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کانال تلگرام :         

 مهدویت و ضرورت ظهور 
عدالت و صلح بر باطل ، ظلم و ستیز و استقرار کاملل  ،باور به پیروزی حق 

و همه جانبه ارزشهای انسانی و تشکیل جامعه ایده آل و باالخلره اجلرای 

این ایده عمومی و انسانی به وسیله شخصیتی عالیقدر کله در روایلاو و 
احادیث اسالمی از او به عنوان مهدی )عج( تعبیر شده است ،اندیشه ایست 

که اکثر فرقه ها و مذاهب اسالمی، با تفاوو ها و اخلتلاله هلایلی بلدان 

 معتقدند ؛زیرا که این اندیشه به حسب اصل و ریشه قرآنی است 

 قر آن کریم میفرماید: 

هُوَ الَّذِی اَرسَلَ رَسولَهُ بالهُدی و دِینِ الحَقِّ لِیُظهِرَه عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ و لَو کَلرِهَ 

 المشرِکون.

اوست که پیامبرش را با هدایت و دین حق فرستاد ، تا آن را بر همه ادیلان 

 پیروز گرداند، هرچند مشرکان خوش نداشته باشند. 

 » 33توبه، « 

حال اگر بخواهیم شناخت مناسبی از مهدویت پیداکنیم ابتدا بهتلر اسلت 

ضرورو مهدویت را بررسی کنیم که این به نوع نگاه ما به انسان ، عدالت و 

 آخرو بر میگردد.

از نگاه قرآن کریم، انسان به زمین نیامده که در زمین بماند؛ بلکه آمده تلا 

مسیر حرکت به سوی خدا را طی کند و به مقام شایسته خویش که هملان 

مقام خلیفۀ اللّهی است برسد. پس میتوان دریافت که انسان یل  ظلره 

خالی محض نیست که از بیرون و تحت تاثیر عوامل خارجی پرشود ؛ بلکله 

بذر ی  سلسله از بینش ها و گرایش ها در نهاد او نهفته است؛ بدین سبب 

 باید پرورش داده شود .

اما این بدین معنا نیست که رابطه فرد و جامعه به گونه ای باشد که جامعه 

را فقط اعتباری و قرار دادی بداند ، در حقیقت به گونه ای است کله هلم 

 فرد و هم جامعه اصالت دارد.

نکته مهمی که در آموزه های اسالم چه در مورد زندگی اجتماعی چله در 

مورد زندگی فردی آن است که تمام آرمان هایی که در اسالم مطرح شده ؛ 

 عینی ،واقعی و دست یافتنی است .

مکاتب جدیدی که طی چند قرن اخیر در جهان غلر  پلیلدا شلده و 
آرمانهایی را مطرح کرده اند، به طور عمده معتره بوده اند که آرمان آنها از 

نوع ایده آل است و توصیۀ آنها برای رسیدن به آن آرمان، صرفاً تلوصلیلۀ 

 روشی است؛ یعنی بکوشید حتّی االمکان به آن سمت و سو بروید.

اولین نقصی که از این مکاتب به نظر می آید این است که آنها نمونه عینی 

ارائه نکرده اند و این در صورتی است که اسالم وقتی بیان میکند که انسان 

 -را تا حد خلیفۀاللهی میخواهد، قبل از هر چیز نمونه آن یعنی پیامبر اکرم

)ص( و امیر مومنان علی )ع( را به جامعه بشری عرضه می کند تا بدانلنلد 

 این آرمان به وسیله انسان ها دست یافتنی است.

. پس تا اینجا با نگاه اسالم و قرآن به فرد و جامعه بیشتر آشنا شدیلم املا 

مسئله بعدی که مطرح میشود تقابل میان جوامع حق و باطل و در نهایلت 

 غلبه نهایی حق است . 

میدانیم که در مجموع حرکت تاریخ ، تکاملی است ولی این بدین ملعلنلا 
 :نیست که سیر تکامل آن جبری باشد یعنی 

چنین نیست که هر جامعه ای در هر مرحله تاریخی لزوماً نسبت به مرحله 

قبل خود کامل تر بوده باشد و این کامالً بستگی به انسان کله ملوجلودی 

 مختار و انتخا  گر می باشد، دارد .

نکتۀ جالب توجّه اینکه بر اساس روایاو ، قیام مهدی ل عجل ااهلل تلعلاللی 

فرجه الشریف ل زمانی رخ خواهد داد که سعید و شقی به نهایت کار خلود 

رسیده باشند یعنی هر چه این حرکت تاریخ به جلو میلرود، هلم شلقلی 

شقیتر و هم سعید سعیدتر میشود، و چنین جامعه ای است که ملیلتلوانلد 

 زمینه ساز قیام نهایی حق و باطل شود

و اما نکتۀ بسیار مهمّی که در این جنگ حق و باطل نباید مورد غفلت واقع 

شود، این است که نظام جهان، نظام اخالقی است. در منظر دینی، جلهلان 

چنین نیست که در برابر عمل خو  و بد واکنش یکسانی داشته بلاشلد و 

 این همان چیزی است که از آن تحت عنوان امداد غیبی یاد میشود .

 قرآن کریم میفرماید:

 یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ 

م خدا هم شما را یارى مى  کند و گا ، اى مومنان ! اگر خدا را یارى کنید  

 هایتان را محکم و استوار مى  سازد .

 《۷محمد ، 》

 وَمَن یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا

خدا براى او راه بیرون شدن ] از مشکلاو و ، و هر که از خدا پروا کند  

 تنگناها را [ قرار مى  دهد . 

 《 ۲طالق ،》

 إِن یَکُن مِّنکُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ  

 اگر از شما صد نفر ] صابر [ باشند بر هزار نفر از کافران چیره مى  شوند . 

 《۵۶االنفال، 》

بعد از قیام مهدی آخرین نکته ای که در شناخت مهدویت ضلرورو دارد، 

این است که حکومت مهدی آغاز حرکت اصلی انسان است، نه پایان کار، و 

این حُسن مهم آرمانهای اسالمی است. در هر مکتبی وقتی آرمانش محقّق 

شود، دیگر کار آن مکتب تمام میشود و میمیرد؛ امّا انسانی که نبردهای بلا 

جلو چشلملش  » فاستبقوا الخیراو « باطل را به اتمام رسانده، هنوز اصل

خودنمایی میکند. او که نقصها را برطره کرده، تلازه در ابلتلدای سلیلر 
صعودی خود است که باید باال رود و این سیر، منتها و نلهلایلت نلدارد و 

 هرچه باال رود، در دستگاه هستی برای او امکان باالتر رفتن هست.

@mohebane_rouhollah 
 نشریه تحلیلی مذهبی قرآنی تنزیل                      

2 
 

 آرمان  محمد علی نژاد



 صفحه اینستاگرام :

 نشریه تحلیلی مذهبی قرآنی تنزیل         

 

 

 مروری اجمالی بر سوره انفال 

 

کلمه است هشتاد و هشتمین سوره ای  4۲11آیه و  ۷۶سوره انفال که شامل 
 است که در مدینه نازل شده است،

 سوره انفال را نیز به نام بدر می خوانند.

 انفال چیست؟ )معنی اصطالحی انفال(

 در مورد معنی انفال میان شیعه و سنی اختالفاتی به نظر میرسد؛

 انفال از دید اهل تسنن:

اهل تسنن انفال را در روایاو خود به معنی))غنائم جنگی((  نقل کرده اند؛هر 

 نوع غنیمتی که مجاهدین در جنگ بدست آورده اند.

 دیدگاه اهل تشیع:

ائمه ما گفته اند انفال اختصاص به غنائم جنگی ندارد؛مع ذل  انفال یعنی هر 

ثروتی که بشر آن را با کار تحصیل نکرده و مجانا به دست او رسیده است.مثل 

منابع طبیعی که خود به خود به وجود آمده اند که این ها مال خداوند و 

 پیغمبر است.

شهید مطهری پس از نقل دو دیدگاه فوق به بیان نظر خود میپردازد که معره 
 اهمیت داشتن دیدگاه اهل تشیع در این موضوع می باشد.

 ۲۶2،ص۲۵مجموعه آثار شهید مطهری،ج

 شان نزول سوره انفال:

 در مجمع البیان چنین نقل شده است که :

 –در جنگ بدر وقتی دو لشکر رو به روی هم قرار میگیرند سیاهه لشکر پیامبر 

شترنسبت به سپاه هزار نفری مکه کمتر بود.در آن  ۷3اسب و  ۲سرباز، 333

همین  2زمان اضطرا  در دل مسلمانان رخنه کرده و در همان هنگام آیه 

سوره نازل شده و خداوند وعده داد که مسلمانان را با هزار فرشته ی پی در پی 

 یاری خواهد کرد.

صاحب مجمع البیان مضافا نقل کرده: هنگامی که شب شد و یاران رسول خدا 

را خوا  فرا گرفت همه به حالت چرو در آمدند و چون زمینی که ایشان در 

آنجا اطراق کرده بودند،ریگزار بود و قدمهایشان می لرزید،از این ناحیه ناراحت 
بودند.آنگاه خداوند باران رحمت را برایشان نرم نرم نازل کرد تا زمین نمناک و 

سخت گردید و قدمهایشان استوار گشت و همچنین همین باران مانند دهانه 

مش  در سمت دشمن می بارید که همین امر باعث شد دل دشمنان مملو از 

همین سوره نازل شد. و سرانجام  4۲رعب و وحشت گردد که در آن هنگام آیه 

 با نصرو های بعدی خداوند سپاه اسالم در برابر سپاه کفر پیروز شد.

 فضل بن حسن طبرسی،مجمع البیان

 سوره انفال: ۵3برسی آیه 

این آیه دستور همه جانبه ی مسلمانان در برابر دشمنان و تهیه هر نوع سالح و 

 امکاناتی و وسایل وشیوه های تبلیغی که سبب هراس کفار شود را داراست.

در حدیث است:حتی با خضا  کردن روی صورو ،  دشمن را بترسانید تا 

 نگویند ارتش اسالم پیر است.

 توصیه فرقان به نقل از من ال یحفره الفقیه

خداوند در این آیه می خواهد به مسلمانان بفهماند که:مسلمانان از آمادگی 

رزمی کامل برخوردار باشند و از تمام تجهیزاو و نفراو استفاده کنند و این 

تجهیزاو باید در  هر زمان پیشرفته ترین امکاناو رزمی برابر دفاع باشد و از 

 هیچ چیزی فرو نگذارد.

 همچنین از این آیه چنین بر می آید که :

هم ارزشها باید حفظ شوند و هم حقوق انسانی مسلمانان که در اسالم، مکتب 
مطرح است اغراض شخصی یا قومی و نژادی مطرح نمی باشد.مضافاً خداوند با 

بیان لفظ ال تعلمو فهم صراحتاً بیان می کند که ما نمی توانیم کامالً دوست را 

از دشمن تشخیص دهیم به تعبیر دیگر شاید منظور خداوند از بیان این لفظ ،  

 بر منافقان وضع شده. 434منافقان باشد چرا که لفظ مذکور در سوره توبه آیه 

پس با این حسا  بهتر است در آمادگی ، تنها روی دشمنان شناخته شده 

حسا  نشود و در برنامه ریزی ها و محاسباو و پیش بینی الزم را حتی برای 

 دشمنان ناشناخته ی آینده هم داشته باشند.

 و در خاتمه از سرانجام آیه چنین بر می آید که:

تنها اسلحه و نفراو کافی نیست ،پشتیبانی هایی از جمله پشتیبانی های مالی 

هم الزم است که این امر سبب قدرو می شود و نتیجه ی آن به خود مردم و 

 وضع اقتصادی جامعه و عزو مسلمانان بر می گردد.

الزم به ذکر است کم  به جبهه تنها کم  مالی نیست و از هر راهی چه ماالً 

 و چه جاناً و چه با آبرو و نفوذ و اطالعاو و قلم و... می شود کم  کرد.
 سخن پایانی:

برای آمادگی باید بنیه دفاعی در زمینه های فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی و 

عقیدتی همچنان قوی باشد که دشمن از هر جهت از 

 مسلمانان بترسد و توانمندی هایش خنثی شود.

 

mohebane_rouhollah 

که فتنه هاى آینده را »)عج«حضرو مهدى  (بدانید آن کس از ما

دریابد، با چراغى روشنگر در آن گام مى نهد، و بر همان سیره و روش 

پیامبر صلّى اللّه علیه و آله و سلّم و امامان علیهم الساّلم رفتار مى کند 

تا گره ها را بگشاید، بردگان و ملّت هاى اسیر را آزاد سازد، جمعیّت 

هاى گمراه و ستمگر را پراکنده و حق جویان پراکنده را جمع آورى 

مى کند. حضرو مهدى )عج( سال هاى طوالنى در پنهانى از مردم به 

سر مى برد آن چنان که اثر شناسان، اثر قدمش را نمى شناسند، گر 

 .چه در یافتن اثر و نشانه ها تالش فراوان کنند

سپس گروهى براى درهم کوبیدن فتنه ها آماده مى گردند، و چونان 

شمشیرها صیقل مى خورند، دیده هاشان با قرآن روشنایى گیرد، و در 

گوش هاشان تفسیر قرآن طنین افکند، و در صبحگاهان و شامگاهان 

  .جامهاى حکمت سر مى کشند

 4۶3نحج البالغه خطبه 

 مهدی محمودی
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 معرفی کتاب 

صفحه و با موضوع نگاهی به سب  زندگی ایرانی  ۲13این کتا  در 

توسط نظر آرما منتشر شد ؛  4323و اسالمی در اردیبهشت ماه 

ماجرا دقیقا از پایین  »نویسنده ی کتا  خود در مقدمه می گوید : 

و کف خیابان شروع می شود. یکی از دالیلی که باعث شده است 

بحث سب  زندگی که حال، جدی مطرح شده است، گاه سر از در و 

دیوار در بیاورد، همین است که به جای رفتن به کف خیابان، برای 

کنیم؛  گذاریم و دوره آموزشی تدوین می سب  زندگی سخنرانی می

گویی سب  زندگی هم مثل فلسفه و فیزی  یاددادنی و امتحان 

خوریم و نیزه را باال، در هوا  گرفتنی است! از پایین شمشیر می

اش کتا   کند. نمونه زنیم و این می شود که حریف بر ما غلبه می می

های ویدئویی است که  و ویدئوهای آموزش زبان انگلیسی و بازی

فضای ترویج زندگی غربی 

هستند. آن وقت برای 

های سخنرانی  مقابله، جلسه

کنیم!  و آموزشی برگزار می

های سینمایی  در واقع فیلم

های تلویزیونی  و سریال

کانون اتفاق و جریان 

است؛نه کالس درس و 

کتابخانه و جلسه سخنرانی. 

آن که باید کار را درست 

کند، رسانه است؛ یعنی باید 

کار را از همان جایی درست 

کرد که خرا  شده است . . 

 . 

ر نباشم چه کنم                                                هر سحر منتظر یار نباشم چه کنم؟  من اگر اینهمه بیدا

ق تو نکردن سخت است          گرهی رب ردد فرا

 خون جگر از غمت ای یار نباشم  چه کنم؟

آنند اسیرت نشوند  من رب آنم که گرفتار نباشم چه کنم؟                  عده ای رب سر 

 راستی، اینهمه بیمار نباشم چه کنم؟تو چه کردی که من از خواب و خوراک افتادم                     

 چهارده بار خدا عاشق  تو شد من اگر 

 عاشق روی تو یکبار نباشم چه کنم؟                                                                                                                                                   

میطلب                         کار نباشم اربویت تیغ مصری است که جان  ه کار بد ب ؟چههب طل  کنم

ر نباشم چه کنم ؟                                                                           خواستم انم مرا هم بنویسند همینُ                     سر بازار خریدا

روبی آاق تو هر صبح و غ   من اگر مثل 

یوار نباشم چه کنم ؟                                                                                                    فکر بین رد و د

 )حمیدرضا برقعی( 

 آرمان  محمد علی نژاد              

 

 کانال بله و سروش : 


