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 هـیـئـت مـحـبـان روح ا...

 * این نشریه حاوی اسامی متبرکه می باشد.درحفظ آن کوشا باشید *

 خبر آمد خبری رد راه است سرخوش آن دل که از آن آگاه است

 شاید این جمعه بیاید...شاید ،   رپده از چهره گشاید...شاید

 دست افشان...پای کوبان می روم      رب رد سلطان خوبان می روم

 می روم بار دگر مستم کند     بی سر و بی پا و بی دستم کند

 می روم کز خویشتن بیرون شوم رد پی لیال رخی مجنون شوم

 هر که نشناسد امام خویش را   رب که بسپارد زمان خویش را 

 با همه لحظه خوش آواییم      رد هب رد کوچه ی تنهاییم

 ای دو هس ات کوچه ز ما دوررت  نغمه ی تو از همه رپ شور رت

 کاش که این افصله را کم کنی  محنت این اقفله را کم کنی

 کاش که همساهی ی ما می شدی  ماهی ی آساهی ی ما می شدی

ر تو انیل شود   یک شبه حالل مسائل شود  هر که هب دیدا

 دوش مرا حال خوشی دست داد سینه ی ما را عطشی دست داد

 انم تو ربدم لبم آتش گرفت   شعله هب دامان سیاوش گرفت

 انم تو آرامه ی جان من است   انمه ی تو خط اوان من است

 ای نگهت خاست گه آفتاب    رد من

ز     ز چشم رتم   ظلمت زده یک شب بتاب   رپده    رب   اندا  

 ات بتوانم هب رخت بنگرم     ای نفست    یار  و    مدد    کار ما

ر ما    دل مستمندم ای جان هب لبت نیاز دارد  کی و کجا وعده ی دیدا

 هب هوای دیدن تو هوس حجاز دارد    هب مکه آمدم ای عشق ات تو را بینم

م گوهش ی مشعر  تویی که نقطه ی عطفی هب اوج آیینم    کدا

م گوهش ی منا  هب شوق وصل تو رد انتظار بنشینم  کدا

 ای زلیخا دست از دامان یوسف بازکش اتصبا پیراهنش را سوی کنعان آورد

 ببوسم خاک پاک جمکران را      تجلی خاهن ی پیغمبران را 

 



 کانال تلگرام :

انديشه

مهدويت منحصر به شيعيان و يا مسلمانان نيست؛ بلكه همه يا اغلب اديان و 

كم آنچه كه  اي به موعود باور دارند. و يا دست مذاهب موجود در جهان، به گونه

مسلّم و قطعي است، متون ديني و معارف ديني اديان ابراهيمي به اين مسأله 

خوانيم:  امام زمان، در مفاتيح الجنان، چنين مي  نامه اند. در زيارت تصريح كرده

  ها وعده داده است كه به وسيله امت    سالم بر آن مهدي كه خداي عزوجل به همه

ها را متحد كند و پريشاني را از ميان بردارد و زمين را پر از   او سخنان و انديشه

 .701عدل و قسط نمايد . مفاتيح الجنان، زيارت حضرت صاحب االمر، ص 

ملل و اقوام مختلف در اصل اعتقاد به ظهور يك منجي در آخرالزمان تقريباً اتفاق 

  اند. هر چند درباره نظر دارند و هر كدام بر اساس فرهنگ خود نامي بر آن نهاده

هاي شخصيتي او، چگونگي ظهور او، مشخصات دوران حضور او  مصداق او، ويژگي

 و هدف او اختالفات زيادي ميان مسلما نان و ديگران وجود دارد.

مهدويت در نزد   توان به عنوان تفاوتي آشكار ميان انديشه اما آنچه را كه مي

در ميان ساير ملل و اقوام مشاهده كرد، اين است كه اين   شيعيان و اين انديشه

جهاني است. به اين معنا   جهاني و نوعي فلسفه  انديشه در نزد شيعيان يك انديشه

اسالمي، اختصاصي به امت خاصي ندارد. قيام و دعوت او قيام   كه مهدي در انديشه

آيد  اي و نژادي. او براي نجات بشريت مي و دعوتي جهاني است و نه قومي و قبيله

و نه براي سروري دادن نژاد و قومي خاص. او ياور مظلومان است و هدفش 

مهدويت در    گستري است؛ به تعبير ديگر، ويژگي بارز انديشه ستيزي و عدالت ظلم

اي  نزد شيعيان اين است كه مهدي را موعودي جهاني با هدفي جهاني و برنامه

دانند.  جهاني دانسته و او را مخصوص قوم و قبيله يا دين و مذهب خاصي نمي

نهفته است. زيرا   اين اعتقاد هم در خود اسالم و تشّيع به معناي واقعي كلمه  ريشه

  اسالم و دعوت اسالمي، دين و دعوتي جهاني است و تشيّع به معناي حقيقي كلمه

مهدويت كه در تشيع مطرح است، در حقيقت   همان اسالم ناب است. و انديشه

ريزي آن  اي برآمده از متن اسالم و حاكي از جهاني انديشي اسالم و برنامه انديشه

 سازي عدل و صلح و صميميّت و معنويت است. در جهت جهاني

پس اگر چنين است، نبايد اجازه داد كه همچون برخي از اديان و مكاتب ديگر، 

اي توصيف شود. به تعبير شهيد  قومي و قبيله  اين انديشه به شكل يك انديشه

مطهري نبايد اين انديشه بلند و جهاني را به شكل يك آرزوي كودكانه و قومي و 

گيري و  آيد به قصد انتقام اي ترسيم كرده، آن را تا سطح فردي كه مي قبيله

توزي پايين كشانيد. گويي حضرت حجت فقط انتظار دارند كه كي خداوند  كينه

تبارك و تعالي به ايشان اجازه بدهند كه مثالً بيايند ما مردم ايران را غرق در 

اي كه ما هستيم كه  سعادت كنند يا شيعه را غرق در سعادت كنند، آن هم شيعه

، صص 18)مرتضي مطهري، مهدي موعود: در مجموعه آثار، ج ”. شيعه نيستيم

چنين تصوير و تفسيري از مهدويت بسيار شبيه تفسير يهوديت از  .)180 – 181

موعود پاياني يهوديان، كسي است كه   منجي موعود است. توضيح آن كه،

خواهد قوم يهود را نجات دهد و آنان را از سختي و فالكت برهاند. يهوديان در  مي

” مسيحا“بار و پر از رنج و سختي خود، همواره به اميد ظهور  سراسر تاريخ محنت

اند. آنان معتقدند كه در آخرالزمان  انواع تحقير و شكنجه را تحمل كرده  همه

منجي و موعودشان خواهد آمد و آنان را از ذلت و درد و رنج رها خواهد ساخت و 

 قوم يهود را فرمانرواي جهان خواهد كرد.

 انجيل لوقا

پس شما نيز مستعد باشيد  زيرا در ساعتي كه گمان نمي بريد پسر انسان       

 ۰0شماده   1۱مي آيد . انجيل لوقا باب 

زلزله هاي عظيم در جا هاي مختلف و قحطي و وبا پديد مي آيد و چيزهاي 

هولناك و عالمات بزرگ از آسمان ظاهر شد ..و دلهاي مردمان ضعيف خواهد كرد 

از خوف و انتظار آن وقايعي كه بر ربع مسكون ظاهر مي شود و آنگاه پسر انسان را 

خواهد ديد كه بر ابري سوار شده  با قوت و جالل عظيم مي آيد . انجيل لوقا  باب 

۱1 

 زبور داود

هان بعد از اندكي زماني شرير نخواهد بود و اما حليمان وارث زمين خواهند شد و 

از فراواني سالمتي متلذذ خواهند گرديدصالحان وارث زمين خواهند بود و در آن 

تا ابد سكونت خواهند نمود و عاقبت شريران منقطع خواهند شد . زبور داود  

 37مزمور

 كتاب اشعياي نبي

روح خداوند بر او قرار خواهد گرفت و خوشي او در ترس از خداوند خواهد بود .. 

مسكينان را به عدالت داوري خواهد كردو به جهت مظلومان زمين به راستي حكم 

خواهد نمود گرگ با بره سكونت خواهد داشت و پلنگ با بزغاله خواهد خوابيد و 

گوساله با شير و پرواري باهم زندگي مي كنند و طفل كوچك آنها را خواهد راند و 

گاو خرس خواهد چريد . و در تمام كوه مقدس  ضرر و فساد نخواهند كرد زيرا كه 

جهان از معرفت خداوند پر خواهد بود مثل آبهايي كه دريا را مي پوشاند. كتاب 

 11اشعياي نبي از كتاب مقدس باب 

 كتاب مذهبي زردشتيان

جاماست از قول استادش زردشت خبر مي دهد : پيش از ظهور سوشيانس ) نجات 

دهنده دنيا (  پيمان شكني و دروغ و بي ديني در جهان رواج مي آيد و مردم از 

خدا دوري جسته ظلم و فساد و فرومايگي آشكار مي گردد . و همين ها نيز اوضاع 

جهان را دگرگون ساخت زمينه را براي ظهور نجات دهنده مساعد  مي گرداند . از 

 ۱۲كتاب موعود به نقل از كتاب زند و هومن سن صفحه 

 كتاب مذهبي هندوها

پس از خرابي دنيا پادشاهي در آخر الزمان پيدا مي شود كه پيشواي خاليق باشد 

و نام او منصور باشد و تمام عالم را بگيرد و به دين خود آورد و همه كس را از 

مومن و كافر بشناسد و هر چه از خدا خواهد بر آيد . كتاب ديد . كتاب آسماني 

 هندوها

دور دنيا تمام شود به پادشاه عادلي در آخر الزمان كه پيشواي مالئكه و پريان و 

 آدميان باشد و حق و راستي با او باشد . كتاب باسك از كتابهاي آسماني هندوها

 كتاب مذهبي بودائيان

بعد از آن كه مسلماني به هم رسيد  در  : در كتاب دادنك از قول بودا نقل مي كند

آخر ميان عالم از ظلم و فسق وگناه و رياي  زاهدان و خيانت امينان و حسودي 

پادشاهان و پيشوايان و  . بخيالن و عمل نكردن دانايان به دين جز نام او نماند

رئيسان  بي رحم و ظالم شوند رعيت بي انصاف و نافرمان و متقلب شود و همه در 

خرابي نظم دنيا بكوشند و همه جا را كفر و ناسپاسي فراگيرد  آن وقت دست 

ظهور كند و خاور و باختر  ) يعني محمد پيغمبر اسالم ( راستين جانشين ممطا

او فقط و تنها حق و راستي را  . عالم را بگيرد آدميان را به راه خوبيها رهبري كند

 قبول مي كند
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 ظهورپنهان

چینیوآمادگیبرایظهورسازیظهوردرنگاهاولیه،بهمعنایمقدمهزمینه

توانداشت؛ايندوبرداشتدرعیناست.ازاينمعنا،دوبرداشتمختلفمی

توجهیبهآن،ممکننزديکیبهيکديگر،دارایتفاوتیاساسیهستندکهبی

 .يابیبهتصويردرستیازايناصطالحباشداستمانعدست

کهبهمهیابودنوآمادگیبرایظهور،نخستینبرداشتاست،بدوناين

سازیتأثیرگذاریاينآمادگیدرظهورمعتقدباشیم؛يعنیوقتیاززمینه

گويیم،مقصودمانآمادگیبرایظهورازنظرمعرفتی،اخالقی،ظهورسخنمی

ایکهاگرامامظهورگونهرفتاریومهیابودنبرایپذيرشامرمعصوماست؛به

ساز،هیچخطرياکاستیبرایآنحضرتنمايد،ازناحیۀافرادياجامعۀزمینه

سازان،پذيرایواليتمعصومشوند.درعینحال،وجودنداشتهباشدوزمینه

زمینۀذهنمانبهايننکتهتوجهداريمکهاينآمادگی،هیچنقشیدردرپس

کهپدریهمۀلوازمموردنیازنوزادیراکهدرراهظهورامامندارد؛ماننداين

داردفراهمکردهوازهمهجهتبرایتولداوآمادهشدهاستويامانند

کشاورزیکهزمینراشخمزدهومسطحکردهوبذرراپاشیدهومنتظربارش

شکاينکارهاآمادگیاست،امااينآمادگیدرتولدفرزندوباراناست.بی

گويند،سازیسخنمیترينتأثیریندارد.کسانیکهاززمینهبارشبارانکم

سازی،چنینمعنايیراارادهکردهباشند.البتهبهنظرممکناستاززمینه

ترازواژۀرسد،اگرازاينمعناباواژۀآمادگیتعبیرشود،مناسبمی

چینیوتهیۀمقدماتسازیبهمعنایمقدمهسازیباشد؛زيرازمینهزمینه

ترترودردسترساستوباتهیهشدنمقدماتيکامر،تحققآننزديک

رودکهسازی،جايیبهکارمیرسدواژۀزمینهبنابراينبهنظرمی.خواهدبود

 .شودسازیمیتحققيکپديده)زمینه(درتحققپديدهديگرزمینه

آمادگیوايجادمقدماتظهور،دومینبرداشتاست،بااينذهنیتکهاين

.انجامدآمادگی،درتحققظهورتأثیرگذاراستوبهتعجیلفرايندظهورمی

گويد،درصددالقایاينمعناستسازیسخنمیبنابراينوقتیکسیاززمینه

هايیاستکهزمینهسازی،انجامدادنرفتارهاورسیدنبهظرفیتکهزمینه

شود.بهتعبیرديگر،کندوتعجیلدرظهورراسببمیرابرایظهورمهیامی

گويد،مقصودشضرورتتالشدرسازیسخنمیوقتیازضرورتزمینه

دهدوگذاردوآنراسرعتمیمسیریاستکهدرتحققظهورتأثیرمی

 .شوداهمالدربرابرآن،باعثتأخیرظهورمی

حالباتوجهبهاينموضوعمیابیمکهبهنوعیبرایتعجیلدرامرظهوربايد

تاثیرگزاریخودرابهعنوانفردیکهخواستارتعجیلدرفرجهستیمبیشتر

کنیماگرکمیبیشتردقتکنیممیابیمکهمقدمهاينکارظهورشخصیيا

 خودسازيست.

اگرمادرخودخودسازیراايجادنکنیمچگونهمیخواهیمدگرسازیکنیم،

 چگونهمیخواهیمدرراهتعجیلدرفرجگامبرداريم.

اگرمابرایتحققامری)تعجیلدرظهور(تالشمیکنیماينتالشمازمانیبه

منصهظهورمیرسدکهريشهیاينکاروفعالیتازدلوجانشخصی

 برخواستهباشدکهبذرظهورشخصیرادرخودپروراندهباشد.

پسازاينمباحثايننتیجهرامیگیريمکهبرایتحققامرظهوربايدکهبه

دنبالتاثیرگزاریباشیمکهدراينمبحثمیتوانیمبگويیمخودسازیمقدمه

 یاينامرحساساست.

 

 واليتپذيری

 

 

اگربخواهیمدرابتداواليتپذيریراتعريفکنیم،بايدگفتکهپذيرش

واليتيکشخصخاصبهاينمنظوراستکهعبداوباشیوبهتوصیههاو

اوامراوعملکنی؛حالاينواليتپذيریمیتواندپذيرشواليتائمهباشديا

پذيرشواليتفقیهباشدياپذيرشواليتوالدينياحتیپذيرشواليتيک

 استاد!

همهاينهامیتوانندمثالهايیازواليتپذيریباشنداماپذيرشواليتائمه

،موضوعیاستکهبايدکمیدربارهاشصحبتکنیم.میتوانگفتکه

غربالآخرالزمان،يقینادرمسالهواليتاستپسموضوعسادهاینیست،

پیچیدهودرعینحالبسیارمهماست.درقرآندوباروقتیخداوندبه

مسئلهواليتمیرسد،اشارهمیکندبهتقوایقلبومیگويداينان)انسان

هایواليتپذير(کسانیهستندکهخدا،قلبشانرابهتقواامتحانکرده؛و

درروايتآمدهکهقلبشانبهايمانامتحانشده.درايندوحرفدونکته

نهفتهاست:يکیاينکهايمانوتقوابهقلبواليتمدارهاواردشدهباشدو

دوماينکهبايدايندوامتحانهمشونديعنیفقطواردشدنآنهمکافی

نیستنیازبهامتحاندادنهست.پسواليتمداربودنبهحرفنیست،به

ايماناست،بهتقوااست.اکثرامردمفکرمیکنندکهتقوايعنیدوریاز

گناهامادرکتابطرحکلیانديشهاسالمیکهنوشتهیرهبریاست،تقوا

اينطورتعريفشدهکهيکانساندرجامعهایکههمهيزيدیباشندواو

سالمباشد،همخودراسالمنگهداردوهمبرایآدمکردنبقیهتالشکند!

پساگرازاينزاويهبهواليتمدارینگاهکنیممتوجهمیشويمکهچهقدر

ادعایواليتپذيریداريماماحرفهايماندرحدهمانادعااستووقتیبه

عملمیرسیم،جامیزنیم.پسبرایواليتمداربودن،برایاينکهبهدرد

mohebane_rouhollah 

 تقصير من است اين كه كم مي آيي

 هر وقت كه شدم اسير غم مي آيي

 اين جمعه و جمعه هاي ديگر حرف است

 آدم كه شوم سه شنبه هم مي آيي ...

 محمد  رمضانی
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امامزمانمانبخوريم،بايدهمايمانوهمتقوایخودراتقويتکنیمو

اينمسئلهراخوببدانیمکهوقتزيادیهمنداريم؛ظهورنزديکاست

وخدانکندکهآقابیايدوماهنوزبهدنبالدرستکردنفالنرذيله

 اخالقیدرخودباشیمکهاگراينطورشود،وایبهحالمان!!

انشاءاهللکههمهدرراهظهورحضرتگامبرداريمودراينراهاستوارو

 ثابتقدمباشیم..سجاد مشهدی حسن

 مناجاتنامه

 آقاایآفتابشبيلدایهمه

 گريهیپشتتمنایهمه

 هیچکسيادغريبیتونیست

گريهکنجایهمهجایخودت  

همه،همهیشهربهچاهافتادهاند  

مددیيوسفزهرایهمه  

بنشینتابنشانیهمهرا  

دربیارازنگرانیهمهرا  

 کاشمیشدازسفربرگردی

مادریبِیندرگفتبیا  

باصدایکبودگفتبیا  

شبغسلشهنوزخونمیرفت  

 کاشمیشدازسفربرگردی

باهمانچندنفربرگردی  

چلهاشکگرفتیمبرايت  

 بهامیداينکهسحربرگردی

 مادرمگفتهمینجابنشین

مینشینمدمدربرگردی  

 سیزدهقرننشستننشد

 بنشینمچهمقدارتابرگردی

نورچشمانهمهمیرفتیقولدادیسحربرگردی.....  

 خونپاکشهدامنتظرتوستبیاسرمصباحهدیمنتظرتوستبیا

 

 وارثخونخداوپسرخونخدابهخداخونخدامنتظرتوستبیا

 

 صبحهممنتظرصبحظهورتوبودروزماوشبمامنتظرتوستبیا

 

 برسرگنبدزرينحسینبنعلیپرچمکربوبالمنتظرتوستبیا

 

 علمومشکولبخشکجگرسوختگاندستافتادهجدامنتظرتوستبیا

 

 فرقشکستهزينبسرخونینحسینکهجداشدزقفامنتظرتوستبیا

 

 آنيتیمیکهسرپاکپدررابوسیدنالهزد)ياابتاه(منتظرتوستبیا

 

 برظهورتودعابرلبمیثمتاکجاتودعاکنکهدعامنتظرتوستبیا

 امیر حسین قربانی


