ
يار ا ْل َف َ
ِمن ه ِ
اّلل َع َّز َو َجل» و نیز با توجاه باه تیا یه ان اان منتظار باه مزمنادر دم م ااا بیاام ر و اماا
َ َ
3
زمان  ،این واقعیت آشکام میشود ه انتظام ظهوم مهدی موعود همییه توأ با تاش و
َّ
َّ
جهاد است .بنابراین انتظام ،یعنی باوم باه اینکاه « ِإ َّن اللهَ غَُ رِّه غ هِ َِْه ح تَ ىيهَ غَُ رِّه غ ا هِ
حغ
َِأنف ِس ِه حم»؛ 4یعنی همانگونه ه مفتام ناشای ات ان اانها زمیناه یی ات ما فاراهر ارد ،اعماا
شای ته آنها میتواند زمینهساز ظهوم گردد .بس ان ان منتظر هر برای بیوستن و اطاعت مطلا از
اما زمان  -ه والیت دم همین انتظام تجلی بیدا می ند – خود ما آمادر می ناد و هار زمیناه
اجتماعی ظهوم خومشاید عظماای والیات ما مهیاا مینمایاد؛ ننان اه دم موایتای فرمودراناد
5
« َفي ِ
ون ِلل َْم ْه ِد ِّي َي ْع ِن ُسل َْطانَه».
وطئُ َ
ُ
این نوع از انتظام ،آثام و ام ردهای ب یامی دم زندگی فردی و اجتمااعی منتظاران دامد .یکای از
این آثام ،اصشحگرایی دم دو بعد فردی و اجتماعی است ه دم صومت توجاه ،بیامادهای ب ایام
زی ا و امزشمندی ما برای فرد و جامعه به همارار دامد و موجاپ بویاایی و مشاد جامعاه منتظار و
حر ت به سوی ظهوم و جامعه آممانی مهدوی خواهد شد. 
1

ب .اصالح فردی

حقیقت انتظام با مفهو آمادگی برای ظهوم ،بیوندی وثی و عمی دامد .یکی از وجور این آماادگی
آن است ه ان ان خود ما از هر گونه قید و بند دمونی و بیرونی آزاد ناد و سا بام و سا با ،
آمادر بیوستن به اما خویش و یامی او باشد .این امر ،همان اصشح فاردی اسات اه دم فرهنا
دینی از آن به تقوا یاد شادر اسات و ماومد تد یاد قارآن و مع اومین اسات؛ ننان اه اماا
صادق فرمودر است «ما ما ن ت به این امر (دیندامی خودتان) به وسیله ومع و تاش یاامی
6
نمایید».
 .1ناصر مکام شیرازی؛ حكومت جهانی مهدی

؛ ص .201

 .2علی بن محمد صدوق؛ كمال الدين و تمام النعمه؛ ج  ،2ص .182
 .3م.ک ناصر مکام شیرازی؛ تفسير نمونه؛ ج  ،2ص .923
 .4معد .22
 .5محمدباقر مجل ی؛ بحاراألنوار؛ ج  ،12ص .82
 .6محمد بن ح ن حر عاملی؛ وسائل الشيعه؛ ج  ،21ص .142
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اهمیت این اتالح برای انسان منتظر تا آنجاست که در بعضی از روایات ،از شاخصههای انتظار
شمرده شده است .امام تادق فرمهوده اسهت« :ههر کهس دوسهت دارد در شهمار اتهحاآ
قائم باشد ،باید منتظر باشد؛ در حالی که پارسایی پیشه سازد و به اخالق نیکو رفتار کند .پس
1
چنین کسی منتظر [واقعی] است».
انسان منتظر برای رسیدن به اتالح فردی در پرتو انتظار باید به چند نکته توجه داشته باشد:
 .1احساس حضور در محضر امام

منتظر واقعی با اعتقاد به حیات و حضور امام  ،همواره خود را در محضر خلیفه الهی میبینهد
که مظهر خدای علیم ،سمیع و بصیر است .امام تادق فرموده است« :تهاحب ایهن امهر در
میان آنان رفتوآمد میکند ،در بازارهایشان راه میرود و قدم بهر فرشههای ایشهان میگهذارد؛ در
2
حالی که آنها او را نمیشناسند».

کانممدرکجمما ممرآیدوپیممداکممندوممورا 3

وودرمیانجمعیومندروفکمرم  


در حاالت آیتالله سید محمود شاهرودی نقل شده است که در یکی از ماهها برای پرداخهت
شهریه طالآ و دیگر مصارف حوزهها پولی به ایشان نرسیده بود .فرزندش آقا سید علهی ،نگهران
نزد پدر میآید و عر میکند« :پول کافی در اختیار نداریم و به نانوایان و داروخانههها مقهرو
هستیم و اول ماه هم باید شهریه بدهیم» .آیتالله شاهرودی میفرمایهد« :بهه مهن چهه ربطهی
دارد .خود امام زمان باید درست کند .چرا من غصهاش را بخورم » .سهپس اضهافه میکنهد:
«ای کماعتقادها! عجله نکنید» .آیتالله شاهرودی آماده استراحت میشدند که ناگهان پیرمهردی
در منزل را میکوبد .در را که باز میکنند ،پیرمرد با زبان محلی میگوید« :با سهید کهار دارم.»...
سپس وارد میشود و دست آقا را میبوسد و  14هزار دینار تقدیم میکند و میرود .آنگاه آقا رو به
4
فرزندان خود کرده و میگوید« :ای کمعقیدهها! ما تاحب داریم».
پس ابر غیبهت ،از افکهار و
در پرتو چنین معرفتی ،امام غایب همچون خورشیدی است که از ِ
احوال و اعمال ما آگاهی دارد و در چنین حالتی است که احساس حضور دائمی در پیشگاه امهام
 .1محمد بن ابراهیم نعمانی؛ الغیبة؛ ص .200
 .2محمدباقر مجلسی؛ بحاراألنوار؛ ج  ،52ص .154
 .3پایگاه اطالعرسانی حوزه؛ «گوهر ناآ»؛  ،1397/02/13کد مطلب..52353 :
https://hawzah.net/fa/goharenab/View/52353

 .4مسعود پورسیدآقایی؛ میر مهر؛ ص  ،397با اندکی تلخی .
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معنا پیدا میکند.

معصوم

 .2نظارت امام بر اعمال

یقین و باور به اینکه هیچ یک از اعمال و نیات ما از امام زمان مخفی نیست ،موجب مراقبهت
دائمی اخالقی خواهد شد .انسان منتظر ،همواره مراقب است تا بر خالف رضهای امهام خهوید
رفتاری انجام ندهد و این امر ،موجب پاالید درونی و تفای باطنی خواهد شد .شخ منتظهر
غایب از نظر را شاهد و ناظر بر اعمال خود میبینهد .در
امام
در روشنای احساس حضورِ ،
حاضر ِ
ِ
زیههارت امههام زمههان در روز جمعههه میخههوانیم« :سههالم بههر تههو ای چشههم خههدا در میههان
آفریدگاند» 1.او ،چشم بینای الهی است که هیچ ریز و درشهتی از وی پنههان نیسهت و بهر همهه
امور آگاهی دارد که خود آن حضرت نیز در بخشی از نامهای که به شی مفید نوشت ،فرمود:
هر چند ما در جایی منزل کردهایم که از محل سکونت ستمگران دور اسهت و ایهن ههم بهه
علتی است که خداوند تالح ما و شیعیان با ایمهان مها را تها زمهانی کهه دولهت دنیها از ِآن
ً
فاسقان است ،در این دیده است؛ ولی در عین حال از اخبار و اوضاع شما کامال آگهاهیم و
چیزی از آن بر ما پوشیده نمیماند.

2

 .3عرضه اعمال بر امام

انسان منتظر ایمان دارد که هر هفته اعمال او بر امام زمان عرضه ،و ایشان از کهردار وی آگهاه
میشود .شی طوسی در تفسیر تبیان میگوید« :در خبر آمده است که همانا اعمال بنهدگان در
هر دوشنبه و پنجشنبه بر پیامبر عرضه میگردد .پس ایشان از آنها آگهاه میشهود و بهه همهین
3
شکل ،اعمال بندگان بر امامان نیز عرضه میشود ،پس آنها از آن [اعمال] آگاه میشوند».
ُ َ
ُ
َّ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ُ
ذول ُه َو ْال ُم ْؤم ُن َ
ذون» 4فرمهوده
امام تادق در تفسیر آیه « َو ق ِ ْاع َملوا ف َس َي َری الله عملكم و رس
ِ
است« :مؤمنین در این آیه ،ائمه طاهرین هستند» 5.امام خمینی با توجهه بها ایهن روایهات،
چنین توتیه کردهاند:
توجه داشته باشید که در کارهایتان جهوری نباشهد کهه وقتهی عرضهه شهد بهر امهام زمهان –
 .1علی بن موسی ابنطاووس؛ جمال األسبوع؛ ص .37
 .2سعید بن هبةالله قطبالدین راوندی؛ الخرائج و الجرائح؛ ج  ،2ص .902
 .3محمد بن حسن طوسی؛ التبیان فی تفسیر القرآن؛ ج  ،5ص .295
 .4توبه.105 :
 .5هاشم بن سلیمان بحرانی؛ البرهان فی تفسیر القرآن؛ ج  ،2ص .842
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سالماللهعلیه  -خدای نخواسته آزرده بشود و پید مالئکة الله ،یک قدری سرافکنده بشهود
که اینها شیعههای من هستند؛ اینها دوستان مهن هسهتند و بهر خهالف مقاتهد خهدا عمهل
کردند .رئیس یک قوم اگر قومد خالف بکند ،آن رئیس منفعل میشود.

1

حاضهر
امهام
اگر انسان منتظر به این سه مسأله توجه داشته باشد و همهواره خهو ید را در محضهر ِ
ِ
ناظر ببیند و بداند که امام از کارهای او مطلهع اسهت ،حیها میکنهد و از زشهتیها و معاتهی
دوری مینمایههد؛ زی هرا میدانههد مههوالید از اعمههال خههوآ او خوشههحال میشههود و کارهههای
ناشایستد ،دل حضرت را به درد میآورد .چنین انتظاری ،شخ منتظر را به تالش برای جلهب
رضایت ولینعمت خود وا میدارد و منتظر میکوشد که نه تنها به واجبات عمهل ،و از محرمهات
دوری کند؛ بلکه از هر غفلتی نیز پرهیز میکند.
یکی از دانشمندانی که آرزوی زیارت حضرت بقیةاللهه را داشهت ،شهبهای چهارشهنبه بهه
مسجد سهله میرفت و به عبادت میپرداخت .وقتی نتیجهای نگرفت ،بهه علهوم غریبهه متوسهل
شد؛ اما باز هم نتیجهای نگرفت .مناجاتهای سحرگاهان ،تفای باطنی در او ایجاد کهرده بهود.
گاهی نوری بر دلد میتابید و حقایقی را میدید .روزی در یکهی از ایهن حهاالت معنهوی بهه او
گفته شد« :دیدن امام زمان برای تو ممکن نیست ،مگر آنکه به فالن شهر سفر کنی» .در آنجا
نیز چله گرفت .روز سی و هفتم یا سی و هشتم به او گفتند« :اکنون حضرت در بازار آهنگران ،در
مغازه پیرمرد قفلسازی نشستهاند .برخیز و بهه خهدمت حضهرت شهرفیاآ شهو» .وقتهی رسهید،
حضرت را در آنجا دید که نشسته و با پیرمرد گرم گرفته است .سالم کرد ،حضرت پاس فرمهود و
اشاره به سکوت کرد .در این حال ،پیرزنی عصا زنان آمد و بها دسهت لهرزان قفلهی را نشهان داد و
گفت« :اگر ممکن است برای رضای خدا این قفل را به مبلو سه شهاهی بخریهد کهه مهن بهه سهه
شاهی پول نیاز دارم» .پیرمرد قفل را نگاه کرد و دید سالم است .گفت« :این قفهل هشهت شهاهی
ارزش دارد  ...تو مسلمانی ،من هم مسلمانم؛ چرا مهال مسهلمان را ارزان بخهرم و حهق کسهی را
ضایع کنم من اگر بخواهم منفعت ببرم ،هفت شاهی میخرم؛ زیرا در معاملهه هشهت شهاهی،
بید از یک شاهی منفعت بردن ،بیانصافی است» .سپس هفهت شهاهی بهه آن زن داد و قفهل را
خرید .همین که پیرزن رفت ،امام به آن فرد فرمود:
این طور شوید تا ما به سراغ شما بیاییم .چلهنشهینی الزم نیسهت .بهه جفهر متوسهل شهدن،
سودی ندارد .عمل سالم داشته باشید و مسلمان باشید تا من بتوانم با شما همکاری کنم .از
 .1سید روحالله موسوی خمینی؛ صحیفه امام؛ ج  ،12ص .358
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همه این شهر ،من این پیرمرد را انتخهاآ کهردهام؛ زیهرا ایهن مهرد ،دینهدار اسهت و خهدا را
می شناسد ،این هم امتحانی که داد .از اول بازار ،این پیرزن عر

حاجت کرد و چون او را

محتاج و نیازمند دیدند ،همه در مقام آن بودند که ارزان بخرند و هیچ کس حتی سه شهاهی
نیز خریداری نکرد و این پیرمرد به هفت شاهی خرید .هفتهای بر او نمیگذرد ،مگهر آنکهه
من به سراغ او میآیم و از او دلجویی و احوالپرسی میکنم.

1

بنابراین منتظران ظهور به میزان عشق و ارادت خهوید بهه امهام خوبیهها ،تهالش خهود را بهرای
رعایت تقوا و اتالح خود به کار میگیرند که این امر موجب مراقبهت دائمهی معنهوی و اخالقهی
خواهد شد و رفتار فرد منتظر را در راستای اهداف حکومت مهدوی جهت میبخشد.
ج .اصالح جامعه

منتظران راستین ،بیتفاوت نبودن نسبت به رفتار سایر افراد جامعهه را وظیفهه خهود میداننهد و
تالش میکنند دیگران را نیز اتالح کنند؛ زیرا انقالآ عظیمی که در انتظهار آن بهه سهر میبرنهد،
انقالبی در حوزه فردی نیست؛ بلکه انقالبی در سطح جامعه جهانی است کهه در ابعهاد فهردی و
اجتماعی زندگی بشر رخ خواهد داد .از این رو برای آمادگی و زمینهسازی آن انقالآ جهانی ،بهه
یک حرکت جمعی گسترده و هماهنگ نیاز است که تمام عناتر جامعه باید در آن شرکت داشهته
باشند.
در واقع برای رسیدن به تمدن نوین اسالمی و آمادگی برای طلوع خورشهید والیهت عظمهی ،
باید فرد و جامعه آماده باشند .برای آمادگی اجتماعی نیز از سویی باید ساختار جامعهه بهگونههای
باشد که انتظار واقعی را در جامعه نهادینه کند و آن را به سهوی معنویهت و اخهالق سهوق دههد؛
چنانکه مقام معظم رهبری مدظلهالعالی در بیانیه گام دوم انقالآ میفرماید:
شعور معنوی و وجدان اخالقی در جامعه هر چه بیشتر رشد کند ،برکهات بیشهتری بهه بهار
میآورد .این [شور] ،بیگمان محتاج جههاد و تهالش اسهت و ایهن تهالش و جههاد ،بهدون
ً
همراهی حکومتها توفیق چندانی نخواهد یافت[ ... .حکومتها] اوال خود بایهد مهند و
ً
رفتار اخالقی و معنوی داشته باشند و انیا زمینه را برای رواج آن در جامعه فراهم کنند و بهه
نهادهای اجتماعی در اینباره میدان دهند و کمک برسانند .با کانونههای ضهد معنویهت و
اخالق به شیوه معقول بستیزند و خالته اجازه ندهند که جهنمیها مردم را با زور و فریهب
 .1ر.ک :مسعود پورسیدآقایی؛ میر مهر؛ ص .397
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جهنمی کنند.

1

از سوی دیگر انتظار باید به مثابه یک «گفتمان» در جامعه تبدیل شود و افهراد را بهه سهوی دولهت
کریمه مهدوی حرکت دهد .در بحث اتالح جامعه میتوان به مسائلی همچون عدالتخواهی،
ظلمستیزی و پویایی اشاره کرد؛ اما از آنجا که پهرداختن بهه همهه ایهن امهور مجهال وسهیعتری را
میطلبد ،در این نوشتار به یکی از مهمترین مسائل – که شاید به نوعی در بر گیرنده سایر امور نیهز
باشد – میپردازیم.
امر به معروف و نهی از منکر

کسانی که منتظر «مصلح جهانی» هسهتند ،خهود نیهز بایهد «مصهلح» باشهند؛ یعنهی افهزون بهر
خودسازی و اتالح فردی ،باید به دیگرسازی و اتالح جامعه نیز توجه ویهژه داشهته باشهند .در
آیات و روایات اسالمی ،بر لزوم مقابله با مفاسد اخالقی ،سیاسی و اجتماعی تأ کید فراوانی شهده
است که بخشی از آن ،تحت عنوان امر به معروف و نههی از منکهر و بهه عنهوان وظیفهه شهرعی و
ْ َ ُ ْ ْ ُ
همگانی بیان شده است .خداوند درباره این تکلیف شرعی با تأکید میفرمایهدَ « :و لذتكن ِمذنك ْم
ْ ُْ َ َ ُ
ْ
َ 2
ون إ َلی ْال َخ ْير َو َي ْأ ُم ُر َ
ُأ َّم َي ْد ُع َ
ذو َن َ
ون ب ْال َم ْع ُروف َو َي ْن َه ْ
ولئ َذك ُه ُذم ْال ُمف ِل ُحذون».
ذن المنك
ع
ذر و أ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
امیرالمؤمنین نیز فرموده است« :خداوند تبارک و تعالی راضی نمیشود که در زمین نافرمهانی
3
شود و دوستان او خاموش بنشینند و دم بر نیاورند و امر به معروف و نهی از منکر نکنند».
منتظر بودن در قاموس دینی ،مسئولیت بسیار بزرگی است که اتهالحگرایی ،جهزء جداییناپهذیر
آن به شمار میآید .جامعهای که افرادش نسبت به سرنوشت یکدیگر بیتفهاوت نباشهند و خهود را
موظف بدانند کاستیها را جبران و کجیهها را اتهالح کننهد و نابسهامانیها را سهامان ببخشهند،
همسو با دولت کریمه مهدوی در حرکت است و میتواند زمینهساز حاکمیت امام نور باشد.
علمای اسالم در طول دوران غیبت ،همواره تالش کردهاند تا با شیوههای مختلف ه از جملهه امهر
به معروف و نهی از منکر در سطوح مختلف ه جامعه اسهالمی را از انحهراف حفهظ کننهد .بهرای
مثال در شب  28رمضان  1346قمری که مصادف با تحویل سال بود ،جمعیت بسیار زیادی در
حرم حضرت معصومه گرد آمهده بودنهد و مشهغول دعها و انجهام مراسهم عبهادی بودنهد .در
 .1بیانیه گام دوم انقالآ ،خطاآ به ملت ایران؛ .1397/11/22
https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673
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اتاقهای مشرف بر ضریح ،زن و دختران رضاخان و برخی دیگر از بستگان دربهاری بهه تهورت
بیحجاآ نشسته بودند .مرحوم آیتالله محمدتقی بافقی به آنها پیغام داد« :شما اگر مسهلمان
هستید ،نباید با این وضع در این مکان مقدس حضور یابید و اگر مسلمان نیسهتید ،بهاز ههم حهق
ً
[این رفتار را] ندارید»؛ اما پیام مؤ ر واقع نشد .مرحوم آیتالله بهافقی شخصها بهه حهرم آمهد و
سخت به آنان اعترا نمود و از آنها خواست که یا سر و تورت خهود را بپوشهانند و یها از حهرم
خارج شوند .رضاخان با شنیدن این خبر به حرم رفت و چند نفر طلبه را که در آن حهول و حهوش
بودند ،شالق زد و چند نفری را هم در جوار قبر حضرت معصومه با عصها و لگهد مضهروآ
نمود 1.مرحوم آیتالله العظمی اراکی میگوید« :رضاخان و مأموراند ،حاج شی محمدتقی
را پسگردنی زدند و بیرون آوردنهد و پهای ایهوان آیینهه داخهل تهحن بهه پشهت خوابانیدنهد و او
[رضاخان] با تازیانه با دست منحوساش بنا کرد به زدن حاج شی محمدتقی .حاج شی نیهز از
2
آن زیر [تازیانه] میگفت :یا تاحبالزمان ،یا تاحبالزمان».
درباره اهمیت امر به معروف و نهی از منکر ،روایت شده است امیرالمؤمنین در بستر شهادت
به فرزنداند امام حسن و امام حسین فرمود« :شما را بهه پرهیزگهاری و تهرس از خداونهد
سفارش میکنم  ...امر به معروف و نهی از منکر را رها نکنید که در آن تورت ،شریران شهما بهر
شما حکومت خواهند کرد و هر چه دعا کنید ،مستجاآ نخواهد شهد» 3.بهه یقهین سهلطه افهراد
ناتالح بر جامعه ،مانع از زمینهسازی ظهور میشود که نتیجه آن ،تأخیر در فرج است و این امهر
با انتظار منافات دارد.
منتظران مدینه فاضله مهدوی ،به مسئولیت اجتماعی خوید در اتالح جامعهه عمهل میکننهد؛
زیرا باور دارند که امام مهدی نیز مانند جد شهیدش امام حسهین بهرای اتهالح جامعهه و
َّ ُ
َّ َ
عمل به قرآن و سنتهای نبوی قیام خواهد کرد .از امام باقر درباره آیه «ال ِِين ِإ ْن َمكناه ْم ِفذی
َْ
َّ َ َ َ ُ َّ
اأ ْرض َأ ُ
الزكاة»4سؤال شد ،امام فرمود:
قاموا الصالة و آتوا
ِ
 .1خبرگزاری جمهوری اسالمی؛ «عالمی که شالق خود ،ولی در برابر رضاخان ایستاد»؛  ،1399/05/09کد خبر:
.83885064
https://www.irna.ir/news/83885064

 .2همان.
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این آیه درباره حضرت مهدی

و اتهحابد وارد شهده اسهت .خداونهد ایشهان را مالهک

مشرق و مغرآ زمین میگرداند و دین خود را ظاهر میسهازد و بهه سهبب او و اتهحابد،
بدعتها را میمیراند؛ چنانکه سفهاء ،حق را میراندهاند تا اینکه در روی زمین ا ری از ظلم
دیده نشود ،مهدی

و اتحابد امر به معروف و نهی از منکر میکنند.

1

بنابراین جامعه منتظر که به دنبال تحقق آرمانهای جامعه مهدوی است ،با اقتدا بهه امهام خهوید
میکوشد جامعه خود و حتی جامعه جهانی را اتالح کند.
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