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10انـتــظــار

بازگشت اعجازآمیز 
امیرالمؤمنین)ع( در آخرالزمان

از  یکی  انتظار:  گروه  هرغرب،  پ س
)ع(،  امیرالمؤمنین  به  مربوط  ائل  ض ف
و  آخرالزمان  در  ایشان  کلیدِی  ش  ق ن
مکرر  رجعت های  قالب  در  ظهور  ر  ص ع

است.
بــه  مربــوط  فضائــل  از  ــی  ک ی
کلیــدِی  نقــش  )ع(،  المؤمنیــن  ر ی م ا
ایشــان در آخرالزمان و عصر ظهــور در قالب رجعت های 
مکــرر اســت به گونه ای کــه آن حضرت خــود را »صاحب 
رجعت های پی در پی« معرفی کرده، فرمود »َأَنا َصاِحُب 
اِت«، منتها این رجعت ها در قالب های اعجازگونه ای  اْلَکّرَ
صورت می گیرد که از جملۀ آنها مفهومی به نام »دابة« 
اســت کــه در آیــۀ 82 ســورۀ نمل به آن اشــاره شــده و 
تأویــل آن در آینــده رخ خواهد داد. خداونــد در این آیه 
ًة  می فرمایــد »َو ِإذا َوَقــَع اْلَقــْوُل َعَلْیِهْم َأْخَرْجنــا َلُهْم َداّبَ
ــاَس کاُنوا ِبآیاِتنــا ال ُیوِقُنوَن؛  ُمُهــْم َأّنَ الّنَ ْرِض ُتَکّلِ ِمــَن اْلَ
هنگامــی که ]در اوقــات پایانی دنیا [ وعــده عذاب ما بر 
آنان الزم شــود، جنبنــده اى را از زمین بــراى آنان بیرون 
می آوریــم کــه بــا آنــان ســخن می گوید ]تــا به آیــات ما 
وآخــرت واصــول آن یقین کنند[؛ زیرا مــردم پیش از این 

به آیات ما یقین نداشتند.«

دابة در صورت کلی به معنای »آرام راه رفتن« اســت 
و بــه تعبیــر عالمه به هر صاحب حیاتی اطالق می شــود 
که در زمین راه می رود، می تواند انسان و یا حیوانی غیر 

انسان باشد. )ترجمه تفسیر المیزان، ج15، ص 567(
غ از نظــرات متعــددی کــه دربــارۀ ایــن آیــات از  فــار
ســوی مفســران مطرح شــده، طبــق ظاهر آیه و ســیاق 
آن، بــه نتایج جالــب توجهی دســت می یابیم کــه اتفاقًا 
روایــات مــا بر حقیقــت ظاهر همیــن آیه تصریــح دارند. 
هما ن طور که اشــاره شد، خداوند می فرماید »هنگامی 
که وعده عذاب بر آنان الزم شــود، جنبنده ای یا دابه ای 
را از زمین خــارج می کنیم.« اما فعلی که انجام می دهد 
ُمُهــْم(. بــر اســاس همیــن عبــارت،  »تکلــم« اســت )ُتَکّلِ
دابة موجودی ذی شــعور اســت کــه خداونــد او را برای 
مأموریتــی بر انگیخته اســت؛ این مأموریت در ادامۀ آیه 
اَس کاُنــوا ِبآیاِتنا ال ُیوِقُنوَن«.  فهمیده می شــود »أّنَ الّنَ
یعنــی به علت آنکه مردم نســبت به آیــات خداوند رفتار 
مناســبی ندارنــد، لــذا خداونــد موجــودی را مبعــوث 
می کند تا با وجود او، آنها را متنبه کند. البته طبق سیاق 
آیات قبل، منظور از »ناس« گروهی از مجرمان و کافران 

به آیات اند.
امــا همان طــور کــه ابتــدا اشــاره شــد، ایــن موجود 
ذی شــعور و کامًال در ید قدرت خداونــد، امیرالمؤمنین 
)ع( اســت. علّی بن ابراهیــم قمــی در تفســیر خــود از 
ابوبصیر نقل می کند که امام صادق علیه السالم فرمود 
»رســول خــدا صلی اهلل علیه و آله در پــی امیرالمؤمنین 
کــه در مســجد مقــداری شــن گــرد آورده و ســر بــر روی 
آن نهــاده و بــه خواب رفته بــود، پس با پا و بــا مهربانی 
ایشــان را تــکان داد و به وی فرمــود »ای جنبندۀ زمین 
)دابــة( برخیــز«. یکی از صحابــه گفت »ای رســول خدا، 
می توانیم یکدیگر را بــه این نام بخوانیم«؟ فرمود »نه، 
بــه خدا ســوگند این نام فقــط مخصوص علی اســت و 
منظــور از داّبــة الرض در آیــه: َو ِإَذا َوَقــَع اْلَقــْوُل َعَلْیِهْم 
ــاَس َکاُنوا  ُمُهْم َأّنَ الّنَ ْرِض ُتَکّلِ ــَن اْلَ ــًة ّمِ َأْخَرْجَنــا َلُهــْم َداّبَ
ِبآَیاِتَنا اَل ُیوِقُنوَن، کســی جز علینیست«. سپس فرمود: 
»ای علــی، هنگامی کهآخرالزمان فرا رســد، خداوند تو را 
بــه بهترین صورت بیرون می آورد، درحالی  که نشــانی با 

توست که با آن دشمنانت را نشانه دار می کنی.«
رســول خــدا صلی اهلل علیــه و آله در روایتــی دیگر در 
توضیــح فعل »دابة« دربارۀ نشــان دار کردن مؤمنین و 
کفار فرمود: دابةالرض به همراه عصای موسی و خاتم 
ســلیمان بن داوود ظهــور می کنــد و بــا عصــای موســی 
سیمای مؤمن را نورانی و با خاتم سلیمان سیمای کافر 
ْرِض َو َمَعَها َعَصا ُموَســی َو  ْهًُ اْلَ را داغ می نهد؛ َتْخُرُج َداّبَ
َخاَتُم ُســَلْیَماَن َتْجُلو َوْجَه اْلُمْؤِمِن ِبَعَصا ُموَسی َو َتِسُم 

َوْجَه اْلَکاِفِر ِبَخاَتِم ُسَلْیَمان. )مختصر البصائر، ص486(
همچنیــن امــام باقــر علیه الســالم بــه فردی بــه نام 
خیثمــه فرمود »ای خیثمه، تنها کســانی که به والیت ما 
کافر شــدند و یقین ندارند، نفع نمی برند؛ به خدا وقتی 
»دابه« خروج کند و با مردم مؤمن و کافر ســخن گوید، 
کســی بر او نمی گــذرد مگر اینکه می گوید مؤمن اســت 
یــا کافر؛ َلْیــَس َیْنَتِفُع َمْن َلْیَس َمَعُه َواَلَیُتَنــا َو اَل َمْعِرَفُتَنا 
اَس ُمْؤِمٌن  ُم الّنَ ــهًَْ َلَتْخُرُج َفُتَکّلِ اّبَ َأْهــَل اْلَبْیِت َو اهلِل ِإّنَ الّدَ

َو َکاِفٌر. )تفسیر فرات کوفی، ص310(
بــر اســاس همیــن اســتنادات قرآنــی و روایــی در 
می یابیــم اهل بیــت عصمــت و طهــارت علیهم الســالم 
انــواری فرازمانــی و فرامکانی انــد و برنامــۀ آنها منحصر 
در تاریــخ چند صدســالۀ زندگی با برکت شــان نبود بلکه 
همــواره بودند، هســتند و خواهند بــود و در عصری به 
نام آخرالزمان و ســرزمین ظهور در رأس عباداهلل، ضمن 
انجــام مأموریــت خویش، به تربیت شــیعیان و عقوبت 

کافران می پردازند.

نگاه

حجت االسالم باقی

رجعت

برکات ظهورمهدویت

بقیةاهلل از نسل پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله است
هم من ذّریتک، من البکر البتول، آخر رجل منهم 

ّ
ی اهلل علیه و اله: قد جعلت علّیا وزیرک و خلیفتک من بعدک علی أهلیک و اّمتک، و أعطیتک اذا خرج من صلبک أحد عشر مهدّیا، کل

ّ
 قال لنبّیه صل

ّ
ی اهلل علیه و آله فی حدیث قدسّی طویل: »اّن اهلل عّز و جل

ّ
سپهرغرب، گروه انتظار :  و عن الّنبّی صل

ی خلفه عیسی بن مریم، یمأل الرض عدال کما ملئت جورا و ظلما، انجی به من الهلکة و اهدى به من الّضاللة، و أبرء به العمی و أشفی به المریض.« )إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات، ج5، ص219(
ّ
یصل

از پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله در بخشی از یک حدیث قدسی طوالنی چنین نقل شده است: »خداى عزوجل به پیامبر خود صلی اهلل علیه وآله فرمود: من علی )ع( را وزیر و در بین اهل بیت و امتت جانشین بعد از تو قرار دادم، و از نسلت، از طریق زهراى بتول یازده جانشیِن هدایت شده به 
تو عنایت کردم که آخرین آنها مردى است که عیسی بن مریم به امامت او نماز گزارد، او زمین را همان گونه که از ستم پر شده است از عدالت سرشار خواهد کرد، به دست او ]انسانها را[ از هالکت نجات بخشم و ]گمراهان را[ به راه راست هدایت کنم. به دست او دیده کوران باز کنم و بیماران 

را شفا دهم«.

انتظار:  گروه  غرب،  ر ه پ س
بیان   با  باقی  االسالم  ت  ج ح
رساندن  نماز  بزرگ  کار  ه  ک ن ی ا
زمان  امام  معیت  ه  ب ا  م
بنابر  گفت:  است،   ) ج ع (
به  استعانت  با  قرآن  ح  ی ر ص ت
محقق  ظهور  اهداف   ، ز ا م ن
زمینه ساز  می خواهد  که  کسی  لذا  ود.  ش ی  م
بر مدار  را  زندگی خود  باید سبک  ظهور باشد 

اهداف امام )عج( تنظیم کند.
بــا  اجــالس،  ایــن  برگــزاری  ســتانه  آ ر  د
حجت االســالم والمســلمین علی محمد باقی، 
اســتاد حــوزه و مولــف کتــاب »اســرار نمــاز« 
درباره ارتباط نماز و مهدویت و نقشــی که نماز 
در ســبک زندگــی منتظرانــه دارد گفتگــو کرده 

ایم که در ادامه مشروح آن می آید:
حجــت االســالم باقی با بیــان اینکــه نماز با 
توحیــد آغــاز و به ســالم ختم می شــود، اظهار 
کرد: یعنی نمازی که با نام و یاد خدا آغاز شده 
می تواند ما را به مقصد امام و دســتگیری از او 
برســاند، مخاطب ســالم پایانِی نمــاز اهل بیت 
)ع( و امــروز امام مهدی )عج( هســتند؛ ضمیر 
َبَرکاُتــُه«  َو  َرْحَمــُة اهلِل  َو  ُکــْم  ْی َعَل ــالُم  لّسَ در »َا
خطاب اســت یعنی ما در محضر امام هســتیم 
و ایشــان را مخاطــب قــرار داده و آن حضــرت 
)ع( را حاضــر و ناظر و خود را در معیت ایشــان 

می بینیم.
مؤلف اســرار نماز تأکید کــرد: کار بزرگ نماز 
رســاندن مــا به معیــت امام زمان )عج( اســت 
لذا کســی کــه بخواهد ســبک زندگــی و احوال 
درونــی اش مهــدوی شــود بایــد اهل نمــاز به 
معنــای تــام آن باشــد، هــر قــدر نمــاز زیباتر و 
کامــل تــر و بــه اقامه واقعــی نزدیک تر باشــد، 

حال انتظار در نمازگزار بیشــتر می شود.

 اهداف امام زمان )عج( در گروی اقامه 
نماز است

وی بــا اشــاره به آیــه 41 ســوره مبارکه حج، 
بیــان کرد: وقتی قــرآن در این آیه از عصر ظهور 
سخن می گوید، نخســتین کار امام زمان)عج( 
ِذیــَن ِإْن  را اقامــه نمــاز معرفــی می کنــد: »اَلّ
َکاَة  ــاَلَة َوآَتُوا الَزّ ْرِض َأَقاُموا الَصّ اُهــْم ِفی اْلَ َنّ َمَکّ
َوَأَمُروا ِباْلَمْعُروِف َوَنَهْوا َعــِن اْلُمْنَکِر...« و دیگر 
واجبــات بعــد از نماز آمــده یعنی با اســتعانت 
ـام زمان)عــج(  امـ ـور  ، اهــداف ظهـ از ـ ـه نمـ بـ

محقق می شــود. لذا کســی هم که می خواهد 
زمینه ســاز ظهور باشد باید ســبک زندگی خود 

را بــر مدار اهداف امام زمان)عج( تنظیم کند.
حجت االســالم باقــی در ادامــه ابــراز کــرد: 
یعنــی تبدیــل عصــر غیبــت بــه ماکتــی از عصر 
ظهــور؛ به عبارت دیگــر، منتظــران باید اهداف 
و اعمــال امــام زمان)عــج( در عصــر ظهــور را 
در عصــر غیبــت انجــام دهند لذا اقامــه نماز و 
پرداخــت زکات و امــر به معــروف و نهی از منکر 

از وظایف منتظران است.

 منتظران نماز را اقامه کنند
این کارشــناس نماز و مهدویت اضافه کرد: 
چــون خــدای متعال در آیه قبلــی یعنی آیه 40 
 ُ ســوره مبارکه حج می فرمایــد: »َوَلَیْنُصَرَنّ اهلَلّ
َمــْن َیْنُصــُرُه؛ هر که خــدا را یاری کنــد البته خدا 
او را یــاری خواهد کرد«؛ یاری خدا به یاری دین 
خــدا و امام و خلیفه خدا اســت، این یاری بنابر 
آیــه بعــد، اقامه نماز اســت، لــذا منتظــران به 
انــدازه ای که امکانات و مکنت دارند، باید نماز 

را اقامه کنند.
وی ادامــه داد: آنهــا که امروز نمــاز را اقامه 
می کننــد توانســته انــد بهتریــن عمــل را بــرای 
زمینه ســازی ظهور انجام دهند، اساســًا بســتر 

ورود به عصر ظهور الگوگیری و الهام از اعمالی 
است که امام عصر)عج( انجام می دهند.

حجــت االســالم باقــی بــا بیــان اینکــه عصر 
غیبت، عصر ظلمت و تاریکی است، گفت: عصر 
غیبــت دوران تاریکی نظام هســتی و فقر عالم 
اســت و بشــر در اوج بیچارگی زندگــی می کند، 
چنــان کــه در روایت اســت دنیــا پــر از ظلمت و 
تاریکی شــده اســت! اگر منتظر بتواند با تاسی 
بــه امــام زمان)عــج(، اعمــال ایشــان را پیــاده 
کنــد راهی به ســوی ظهــور می گشــاید، امامی 
کــه نور و مظهر اوصاف الهی اســت، در جامعه 
ای ظهور می کند که با ایشــان ســنخیت داشته 

باشد.
نویســنده »اســرار نمــاز« تاکیــد کــرد: لــذا 
منتظــران باید با آماده ســازی خــود و جامعه، 
زمینــه ســاز ظهور می شــوند چــون جامعه ای 
می توانــد بسترســاز ظهور و پذیــرای آن دولت 
موعــود باشــد که بــا نمــاز و عبودیت خــود را 
هم ســنخ امــام منتَظــر کنــد. اگــر نماز نباشــد، 
ظهور امام زمان)عج( بی معنا می شــود، چون 
افراد و جامعه ای که خدا را نخواهد با زور هم 
نمــی پذیرد و امام)ع( هم چنین اجباری ندارد!

 الزامات نهادینه کردن نماز در فرهنگ 
انتظار

وی دربــاره راه هایــی کــه نمــاز را در ســبک 
زندگــی منتظرانــه نمــاز و روح آن را بــر جامعه 
منتظــر حاکــم می کنــد، گفــت: نخســت باید در 
عرصــه بینشــی و در همــه فضاهــا، ابعــاد و 
اهمیــت نماز باید بــرای مردم تبیین شــود، در 
ایــن عرصــه پــدر و مــادر و معلم هم مســئول 
فرهنگــی محســوب می شــوند و بایــد حقیقت 
نمــاز را بــرای فرزنــدان و دانش آموزان در ســه 

بعد چرایی، چیســتی و دستاورد تبیین کنند.
حجت االســالم باقــی در پایان خاطرنشــان 
کرد: جامعه ای که می خواهد اهل نماز شــود 
بایــد در گرایــش و احساســات نیــز برانگیختــه 
باشــد، در ایــن انگیختگــی، زیبایــی و آرامــش 
فضــای مســجد، اخالق امام جماعــت و رفت و 
آمــد به مســجد و شــرکت در نمــاز جماعت اثر 
دارد. مرحلــه ســوم ُبعد رفتاری اســت که البته 
خ می دهــد، بایــد  پــس از بینــش و گرایــش ر
دیگــران را بــه نمــاز امر کــرد این توصیــه قرآن 
اَلِة« البته این امر باید  اســت »َوْأُمْر َأْهَلَک ِبالَصّ

با دوستی و محبت همراه باشد.

سه معجزۀ ظهور امام زمان )عج( برای زندگان و اهل قبور
سپهرغرب، گروه انتظار: امیرالمؤمنین )ع( در روایتی فرمود: زمانی که امام زمان )عج( پرچمش به اهتزاز 

در آید، از مشرق تا مغرب را تابان کند.
در ســالیان اخیر دشــمنان چهرۀ مخدوشی از دوران قیام و ظهور امام زمان )عج( به مخاطبان کنجکاو 
ارائه داده اند؛ سوگوارانه در این سالیان اخیر به تبع کم کاری در حوزه محتوایی و تولیدات هنری در زمینۀ 
مباحث مهدویت کشــور، مســیر برای ابراز عداوِت گستردۀ دشمنان هموارتر از گذشته شده است تا جایی 
که حجم باالیی از تولیدات هالیوود در زمینه منجی هراســی و مهدی هراســی اســت. این در حالی است که 
آیــات متعــددی در قــرآن و حجم باالیی از روایــات معصومین علیهم الســالم به موضــوع مهدویت به ویژه 

ثمــرات و برکات عصر ظهور اختصاص دارد.
بــا توجــه به ایــن روایات، در می یابیم ثمراتــی که برای عصر قیام امــام زمان)عج( وجود دارد، با ثمــرات دوران حکومت 
ایشــان، یعنی پس از اســتقرار حق در عالم، تفاوت ماهوی فراوانی دارد؛ بر اســاس آیات قرآن، آن وجود مقدسی که مجرا 
و مجری برنامۀ خداوند برای انتقام از ظالمان و کافران اســت، امام عصر )عج( اســت؛ همان کافرانی که مصداق بارزشــان 
در عصــر حاضــر، محــور غربی، عبری و عربی به ســردمداری صهیونیســت جهانی اســت. اتفاقًا بر اســاس منابع دینی مان، 
همین افراد و گروه ها که اکنون ریختن خون بی گناهان را بر خود مباح شمردند، دشمنان اصلِی امام عصر )عج( هستند، 
لذا در مراحل مختلف، توســط تربیت یافتگان مکتب عترت، مســتحق عذاب الهی می شــوند و در نهایت توســط خود امام 
مهدی )عج( و لشــکریان آســمانی ایشــان تیر خالص بر پیکر منحوس شان زده می شــود تا دنیا برای همیشه از لوث وجود 

آنها پاک شود.

در ایــن شــرایط اســت کــه دنیــا و ملت های عالــم، برای اولیــن بــار خــود را آزاد از حکومت ابلیــس و زندان ســتمگران و 
ســاختارهای شــیطانی آنها می بینند و در این شــرایط حالوت توحید و والیت را در وجود خود و طبیعت احساس می کنند. 
بــه تعبیر امیرالمؤمنین علیه الســالم » ِإَذا َهّزَ َراَیَتُه َأَضاَء َلَها َما َبْیَن اْلَمْشــِرِق َو اْلَمْغــِرِب« یعنی زمانی که پرچمش به اهتزاز 
در آید، از مشــرق تا مغرب را تابان کند. اما در این بین، مؤمنان به لحاظ ســختی های فراوانی که متحمل شــدند و به لحاظ 
ایمانشــان به خداوند و نبوت پیامبر )ص( و التزام به والیت عترت)ع(، بهرۀ بیشــتری از نور امام می برند، لذا امیرالمؤمنین 
علیه الســالم در ادامــه فرمود »َو َوَضَع َیــَدُه َعَلی ُرُءوِس اْلِعَباِد َفاَل َیْبَقی ُمْؤِمٌن ِإاّلَ َصاَر َقْلُبُه َأَشــّدَ ِمْن ُزَبــِر اْلَحِدیِد َو َأْعَطاُه 
َة َأْرَبِعیَن َرُجًال« یعنی امام عصر )عج( دســتش را بر ســر بندگان گذارد و دل مؤمنــان از برکت آن، مانند پاره  اهلُل َتَعاَلــی ُقــوَّ

آهن اســتوار شود و خداوند توانایی چهل مرد به وى دهد.
بــه فرمــودۀ امیرالمؤمنیــن علیه الســالم کار به اینجا ختم نمی شــود، بلکه حتی اموات در قبرشــان از ثمرات ظهور امام 
ــٌت ِإاّلَ َدَخَلْت َعَلْیِه ِتْلَک اْلَفْرَحُة ]ِفــی َقْلِبِه[ َو ُهَو ِفی َقْبِرِه  عصــر )عــج( بهره مند می شــوند. از این جهت فرمود »َو اَل َیْبَقی َمّیِ
َو ُهْم َیَتَزاَوُروَن ِفی ُقُبوِرِهْم َو َیَتَباَشــُروَن ِبِقَیاِم اْلَقاِئِم صلوات اهلل علیه.« هر مؤمنی گر چه در گور باشــد، شــادان شــود و 

بــه دیــدار هم روند و مژده ظهور قائم صلوات اهلل علیه را بــه یکدیگر دهند. )کمال الدین و تمام النعمة، ج2، ص653(.

ثمرات عصر ظهور در بیان امام صادق )ع(
: امام زمان )عج( در عصر ظهور مبارکشان به اذن اهلل طبیعت بهشت گونه ای  سپهرغرب، گروه انتظار

ایجاد می کنند که همگان با مسالمت در کنار یکدیگر زیست مؤمنانه ای را آغاز می کنند.
آنچه از برکات و ثمرات عصر ظهور در احادیث می خوانیم و یا می شنویم، مربوط به جلوۀ دوم ظهور امام 
عصر)عج( است؛ چرا که ظهور امام زمان )عج( دارای دو مقطع است؛ در اولین مرحلۀ ظهور، امام )ع( پس از 
اعالم ظهور در کنار خانۀ کعبه، با انصار و یاران خویش که در بین آنها حتی مالئک نیز حضور دارند، در قالب 
مبارزه با بدان و بدی ها شــروع به بسترســازی تمدن اســالمی و یا به تعبیری حکومت حقه خداوند در بســتر 

عالم می کنند. فرآیند این ماجرا تقریبًا طوالنی مدت خواهد بود.
امــا مرحلــۀ دوم از ظهــور و بــروز امــام عصر )عــج( پس از پیــروزی حضرت بر ســپاه کفر خواهد بــود. در ایــن فرآیند، امام 
)ع( بــه اذن اهلل طبیعــت بهشــت گونه ای در بســتر عالم ایجــاد می کنند که در آن، انســانیت به اوج کمال خویش می رســد و 
همگان با مسالمت در کنار یکدیگر و بدون مزاحمت شیاطین جنی و انسانی، زیست مؤمنانه ای را آغاز می کنند. امام صادق 
ُج  علیه السالم یکی از دستاوردهای حکومت امام مهدی)عج( را زدودن غم و اندوه از شیعه معرفی کرد و فرمود »ُهَو الُمفِرّ
الُکَرِب َعن شــیَعِته َبعد َضنٍک َشــدیٍد َو َبالٍء َطویل؛ او )مهدی)عج( ( اســت که پس از دوران های طوالنی بالخیز و تنگناهای 
طاقت فرســا، غم هــا و گرفتاری هــا را از شــیعیانش برطرف می کنــد.« )الزام الناصــب، ص ١٣٨( به تعبیر امــام صادق)ع( حتی 
ٌت ِإاّلَ َدَخَلْت َعَلْیِه ِتْلَک اْلَفْرَحُة  اموات هم از ظهور امام عصر )عج( بهره می برند؛ امام در این باره فرمود »َو اَل َیْبَقی ُمْؤِمٌن َمّیِ
ِفی َقْبِرِه؛ )در وقت ظهور امام(، هیچ مؤمن از دنیا رفته باقی نمی ماند مگر آن که ســرور و شــادمانی قبر او را فرا می گیرد.« 

)بحار، ج ٥٢، ص ٣٢٨(
تغییرات جغرافیایی و آبادانی شــهرها از دیگر دســتاوردهای ظهور امام عصر)عج( اســت؛ چه اینکه طی نبردهای فراوانی 
که دشمنان علیه بشریت تحمیل کردند و طی مبارزاتی که امام)ع( با سپاه کفر داشتند، بسیاری از شهرها رو به ویرانی رفته 
اســت. بنابراین ضمن بازســازی شهرها، آنها را رو به آبادانی آن هم با قوانین بهشت گونه می برد. امام باقر)ع( نیز در این باره 
ْرِض َخَراٌب ِإاّلَ َقْد ُعِمر؛ جای مخروبه ای در زمین باقی نمی ماند ااّل آنکه آباد می شود. )بشارة االسالم،  فرمود »َفاَل َیْبَقی ِفی اْلَ
ص ٩٩( یــا امــام حســین)ع( در توصیــف فضای بهشــت گونۀ حکومت مهدوی )عــج( فرمود »در روى زمین شــخص نابینا و 
ْرِض  زمینگیر و مبتالئی نخواهد بود مگر اینکه خداوند به وسیلۀ ما اهل بیت بال را از او برطرف می کند؛ َو اَل َیْبَقی َعَلی َوْجِه اْلَ
َأْعَمی َو اَل ُمْقَعٌد َو اَل ُمْبَتًلی ِإاّلَ َکَشــفَ اهلُل َعْنُه َباَلَءُه ِبَنا َأْهَل اْلَبْیِت.« و نیز در ادامه با اشــاره به نزول برکات زمین و آســمان 
فرمود »به قدرى برکت از آســمان به ســوی زمین نازل می شــود که شــاخه درخت از زیادى میوه می شــکند؛ میوه زمستانی 
َجَرَة َلُتْقَصُف  ی ِإّنَ الّشَ ْرِض َحّتَ ــَماِء ِإَلی اْلَ در تابســتان و میوه تابســتانی در زمستان خورده می شود ؛ َو َلُیْنِزَلّنَ اْلَبَرَکَة ِمَن الّسَ
َتاِء.« )الخرائج و الجرائح قطب راوندی،  ْیِف ِفی الّشِ ْیِف َو َثَمَرَة الّصَ َتاِء ِفی الّصَ َمَرِة َو َلَتْأُکُلّنَ َثَمَرَة الّشِ ِبَما َیِزیُد اهلُل ِفیَها ِمَن الّثَ

ص848(
اینهــا گوشــه ای از ثمرات ظهور امام عصر )عج( اســت که خداوند از مجرای وجود آن نــور مقدس در عالم رقم می زند که 

البته شــرط آن، جهاد با آن دســت از دشمنانی اســت که زمین را به فساد کشیده و به کشتار مردم می پرداختند.

بدون نماز ظهور بی معنا می شود؛

رگ نماز رساندن ما به معیت امام زمان )عج( است کار بز

 یعنی نمازی که با نام و یاد 
خدا آغاز شده می تواند ما را 
به مقصد امام و دستگیری 
از او برساند، مخاطب سالم 
پایانِی نماز اهل بیت )ع( 
وز امام مهدی )عج(  و امر
الُم  هستند؛ ضمیر در »َالّسَ
َعَلْیُکْم َو َرْحَمُة اهّلِل َو َبَرکاُتُه« 
خطاب است یعنی ما در 
محضر امام هستیم و ایشان 
را مخاطب قرار داده و آن 
حضرت )ع( را حاضر و ناظر 
و خود را در معیت ایشان 
می بینیم.ف اسرار نماز تأکید 
کرد: کار بزرگ نماز رساندن 
ما به معیت امام زمان )عج( 
است لذا کسی که بخواهد 
سبک زندگی و احوال...
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11 انـتــظــار

شناخت واقعی، دارای ویژگی هایی است که عبارت است از اینکه: اواًل از منابع معتبر و موثق 
و مســتند به دســت آید. ثانیًا گستره   اش شامل آموزه هاى اعتقادى، اخالقی و عبادى شود. 
وحی امام  ثالثًا، از آن جا که امام، الگوى عملی براى انسان هاست، به ابعاد فکرى، عملی و ر

نیز ناظر باشد.
اما این شناخت از سه راه ـ که مکمل یکدیگرند ـ حاصل می شود:...

اصحاب امام 

لزوم وجود حجت در هر عصر و زمان
 أتباع أولیائک بعد إذ هدیتهم؛ 

ّ
مهم علمک؛ لئال تبطل حّجتک، و ال یضل

ّ
هّم! إّنه ال بّد لرضک من حّجة لک علی خلقک، یهدیهم الی دینکو یعل

ّ
سپهرغرب، گروه انتظار :   و عن أبی عبد اهلل- جعفر بن محّمد- عن آبائه عن علّی علیه الّسالم أّنه قال فی خطبة له علی منبر الکوفة: »ألل

إّما ظاهر لیس بالمطاع؛ و أّما مکتتم و مترقب. فان غاب عن الّناس شخصه فی حال هدنتهم، فإّن علمه و آدابه فی قلوب المؤمنین منبّثة، فهم بها عاملون.« )اثبات الهداة، ج5، ص78(
از امام جعفر صادق علیه الّسالم از پدران بزرگوارش از علی علیه السالم در خطبه اى که بر منبر کوفه ایراد فرموده است، نقل شده است: »پروردگارا! همانا که اهل زمین را از داشتن حجتی از ناحیه تو که آنان را به دین تو هدایت کند و علم الهی را به ایشان بیاموزد، گریزى نیست تا حجتت از بین 
نرود و پیروان اولیائت بعد از اینکه ]به وسیله پیامبران[ هدایتشان کردى، گمراه نشوند. ]این حجت تو[ یا در میان مردم ظاهر و براى آنان آشناست، اّما از او اطاعت نمی کنند؛ یا از دید مردم پنهان و منتظر زمان ظهور است. پس اگر وجود حجت در زمانی که مردم در صلح ]بر فساد[ هستند از 

نظر آنان غایب باشد، دانش و منش او به دلهاى مؤمنین می رسد و ایشان به آن عمل می کنند«.

سپهرغرب، گروه انتظار: مدیر 
بیان  با  نماز  تخصصی  کز  ر م
)عج(  مهدی  امام  اهداف  نکه  ی ا
محقق  نماز  اقامه  پرتوی  ر  د
از این رو، اقامه  می شود، گفت: 
روح  کردن  حاکم  یعنی  از  م ن
اجتماعی  و  فردی  ابعاد  بر  از  م ن
زندگی باید در دستور کار منتظران ایشان باشد.
حجت االســالم مجتبی کلباســی با بیــان اینکه 
نماز و انتظار از ارکان یک حقیقت واحد هســتند، 
اظهــار کرد: چارچوبی به نــام توحید و دین وجود 
دارد که ازجمله آموزه های آن، تشــکیل حکومتی 
جهانــی و بر مبنای توحید اســت و مــا آن را با نام 
مهدویت می شناسیم، و با ظهور امام زمان)عج( 

محقق می شود.
وی ادامــه داد: همانطــور که مبنــای حکومت 
موعــود تربیت فرد و جامعه و به صالح رســاندن 
هــر دوی آنهــا اســت، نمــاز نیز بــه ابعــاد فردی و 
اجتماعــی حیــات انســان نظــر دارد و در هر دوی 

این ابعاد تربیت را دنبال می کند.
مدیــر مرکــز تخصصــی مهدویت حــوزه علمیه 

قــم تصریــح کــرد: از ایــن رو وقتــی آیه 41 ســوره 
مبارکــه حــج از صالحانــی کــه در زمین بــه قدرت 
می رســند، ســخن می گوید به اقامه نماز توسط 
ْرِض  اُهــْم ِفی اْلَ َنّ ِذیــَن ِإْن َمَکّ آنهــا تاکیــد دارد: »اَلّ
َکاَة َوَأَمــُروا ِباْلَمْعــُروِف  ــاَلَة َوآَتــُوا الــَزّ َأَقاُمــوا الَصّ
َوَنَهْوا َعِن اْلُمْنَکــِر...« یعنی این صالحان در دوره 
حکمرانــی و توانگری، نماز را اقامــه و روح نماز را 

در همــه ابعاد بر جامعه حاکم می کنند.
حجت االســالم کلباســی درباره نقشی که نماز 
در تحقــق ســبک زندگــی منتظرانــه دارد، گفــت: 
منتظــر بایــد بداند در انتظار چیســت، اگــر انتظار 
مهمانی را می ِکشــیم به تناسب آن مهمان زمینه 
اســتقبال و پذیرایــی را فراهم می کنیــم، انتظار و 
شــخص و نظامی که منتظرشــان هســتیم به ما 

می گوید باید چگونه باشــیم و رفتار کنیم.
وی اضافــه کــرد: همانطــور که امــام زمان)ع( 
موعــود قرآن و همــه ادیان الهی اســت، نماز نیز 
برنامــه قــرآن و همــه ادیان الهی اســت لــذا نماز 
در دعــوت همه انبیاء وجــود دارد این یعنی نماز 
رکــن و نمــاد و نخ تســبیح دیــن داری اســت و به 

دیگــر امور در عرصه دینداری قوام می دهد.

این مســئول بــا بیان اینکــه اقامه نمــاز یعنی 
حاکــم کردن روح نماز بر ابعــاد فردی و اجتماعی 
زندگــی بایــد در دســتور کار منتظران باشــد، ابراز 
کــرد: اهداف امــام مهدی)عــج( در پرتــوی اقامه 
نماز محقق می شــود لذا منتظران ایشان باید به 

نماز نگاه و اهتمامی ویژه داشــته باشند.
وی بــا بیــان اینکــه انتظــار و بی نمــازی بــا هم 
جمــع نمی شــوند، گفــت: منتِظر باید خــود را به 
شــکل منتَظــر درآورد وگرنــه انتظــار او فایــده ای 
نــدارد چــون انتظار امــری واقعی اســت نه امری 
صرفــًا دلــی قلبی، انتظار کشــیدن بــرای حکومت 
خــدا در زمیــن و زمینه ســازی بــرای آن ملزوماتی 
دارد کــه اهتمــام به اقامــه نمــاز و حاکمیت روح 

نماز بر جامعه مهمترین آنها اســت.
حجت االســالم کلباسی با بیان اینکه در اقامه 
نمــاز در جامعــه منتظر، مســجد مهمترین نقش 
را ایفــا می کنــد، تصریح کــرد: وقتی بحــث تربیت 
و جامعــه و آینــده آن مطرح اســت طبیعتا نســل 
نــو در این بــاره مخاطب و محل نظر هســتند، به 
عبارت بهتر، محور ســاخت جامعه دینی و تربیت 
دینی نســل نو هستند لذا مسجد به عنوان نماد 

اقامــه نمــاز باید بــه تربیت ایــن نســل اهتمامی 
ویژه و برای آن برنامه داشــته باشد.

وی در پایــان خاطرنشــان کــرد: مســجد بــه 
عنــوان مهمتریــن محــل اقامــه نمــاز بایــد بــا 

فعالیت های فرهنگی علمی و پژوهشــی و تبلیغی 
بر تربیت نســل نو متمرکز شود.

: امام  سپهرغرب، گروه انتظار
زمان)عج( در ابتدای ظهور، یاران 
آزمایش  را مورد  خاص خویش 
قرار می دهد. آن بزرگوار بین صفا 
آنان ظاهر می شود و  و مروه بر 
آنان می فرماید: 30  به  خطاب 
باید مراعات  را همواره  خصلت 

کنید.
امــام مهــدی )ع( در ســپیده دم روز جمعــه، 
نیمه شعبان سال 255 هجری قمری برابر 869 
میالدی در شــهر ســامرا در عراق دیــده به جهان 
گشــود. البتــه در ســال تولــد ایشــان اختالفــی 
مطرح اســت و ســال 254 و 256 نیز گفته شــده 
اســت که می توانــد به علــت پنهانی بــودن تولد 

ایشان باشد.

 منتظر واقعی کیست؟
در دوران کنونــی کــه زمــان غیبت امــام زمان 
)عــج( اســت، وظیفه مــا انتظــار ظهور ایشــان را 
کشــیدن و فراهم ســازی مقدمــات ظهور اســت. 
امــام منتظــر واقعی کیســت؟ در لغــت منتظر به 
کســی می گویند که چشم انتظار باشد و یا آماده 
آمدن و ورود کسی باشــد. این حالت را می توان 
به فردی تشــبیه کرد که روی زانو در حال تجافی 
و منتظــر قیــام امــام جماعت بــرای رکعت بعدی 
نمــاز باشــد، یعنــی نیم خیــز و کامًال آمــاده قیام 
و همــراه شــدن بــا امــام جماعــت. در واقــع یک 
منتظــر واقعــی هم بایــد اینچنین حالتی داشــته 
باشــد و هر لحظه منتظر امام غایب )عج( باشد.

در روایات متعددی آمده اســت که یک منتظر 
واقعــی، بایــد آداب و اصولــی را رعایــت کنــد تــا 
بتوانــد در جرگــه منتظــران واقعــی امــام مهدی 
)عج( درآید. بر همین اســاس، یک منتظر واقعی 
کســی اســت که گوش به فرمان امام خود باشد 
و آنچه کــه او می گوید و فرمــان می دهد، انجام 
دهد و در دوران انتظار به تمام اعمال خواســته 
شــده جامــه عمــل بپوشــاند و در رفتــار، گفتــار، 
کــردار و تمام اعمال ریز و درشــت خود نظارت و 
کنترل کامل داشــته باشــد و مطیــع محض امام 

خود در هر حال و شــرایطی باشد.

  وظیفه اصلی منتظران ظهور چیست؟
افــرادی کــه در جرگــه منتظــران ظهــور امــام 
مهــدی )عج( قــرار دارنــد، قطعــًا دارای وظایفی 
هســتند کــه بایــد در دوران انتظار انجــام دهند. 
انتظــار ظهــور حضــرت صاحــب الزمــان )عــج( به 
دو گونه اســت، یکــی انتظار اعتقادی و شــعاری 
و دیگــری انتظــار عملــی و فراهــم کــردن زمینــه 
ظهــور آن حضــرت. اما آنچــه مهم تــر و مأموریت 
اصلــی منتظــران ظهــور اســت، انتظــار عملــی و 
زمینه ســازی بــرای برپایــی حکومت عــدل جهانی 
در ظهــور حضرت مهــدی عجــل اهلل تعالی فرجه 

الشریف است.
علــی بن محمد از محمد بــن علی بن ابراهیم 
و او از عبــداهلل بــن صالح نقل می کنــد که گفت: 
امام زمان )عج( را در کنار حجراالســود مشاهده 
کــردم که مردم همگــی جذب نورانیــت وجود او 
شــده بودند، در حالی که ایشان را نمی شناختند 

چنین مجذوب بودند.

 اهمیت شناخت امام زمان )عج(
شــناخت وجــود مقــدس امــام زمــان )عــج( 
بســیار مهم و ارزشــمند اســت، چرا که از یک سو 
معرفــت صحیــح امام بر هــر فردی واجــب بوده 
و نبــود آن، مــرگ جاهلیــت را بــه دنبــال دارد. 
چنــان که پیامبــر اکــرم )ص( فرمود: »َمــْن ماَت 
ة، هر  َو َلــْم َیْعــِرْف إمــاَم َزماِنِه َمــاَت ِمیَتــًة َجاِهِلَیّ
کس بمیــرد و امام زمانش را نشناســد به مردن 
جاهلیــت از دنیــا رفتــه اســت«، )بحاراالنــوار، ج 
32، ص 331(. و از ســوی دیگر شناخت بهترین 
موعــود پیامبــران و مصلــح جهانــی و آگاهــی از 
زندگانــی او، نقــش مهــم و تعییــن کننــده ای در 
زندگــی افراد دارد و حرکت آنان را تنظیم می کند.

ایــن شــناخت دو جنبــه دارد، اول معرفــت 
شــخص آن بزرگوار که او کیســت و زندگانی او به 
چه صورت است؟ دوم معرفت شخصیت ایشان 
که جایگاه آن حضرت در نظام هســتی کجاست و 
چه آثاری بر آن مترتب اســت و ما چه وظایفی در 

قبال امام داریم؟

زمان  امام  واقعی  ت  خ ا ن ش ز  ا ر  و ظ ن م  
چیست؟

اســت  ویژگی هایــی  دارای  واقعــی،  خت  نا ـ شـ
کــه عبارت اســت از اینکــه: اوًال از منابــع معتبر و 
موثق و مســتند به دســت آید. ثانیًا گســتره   اش 
شــامل آموزه هــاى اعتقــادى، اخالقــی و عبادى 
شــود. ثالثًا، از آن جا که امــام، الگوى عملی براى 
انسان هاســت، بــه ابعــاد فکرى، عملــی و روحی 

امام نیز ناظر باشد.
کــه مکمــل  ـ  راه  ز ســه  ا ـناخت  یــن شـ ا ا  ـ امـ

یکدیگرند ـ حاصل می شود:
یکــم. مطالعــه تاریــخ زندگانی آنــان، مطالعه 
بــاب  ـًا در  نــان، خصوصـ آ ـیره  سرگذشــت و سـ
فضایــل، مناقــب و خصوصیــات آنــان ـ از قبیــل: 
شــجاعت، مردانگی، ایثار، تواضع، صبر، فرزانگی 
و... ـ انســان را متوجه مقــام واالى آن بزرگواران 
می کنــد و جذبــه و کشــش خاصی نســبت به آن 

فرزانگان در روح انســان، حاکم می شود.
دوم. مطالعــه و تفّکــر در ســخنان ایشــان، 
اســالم تفکــر را موجب بصیــرت )الحیاه، ج 1، ص 
8، ح 3(، دعــوت کننــده بــه عمــل نیــک )همان، 
ح 9(، پدیــد آورنده نــور )همان، ص 49، ح 18(، 
نشــانه حیــات و زنده بــودن قلب بصیــر می داند 

)همان، ص 48، ح 5(.
مطالعــه و تفّکــر در آثــار فکــرى امامــان، هــر 
چنــد کار مشــکلی بــه نظــر می رســد، ولی بســیار 
ســودمند اســت. این امر عــالوه بر آن کــه باعث 
د  ا ـ یجـ ا و  ن  ا ر ا و ـ گـ ر بز ن  آ ـخصیت  شـ خت  نا ـ شـ
محبــت آنــان در دل می شــود، ســرمایه بزرگــی 
بــراى روح بشــر بــه شــمار مــی رود. همــان طــور 
کــه فراگیــرى فصول یک کتــاب، باید بــا تحقیق و 
دقــت کامل و رجوع به اســتاد و... قرین باشــد، 
مطالعــه و اندیشــه و تفکــر در آثار ائمــه )ع( نیز، 
بایــد بــا اســتفاده از اســتادان فــن و مراجعه به 
کتاب هایــی کــه در شــرح ســخنان آنان به رشــته 

تحریر درآمده، همراه باشد.
ســوم. شــناخت خدا: اگر ما خداوند و صفات 

بــه طــور حقیقــی بشناســیم،  ا  ر او  و اســماى 
می توانیــم انســان هاى کامل راســتین )امامان( 
را نیز بشناســیم، زیرا آنان آینه تمام نماى صفات 
جمــال و جــالل حضرت حق انــد و در تســمیه به 
اســماى الهی، از تمامی موجــودات عالم امکان 
برترنــد. بر این اســاس، با شــناخت خدا و صفات 
او، می توانیــم بــه اوصــاف و ویژگی هــاى امامان 
نیز واقف گردیم. شــاید دعایی که سفارش شده 
در زمــان غیبــت بعــد از نماز زیاد خوانده شــود، 

ناظر به همین حقیقت باشــد:
ْفنی  َک ِاْن َلــْم ُتَعّرِ ْفنــی َنْفَســَک، َفِاّنَ »َالّلُهــّمَ َعّرِ
ْفنی َرُســوَلَک،  ــَک، َالّلُهّمَ َعّرِ َنْفَســَک، َلْم َاْعــِرف َنِبّیَ
َتَک،  ْفنی َرُســوَلَک، َلْم َاْعــِرْف ُحّجَ ــَک ِاْن َلْم ُتَعّرِ َفِاّنَ
ْفنــی  ُتَعّرِ َلــْم  ِاْن  ــَک  ّنَ َفِا َتــَک،  ُحّجَ ْفنــی  َعّرِ ـّمَ  ُهـ لّل َا
َتــَک، َضَلْلــُت َعــْن دینی، خداونــدا! خود را به  ُحّجَ
من بشناســان کــه اگر خود را به من نشناســانی 
پیغمبــر را نمی شناســم، خدایــا! پیغمبــرت را بــه 
مــن بشناســان کــه اگــر بــه پیامبــر معرفــت پیدا 
نکنــم، نمی توانــم امامــم را بشناســم، خدایــا! 
حجــت و امامــت را بــه مــن بشناســان کــه اگــر 
را نشناســم، در دیــن خــود گمراهــم«  ـام  امـ
)مفاتیح الجنان، دعا در غیبت امام زمان )عج((.

ر  ظ ت ن م  ، م ی س ا ن ش ن ا  ر ن  ا م ز م  ا م ا ا  ت  
نیستیم

اولین شــرط انتظار، معرفت اســت. تا انســان 
خصوصیــات  از  و  نشناســد  را  خــود  ن  ا ـ ـ م ه ی م
خــوب او مطلــع نباشــد، منتظر او نخواهد شــد. 
تنها هنگامی انســان در انتظار کســی می نشــیند 
کــه او را خــوب بشناســد، اما اگر انســان، کســی 
خواهــد  شــخص  آن  کــه  انــد  بد و  ـد  سـ نشنا ا  ر
آمــد برایــش اهمیتــی نخواهــد داشــت و منتظر 
او نخواهــد مانــد. در مــورد انتظــار امــام زمــان 
)عج( هم چنین اســت. کســانی کــه آن حضرت را 
نمی شناســند، ماننــد کفار و یا اهــل ادیان دیگر، 
هرگز انتظار او را نمی کشــند، اما کســانی که او را 
می شناســند و ارزش او را می شناسند و مقام او 

را می داننــد، منتظر او می مانند.
شــناخت امام زمان دو گونه است. گونه اول، 
شــناخت تاریخــی وجــود آن حضرت اســت مانند 
اینکــه امــام دوازدهــم اســت و تاریــخ والدتــش 
در چــه ســالی اســت و ماننــد آن. اما گونــه دیگر 
شــناخت امام زمان )ع(، شــناخت مقام نورانیت 
آن حضــرت اســت که این شــناخت کار هر کســی 

نیســت و ظرفیــت و لیاقــت زیــادى می خواهــد. 
و در حقیقــت اصحــاب خــاص امــام زمــان )ع( 
بــه مقــام  را  کســانی هســتند کــه آن حضــرت 
نورانیت شــناخته اند براى آگاهــی از مقام عظیم 
امامت رجــوع به زیارت جامعــه کبیره و تأمل در 
معانــی عمیــق و عجیــب آن توصیــه می  شــود. 
همچنیــن خوانــدن کتــب معتبــرى کــه در مورد 
امــام زمــان )ع( نوشــته شــده اســت می توانــد 
انســان را تا حدى به مقــام و عظمت امام زمان 

)ع( آشنا سازد.

ج در عصر حاضر  انتظار فر
کــه  )ص(  اعظــم  یامبــر  پ ز  ا ت  ـ ـ س ا ت  ـ ـ ی ا و ر
فرمودنــد: باالتریــن جهاد امت مــن انتظار فرج 
اســت. دو نوع انتظار وجــود دارد؛ یکی انتظاری 
اســت که ســازنده اســت و دیگری انتظاری است 
که ویرانگر اســت. انتظار ســازنده اصالح گراست 
و دارای شــرایط و ویژگی هایی اســت. امــا انتظار 
ویرانگــر هم همان اســت کــه معتقد اســت باید 
جامعــه را بــه فســاد کشــاند تــا ظهــور حضــرت 

میسر شود.
موضــوع  جامعــه  در  رهنگســازی  ف ا  ـ ـ ب د  ـ ـ ی ا ب
مهدویــت و انتظــار را نهادینه کنیــم، امروز خیلی 
از افــراد هنــوز بــا موضــوع مهدویــت بیگانــه و 
از اصلی تریــن  ناآشــنا هســتند. بنابرایــن یکــی 
وظایــف در بــاب مهدویــت ایــن اســت کــه یــک 
منتظــر واقعــی در بعــد علمــی، عقلــی و رفتاری 
پیــرو واقعــی امــام باشــد و ایمــان و فضایــل را 
در وجــودش تقویــت کنــد و در وهلــه اول بــه 
والیــت اهل بیــت عصمت و طهارت )ع( تمســک 
بجویــد. از حضرت امام صادق )ع( روایت اســت 
که فرمودند: خوشــا به حال شیعیان ما، همان 
کســانی که تمســک می جوینــد به محبــت ما در 

زمان غیبت قائم ما.«
امــام ســجاد )ع( می فرمایند: هــر کس که در 

زمــان غیبت امــام زمان )عــج( در والیت ما اهل 
بیــت علیهــم الســالم ثابــت قــدم باشــد پاداش 
هــزار شــهید از شــهدای جنــگ بــدر و احــد را بــه 
او می دهنــد. ایــن حدیث بســیار پر مغــز از امام 
چهــارم شــیعیان نشــان از اهمیــت بســیار زیــاد 
بحــث والیــت پذیری و ثابــت قدم مانــدن در راه 

والیــت اهل بیت و نایب امام زمان )عج( دارد.

 شرایط بیعت یاران خاص با امام زمان 
)عج(

حضــرت امیرالمؤمنیــن )ع( در خطبه معروف 
بــه »خطبه البیان« که در بصــره ایراد فرمودند، 
در بیــان عالئــم و نشــانه های ظهــور امــام زمان 
)عــج( و نیــز وقایــع هنــگام و بعــد از ظهــور آن 
حضــرت، مطالبــی فرمــود کــه در بخشــی از آن 

آمده است:
پــس از آن کــه حضــرت صاحب الزمــان )عج( 
در ابتــدای ظهــور، یــاران خــاص خویــش، یعنی 
همــان 313 نفــر را مورد آزمایش قــرار می دهد 
و آنــان را در طلــب آن حضرت از مکــه به مدینه، 
ســه بــار رفــت و آمــد می کننــد، آن بزرگــوار بین 
صفــا و مروه بر آنان ظاهر می شــود و خطاب به 
آنــان می فرمایند: »انی لســت قاصعــًا امرًا حتی 
تبایعونــی علــی ثالثــه خصلــه تلزمکــم التغیرون 
منهــا شــیئًا و لکــم علــی ثمــان خصــال فقالــوا: 
ســمعنا و اطعنــا فاذکــر لنا ما انت ذاکــره، یا ابن 
رســول اهلل! یعنی هیچ برنامه روشنی برای شما 
ارائــه نمی دهــم، مگــر این کــه با من هــم پیمان 
شــوید کــه 30 خصلت را همــواره مراعــات کنید 
و هرگــز هیــچ یــک از آنهــا را تغییــر ندهیــد و رها 
نکنید، در برابر پیمانی که شــما با من می بندید، 
مــن هم بــا شــما پیمــان می بنــدم، 8 خصلت را 

همواره مدنظر داشته باشم.«
آنــان عــرض می کنند: مــا گوش بــه فرمان و 
مطیع هســتیم، ای پســر پیامبر خدا! هر شــرطی 

کــه می خواهی مطرح فرما. پــس از آن که یاران 
اعــالم آمادگــی کردنــد، حضــرت صاحــب الزمان 
)عــج(، بــه طرف کوه صفــا حرکت می کنــد و آنان 
نیــز همــراه آن حضرت حرکــت می کننــد. در آنجا 
امــام زمان )عج( خطاب به آنان می فرماید: »اما 
آن 30 نکته ای که باید منشــور هم پیمانی شما با 
من باشــد« حضرت به مواردی که در زیر می آید، 

اشاره می کنند:
1ـ هرگــز از اطاعــت مــن ســرپیچی نکنیــد و از 

هیچ یک از اصول توافقات عقب نشــینی نکنید.
 2ـ هرگز دست به دزدی نزنید.

 3ـ هرگز به زناکاری آلوده نشــوید.
 4ـ هرگــز فعل حرام انجام ندهید.

 5ـ هرگــز بــه فحشــا و فســاد گرایش نداشــته 
باشید.

 6ـ بــه ناحق هیچ کس را نزنید.
 7ـ بــه زرانــدوزی و جمــع کــردن طــال مبادرت 

نکنید.
 8ـ به جمع کردن نقره مشــغول نشوید.

9ـ گندم را احتکار نکنید.  
 10ـ هرگــز جو را احتکار نکنید.

 11ـ هیچ مســجدی را خراب نکنید.
 12ـ هرگز شهادت باطل ندهید.

 13ـ هرگــز از مؤمنین بدگویی نکنید.
 14ـ هرگز ربا نخورید.

 15ـ در سختی ها بردبار باشید.
 16ـ بر هیچ خداپرســتی لعنت نفرستید.

 17ـ هرگز شراب نخورید.
 18ـ هرگــز لبــاس زربافــت )بافته شــده از تار و 

پود طال( نپوشید.
19ـ هرگــز پارچــه ابریشــمی را بــه روی خــود   

نیندازند.
 20ـ لباســی که از دیباج »پارچه ابریشــمی رنگ 

شــده« دوخته شده است را نپوشید.
21ـ دشــمن شکســت خــورده در حال فــرار را 

تعقیب نکنید و نکشید.
22ـ هیــچ خون ناحقی را نریزید.

23ـ بــا هیــچ مســلمانی بــه حیلــه و نیرنــگ 
برخورد نکنید.

 24ـ حتی بر کفار هم تجاوز و ســتم نکنید.
 25ـ بــا منافقــان بــه تجــاوز و ســتم برخــورد 

نکنید.
 26ـ هرگز لباس دوخته شــده از ابریشم بر تن 

نکنید.
 27ـ در زندگــی ســاده زیســت باشــید و خاک، 

فرش زندگی شما باشد.
 28ـ از فســاد و فحشا همواره بیزاری بجویید.

 29ـ امر به معروف را ســرلوحه زندگی خویش 
قرار دهید.

 30ـ همــواره نهی از منکر کنید.
هرگاه شــما نســبت به این 30مورد ذکر شده 
با من پیمان بســتید، این حق را خواهید داشــت 
کــه من هــم در مورد هشــت چیز با شــما پیمان 

بسپارم:
1ـ متعهد می شــوم، شــما دوستان خاص من 

باشــید و دیگران را بر شما ترجیح ندهم.
ماننــد  می پوشــم،  کــه  را  هایــی  س  ا ب ل 2ـ   

لباس های شما باشد.
 3ـ غذا و خوراکم مانند غذای شــما باشد.

 4ـ مرکــب ســواری مــن همتــراز مرکــب شــما 
باشد.

5ـ در همه حال و هر زمان با شــما باشم.
6ـ همواره همراه با شــما حرکت کنم.

 7ـ در زندگی به مقدار کم راضی باشــم.
 8ـ زمیــن پــر از ظلم و جور شــده را پــر از عدل 

و داد کنم.
پــس همــگان، خــدا را آن گونــه کــه شایســته 
اســت، عبــادت می کنیــم، من بــه عهدم با شــما 
وفا می کنم و شــما هم بــه عهدتان با من وفادار 

بمانید.«
حــال آیا مــا منتظــر واقعــی امام عصــر )عج( 
هســتیم و می توانیــم بــا توجــه به ایــن تعهدات 

خود را بیازماییم؟

انتظار بدون نماز معنا ندارد

حجت االسالم کلباسی

30 شرط امام زمان )عج( برای یارانش
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 2500 شـــماره  ســـیزدهم   ل  ا ـ ـ ـ س  

کنید مرا اسکن 
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باند قاچاق سالح جنگی در 
مرز های خوزستان منهدم شد

جهان:  و  ایران  گروه  هرغرب،  پ س
در  ارتش  منطقه ای  قرارگاه  مانده  ر ف
جنوب غرب کشور از انهدام باند قاچاق 
سالح جنگی در مرز های خوزستان خبر 

داد.
امیر ســرتیپ حمزه بیدادی فرمانده 
قرارگاه منطقه ای ارتش در جنوب غرب 
کشــور گفــت: 9 قبضه ســالح جنگــی از نوع شــاتگان پنج 
ســتاره در یک عملیــات اطالعاتی از ســوی نیرو های ارتش 
در قرارگاه منطقه ای جنوب غرب نزاجا کشف و جمع آوری 

شد.
وی ادامه داد: در پی ســاعت ها کار اطالعاتی، عملیاتی 
و میدانی نیرو های قرارگاه منطقه ای جنوب غرب کشور در 
حوزه تحت مســئولیت ارتش جمهوری اســالمی ایران در 
مرز های جنوب غرب یک محموله ســالح قاچاق را کشف 

کنند.
فرمانــده قــرارگاه منطقــه ای ارتــش در جنــوب غــرب 
کشــور با بیــان اینکــه ارزش هر قبضــه از این نوع ســالح 
بیــش از چهــار میلیارد ریال اســت،  تصریح کــرد: این نوع 
ســالح جنگی برای اولین بار است که در خوزستان کشف 
می شــود و معمــوال در اغتشاشــات برای کشته ســازی و 
ایجــاد یک هجمه برای ماموران انتظامی و امنیتی به کار 

می رود.
امیــر ســرتیپ بیدادی گفت: امســال و ســال گذشــته 
کشفیات بسیاری از محموله های سالح قاچاق غیر مجاز 
و محموله های دیگری در خوزســتان کشف و ضبط شده 

است.
فرمانــده قــرارگاه منطقه ای ارتش در جنــوب غرب در 
پایان خاطرنشــان کرد:  پیام ما به دشــمنان این است که 
رزمندگان ارتش جمهوری اســالمی با هوشــیاری کامل از 

ورود هرگونه محموله قاچاق ممانعت می کنند.
گفتنی اســت؛ روز گذشــته یک محموله بــه تعداد 89 
قبضه کلت کمری و 10 قبضه اسلحه کالشینکف به همراه 
خشــاب مربوطه پیش از ورود به آبادان توسط سربازارن 

گمنام امام زمان )عج( شناسایی و کشف و ضبط شد.

ایران در زمره پنج کشور اول دنیا 
در حوزه رادیو دارو قرار دارد

جهان:  و  ایران  گروه  ب،  ر غ ر ه پ س
گفت:  اتمی  انرژی  ازمان  س س  ی ئ ر
داخل  در  تولیدی  داروهای  و  ی د ا ر
تراز کشور  اند  کشور امروز توانسته 
قرار  دنیا  اول  کشور  پنج  زمره  ر  د ا  ر

دهند.
بــا  رابطــه  در  اســالمی  د  ـ ـ م ح م
دســتیابی ایران در تولید رادیــو داروها و اینکه آیا این 
میــزان نیــاز داخلی کشــور را بــرآورده می کنــد؟ اظهار 
داشــت: به لطــف الهی و با همت جوانان دانشــمند و 
پر تالش ما در ســازمان انرژی اتمی جمهوری اســالمی 
ایران امروز یکی از کشورهای مطرح در تولید و عرضه 

رادیو داروها است.
وی عنــوان کــرد: نکتــه حائــز اهمیت این اســت که 
رادیــو داروهــای تولیدی در داخل کشــور بــا توجه به 
تمرکــزی کــه بر افزایــش ضریــب دقتی بــرای داروهای 
تشــخیصی دارنــد و همچنیــن بــا توجه به اثر بخشــی 
باالتــر بــرای داروهایــی کــه در بخش درمــان در حوزه 
ســرطان مورد اســتفاده قرار می گیرند امروز توانسته 
انــد تــراز کشــور را در زمــره پنــج کشــور اول دنیــا قرار 

دهند.
رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی خاطرنشــان کــرد: در 
حال حاضر ســاالنه یــک میلیون بیمار بــرای جراحی ها 
پذیرفتــه  بیمارســتان ها  در  اکتیــو  ال  ــای  ه ل  م ع و 
می شــوند و ایــن اقــدام در 206 مرکــز درمانــی انجام 
می شــود. مــا امروز همــه نیازهای کشــور را پاســخگو 
هســتیم امــا ایــن اقــدام ضوابــط و ترتیباتــی دارد که 
بــر اســاس درخواســت بیمارســتان و نوبــت دهی ای 
کــه بــرای بیمار صــورت می گیــرد دارو بــه نــام بیمار و 

بیمارســتان به صورت سفارشی عرضه می شود.
وی اضافــه کرد: تــا قبل از شــرایط کرونــا، صادرات 
رادیو دارو به 9 کشــور برقرار بود و پس از آن به دلیل 
قطــع پروازهایــی که داروهــا را به مقصد می رســاند و 
بــا توجه بــه اینکه عمر رادیو داروهــا کوتاه بود و باید 
بالفاصلــه مــورد بهره بــرداری قــرار می گرفت بــا رکود 
مواجه شــدیم اما امروز این صادرات ادامه دارد و به 

مقصد همان 9 کشــور در حال انجام است.
رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی در رابطــه بــا عقــب 
نشــینی اروپــا و اعــالم مدیــر کل آژانــس بین المللــی 
هســته ای مبنــی بــر اینکــه ایــران اشــاعه هســته ای 
نداشــته اســت، بیان کرد: یک تفکر در صهیونیســت ها 
هســت مبنی بر اینکه یک دروغ را آنقدر بگویید و تکرار 
کنید تا خودتان هم باور کنید راســت است. خودشان 
هــم می داننــد اتهاماتــی کــه بــه جمهــوری اســالمی 
می زننــد دروغ بزرگــی اســت و بــه عنــوان اهرم فشــار 

برای جمهوری اســالمی از استفاده کردند.
اســالمی تصریح کــرد: آنها در اســناد رســمی خود 
و واحدهــای اطالعاتــی شــأن گفتند هیچ نشــانه ای از 
انحراف در برنامه هســته ای وجود ندارد و تعامالت با 
آژانس برقرار اســت و برنامه و رایزنی برای تنظیم سفر 
مدیر کل آژانس هم در دستور کار قرار دارد و در حال 

پیگیری آن هستیم.

ایران و جهان

امیر سرتیپ بیدادی

میثم نجات خواه

مصدق

بــرای اولیــن بــار بعــد از انقالب در دســتگاه قضایــی اتفاقــی رخ داده و آن تشــکیل قرارگاه 
عملیاتــی پیگیــری فرامین و سیاســت های ابالغی مقــام معظم رهبــری در خصوص قوه 
وز قوه قضائیه بیش از هر زمان دیگری با برنامه در حال حرکت است. قضائیه است. امر

ود: برنامه عملیاتی این قرارگاه برای دادگســتری های سراســر کشــور اســت و ســه  وی افز
ماهه سال جاری یعنی دی و بهمن و اسفند ماه در حال اجرا به صورت پایلوت است ...

ایران  گروه   ، ب ر غ ر ه پ س
اول  معاون   : ن ا ه ج و 
آدم  گفت:  یه  ئ ا ض ق ه  و ق
می کند  مصاحبه  ی  ل و ئ س م ر ی غ
و می گوید در فالن شرکت 92 
اختالس  تومان  یارد  ل ی م ر  ا ز ه
شده است. ما بررسی کردیم و 
دیدیم این چیزی که گفته شده نبوده است. 
میلیارد  هزار   92 ولی  بوده  خلفی  ت ه  چ ر  گ ا

نیست .
حجت االســالم و المســلمین مصــدق گفت: 
از انقــالب در دســتگاه  بــرای اولیــن بــار بعــد 
قضایــی اتفاقــی رخ داده و آن تشــکیل قرارگاه 
سیاســت های  و  فرامیــن  یگیــری  پ ی  ـ ـ ت ا ی ل م ع
ابالغــی مقام معظــم رهبــری در خصوص قوه 
قضائیه اســت. امــروز قوه قضائیــه بیش از هر 

زمان دیگری با برنامه در حال حرکت اســت.
وی افــزود: برنامه عملیاتی این قرارگاه برای 
دادگســتری های سراســر کشــور اســت و ســه 
ماهه ســال جــاری یعنی دی و بهمن و اســفند 
مــاه در حــال اجرا بــه صورت پایلوت اســت و از 
اول ســال 1402 تا پایان ســال به عنوان برنامه 
بــه صــورت جــدی در سراســر دادگســتری های 

کشور تشکیل خواهد شد.
معــاون اول قــوه قضائیــه دربــاره وظایــف 
قــرارگاه گفــت: همــه می دانیــد هفتــم تیرمــاه 
هفتــه قوه قضائیه اســت و رئیس قوه قضائیه 
و دیگر مسئوالن قضایی خدمت رهبری مشرف 
می شــوند و در ســال جــاری ایــن اتفــاق افتــاد 
ولــی متفاوت با ســال های پیشــین بود. رهبری 
محورهایی را بــه عنوان مطالبه از قوه قضائیه 
بیان کردند کــه همین محورهــا، مطالبه مردم 
اســت و 8 محــور در ســخنان حضرت آقــا بود. 
همان روز ما تصمیــم گرفتیم برای مطالبه گری 
مطالــب آقــا، برنامــه ریزی جدی انجام شــود و 
تــا ســال آینده که رئیــس قــوه قضائیه خدمت 
رهبــری گــزارش می دهنــد در رابطــه بــا همین 

محورها گزارش دهند.
وی افــزود: پیشــنهاد شــد قــرارگاه عملیاتی 
بــرای پیگیری این محورها تشــکیل شــود. قرار 
گاه عملیاتــی پیگیــری فرامیــن و سیاســت های 
رهبــری بــا اعضــا تشــکیل شــد و مســئولیت 
قــرارگاه بــا معــاون اول و دبیر قــرارگاه معاون 
راهبــردی اســت و اعضای این قــرارگاه عالوه بر 
معــاون اول قــوه قضائیه و معــاون راهبردی، 
رئیــس دیــوان عالــی کشــور و دادســتان کل و 
رئیــس حوزه ریاســت قوه قضائیه و دادســتان 
انتظامــی قضــات و رئیــس مرکــز حفاظــت و 
اطالعــات قــوه قضائیــه و یک شــخص حقیقی 
بــه انتخاب رئیــس قوه قضائیه اســت. قرار گاه 
تشکیل شد و تاکنون 12 جلسه مستمر داشته 
اســت و مصوبــات مهمــی در خصــوص حــل 
مشــکالت مــردم و مطالبه گری مردم تشــکیل 
و برنامه یکســاله آن تدوین شــده است. عالوه 
برایــن برنامه هــا ســالیان ســال ادامــه دارد و 
بگونه ای اســت که 7 تیر 1402 بتوانیم  گزارشی 

خدمت رهبری ارائه دهیم.
معــاون اول قوه قضائیه دربــاره نتیجه این 
جلســات در قرارگاه گفت: ســامانه ای در حوزه 
معاونــت اول بــرای پیگیــری پرونده های مهم و 

ملی تشکیل شده است.
غیرمســئولی  م  د آ  : د ر ـ ـ ک د  ـ ـ ی ک ا ت ق  د ـ ـ ص م
مصاحبه می کند و می گوید در فالن شرکت 92 
هزار میلیارد اختالس شــده اســت. جامعه حق 
دارد که بررســی کند این 92 میلیارد کجاســت؟ 
ما بررســی کردیــم و دیدیم این چیــزی که گفته 
شــده نبوده اســت. اگر چــه تخلفی بــوده ولی 
92 هــزار میلیــارد نیســت . قــوه قضائیــه وارد 
بررســی شــد و تــا ایــن لحظــه کارشناســی های 
انجام شــده حاکی است که حداقل بیش از 50 
درصد مبلغی که عنوان شده نبوده است. چرا 
جامعه را متشــنج می کنید؟ یکی از دســتورات 

رهبری این بوده که امنیت روانی ایجاد شــود.
وی افــزود: بیش از 50 مورد از ســاختارهای 
فســادزا شناســایی شــده کــه آن شــاءاهلل در 

عمــل خواهیم دید نتیجه چه خواهد بود.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی 
دربــاره اینکــه اگــر پرونــده 92 هــزار میلیــارد، 
اختالس نیســت چــه عنوانــی دارد؟ گفت: من  
نگفتــم اختالس نیســت. مــن گفتــم مبلغی که 
گفتند اشــتباه اســت و اینکه اختالس هست یا 
نیســت مربوط به قاضی اســت لذا کســانی که 
مســئولیتی در این خصوص ندارنــد، جامعه را 
متشــنج نکنند. چرا اظهار نظر می کنند؟ قاضی 
بایــد اظهــار نظر کند و بگذاریــم جامعه آرامش 

داشته باشد.
وی دربــاره نحــوه جذب و گزینــش قضات در 
قــرارگاه گفــت: تدبیــری در قــرارگاه بــرای نحــوه 
جــذب و گزینــش قضــات در نطــر گرفتــه شــده 
اســت. حتما بایــد فراینــدی که در نحــوه جذب 
قضــات اســت تغییر کند زیرا گاهــی فردی که در 
آزمون شــرکت می کند دو ســال طول می کشد. 
مــا بایــد به ســمت نخبــه گزینــی برویــم و حتما 
بــرای جــذب قضات در قــوه قضائیــه از نخبگان 
اســتفاده کنیــم. بایــد آمادگــی داشــته باشــیم 
وقتــی رئیس دادگســتری و ... می خواهد عوض 
شود جایگزین داشته باشیم و امیدواریم تا سه 
الــی چهارمــاه آینده گزارش دهیم که  همایشــی 
برگــزار کردیــم و 500 مدیر به عنوان دادســتان 

یک شهرستان و... به صورت آماده داریم.
معــاون اول قــوه قضائیــه دربــاره اینکــه 
چــه زمانــی آرای محاکــم در ســامانه منتشــر 
می شــود؟ گفت: مقدمات اولیه انجام شــده و 
تعــداد متنابهی از آرا در برخی پژوهشــگاه ها از 
جمله پژوهشــگاه قوه قضائیه قابل دسترسی 
است و بیش از 4 میلیون رای همین االن قابل 
اســتفاده است و سعی داریم در آینده با توجه 
به راه انداری ســامانه ها از جمله ســامانه تناد 
)تحلیل و نقد آراء دادگســتری( آرا اعالم شــود. 

مــا بر روی این موضوع کار می کنیم.
وی دربــاره گــزارش وضعیــت اجــرای ســند 
تحول گفت: یکــی از ماموریت قرارگاه عملیاتی 

این اســت که بررســی کند چه مقداری از ســند 
تحول اجرا شــده و چه مقدار اجرا نشده است 
و ایــن کار در حال انجام اســت.  آن شــاءاهلل در 

پایال یکســال سال 1402 این اتفاق می افتد.
وی ادامــه داد: قــرارگاه عملیاتــی دایمــی 
اســت و همواره نســبت به آنچه در دادگستری 
رخ می دهــد و هــر لحظــه برنامــه اجرایــی کــه 
برای اســتان ها پیش بینی شــده اســت را رصد 

می کند.
اینکــه  دربــاره  قضائیــه  قــوه  ول  ا ن  و ا ـ معـ
مــردم و مراجعــان بــه دادگســتری چــه زمانی 
نتایــج قرارگاه را مشــاهده خواهند کرد؟ گفت: 
برخی برنامه ها در بازه زمانی ســه ماهه محقق 
می شــود و برخــی 6 ماهه باید محقق شــود و 
انچــه در قــرارگاه رخ داده فقــط برنامــه ریــزی 
شــده اســت و هنــوز عملیاتــی نشــده اســت و 
بیــش از 50 درصــد برنامــه ریزی محقق شــده 
و بعــد از تکمیــل برنامه هــا و اجــرای برنامه ها 

مــردم می توانند 6 یا 9 ماهه مطالبه گری کنند 
و ما پاسخ می دهیم.

معــاون اول قــوه قضائیــه دربــاره اصــالح 
قانون اخاللگران و مفسدان اقتصادی و اینکه 
موضــوع اســتجازه بــه کجــا رســید گفــت: ما از 
مجلــس گله داریم. بــه اقتضای آن زمان رئیس 
قــوه قضائیــه وقــت تشــخیص دادنــد بــا آیین 
دادرســی عــادی نمی توان به جرایم مفســدان 
رســیدگی کــرد و اجــازه موقتی از مقــام معظم 
رهبــری گرفتنــد تــا در برخــی مــوارد نســبت به 
جرایم مفسدان رســیدگی کنند. همواره مشی 
مقــام معظــم رهبــری آن اســت که هیــچ وقت 
تخلفــی از قانون صورت نگیــرد و گفتند در بازه 
زمانــی اجــازه ایــن کار را می دهم ولــی بروید و 
قانون را اصالح کنید. متاســفانه اصالح قانون 
بــا گذشــت چنــد ســال کــه دو ســال آن را قوه 
قضائیــه کارش را کرد رخ نداده اســت و اکنون 
در نوبــت صحــن مجلــس اســت و نمی دانیــم 

چــه زمانی نوبت به بررســی برســد. رئیس قوه 
قضائیــه قــول داده بودنــد کــه در بــازه زمانی 
کمتر به قانون تبدیل شــود ولی نتوانســتیم و 

شرمنده ایم .
وی دربــاره بودجــه قــوه قضائیــه گفــت: ما 
از دولــت و مجلــس می خواهیــم بــه آنچــه که 
قانــون در خصــوص قــوه قضائیه گفتــه عمل 
کننــد هرچنــد کــه مقــدار کافــی نیســت و نمی 
شــود قوه قضائیه را با آن مدیریت کرد. قانون 
بودجه تنطیم شــده و به صراحت عنوان شده 
کــه بودجــه قــوه قضائیــه 2 و 9 دهــم بودجه 
کشــور اســت ولی در هیچ دولتی تاکنون 2 و 9 

دهم بودجه قوه قضائیه تامین نشــده است.
ـوارد عنــوان  ز مـ ا مصــدق گفــت: کتابــی 
شــده در خصــوص قــرارگاه آمــاده شــده تا در 

دادگستری های سراسر کشور اجرا شود.
معــاون اول قــوه قضائیــه بــا بیــان اینکــه 
امروز گرفتار پرونده های کثیر الشــاکی هستیم 
گفــت: تصمیــم گرفته شــده تــا کمیتــه ای بین 
قــوا تشــکیل شــود کــه مشــکالت پرونده های 

کثیرالشاکی حل شود.
از  مــورد   50 ز  ا ش  ـ ـ ی ب  : د و ز ـ ـ ف ا ق  د ـ ـ ص م
ســاختارهای فســاد زا در قــوه قضائیه احصاء 
شده است و در آینده شــاهد نتایج مثبت این 

بررسی خواهیم بود.
وی در پایــان گفت: ســند دار شــدن اراضی 
قــوه  در  تفاقــات مهــم  ا ز  ا ر  ـ یکــی دیگـ ملــی 

قضائیه است.

و  ایران  وه  ر گ  ، ب ر غ ر ه پ س
تحصیلی  اور  ش م ک  ی  : ن ا ه ج
آسیب  اینکه  ه  ب ه  ر ا ش ا ا  ب
واردشده به دانش آموزان در 
دوران کرونا و آموزش مجازی 
تحصیل  ترک  ازه  د ن ا ه  ب د  ی ا ش
جبران  راهکار   : ت ف گ  ، د ش ا ب
دانش آموزان  برای  ایجادشده  ی  ش ز و م آ أل  خ
گرفتن های  امتحان  و  رزشیابی  ا ر  ب د  ی ک أ ت

متعدد نیست.
میثــم نجات خــواه دربــاره ضــرورت جبــران 
زمان از دست رفته آموزش ناشی از تعطیالت 
اخیــر مــدارس اظهــار کــرد: هم اکنــون شــاهد 
انــواع مختلفــی از مــدارس دولتــی خــاص و 
ســطوح  کــه  تیم  ـ هسـ ر  ـو کشـ ر  د ـی  لتـ و د غیر
ارائــه  را  ت  ا ـ ـ ن مکا ا و  ش  ز ـو مـ آ ز  ا ـی  ـ ت و متفا
می دهنــد همچنیــن دانش آمــوزان تهــران بــا 
شهرســتان و شــمال تهــران بــا جنــوب و مرکز 

تهران شرایط متفاوتی دارند.
وی افــزود: پرسشــی از وزارت آمــوزش و 
پرورش مطرح اســت کــه با وجود ایجــاد مرکز 
78 چــرا ســال  آمــوزش از راه دور در ســال 
99 بــا ورود بــه دوران کرونــا و مجــازی شــدن 
آموزش هــا، غافلگیــر شــدند؛ وقتــی سیســتم 
آموزش از راه دور در وزارت آموزش و پرورش 
تعریــف شــده و 20 ســال از ایجاد آن گذشــته 
اســت چــرا جــدی گرفتــه نشــد و فقــط بــرای 
دانش آمــوزان مناطــق بســیار دور بــه شــکل 
ضعیــف اجرا می شــد؟ در حالی کــه آموزش از 
راه دور در طــول ایــن 20 ســال باید پیشــرفت 

می کرد.
این مشــاور تحصیلــی ادامه داد: در دوران 
کرونــا شــاهد بودیم ســایر کشــورها، آموزش 
مجازی را بســیار پیشرفته تر ارائه کردند و حتی 
ژاپــن، فنالند و آمریکا قبل از دوران کرونا نیز از 
هم می توانســتیم با الگوبرداری و بومی سازی آمــوزش مجازی اســتفاده می کردند، در ایران 

از آمــوزش مجــازی اســتفاده کنیــم، امــا هیچ 
وقت بــه این موضوع فکر نکردند.

نجات خواه متذکر شــد: مســئوالن آموزش 
و پــرورش بایــد با نــگاه بــه آینــده برنامه ریزی 
کننــد، برخــی کتاب های درســی از جملــه تفکر 
و پژوهــش به تازگــی بــه سیســتم آموزشــی 
وارد شــده اســت و می توانســتند با اســتفاده 
از ظرفیــت آمــوزش مجازی و اســتفاده از چند 
اســتاد برتــر کشــوری، بــرای آمــوزش مفهــوم 

تفکر به تمام دانش آموزان کشــور بهره برد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه آســیب وارد شــده 
بــه دانش آمــوزان در دوران کرونــا و آمــوزش 
مجــازی شــاید بــه اندازه تــرک تحصیل باشــد، 
گفــت: بــه عنــوان مثــال برخــی دانش آموزان 
ســال 98 همزمان با مجازی شدن آموزش ها 
در پایــه هفتــم بودند و اکنون با گذشــت ســه 
ســال شــاید به کالس باالتر رفته باشند اما به 
لحــاظ ســطح ســواد همچنــان در پایــه هفتم 

باقی مانده اند و شــاید عقب گرد هم داشتند.

ر  ا ک ه ا ر د  د ع ت م ی  ا ه ن  ت ف ر گ ن  ا ح ت م ا  
جبران نیست!

نجات خــواه ادامــه داد: ای کاش در ســال 
تحصیلی جاری که به صورت حضوری آغاز شد 
بــا یک تدبیر جدید و نه فقــط تأکید بر امتحان 
گرفتن هــای متعدد از دانش آمــوزان راهکاری 
برای ٌافت تحصیلی و خأل آموزشــی ایجاد شده 
داشــتند؛ هم اکنــون دانش آمــوزان به شــدت 
تحت فشــار هســتند چون فقط از آنها امتحان 
گرفته می شود در حالی که در آموزش مجازی 
چیزی به آنها ارائه نشــده است، روند فعلی که 
بــر امتحان گرفتن هــای متعــدد تأکید دارد به 
لحاظ روانی به دانش آموزان آســیب  می زند و 
آمــوزش و پــرورش باید تدبیری اساســی برای 

این موضوع بیاندیشد.
و  امســال  ینکــه مهــر  ا ـه  بـ ره  ـا اشـ ا  ـ بـ وی 

همزمــان بــا آغــاز ســال تحصیلــی حضــوری، 
رویکــرد وزارت آمــوزش و پــرورش ارزشــیابی 
دقیق تــر دانش آموزان بود در چنین شــرایطی 
کــه دائم بــر امتحانات تأکید می شــود طبیعی 
اســت کــه بــرای دانش آمــوزان 6 تــا 18 ســاله 
تعطیلــی مــدارس اتفــاق خوبی اســت، گفت: 
در ســه سال گذشــته آموزش موثر و مناسبی 
ارائــه نشــده اســت امــا اکنــون همــان چیــزی 
ز  ا نــات  را در امتحا ئــه نشــده اســت  را ا کــه 

دانش آموزان می خواهند.
ضــرورت  ه  ر ا ـ ـ ب ر د ی  ـ ـ ل ی ص ح ت ر  و ا ـ ـ ش م ن  ـ ـ ی ا
جبران ســاعات آموزشــی از دســت رفتــه برای 
دانش آمــوزان و تبعــات احتمالــی بــی توجهی 
به ایــن موضــوع گفت:دانش آمــوزی که دوره 
ابتدایی را به شــیوه مجازی طــی می کند، نگاه 
او بــه آمــوزش، قــاب گوشــی اســت امــا روح 
آمــوزش و حــس شــادابی کــه معلــم موظف 

اســت به دانش آموز بدهد، کجاست.
نجات خــواه ادامــه داد: راهــکار جبران خأل 
آموزشی ایجاد شده برای دانش آموزان تأکید 
بــر ارزشــیابی و امتحان نیســت؛ وقتی آموزش 
مجــازی شــد همــه چیــز از دانش آمــوز گرفتــه 
شــد پــس اکنــون در دوره آمــوزش حضــوری 
بایــد همــه چیــز را بــه او برگردانیــم همچــون 
ســاعت آموزشــی و شــرایط مناســب آمــوزش 
و از همــه مهمتــر معلمانــی کــه بــرای جبــران 
آمــاده هســتند؛ در فضــای مجــازی، آمــوزش 
موثــری ارائــه نمی شــود و ضعــف تحصیلــی 
ایجــاد شــده ممکن اســت تا ســال های آینده 
همــراه دانش آمــوز باشــد و دیگــر نتــوان این 
خــأل آموزشــی را جبــران کــرد همچنیــن ابــزار، 
امکانــات و بودجــه در اختیــار وزارت آمــوزش 
و پــرورش اســت که بایــد برای جبران ســاعات 
از دســت رفته آموزش اقدام کنــد، معلمان یا 
مــدارس نمی توانند مشــکل ُافــت تحصیلی را 

رفع کنند.

اسالمی

اخــتــلــاس 92 هزار میلیاردی نداشتیم !

عقب گرد سطح سواد دانش  آموزان با  آموزش مجازی!

ای کاش در سال تحصیلی 
جاری که به صورت 
حضوری آغاز شد با یک 
تدبیر جدید و نه فقط تأکید 
بر امتحان گرفتن های متعدد 
از دانش آموزان راهکاری 
برای ٌافت تحصیلی و خأل 
آموزشی ایجاد شده داشتند؛ 
هم اکنون دانش آموزان به 
شدت تحت فشار هستند 
چون فقط از آنها امتحان 
گرفته می شود در حالی که 
در آموزش مجازی چیزی به 
آنها ارائه نشده است، ...


