


سفر به  توانستم  بار  اولين  براي   پارسال 
برايم كه  سفري  بروم.  اربعين   پياده روي 
از فكرش  مدت ها  تا  كه  بود  عجيب   آنقدر 
به اربعين  پديده ی  نمي رفت.  بيرون   سرم 
است )ع(   حسين  امام  معجزه ي  من   نظر 

به داليل زير
 

پيامبرش به  خدا  ّقه1«  الشُّ عليهم   بَُعَدت 
سفري و  نزديك  غنايمي  »اگر   می فرمايد: 
اما مي آمدند  تو  دنبال  به  مسلّما  بود،   كوتاه 
 سختی، راه را به نظرشان دور آورد.« پياده روی
راه كيلومتر   80 است.  سختی  سفر   اربعين، 
زير خاكی،  معوج  و  كج  جاده ی  روی   رفتن 
 ظّل آفتاب عراق 3-4 روز پشت هم حركت
 كردن، آن هم در دنيای الی پر قوی امروز!

چيست؟ پس  نيست،  سخت  سفر  اين   اگر 
 هر چه سخت باشد حتمًا طرفدار كمی دارد،
 اما اين يكی انگار جنسش فرق  می كند. چه
انسان ميليون  چند  توانسته  و شوری   انگيزه 
 را به يك سفر سخت و پر از درد و خستگی
 بكشاند؟ و تازه با همه سختی ها توانسته در
 دل آن انسان ها به خاطر حضورشان در اين
برخی كند!  ايجاد  خوشبختی  احساس   سفر 
راه، سختی  خاطر  به  )ص(  پيامبر   اطرافيان 
نفر ميليون ها  اكنون  اما  می جستند.   بهانه 
عشق به  فقط  می خرند،  جان  به  را   سختی 
نيست؟ معجزه  شما  نظر  به  )ع(!  حسين 
يكسان اربعين،  ديگر  شگفت انگيز   ويژگی 
 شدن مردم است. وقتی در صف گرفتن غذا
 از موكب می ايستی، ديگر فرقی نمی كند فقير
 بوده ای يا ثروتمند، خدمتكار خانه يا پزشك
دروغينی معيارهای  اين  انگار  مهندس.   و 
زندگی هايمان وصله كرده ايم كنار به  ما   كه 
 می روند و حقيقِت »در آفرينش ز يك گوهر
 بودن« خودنمايی می كند. اين چه چيزی جز
 نور اليزال حق است كه قدرت داشته پته ی
كه انگار  كند؟  آب  بر  نقش  را  دروغ ها   اين 
 خواسته باشند ما قطره ای از اين حس قيامت
ااّل بنون،  و ال  ماٌل  ينفع  بچشيم كه »ال   را 
اربعينی بقلب سليم2« ميزبانان  اتی اهلل   من 

 را كه نگاه می كنی، هر كس هر چه كه در
اگر حتی  آورده است!  ميدان  به  بوده   توانش 
 جعبه ی دستمالی بوده و يا شيشه ی عطری!
در كه  ديدم  را  سيه چرده ای  پيرمرد   جايی 
سينی و  بود  نشسته  زوار  به  رو  جاده   وسط 
زائران به  و  گذاشته بود  سر  روی   خرمايی 
وضع بود  پيدا  ظاهرش  از  می كرد.   تعارف 
خالصانه ای و  نافذ  نگاه  ندارد.  مناسبی   مالی 
 داشت كه تا اعماق جانم فرو رفت. نمی دانم
زحمت چقدر  خرما  سينی  آن  تهيه ی   برای 
اعم افراد،  همه ی  اربعين  در   .  كشيده بود... 
فداكاری آماده ی  ميهمان،  و  ميزبان   از 
هستند. هم  به  خدمت  و  يكديگر   برای 
خوش اخالق تر! و  مهربان تر  يكی  از   يكی 
كوچك! مقياس  در  آرمانی  جامعه ی   يك 
جامعه شناس هيچ  و  تمدنی  هيچ  كه   چيزی 
 يا سياستمداری تا به امروز نتوانسته مانندش
 را محقق كند. معجزه ی حسين عليه السالم!
جهانی! آرمانی  جامعه ی  برای   مقدمه ای 
می كند، ظهور  كه  )عج(  مهدی   می گويند 
قول به  حسينم!  پسر  من  كه  می دهد   ندا 
يعنی همه ی جهانيان حسين  استادی، شايد 
او نام  به  را  امام خود  كه  را می شناسند   )ع( 
 معرفي مي كند. و اربعين؟ پديده ای با پتانسيل
عالم مردم  تمام  به  )ع(  حسين   شناساندن 

پدیده ای از جنس معجزه

    سرمقاله     

 چرا اربعين
 از نظر من

يك معجزه است؟
فاطمه زرگرباشی، ورودی 98 ارشد مکانیک

زمان:  2 دقیقه
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و  داريم  الگو  به  نياز  بودن«   برای »چگونه 
تربيت، چنان روشن است كه در  الگو   نقش 
 نيازی به بيان و توضيح نيست. آنچه در اين
اخالق به  تأّسی  و  اسوه يابی  و   الگوگيری 
 اوليای الهی كارساز است، آشنايی با جزئيات

صفات و رفتار آنان است، نه كلّيات
 خوشبختانه در كتب حديث و سيره، نمونه های
 رفتاری پيامبر )ص( و امامان )ع( به صورت
 ريز و جزئی آمده است كه آشنايی با آن ها بسيار
 سودمند بوده و گامی در جهت خودسازی و
در انسان  است.  جامعه  به  بخشيدن   تعالی 
سرگردان بيابان گردی  اسالم،  ژرف نگر   ديد 
نيست. زندگی  تاريك زار  در  گمگشته ای   و 
و نااميد  و  شوربخت  شكسته ای  كشتی   او 
 اسير موج های بيم زا و هراس آفرين نمی باشد.
و مقصد  با  كه  است  مسئول  موجودی   بلكه 

 مقصودی مشخص، با زاد و توشه ای كامل و
 راهنمايانی درونی و برونی به سفری پرداخته
 كه از صحرای عدم آغاز می شود و تا باريافتن
نيروهای تمامی  دارد.  ادامه  الهی  لقای   به 
 خلقت، انسان را در اين سفر، صادقانه ياری
 می كنند و خداوند با لطف بيكران خويش، از
پرداخته است به »هدايت«  گوناگون   راه های 
 و بهترين جايگاه جاودانه را در سرای آخرت

برای او مهيا كرده است
 انسان برای به دست آوردن نيكبختی خويش
 و سعادتمندی جامعه و رضايت خداوند، بايد
بياموزد را  زيستن  اين سفر چگونه   در طول 
به كار خويش   زندگی  در  را  آموزه ها  اين   و 
بدين پاسخگويی  برای  عزيز  اسالم   بگمارد 
 سؤال بسيار اساسی، دو شيوه را دنبال كرده

  است
 الف: بيان احكام و دستورهای زندگی از آغاز

تا فرجام
نمونه های   و  تربيتی  الگوهای  ارائه ی   ب: 

عينی كمال

 بر اساس همين شيوه ی دوم، در قرآن مجيد 
واال، انسان های  ديگر  و  پيامبران  از   بارها 
 سخن به ميان آمده و جنبه های الگويی آنان
تأّسی آنان  به  نيز  ديگران  تا  شده   ستايش 
 بجويند. در مكتب حيات بخش تشيع )اسالم
 راستين( معرفی اين الگوهای الهی گسترده تر
 است و پيشوايان معصوم كه بهترين اسوه ها
 و الگوهای زندگی اند، فرا روی چشمان باز و
 دل های آگاه قرار دارند تا آنان كه مسئوليت
 الهی و رسالت انسانی خويش را درک كرده اند
 و تصميم برای رسيدن به چكادهای فرازمند
 فضيلت و كمال دارند، با درس گرفتن از آنان
 زيستنی شرافتمندانه كه سعادت دنيا و آخرت
 را تأمين می كند، در پيش گيرند. رسول خدا
 )ص( و امامان معصوم )ع(، اسوه ی بشريت اند
 و تبعيت عملی از آنان رهنمون كمال جويان

  است
پيامبر اكرم )ص( فرمود

بَنی َربَّی َفَاحَسَن تَأديبی.1«  »اَدَّ
خداوند مرا تأديب كرده و ادبم را نيكو ساخته است

.
.

:

:
.

بشناسيم بهتر  را  خود  امام 
زینب عبادی فارغ التحصیل رشته تجربی

زمان:  4 دقیقه
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جهانی عدالت  اول:           قسمت 
اين در  )ع(  معصومين  سيره ی  مهم   ويژگی 
بوده پروردگار  قبول  و  پسند  مورد  كه   است 
كرد.2 پيروی  آن  از  می توان  اطمينان  با  و 
عنوان به  كه  است  اين  بر  ما  قصد   اكنون 
گران قدر و  مواج  دريای  از   نمونه ای 
از بخشی  شمارگان  هر  در  بتوانيم   روايات، 
 فضيلت های امام زمان )عج( خود را بشناسيم،
مقدمات بتوانيم  بهتر  بيشتر،  معرفت  با   تا 
ظهور آن حضرت را فراهم كنيم إن شاءاهلل

جهانی»     «عدالت 

 قاَل َرُسوُل اهلل )ص(:»اِنَّ علّی بَن اَبی طالٍب 
تی َو ِمن ولِدِه القائُِم الُمنَتَظُر الَّذی َيماُل  اِماُم اُمَّ
 اهلُل بِِه ااَلرَض َعداًل َو ِقسطًا َكما ُملَِئت َجوراً

َو ُظلمًا.3

                       يامبر اكرم )ص( فرمود
 »به راستی كه علی بن ابی طالب )ع( امام
امت من است   و قائم )عج( از نسل اوست

مساوات و  عدالت  از  را  زمين  كه  كس   آن 
 لبريز می كند آن گونه كه از ستم و بيداد لبريز

گشته باشد
*        *        * 

 از روشن ترين مظاهر دولت امام زمان )عج( 
پر ستم  از  كه  آن گونه  جهان  كه  است   آن 
 شده است، از قسط و عدل پر می شود و اين
 مضمون در روايات فراوانی بيان شده و گويای
 حاكميت نظام عادالنه و مبتنی بر حق در همه
در الهی  خواسته ی  اين  و  است  عالم   جای 
.دوران حضرت قائم )عج( تحقق خواهد يافت
همه ی در  عدالت  اصل  ظهور،  دوران   در 
 مسائل كلی و فرعی هستی جريان می يابد، به

 گونه ای كه هيچ ستمی به احدی روا نمی شود؛
چنان چه امام رضا)ع( فرمودند

 خدا به وسيله ی وی زمين را از هر گونه ستمی
 پاک می گرداند و آن گاه كه ظهور كند، زمين
را قانون عادالنه  او درخشان گردد و  نور   به 
هيچ نتيجه،  در  می دهد؛  رواج  مردم  بين   در 
نمی دارد.4 روا  ظلم  ديگر  كس  به  كس 

»

:

....

،
».

:

منابع
1- ميزان الحكمه، ج 1 ص 78

كتاب چهل حديث » سيره مهدوی)عج( «، مقدمة   -2 
نوشتة سيد محمود مدنی

3- كشف الغمه، ج 3 ، ص 328
4- كمال الدين و تمام النعمة، ج 2 ، ص 372
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 از شبهاتی كه هنوز هم بازار داغی دارد، اين
برادر امام و دو   است كه چرا روندی كه دو 
 دستور كار قرار دادند اين همه تفاوت دارد؟ و
 چرا امام حسن )ع( به جای جنگ، با معاويه

صلح كرد؟
به زمان خودش  در  واقعه هم  اين   متأسفانه 
 اندازه ای مبهم بود كه حتی در بين دوستان
حتی و  بود  ناشناخته  نيز  حضرت   نزديك 
 فردی مثل حجر بن عدی آمده و امام حسن
 )ع( را درباره ی اين صلح مورد نكوهش قرار
 می دهد؛ و هم با گذشت زمان و خصوصًا در
 دوره ی خلفای عباسی به اين ابهام و انحراف
طور به  داستان  و  شد  زده  دامن   برداشت ها 
 كلی منحرف گرديد. برای مثال گفته شد: امام
 حسن )ع( خالفت را به مال دنيا فروختند، در
 حالی كه جنگ ايشان با معاويه جنگ ميان
50 حداقل  جنگی  نبود؛  حكومت  مّدعی   دو 
 ساله و بين دو تفّكر و دو ايدئولوژی بود كه
 از زمان پيامبر اسالم )ص( و ابوسفيان شروع

شده بود
 حال برای فهم درست ماجرا بايد به ريشه های

اين صلح بپردازيم
مناطق شرايط  عوامل،  مهم ترين  از   يكی 
 تحت حكومت امام حسن )ع( و معاويه بود؛
 امتياز بزرگ معاويه اين بود كه بر منطقه ی
 شام حكومت می كرد كه در آن، همه بومی و
 هم زبان و هم نژاد و هم فكر بودند و در طرف
 مقابل كوفه بود كه در آن گروه های مختلفی
 وجود داشتند؛ گروهی بومی كوفه، يك گروه
 كسانی كه از مدينه و حجاز با اميرالمؤمنين
كسانی عّده  يك  آمده بودند،  كوفه  به   )ع( 
خالفت مركز  كوفه  اينكه  از  بعد  كه   بودند 

آمده بودند آن جا  به  اطراف  از شهرهای   شد، 
 و... و همين باعث اتّحاد مردم شام در مقابل
)ع( اميرالمؤمنين  كه  بود  كوفيان   پراكندگی 
 نيز در خطبه ی 27 نهج البالغه به آن اشاره

كرده است
به روش های امام حسن )ع( مقّيد   از طرفی 
بود معاويه ای  مقابل،  در  و  بودند   اسالمی 
پا زير  را  اسالمی  ارزش های  راحتی  به   كه 
 می گذاشت؛ خصوصًا سخاوت او در بخشش
امام نزديك  سرداران  حتی  كه   بيت المال 

حسن )ع( را نيز به طمع انداخته بود
)ع( حسن  امام  لشكريان  وضعيت   درباره ی 
سپاه فرماندهی  ايشان  كه  آمده است   نيز 
از هم  كه  دادند  عباس  ابن  عبيداهلل  به   را 
 خويشاوندان ايشان بود و هم از آن جايی كه
 دو فرزند خردسالش به دستور معاويه جلوی
شديدی كينه ی  شدند،  بريده  سر   مادرشان 
با نيز  او  حتی  كه  داشت  معاويه  به   نسبت 
از معاويه، شبانه  پيشنهاد يك ميليون درهم 
 از لشكر امام حسن )ع( جدا شد و بعد از آن
فرماندهان توّسط  معاويه،  حيله های  با   نيز 
ايشان سوءقصد شد و به جان   خود حضرت 
 حتی گليم زير پای ايشان نيز به غارت رفت
 و روحيه ی لشكريان ايشان به شّدت ضعيف

شد
 حال بايد بررسی كرد كه چه گزينه هايی پيش
 روی امام حسن )ع( قرار داشت و چرا گفته
می شود كه انتخاب صلح بهترين گزينه بود؟
قرار )ع(  امام  روی  پيش  دشوار  گزينه ی   دو 
 داشت كه گزينه  اولی، گزينه ی جنگ بود كه
پيروزی احتمال  باال  توضيحات  به  توجه   با 
 بسيار ناچيز بود و به احتمال قوی يكی از دو
اتّفاق می افتاد: حالت اول اين بود كه  حالت 
 امام حسن )ع( قهرمانانه و با آن عّده ی كم
 خود را به كشتن بدهد و شهادت را انتخاب
 كند كه گرچه كار پر شور و حماسه ای است
 ولی در اين صورت تمام ياران و شيعيان واقعی
 ايشان، از جمله امام حسين )ع( قبل از ايشان
 و برای دفاع از امام و فرمانده ی خود شهيد
مكتب حذف  با  بود  مساوی  كه   می شدند، 
ايشان اگر  كه  بود  اين  بعدی  حالت   اسالم. 

 در جنگ كشته نمی شد، كشته نشدن ايشان
 به معنای فتح نبود بلكه ايشان يا اسير معاويه
 می شد يا مجبور به تسليم، كه در هر صورت
 معاويه غالب جنگ بود و با لطفی كه از نظر
را ايشان  و  می كرد  ايشان  به  مردم   عاّمه ی 
 آزاد می كرد، محبوب دل های اكثريت جامعه
هر در  جنگ  گزينه ی  انتخاب  پس   می شد. 
رقيب بزرگ ترين  حذف  با  بود  برابر   صورت 

معاويه يعنی امام حسن )ع( از صحنه
را آن  نيز  معاويه  بود كه  نيز صلح  ديگر   راه 
 پذيرفت و از مفاّد آن اين بود كه به معاويه
خليفه ی )يعنی  نشود  گفته   اميرالمؤمنين 
امام آِن  از  او  بعِد  حكومت  نيست(،   رسمی 
 حسن )ع( و اگر ايشان نبودند امام حسين )ع(
دشمن، بزرگ ترين  صلح  اين  با   . و...   است 
 برای ادامه ی دشمنی خود باقی ماند و بالتبع
 شيعيان واقعی و نزديك امام و قرآن و اسالم
 واقعی نيز باقی ماند، حزب تشّيع تشكيل شد
امّيه بنی  حكومت  براندازی  برای  زمينه   و 
 فراهم شد و معاويه با نقض عهدنامه و تعيين
 جانشين در تاريخ رسوا شد كه همه و همه از
 بركات از خود گذشتگی و انتخاب شجاعانه ی
كه اگرچه  بود  )ع(  حسن  امام  توسط   صلح 
 اعتبار شخص ايشان حتی در زمان خودشان
عدم علت  به  نزديكشان  دوستان  توّسط   و 

فهم اين بركات از دست رفت

مقتضيات زمانه     
اين داستان

صلح امام حسن عليه السالم 

.

:

.

.

.

.

.

خامنه ای اهلل  آيت  مجاهد،  امام  دو  منبع: 

علیرضا غنیمتی، ورودی 96 مهندسی شیمی 

زمان:  4 دقیقه

می رسد لحظه ی موعود و همه می بینند/ پرچمی جز علم سبز حسن باال نیست
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وی کینه توزی پایمال کردند  آگاه باشید ای جهانیان که حّق جّد من حسین را از ر
 این ها ندای آسمانی حضرت قائم به هنگام ظهور است. به جملات دقت کنیم. در چهار ندا

رگوارشان امام حسین اشاره می کنند. آری ایشان خود را با امام حسین به همه  ایشان به جد بز
 می شناسد. لازمه ی این چیست؟ مگر نه این که مردم باید حسینی )ع( که قائم در مورد آن
وی اربعین همین است،  سخن می گوید، پیش از ظهور حضرت بشناسند؟ یکی از نتایج پیاده ر
وند؟ حسین کیست؟ این سوالی است که وی چه کسی می ر  این لشکر عظیم برای پیاده ر

رگ از خود می پرسند. عجیب نیست که حتی برخی از  جهانیان با مشاهده ی این مراسم بز
رگ ترین مراسم مذهبی جهان« یاد کنند.1 رسانه های خود غربی ها هم از این مراسم به »بز

 انجیل متی ظهور موعود را این گونه توصیف می کند: »آنگاه علامت پسر انسان در آسمان پدید
 گردد و در آن وقت جمیع طوایف زمین سینه زنی کنند و پسر انسان را ببینند که بر ابرهای

 آسمان با قّوت و جلال می آید.2« این کتاب یکی از علائم ظهور را عزاداری همه ی امت های زمین
وی را نمی توان یکی از مصادیق این آیه دانست؟ هر ساله از سراسر  دانسته است. آیا این پیاده ر
وی می آیند، از هر مسلکی، مسلمان، مسیحی، کلیمی و …. آری برای  جهان همه به این پیاده ر

مظلومیت پسر انسان می آیند
وز که انتقام مظلومیت حسین )ع( گرفته شود به امید آن ر

تا نشد قسمت ما تاریکی قبر، بیا/ ای به عالم بعد زینب جبل الصبر؛ بیا

5
انگليسی اينديپندنت  روزنامه   )1
30 بند   24 فصل  مّتی:  انجيل   )2

میالد صمیمی فر، ورودی 96 مهندسی برق 

زمان:  1 دقیقه

القاِئم الِامام  َنا 
َ
ا م 

َ
العال هَل 

َ
ا یا  لا 

َ
ا

قائم  امام  منم  که  جهانیان  ای  باشید  آگاه 
الُمنَتِقم مصاُم  الّصَ َنا 

َ
ا م 

َ
العال هَل 

َ
ا یا  لا 

َ
 ا

گیرنده انتقام  شمشیر  منم  که  عالم  اهل  ای  باشید  ًآگاه 
َعطشانا وُه 

ُ
َقَتل الُحَسین  ی  ِ َجد  ِاّنَ  م 

َ
العال هَل 

َ
ا یا  لا 

َ
ا

را تشنه کام کشتند ًبیدار باشید ای اهل جهان که جّد من حسین 
ُعریانا َطَرُحوُه  الُحَسین  َجِدی  ِاّنَ  م 

َ
العال هَل 

َ
ا یا   الا 

افکندند ک  خا وی  ر را  حسین  من  جّد  که  عالم  اهل  ای  باشید  ًبیدار 
ُعدوانا َسَحُقوُه  الُحَسین  َجِدی  ِاّنَ  م 

َ
العال هَل 

َ
ا یا  لا 

َ
ا



درباره ی فراوانی  روايات  شيعی،  منابع   در 
غيبت تولد،  از  اعم  )عج(  مهدی   حضرت 
 صغری، غيبت كبری، نواب و سرانجام ظهور
زمينه ی طبيعی  صورت  به  لذا   آمده است؛ 
و گسترده  )عج(  مهدی  حضرت   شناخت 
 كامل است. در اين راستا قاعدتًا نبايد مشكلی
 وجود داشته باشد، اما با وجود اين حجم انبوه،
به مربوط  مسائل  تحليل  و  شناخت   برای 
 مهدويت بايد راه پرپيچ و خمی را طی كرد؛

زيرا
 1( پيامبر )ص( و امامان )ع( در دوران خود، 
 تاريخ جاری بودند و برای ما تاريخ ماضی، اما
 اخبار مربوط به حضرت مهدی )عج( هيچ يك
 از اين دو نيست، بلكه تاريخ آتی است؛ آنچه
 در آينده رخ خواهد داد. بنابراين هم شناختش
 سخت تر و هم آسيب های آن بيشتر است، زيرا
 سخن از رويدادی بزرگ كه به آينده ای نامعلوم
موكول شده است، پيچيدگی های زيادی دارد
 2( شاخصه ی خاص موعود شيعی اين است 
مهدی است. حضرت  زنده  هم اكنون  او   كه 
متولد )ع(  عسكری  حسن  امام  فرزند   )عج( 
 سال 255 قمری است كه پس از غيبتی حدود
 هفتادساله، كه بدان غيبت صغری می گويند،
اين شد.  آغاز  رازآلودش  و  طوالنی   غيبت 
 موضوع و نيز ساير مشخصاتی كه در دكترين
سوءاستفاده های بستر  دارد  وجود   مهدويت 
آورده است. فراهم  انديشه  اين  از  را   مختلف 
 از سوی ديگر در تفكر شيعی، تأكيد بر زنده
حالت از  را  شخصيت  اين  موعود،   بودن 
عينی را  او  هويت  آورد؛  درمی   انتزاعی 

جاذبه اش و  قداست  آن،  ضمن  و   می كند 
زمينه ای امر  همين  می دهد.  افزايش  نيز   را 
عواطف و  احساسات  از  بهره برداری   برای 
 مردم شده است و در طول تاريخ برخی خود
 را منجی يا نائب او دانسته اند. اين مسئله در
 قرون متقدم اسالمی موجب ورود برخی اخبار
 و روايات به انديشه ی مهدويت نيز شده است
پرداخت خواهيم  بدان  كتاب  اين  در  كه 
برای  فراوانی  ظرفيت های  تاريخ نويسی   )3 
 تغيير و تحريف دارد؛ علی رغم آن ابزارهايی
حدودی تا  می توان  آن ها  با  كه  دارد   وجود 
مربوط آنچه  اما  كرد،  كشف  را   تحريف ها 
تا دارد  بيشتری  قابليت  است  آينده   به 
متناظر كه  شود  گنجانده  آن  در   گزاره هايی 
می شوند توليد  زمانی  و  عصر  هر  نياز  با 
دكترين  در  عدالت  محوريت  دليل  به   )4 
ظرفيت دارای  انديشه  اين   مهدويت، 
امر آن را در شمار  ظلم ستيزی است. همين 
اين بر  درآورده است.  نيز  سياسی   مباحث 
   اساس در مبارزه عليه حكام از منجی گرايی به
 برداری شده است؛  عنوان پتانسيلی قوی بهره
 يعنی در موارد متعددی رهبران در قيام ها و
پيروان ترغيب  برای  اجتماعی   خيزش های 
مهدويت بحث  با  مرتبط  مفاهيمی  از   خود 
است ممكن  نيز  امر  اين  كرده اند.   استفاده 
جذب برای  خاص  گزاره هايی  توليد   سبب 
شده قيام ها  به  مشروعيت بخشی  يا   پيروان 
 باشد. بر اساس داليل فوق، بايد با هوشياری
 با اخبار مهدوی روبه رو شد و به شبكه ای از
كرد توجه  آن ها  كنار  در  حوادث  و  عوامل 

فائزه عاطفی نیا، ورودی 95 کارشناسی مواد 

زمان:  2 دقیقه

آسيب شناسی روايات مهدوی
پناه انتشارات  تهران:  استراتژی منجی،  منبع:پاكروان، مهديه، 

او منتظر است تا که ما برگردیم/ ماییم که در غیبت کبری ماندیم
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باب در  است.  نهفته  رازی  چهل،  عدد   در 
است آمده  بسياری  روايات  عدد،   اين 
می كنيم اشاره  آن ها  از  برخی  به   .كه 
سّن در  )عج(  مهدی   حضرت 
می نمايند ظهور  ساله  چهل   انسان 
و چهل روز قبل از قيامت از دنيا خواهد رفت
 هر كس چهل صبح، دعای عهد را بخواند از
ياران حضرت ولی عصر )عج( قرار می گيرد
جمعه شب  چهل  صالحان،  از   بسياری 
رفته سهله  مسجد  به  كوفه  مسجد   از 

سهله مسجد  در  شب  چهارشنبه  چهل  يا   و 
می كردند عبادت  و  تضرع  و  كرده   بيتوته 
شوند نائل  حضرت  ديدار  فيض  به  تا 
 بسياری نيز برای مالقات با حضرت نذر می كنند
تا چهل شب جمعه به مسجد جمكران بروند
بن صعصعه  پاسخ  در  علی)ع(   حضرت 
 صوحان، چهل عالمت برای آخرالزمان ذكر

كردند
سالگی چهل  در  )ص(  اسالم  گرامی   پيامبر 

مبعوث شدند

 حضرت موسی )ع(، چهل شب با خدا خلوت
 كردند

 معمواًل عرفا برای خودسازی چله می گرفتند
 و برخی علما، چهل حديث )اربعين( نوشته اند.
 رسول خدا )ص( فرمود: »هنگامی كه عيسی
 )ع( از آسمان فرود آيد و دّجال را بكشد... تا
 چهل سال، زندگی پربار و آسوده ای خواهيد
امام سجاد )ع( فرمود: هنگامی كه  داشت.« 
از نيروی هر يك  توان و  قيام كند،  ما   قائم 
شيعيان ما را برابر نيروی چهل مرد می گرداند

عاقبت این شب تاریک سحر خواهد شد/ به رخ حضرت خورشید نظر خواهد شد

دايره المعارف مهدوی
رازآلود عددی   40


