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 فهرست

 معاونت پژوهش

1399بهمن ماه  

ى ما  ايستد؛ چون جامعه خوردنى نيست؛ اين انقالب فرود آمدنى نيست؛ اين انقالب از سير و حركت خود باز نمى اين انقالب شكست
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 آن كه در قانون آمده است، از نظر مردم يك وظيفه است. مقام معظم رهبری 
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 جمالت قصار مقام معظم رهبری درباره دهه فجر

   امروز نظام اسالىم ، جمهورى اسالىم ، ملت و جوانان ايران در دنياى اسالم مثل

ند. مراقب خودتان  ستاره ىم درخشند. به شما نگاه ىم كنند و از شما الهام ىم گير

باشيد. وحدت خودتان را حفظ كنيد. اميد خودتان را به آينده حفظ كنيد. مقام 

ی  معظم رهير

  نظام اسالىم بود كه به اين ملت كه در طول قرنهاى متمادى همواره زير پنجه ى

نظامهاى استبدادى دست و پا ىم زد، آزادى داد بدون اينكه اين آزادى حقوق عموىم 

ی.  د و پايمال كند. مقام معظم رهير ن بير  و آسايش عموىم را از بير

  كه   -آنچه كه دنياى اسالم از ما ملت ايران توقع دارد اين است كه ما پرچم اسالم را

محكم نگه داريم. مقام  -پرچم عزت امت اسالىم است و ما آن را بر افراشته ايم 

ی.   معظم رهير

  وزى انقالب و ن دليل دشمن هم دارد. همچنانكه پير انقالب زنده است و به همير

والدت آن يا مقاومت دشمنان رو به رو شد، تداوم انقالب ، بر پا ماندن و اثر بخش 

ی  شدن آن با دشمن و دشمنيها مواجه است . مقام معظم رهير

  سخن و ، ي
انقالب به ما آموخت كه يك ملت ىمي تواند در اساسي ترين مسائل جهانن

موضعي داشته باشد و آن را با رصاحت و بدون توجه به اين كه قدرتمندان و قلدرهاي 

ی  ي آن بايستد. مقام معظم رهير  عالم چه ىمي خواهند، ابراز كند و ن 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
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 بيانات مقام معظم رهبری

 دهه فجر

آیند  بهمن با شور، با هیجان، با عزم راسخ، توی خیابانها می ۲۲این که ملت ما در هر 

و در این راهپیمائی عظیم شرکت میکنند و خودشان را نشان میدهند، یک حررکرت 

نمادین از ایستادگی و استقامت ملت بر سر همین آرمانهاست. ملت، نشان میدهد که 

بهمن در زیر برف و سررمرای  ۲۲بینید در طول این سی سال،  ما هستیم. لذا شما می

در مناطقی که هوا گررم  -شدید و بر روی زمینهای یخ بسته، در زیر آفتاب سوزانِ 

انجام شده و مردم داخل این میدان راهپیمائیها، آمردنرد و حررور  -بوده است 

بهمن آن جال و رونق خودش را از دسرت  ۲۲خودشان را حفظ کردند؛ نگذاشتند 

   ۳۱/۱۸۳۳۸۳۱بدهد.

 حضور مردم عامل تنومندتر شدن نهال انقالب اسالمی

ی فجر، آنچه که بر این حقیر و امثال این حقیرر  ی فجر است. در دهه ایام مبارک دهه

ی  الزم است، دو تشکر است: اول، شکر الهی. با کمال خشوع، با کمال تواضع، جبهره

شکر بر درگاه الهی میسائیم که این توفیق را نصیب ملت ایران کرد؛ ایرن حررکرت 

ساز، به دست ملت ایران و با رهبرری امرام  عظیم، این کار بزرگ، این نهرت تاریخ

بزرگوار انجام گرفت؛ نظام اسالمی تشکیل شد؛ حرکت ملت ایران به سمت خدا، بره 

سمت اهداف الهی، به سمت ارزشهای الهی آغاز شد. هیچ نعمتی از این باالتر نیست 

ی فجرر، الزمرترر.  و شکر الهی بر این نعمت بزرگ همیشه الزم است و در ایام دهه

خرر  دادنرد،  تشکر دوم، تشکر از ملت ایران است؛ وفاداری کردند، جوانمردی بره

خر  دادند؛ حرور دائمی  گذشت کردند، ایثار کردند، شجاعت نشان دادند، بصیرت به

ی خطرها،  خود را در طول این سی و سه سال آنچنان حفظ کردند که این نهال با همه

تر شد. امروز مرثرل  روز تنومندتر شد، بارورتر شد، بالنده ی مشکالت، روزبه با همه

( در زمین زنردگری ۳،)»و فرعها فی السّماء«ای که اصلها ثابت  ی طیبه همان شجره

طور مرترواترر نرائرل و واصرل  بشریت ریشه دوانده است و ثمرات و آثار آن به

 (https://farsi.khamenei.ir. )منبع: ۳۱۱۱۸۳۳۸۳۱میشود.
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نقش انقالب اسالمی در زمينه سازی دولت مهدوی و ظهوور 

 بقيه اللّه )عج(

انتظار، دست قاهر قدرتمند الهی ملکوتی ای است که بااداد بادااداد 

ها سدطره ظلم را از  ها، با کمک همدن انسان بوسدله خود همدن انسان

بدن ببرد و حق را غالب کند... آماده بادد بود برای ادن کار. تشاکادا  

نظام جمهوری اسالمی دکی از مقدمات ادن حرکت عظدام تااردا ای 

است. زمدنه سازی حکومت جهانی حضرت مهدی)عج( ندازمند برناماه 

ردزی و بهره مندی از دک پکدج کام  مقدمات تشکد  دک حکاومات 

فراگدر الهی در گستره جهانی می باشد که از جمله آن مقدمات، بهاره 

مندی از ندروهای امتحان پس داده و غربال شده اسات. در رواداات 

نارار ۳۱۳اسالمی وارد شده که داران اصلی حضرت ماهادی)عاج( 

) فرمانده(... است. جابربن دزدد جعری، ضمن حددث مرصلی از اماام 

و »باقرعلده السالم، در بدان برخی نشانه های ظهور نق  می کند که 

دجدیء واللّه ثالث مأة و بضعة عشر رجالً فاداهام خاماساون اماراة 

دجتمعون بمکة علی غدر مدعاد قزعا کقزع ال ردف دتبع بعضهم و های 

أدنما تکونوا دأت بکم اللّه جمدعا إنّ اللّه علی ک ّ «اآلدة الّتی قال اللّه : 

به خدا سوگند، سدصد و سدزده نرر می آدند که پنجاه »شی ء قددر... 

نرر از ادن عده زن هستند که بدون هدچ قرار قبلی در ماکاه کاناار 

 دکددگر جمع خواهند شد.

همچندن در رواداتی ددگر، داران حضرت را هزاران عاشق و دار متاقای 

مایَخرُجُ إِلّا فِی  َََّللِی ِ «معرفی می کنند... امام صادق)ع( می فرمادد: 

؛ امام زمان علده السّاالم قَومٌ ََّ ما یَکُونُ ََُّلُوا القُولةِ ََقَلل مِن عَشَرَةَ آالفٍ

خروج و ظهور نمی کند، مگر همراه داران ندرومند و رشدد و ادن داران 

 (.۳۵۳ص  ۲۵کمتر از ده هزار نرر ندستند )بحار االنوار ج 

در برداشت کلی از ادن گونه روادات، تنها تعداد داران حضرت مش ص 

و دستگدر م اطب می شود، ولی نکته مهم تر که عموماً مغرول واقاع 

می شود، ادن است که تربدت و پرورش ادن تعداد ندرو)هر تعدادی کاه 

باشد( ندازمند بستر سالم اجتماعی و رشد خرد جماعای جااماعاه و 

همچندن شک  گرفتن فرهنگ مهدودت در جامعه است. با ادن ناگااه، 

می توان در پس اعداد و ارقام مربوط به داران اصلی حضرت ماهادی

)عج( افراد فروانی از متددندن جامعه که در تشک  فرهنگ مهدودت و 

بستر تربدت آن تعداد دار خاص نقش داشته اند را مشاهده کرد. با ادن 

مقدمه، می توان به اهمدت و ارزش مندی انقالب اسالمای اداران در 

ادجاد ادن زمدنه و ارزش اقدام امام خمدنی)ره( در ادن برهه تارد ی از 

حدات بشر پی برد. در عصر معاصر و با توجه به سرسپردگای حاکاام 

زمان پهلوی به ادادی ظلم و ستم و استکبار جهانی و حکومت فاسق و 

فاجر شاهنشاهی ادران، ابر مردی از سالله پاک پدامبر)ص( و شاگردی 

راستدن از مکتب امام صادق)ع(، با تاسی از فلسره نهضت انسان ساز و 

جامعه ساز عاشورا، با توک  به خدا و استعانت از درگاه ادزد ماناان در 

مقاب  ادن دستگاه فاجر و فاسق و سرسپرده، قد علم کرد و با انتقاد از 

نحوه حکومت طاغوت زمان و مقابله با فراموشی و کم توجهی به آرمان 

های ددن مبدن اسالم و در راستای زمدنه سازی ظهور حضرت حجات

، »َّلینصرنّ اللَّ  من ینصیر «)عج( دست به قدام زد. طبق وعده الهی؛ 

اگر برای خدا کار کندد، خدا به شما کمک خواهد کرد)سوره حج آداه 

هادی پاک طدنت و شدرته مکتب الهی اسالم، به داری ادان  ( انسان۰۴

پدر عالم و عارف، شتافته و ردشه ظلم و ستم و حکومت فسق و فجاور 

گذاری دک حکومت اسالمی به رهبری فقدهای  را در هم پدچدده و پاده

ای برای قداام، جاز  ادران انگدزه ۲۵الشرادط را بنا نهادند. انقالب  جامع

زمدنه سازی ظهور و تشکد  حکومتی بر مبنای شرع مقاد  اساالم 

سال اخدر، با تاروداج آماوزه هاای  ۰۵نداشت. در ادن زمدنه در طی 

اسالم راستدن، تبلدغ و تبددن معنا و مرهوم ظهور، ودژگی های دااوران 

حضرت حجت و مولره های زمدنه سازی حکمت جاهاانای حضارت 

هادی برای ند  به ادن مهم پرداخت.  مهدی)عج(، در صدد تربدت انسان

که نمونه های بارز آن را در طی ادن مدت به عدنه به نظاره نشاساتاه 

 ادم. از جمله؛ )منبع: حسن محمدی طباطبادی، پادگاه بصدرت(
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 مدافعان شريعت: -۱

پاده گذاری فراگدر نهضت تربدت دانش آموختگان علوم اسالمی) چه 

طالب داخلی و چه طالب خارجی( و گسترش احداث حاوزه هاای 

علمده در تمام جغرافدای کشور و حتی در دورتردن نقاط اداران، در 

راستای تربدت جوانان مومن و متعهد با انگدزه دفاع از آماوزه هاای 

بدت و جهاد علمی فراگدر ددنی و مقابله با هجاماه هاای  ددنی اه 

معاندان و فرقه های انحرافی که در صدد ضربه زدن به ددن و آموزه 

های الهی اسالم هستند.به عدنه همه شاهد بوده ادم کاه از اوادا  

انقالب تاکنون به مثابه مدافعان واقعی شردعت، هر کجاا کاه الزم 

بوده در عرصه های م تلف وارد عم  شده و در کنار ماردم و باه 

اقتضای زمان، به فعالدت های انقالبی، سداسی، اجتماعی و جاهاادی 

پرداخته و در مقاب  نامحرمان انقالب، ادستادگی کرده اند. ناماوناه 

تاوان  های بارز تربدت دافتگان ادن مکتب و مدافعان شردعت را مای

عالمان بالد م تلف ادران و امثال شدخ زکزاکی در ندجرداه، ساداد 

حسن نصراهلل در لبنان و... را نام برد.)ماناباع: حسان ماحامادی 

 طباطبادی، پادگاه بصدرت(.

 مدافعان وطن: -2

چنانکه اشاره شد انقالب اسالمی ادران تأسی گرفته از حماسه کربال 

بوده است و الزمه چندن اثرپذدری، تربدت افرادی با روحده جهادی، 

تحت تشک  های نظامی متنوع، در راستای دفاع هماه جااناباه از 

های نهضت انقالب اسالمی می باشد. ادن مقوله هم به ماناناد  آرمان

مقوله اول)مدافعان شردعت( به درستی بذر افشانی شد و نموناه آن 

را در جنگ هشت ساله دفاع مقد  که قدرت های دندا در پشات 

قواره صدام، در صدد براندازی نظام اسالمی ادران بارآمادناد و باا 

رشادت شهدادی چون چمران، همت، کشوری، شدرودی و... تاماام 

نقشه های آنان نقش بر آب شد، به نظاره نشستدم... به مدد حضاور 

چندن افراد پاکباخته ای در بدنه قوای مسلح کشور، امروزه ندروهای 

نظامی کشور ادران به چنان اقتدار و بالندگی رسداده اناد کاه در 

راستای دفاع از جغرافدای کشور و دفاع از ماباانای و ماعاارف و 

آوری  مقدسات ددنی اسالم، هراسی در دل نداشته و هار روز فان

نظامی جددد و بازدارندگی قدرتمندی)در موشکی و پدافند هاوادای، 

قدرت دردادی، انرژی هسته ای و...( را از ادن ماجااهادان اناقاالب 

خمدنی کبدر شاهد هستدم که نمونه بارز آن را در نااباودی اخادار 

)منباع: حسان . بزرگتردن پادگاه نظامی آمردکا در عراق شاهد بوددم

 محمدی طباطبادی، پادگاه بصدرت(

شروع يك راه پر افتخار و سعادت بخش بود. 

همه كسانى كه از بى عدالتى رنج برده اند و 

تشنه ى عدالت اند. اين پديده را به جان 

 دوست دارند و براى آن تالش مى كنند.

 مقام معظم رهبری  

 انقالب اسالمى 
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 مدافعان حرم : -3

چنانکه در مقوله قب  بدان شد، از جمله بذرهای کاشته شده نهضات 

امام راح  تربدت محافظان نظامی قدرتمند در راستای صاداانات از 

کشور و مکتب بود که در دک مرحله به صدانت داخالای از اراضای 

مدهن اسالمی پرداخته و در مرحله ای ددگر، افق نگاه خود را بااالتار 

برده و فرامنطقه ای، جهت صدانت از مقدسات اساالمای در اقصای 

نقاط جهان، کوشش می کنند. نمونه بارز آن را در ماجرای تاوحاش 

جددد قرن بدستم که توسط ارازل و اوباش تروردست، تحت عنااودان 

م تلف داعش، النصره، القاعده و... نظاره گر بوددم. داعشای کاه در 

صدد اهانت به مقدسات برآمده بود و از هدچ جسارتی ابادی نداشت و 

در پشت پرده توسط استکبار جهانی ادجاد شده و حمادت می شاد، 

در مقاب  شدر مردان تربدت دافته انقالب اسالمی ادران) ناظااماداان 

خبره و جوانان و نوجوانان بسدجی دهه هشتاد و نود، در داخا  و 

خارج ادران( تحت لوای مقاومت اسالمی با عنوان زدبنده مادافاعاان 

حرم، کاری از پدش نبرده و به زباله دان تاردخ پدوستند. از جمله ادن 

مجاهدان بدون مرز و انقالبی و مدافع حقدقی شردعت، وطن و حارم 

که تمام دندا به قدرت نظامی و استراتژدک آن اذعان دارد، سپاهاباد 

شهدد حاج قاسم سلدمانی بود که مقام معظم رهاباری در وصاف 

شدگان اساالم  ای از تربدت ش صدت ادشان فرمودند: او نمونه برجسته

و مکتب امام خمدنی بود، او همه عمر خود را به جهاد در راه خادا 

وقره او در همه ادن سالاداان باود. گذراندد. شهادت پاداش تالش بی

 )منبع: حسن محمدی طباطبادی، پادگاه بصدرت(

 مدافعان سالمت: -4

دکی ددگر از مولره های انقالب اسالمی ادران که داعی پداده کاردن 

حکومت اسالمی و زمدنه سازی ظهور دارد، با تأسی از نهضت کربالی 

حسدنی)ع(، تربدت ندروهای مجاهدی است که در راساتاای حارا  

جان انسان های جامعه، احسا  مسولدت کرده و در هر لحظه که به 

وجود آنها نداز باشد، در مددان حاضر می شوند و آنها قشر پزشاک و 

پرستارهای فرهد ته و مکتبی هستند) که در ادن انقالب و با همدان 

مکتب اسالمی و انسانی پرورش دافته اند( که در وهله های م تالاف 

چه در ماجراهای ابتدای انقالب، چه در هشت سال دفاع مقد ، چه 

در جبهه سورده و در کنار مدافعان حرم و چه در مرحالاه حساا  

کنونی و برای مقابله با ودرو  منحو  کرونا، حقدقتاً و به ماعاناای 

واقعی کلمه نقش مدافعان سالمت جامعه را ادرا می کنند و زدنب وار 

در رسددگی به حال بدماران کوتاهی ننموده و دلسوزانه به وظاداراه 

انسانی و ذکات علمی خود عم  می کنند. ادن تنها گوشه هاادای از 

انقالب اسالمی زمدنه ساز ظهور بود. حال که قارار اسات اناقاالب 

اسالمی ادران زمدنه ساز ظهور باشد، وظدره ما در قبال ظهور حضرت 

و انتظار فرج حضرت چگونه بادد باشد؟)مناباع: حسان ماحامادی 

طباطبادی، پادگاه بصدرت(رهبر فرزانه و حکدم انقالب در ادن راباطاه

) پدرامون معنای انتظار فرج( با تأسی از آدات و روادات، راه را به ماا 

نشان داده و فرموده اند: انتظار فرج ادن ندست که انسان بناشاداناد، 

دست به هدچ کاری نزند، هدچ اصالحی را وجهه همت خود ناکاناد، 

صرفاً دل وش کند به ادنکه ما منتظر امام زمان)عج( هستدم؛ ادناکاه 

انتظار ندست. انتظار چدست ؟ انتظار دست قاهر قدرتاماناد الاهای 

ها، با کماک  ملکوتی ای است که بادد بدادد بوسدله خود همدن انسان

ها سدطره ظلم را از بدن ببرد و حق را غالب کند و عدل  همدن انسان

را در زندگی مردم حاکم کند و پرچم توحدد را بلند کند؛ انسانهاا را 

بنده واقعی خدا بکند. آماده بادد بود برای ادن کار. تشاکادا  ناظاام 

جمهوری اسالمی دکی از مقدمات ادن حرکت عظدم تارد ای اسات. 

هر اقدامی در جهت استقرار عدالت، دک قدم به سامات آن هادف 

است. انتظار معنادش ادن است. انتظار حرکت است. انتظاار ساکاون 

ندست. انتظار رها کردن و نشستن برای ادنکه کار به خاودی خاود 

صورت بگدرد، ندست. انتظار حرکت است؛ انتظار آمادگی اسات... و 

خدای متعال نعمت داده است به مردم عزدز ما، به ملت اداران، کاه 

توانسته اند ادن قدم بزرگ را بردارند و فضای انتظار را آماده بکناناد. 

 (. ۳۹۰ساله ص  ۵۲۴ادن معنای انتظار فرج است.)انسان 
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نمونه اى از قدرت معنوى است كه 

عنصر اصلى آن مردم و دفاع از 

 ارزشهاست . مقام معظم رهبری

نظام جمهورى 

 اسالمى 



 

8  

 

 شبهه پيرامون انقالب اسالمی ايران و ظهور امام زمان عج

شبهه: طبق روايات متعدد، امام زمان عج زمانی ظهور می كند كه زمين پر از ظلم و ستم شده باشد، از 

 اين روی انقالب اسالمی و تشكيل حكومت اسالمی در ايران با مهدويت و ظهور حضرت منافات دارد .

 پاسخ:

انقالب اسالمی ایران ریشه در باورها و اعتقاداتی دارد که موضوع مهدویت نیز در آن باورها ریشه دارد. 

فلذا در راستای هدف کلی مهدویت یعنی؛ اقامه عدل و ریشه کنی ظلم و ستم از جرهران و بررقرراری 

انجام شده و نسخه کوچکی از انقالب جهانی حررت مهدی است و با آن منافاتی ندارد.  حکومت صالحان

موضوع انقالب اسالمی ایران و موضوع مهدویت و آخرالزمان دو موضوعی هستند که در هم تنیده و در 

ارتباط با یکدیگر می باشند به گونه ای که حتی تحلیلگران خارجی نیز این دو مقوله را در ارتباط با هرم 

دیده و دشمنان نظام اسالمی نیز ضمن اذعان به وجود رابطه میان این دو موضوع ممکن است از هر کدام 

از موضوعات برای حذف و ضربه زدن به موضوع دیگر بهره بگیرند. در این زمینه گاه ممکن است سراال 

هایی ذهن برخی را به خود مشغول سازد از جمله اینکه چه ارتباطی میان انقالب اسالمی و مروضروع 

مهدویت وجود دارد و ثانیا با توجه به اینکه در روایات وارد شده است که مهدی موعود ظهور نخواهد کرد 

مگر اینکه جهان پر از ظلم و ستم شده باشد )و به تعبیری دنیای پیش از مهدی دنیای تیره و تاری است(، 

چگونه می توان سخن از اتصال انقالب اسالمی ایران به انقالب جهانی حررت مهدی)عج( نمود و ادعرا 

نمود انقالب اسالمی می تواند زمینه ساز ظهور انقالب حررت مهدی)عج( منتظر باشد و حال آنکه انقالب 

اسالمی با شعارهای حق طلبانه و عدالت طلبانه ای که دارد بر خالف جهان تیره و تار ترسیم شرده در 

روایات از شرایط جهان پیش از ظهور می باشد.درباره ارتباط میان انقالب اسالمی و مهدویت الزم اسرت 

بگوییم انقالب اسالمی از دو جهت با موضوع مهدویت در ارتباط است اول اینکه این انقالب ریشره در 

 باورها و اعتقاداتی دارد که موضوع مهدویت نیز در آن باورها ریشه دارد. 
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فلذا در راستای هدف کلی مهدویت که همان اقامه عدل و ریشه کنی ظلم و ستم از جهان و 

برقراری حکومت صالحان می باشد انجام شده است و در واقع نسخه کوچکی از همان انقرالب 

جهانی حررت مهدی می باشد. و دوم اینکه این انقالب با اقداماتی که در راستای بسط ارزش 

ها و گسترش پیام اسالم در سراسر جهان انجام می دهد زمینه را برای ظهور منجری عرالرم 

بشریت فراهم می سازد که به بخشی از این نقش در ادامه اشاره خواهد شد. عالوه بر این دو 

معنا یکی دیگر از معانی اتصال انقالب اسالمی به قیام حررت مهدی)عج( می تواند این باشد 

که در پرتو انقالب اسالمی و فراهم شدن زمینه های مساعد، شهر قم به مرکز نشر مرعرارف 

اسالمی تبدیل خواهد شد که در نتیجه آن همگان از معارف دینی با خبر خواهند شد و در 

نتیجه حجت بر تمام ساکنان روی زمین تمام خواهد شد و پس از آن حررت حجت )عج(قیام 

خواهند نمود و با توجه به اینکه پیش از ظهور با اکثر مردم اتمام حجت شده است اکرثرریرت 

مردم معارف حق را شنیده و ایمان خواهند آورد و تنها افراد معاند خواهند ماند که حررت با 

آنها درگیر خواهد شد. چنان که در حال حاضر به برکت زمینه های فراهم آمده و برا برهرره 

گیری از تجهیزات و امکانات پیشرفته، علوم و معارف اسالمی در حال نشر به اقصری نرقراط 

جهان بوده و در حال حاضر عالوه بر برنامه های تبلیغی به شیوه سمعی بصری، مربرلرغریرن 

فرهنگ اسالمی در سراسر جهان مشغول فعالیت های تبلیغی هستند که ثمرات آنها را در 

گسترش روز افزون اسالم با قرائت شیعی آن و یا عالقمندی به اسالم مشاهده می کنیم و بره 

خاطر همین گسترش اسالم است که دشمنان حساسیت ویژه ای در زمینه اسالم پیدا کرده و 

 به تخریب چهره آن می پردازند. 
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در روایات نیز در زمینه آنچه گفته شد مطالبی وجود دارد که ماید این تفسریرر از اتصرال 

انقالب اسالمی به انقالب جهانی حررت مهدی)عج( می باشد. به عنوان مثال در روایتری از 

امام صادق)ع( نقل شده است: "به زودی شهر کوفه از مامنان تهی می گردد و علم و دانش از 

آنجا رخت بر می بندد... و از شهری که آن را قم می نامند ظهور می کند و آنجا پایگاه علم و 

فریلت و معدن دانش و کمال می گردد به گونه ای که روی زمین هیچ مسترعف )فکری( نمی 

ماند که از دین آگاهی نداشته باشد حتی زنان پرده نشین، و این زمان نزدیک به زمان ظهرور 

قائم ما خواهد بود. خداوند قم و مردمش را جانشین حررت حجت قرار می دهد و اگر چنیرن 

نبود زمین اهلش را فرو می برد و حجتی بر زمین نمی ماند. بنابراین علم و دانش از شهر قم به 

مشرق و مغرب جهان سرازیر می شود و حجت بر جهانیان تمام می گردد به گونه ای که هیرچ 

شخصی نمی ماند که دین و دانش به او نرسیده باشد و آنگاه حررت قائم)عج( ظهور می کنرد 

و عذاب الهی بر کافران به دست آن حررت فرود می آید زیرا خداوند از بندگان انتقام نرمری 

گیرد مگر هنگامی که حجت بر آنان تمام شده باشد. امّا چگونه می توان این انقالب را زمینره 

ساز انقالب حررت مهدی)عج( دانست در حالی که تصویری که در بسیاری از روایات از جهان 

پیش از مهدی موعود ترسیم شده است جهان تیره و تاری است و حال آن که انقالب اسالمی 

فرایی روشن و عدالت گسترانه می باشد و اساساً مراد از اتصال انقالب اسالمی به انرقرالب 

جهانی حررت مهدی چیست؟ در برخی روایات اسالمی از پر شدن جهان از ظلم و ستم پیش 

از ظهور حررت مهدی سخن به میان آمده است از جمله در روایتی از امام باقر ر علیه السالم 

 ر نقل شده است: "پدرم از پدرش و او از پدرانش برای من نقل
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کردند که رسول خدا فرمودند: امامان پس از من دوازده نفر به تعداد نقبای بنی اسرائیل، نره 

نفر از آنها از نسل حسین )ع( هستند و نهمین آنها قائم ایشان است. او در آخرالزمان به پرا 

می خیزد و زمین را از عدل پر می سازد، پس از آنکه از ستم و بی عدالتی پر شده بود. طبرق 

این روایت ظاهرا تصویر بسیار تیره و تاری از جهان ارائه می شود که حررت مهدی)عج( برای 

محو کردن آن تصویر تیره و تار و ارائه جلوه های روشن از حکومت و عدالت ظهور خواهرنرد 

کرد اما آنچه در این میان حائز اهمیت و دقت است این است که اوالً وعده تخلف نراپرذیرر 

نیست و منظور از گسترش ظلم و ستم در این روایات این نیست که همه جهان بالکل از فساد 

و تباهی پر شده باشد به گونه ای که در هیچ بخشی از جهان اثری از نور و روشنی دیده نشود 

بلکه منظور این است که فساد و ظلم وستم در جهان فراگیر و فراوان خواهد شرد و ایرن 

منافاتی با وجود حکومت اسالمی در بخشی از جهان و یا فریادهای حق طلبانه در بخش هرای 

دیگر جهان نیست در نتیجه در فرای ظلمت زده جهانی نیز امکان تشکیل حکومت اسالمری 

وجود دارد و اساساً با توجه به اعتقادات اسالمی الزم است به عنوان مسلمان تکلیف مدار در 

راه تحقق این تکلیف عظیم اسالمی یعنی تشکیل حکومت اسالمی اقدام نماییم که ادّله دال 

بر وجوب تشکیل حکومت اسالمی و لزوم اجتناب از طاغوت همگی بر این مطلب تاکید مری 

نمایند. از جمله آیه ای که در قرآن کریم می فرماید: وَالَ تَرْکنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسرَّرکرمْ 

النَّارُ؛ در برابر ظالمین کرنش و اطاعت نکنید که در این صورت آتش جهنم شما را فراخرواهرد 

 گرفت، و یا روایاتی که از حاکم قرار دادن طاغوت ها منع می نمایند و باالتر از همه، ادّله 
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وجوب امر به معروف و نهی از منکر که طبق آن باالترین معروف تشکیل حکومت اسالمی بره 

منظور زمینه سازی اجرای تمامی معروفها و ریشه کنی منکرات می باشد. لرذا تشرکریرل 

حکومت اسالمی در دوران پیش از ظهور نه تنها مغایرتی با روایات گفته شده ندارد بلکه حتی 

ضرورت هم داشته و در صورت فراهم شدن شرایط تشکیل حکومت، الزم است دسرت بره 

تشکیل حکومت اسالمی تا حدّ مقدور زد که در زمان حاضر نیز امام خمینی)ره( با مسراعرد 

دیدن شرایط برای قیام و تشکیل حکومت اسالمی و با حرام اعالم نمودن تقیه دست به قیرام 

زد که سرانجام منجر به ایجاد حکومت اسالمی شد و هر چند این حکومت اسالمی حکرومرت 

ایده آل و مطلوب صددرصد نیست امّا یقیناً حکومتی است که در مسیر تحقق حکومت ایرده 

آل قدم برداشته است و این حکومت حداقل حکومت طاغوت نیست و مبنا و پایه هرای آن 

براساس دین بوده و در جهت و مسیر آن حرکت می کند. عالوه بر این مطلب، در میان مترون 

روایی به روایاتی برخورد می کنیم که در آنها بر تشکیل حکومت اسالمی قبرل از ظرهرور 

حررت مهدی موعود)عج( اشاراتی شده است که هر چند نمی توان به یقین گرفرت مرراد 

روایات از این حکومت همان جمهوری اسالمی ما می باشد امّا اوالً نفس وجود همین روایرات 

نشان دهنده این است که حتی طبق روایات، تشکیل حکومت اسالمی در محیط ظلمرت زده 

پیش از عصر ظهور امکان دارد و ثانیاً با توجه به مالفه های دینی حاکم بر نظام جرمرهروری 

اسالمی ایران و شعارهای عدالت طلبانه ای که این نظام دارد این احتمال وجود دارد که مری 

 توان این نظام را جزء مصادیق نظام مورد اشاره در روایت دانست ،در هر صورت از این روایات
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 معاونت پژوهش

 حوزه علميه فاطميه مالثانی

می توان اصل امکان تشکیل حکومت اسالمی قبرل 

از ظهور را اثبات نمود.از جمله این روایات، روایتری 

است که در کتب مختلف از جمله بحاراالنوار به آن 

اشاره شده است و در آن رسول خدا ر صرلری ا  

علیه و آله و سلم ر فرموده اند: مردمی از مشررق 

زمین قیام می کنند و زمینه را برای قیام حرررت 

منبع:مرکز مطالعات و پاسخگویری بره .) مهدی فراهم می سازند

 (.شبهات حوزه علمیه قم، اندیشه قم

 عوامل نشريه

فهيمه نعامی،زينب حميدی، مرضيه 

 سالمات نژاد


