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ویژگیهای بسیجیان و منتظران مهدی موعود؟جع؟
توضیــح داده ،امیــد آنكــه خداونــد متعــال توفیــق درك ایــن عیــد بــزرگ و صبــح
بســیجی بــودن یــك ارزش و آمادگــی بــرای دفــاع از حــق -حــق شناســی و ســعادت را بــه همــه مــا عنایــت فرمایــد.
حقپرســتی و پاســداری و صیانــت از حــق اســت؛ مــی تــوان مفهــوم بســیج را بــا
مفاهیمــی ماننــد :انصــار و مهاجــران ،اصحــاب امــام زمــان؟جع؟ ،یــاران حق-1 ،معرفت كامل
مرزبانــان توحیــد ،شــیفتگان خدمــت ،تشــنگان والیــت ،پاســداران عدالــت ،یكــی از صفــات بــارز و برجســته مومنــان معرفــت اســت؛ ارزش انســانها بــه
جنــود الهــی ،حــزب خــدا ،منتظــران ولــی اهلل و رهــروان خمینــی كبیــر؟وضر؟ معرفــت آنهاســت -هرچــه معرفــت كاملتــر باشــد ارزش انســان واالتــر اســت.
تطابــق داد و از ایشــان بــه بزرگــی و بزرگــواری و كرامــت یــاد كــرد .در ایــن مقالــه گوهــر وجــودی انســانها را معرفــت تشــكیل مــی دهــد ،معرفــت چــراغ راه و
بــه گوشــه هایــی از صفــات منتظــران راســتین ولــی عصــر ارواحنــا فــداه اشــاره راهنماســت ،معرفــت ســرمایه دنیــا و آخــرت اســت ،معرفــت بــذر شــهود و حضور
شــده كــه مــی تــوان تبلــور صفــات یــاد شــده را در بســیجیان جســتجو كــرد و و ادراك حقایــق عالــم اســت -معرفــت بــذر مراتــب و درجــات قیامــت اســت.
انتظــار مــی رود تــا بســیجیان بــا اخــاص اردوگاه خمینــی كبیــر؟وضر؟ بــا تــوكل بــدون معرفــت نهــال تعالــی انســان پــا نمــی گیــرد و درخــت وجــود انســان بــر
بــر خداونــد و تــاش صادقانــه تجلــی صفــات یــاران مهــدی؟جع؟ را نویــد نمــی دهــد.
بدهنــد و یــاد آن بزرگــوار را در دلهــا و جانهــا زنــده كننــد و الگوئــی بــرای نســل معرفت گوهر شب چراغ جان انسان است و خود كلید معرفه اهلل است.
امــروز و نس ـلهای آینــده باشــند مطلــب را بــا هــم از نظــر مــی گذرانیــم.
در انــگاره هــای دینــی افضــل انســانها و ا كمــل ابنــاء بشــر بــا معرفتترینشــان
است.
و این است رمز و راز بسیج و بسیجی؟!
و خداونــد بزرگتریــن ســرمایه ای كــه بــه انســانها داده و آنهــا را بــر دیگــر
اینــك بــه ده ویژگــی از صفــات یــاران مهــدی؟جع؟ و فضائــل منتظــران آن موجــودات عالــم امتیــاز بخشــیده ،ســرمایه و گنجینــه معرفــت اســت و «معرفــه
حضــرت اشــاره مــی نماییــم؛ باشــد كــه خداونــد توفیــق معرفــت و اطاعــت بــه یفــرق بهــا بیــن الحــق و الباطــل».
همــه مــا كرامــت فرمایــد و فكــر و فرهنــگ و تفكــر بســیجی و انتظــار را در دلهــا معرفــت كامــل بــا معرفــت رســول اهلل؟ص؟ و ائمــه هــدی؟مهع؟ و غیــب و شــهادت
و جانهــای مــا زنــده ســازد و عشــق بــه والیــت را ســرمایه و توشــه طــی طریــق و دنیــا و آخــرت بهــم آمیختــه اســت و عرفــان خداونــد منــان با عرفــان پیامبران
مــا قــرار دهــد.
و اولیــاء و ســفرای الهــی هــم بهــم گــره خــورده و شــناخت خداونــد و اســمای
حســنا و صفــات علیــا و افعــال حكیمانــه و ربوبیــت و رزاقیــت و دیگــر صفــات
ویژگی یاران و منتظران مصلح موعود
او راهنمــای انســان بــه احســن نظــام و اتــم صنــع و ا كمــل انعــام اســت .البتــه
یكــی از مســائل پربركــت ،ســازنده ،تاثیرگــذار و الهــام بخــش امــت بــزرگ معرفــت شــاخه هــای فــراوان دارد كــه در جــای دیگــر بایــد بــه آن توجــه شــود
اســامی و پیــروان اهــل البیــت؟مهع؟ مســئله انتظــار اســت.
كــه اهــم آن شــناخت زمــان و حادثــه هــا و شــرایط و نیازهــا و ضروریــات اســت.
انتظــار ،آمادگــی بــرای جهانــی بهتــر ،نویدبخــش ،عدالــت خــواه و سرشــار از
ایمــان و معنویــت و اخــاق اســت.
 -2محبت
انتظار دو بعد سلبی و ایجابی دارد:
معرفــت موجــب محبــت مــی شــود ،معرفــت عامــل عشــق و محبــت اســت
الف :نفی وضع موجود
محبتهــای كیمیــای انسانســازی و توجــه اســت محبــت در انســان تحــول
ب :اثبات وضع مطلوب
ایجــاد مــی كنــد چنانكــه قــرآن كریــم مــی فرمایــد« :والذیــن آمنــوا اشــد حبــاهلل».
چــه بســا ایــن حقیقــت نورانــی بــه نوعــی در دعــای شــریف ندبــه و افتتــاح و ایــن كیمیــای محبــت اســت كــه انســان را مــی ســازد و پــاك و پاكیــزه مــی كنــد
دعاهــای مشــابه دیگــر بــه صــورت بســیار حكیمانــه ای ترســیم شــده اســت .و آلودگیهــا را از دل انســان مــی زدایــد .حــب خداونــد و حــب اولیــاء خــدا
گوهــر انتظــار از دیــدگاه اهــل البیــت؟مهع؟ آرمانخواهــی و آرمــان گرائــی و عشــق بزرگتریــن ســرمایه هاســت.
بــه بهتریــن شــرائط زندگــی بــرای جهــان بشــریت اســت .شــرائطی كــه تمامــی اكســیر محبــت انســان را بــه دیــار تولــی مــی رســاند .محبــت حقیقــی و عشــق
اســتعدادها شــكوفا شــود و عدالــت جهانــی حا كــم باشــد و فقــر و محرومیــت حقیقــی چشــم را بینــا و گــوش را شــنوا و دل را شــیفته محبــوب مــی كنــد و
زدوده شــود.
ســختی هــا را در راه وصــول بــه محبــوب بــر انســان آســان مــی ســازد در روایــات
آمــده اســت كــه «المــرء مــع مــن احــب» انســان بــا كســی اســت كــه او را دوســت
انتظار روح امیدواری و انگیزه نسبت به آینده است
مــی دارد؛ در حقیقــت رابطــه محبــت انســان را شــبیه محبــوب و از جنــس
انســان اهــل انتظــار هرگــز مایــوس نمــی شــود كــه یــاس از گناهــان كبیــره او مــی ســازد .چنانچــه فرمــوده انــد« :الدیــن االالحــب» :نیســت دیگــر مگــر
اســت .بــه لطــف خداونــد و وعــده هــای الهــی امیــدوار اســت و بــرای آینــده ای محبــت (یعنــی محبــت شــاخصه دینــداری اســت).
بهتــر تــاش مــی كنــد.
از رسول اكرم؟ص؟ نقل شده كه فرموده اند:
در روایات آمده است:
«هركس ما را دوست بدارد فردای قیامت با ما خواهدبود».
كســی كــه انتظــار حاكمیــت مــا را مــی كشــد ماننــد كســی مــی مانــد كــه بــا خــون ا گــر انســانی ،ســنگی را دوســت بــدارد خداونــد او را بــا آن ســنگ محشــور
خــود در راه خداونــد غوطــه مــی خــورد.
فرما یــد.
در اینجــا چنــد ویژگــی بســیجیان راســتین و منتظــران واقعــی آن حضــرت را و چــه بســا كنایــه از ارتبــاط بــا بــت هــا و مظاهــر گوناگــون باشــد؛ بــه هــر صــورت
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محبــت و عشــق بــه امــام عصــر (ارواحنــا فــداه)؛ محبــت و مــودت و حــب عملــی
و ارتبــاط واقعــی بــا خانــدان عصمــت و طهــارت؟مهع؟ ،گوهــره دیــن و جوهــره
ایمــان و یقیــن اســت «و هــل الدیــن اال الحــب» آیــا حقیقــت دیــن جــز محبــت و
عشــق و انــس و دوســتی و والیــت و ارتبــاط و ســنخیت بــا پــاكان و پاكیــزگان و
اهــل آیــه تطهیــر؟مهع؟ چیــز دیگــری هســت؟
رسول اهلل؟ص؟ فرموده اند:
هركــس قومــی را دوســت بــدارد و بــا آنهــا والیــت و ارتبــاط برقــرار نمایــد ،روز
قیامــت بــا آنهــا محشــور خواهدشــد .ایــن دوســتی موجــب ارتبــاط ،نزدیكــی،
تقــارب ،ســنخیت ،تعامــل ،تاثیرپذیــری ،همگرایــی ،توالــی ،والیــت ،انــس،
عشــق و الگوگیــری و همرنگــی خواهــد شــد.
و همیــن ســنخیت و والیــت و قــرب و تعلــق خاطــر ،عامــل نجــات انســان از
مهالــك و پیــروی از اهــل بیــت؟مهع؟ خواهــد شــد و چــه بســا ســر روایاتــی كــه
میفرمایــد« :افضــل االعمــال انتظــار الفــرج».
«محبوبترین اعمال در نزد خداوند متعال انتظار فرج باشد».
بــه همیــن محبــت و والیــت و عشــق بــه همــه خوبیهــا و پاكیهــا و تبــری از
همــه بدیهــا و زشــتی هــا مربــوط مــی شــود .و گوهــر ایــن روایــات ،عالــی تریــن
درجــه حــب نســبت بــه عالیتریــن مرتبــه محبــوب باشــد و آنــگاه ایــن مفهــوم
بصــورت بســیار روشــن صــادق اســت كــه محبوبتریــن اعمــال در نــزد خداونــد
انتظــار فــرج اســت.
از امیرالمومنیــن؟ع؟ روایــت شــده كــه در پاســخ زیدبنصوهــان كــه از آن
حضــرت ســوال نمــوده :بهتریــن اعمــال در نــزد خداونــد متعــال چیســت؟
فرمــوده انــد :انتظــار فــرج اســت .البتــه ایــن نــوع روایــات نوعــا نســبی اســت.
لیكــن گوهــر آن محبوبتریــن عشــق هــا نســبت بــه محبوبتریــن معشــوق هــا و
محبــوب هاســت؛ عشــق خداونــد متعــال و عشــق اولیــاء او و عشــق ولــی اولیــا و
خاتــم االوصیــا و چشــم بینــای عالــم وجــود و واســطه غیــب و شــهود و ذخیــره
الهــی و ســر غائــی آفرینــش و مظهــر غیــب مطلــق و اســم جامــع و اســم اعظــم و
تجلــی آیــه نــور و آیــه تطهیــر و ســوره كوثــر و اهــل حضــرت بقیــه اهلل ارواحن افــداه
اســت.
«مرا عهدی است با جانان كه تا جان در بدن دارم
هواداران كویش را چو جان خویشتن دارم»
در هــر صــورت محبــت نســبت بــه خداونــد متعــال و پیامبــر ا كــرم؟ص؟ و ائمــه
هــدی؟مهع؟ و فاطمــه زهــرا؟اهع؟ و محبــت نســبت بــه حضــرت حجــت؟جع؟ و
تــاش در راه تحصیــل رضایــت آن بزرگــوار از اهــم امــور اســت و بایــد در راه آن
اهتمــام ورزیــد و در راه وصــول بــه آن مجاهــدت كــرد و عوامــل دوری و غفلــت
را زدود و عوامــل انــس و اتصــال و وحــدت را فراهــم ســاخت.
و همیــن معنــا بهتریــن و زنــده تریــن محــور تفاهــم و تعامــل و تالــف و تعلــق
پیــروان اهــل البیــت؟مهع؟ و امــت اســامی خواهــد بــود؛ بایــد در تبییــن و تعریــف
و توضیــح و تحقــق آن كوشــید و آن را چــراغ راه و رمــز الفــت و اتحــاد اســامی و
تولــی و تبــری قــرار داد.
 -3بصیرت
تعمــق و تدبــر و بصیــرت در دیــن چــراغ راهنمــای انسانهاســت؛ بصیــرت در

صــراط مســتقیم هماننــد قطــب نمائــی اســت كــه جامعــه اســامی را بــه ســمت
اهــداف بلنــد و متعالــی آن هدایــت مــی كنــد و در طوفــان حــوادث روزگار مانــع
ســقوط ،انحــراف و انحطــاط مــی گــردد.
در میــدان عظیــم تضــارب افــكار و اندیشــه هــا و تنــاز ع بقــاء و مكتــب هــا و
اس ـمهای گونا گــون و جنــگ هــای عظیــم تبلیغاتــی و رســانه ای و فرهنگــی
و دیدگاههــا و نظــرات گونا گــون مذاهــب و مكاتــب اســامی و غیــر اســامی،
آنچــه پــس از معرفــت ،راهنمــا و روشــنگر اســت تشــخیص درســت و بصیــرت
الزم در راه اســت.
پرچــم والیــت و امامــت و رهبــری و هدایــت امــت را كســانی مــی تواننــد بــدوش
بگیرنــد كــه دارای ســه ویژگــی باشــند:
الف :صبر و بردباری
ب :بصیرت و بیداری
ج :آ گاهی و معرفت نسبت به مواضع حق
مهم تشخیص صحیح و حكیمانه است.
ممكــن اســت افــرادی اهــل اقــدام و عمــل باشــند و اراده بــرای كار و تــاش نیــز
داشــته باشــند لیكــن در حــوزه عمــل تحــت تاثیــر القائــات شــیطانی ،نفســانی و
ماننــد آن قــرار مــی گیرنــد .شمشــیرها و زبــان هــای آنهــا از پایــگاه روشــن ایمانــی
و اعتقــادی برنخواســته و از الهــام الهــی و رحمانــی نشــأت نگرفتــه بلكــه عوامــل
دیگــری موثــر بــوده كــه ایــن نــوع اقــدام نــه تنهــا ارزش نداشــته بلكــه چــه بســا
ضــد ارزش باشــد و آثــار تخریبــی آن از آثــار مثبــت آن بیشــتر خواهــد بــود.
خــوارج از همیــن قمــاش نامردمــان بودنــد و در طــول تاریــخ نیــز ایــن قبیــل
جاهــان و غافــان و فریــب خــوردگان كــم نیســتند؛ ا گرچــه متنســك بــه دیانــت
باشــند امــا كوتــه نگــری ایشــان ضربــات مهلكــی بــر پیكــره اســام اصیــل وارد
خواهــد ســاخت.
امــروز نیــز جهــان اســام گرفتــار عناصــر مســئله دار ،تنــدرو ،خشــن و گروههــای
تكفیــری و وهابــی و منافــق و ســر ســپرده و پــر ادعاســت كــه هــر یــك تبــری
برداشــته و بــر قامــت اســتوار و بــا عظمــت ایــن دیــن قــوی و ایــن شــجره طیبــه
عدالتخــواه و انســان ســاز مــی زننــد.
مفهــوم بصیــرت در دیــن تشــخیص حكیمانــه و عمــل خردمندانــه اســت؛
بصیریــت در دیــن و رصدگــری مصالــح و منافــع دیــن و پیــروان آن و صیانــت
از كیــان آن یــك ضــرورت اســت؛ بایــد از اصــول و مبانــی دیــن تجــاوز نشــود و
كســی كاســه داغ تــر از آش نباشــد و از پــاپ كاتولیــك تــر نگــردد.
تعقــل و تعــادل را حفــظ مــی كنــد وزانــت دینــی و اخالقــی داشــته از افــراط و
تفریــط بــدور باشــد.
ایــن چنیــن شــخصیتی ســیره پیامبــر؟ص؟ و ائمــه هــدی؟مهع؟ را رعایــت میكنــد؛
نــان را بــه نــرخ روز نمیخــورد  -فریبــكار نیســت و اغــراء بــه جهــل نمیكنــد و
خــود مغــرور نمــی شــود و دیــن را وســیله اهــداف نفســانی قــرار نمــی دهــد؛ بلكــه
از دیــن بعنــوان چــراغ ســعادت و كارافــزار حیــات طیبــه اســتفاده مــی كنــد.
البتــه در مســائل پیچیــده و نیازمنــد بــه تحقیــق و تفحــص و كاوش و كنــد
و كاو و جهــد و اجتهــاد مــی كنــد و از عالمــان دیــن شــناس و وظیفــه شــناس
پیــروی مــی كنــد و ا گــر خــود چراغــدار و چــراغ بــان حریــم دیــن نباشــد از عالمــان
ربانــی نــور مــی گیــرد و بهــره مــی بــرد و بــه آنهــا تأســی مــی جویــد.
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 -4نصرت و یاری كردن
موضــوع مهــم تبلــور اندیشــه هــا و آرزوهــا و آرمــان ها در صحنه عمــل و عملیاتی
كــردن اندیشــه هــا و دیــدگاه هاســت .ا گــر هــزاران اندیشــه و فكــر خــوب در ذهــن
انســان هــا باشــد كافــی نیســت گرچــه الزم اســت لیكــن زمانــی افــكار بلنــد و
آرمــان هــای بــزرگ شــكل عملــی خواهــد گرفــت و تأثیرگــذار و الهــام بخــش
خواهــد بــود و سرنوشــت هــا را دگرگــون مــی كنــد كــه از عالــم ذهــن و تصــور بــه
عالــم واقــع و تحقــق برســد و ســاز و كارهــای مناســب اجرائــی و عملیاتــی بــرای
پیــاده كــردن آن آرمــان هــای متعالــی فراهــم شــود.
آنچــه همــواره تاریــخ ســاز و مانــدگار اســت تبدیــل اندیشــه های ذهنــی و تصورات
خیالــی و آرمــان هــای قلبــی بــه جریــان جــاری و رود پرخــروش زندگانــی اســت.
حــرف را بــه عمــل گــره زدن و عینیــت ســازی ســخن و نمــود عملــی یافتــن.
ابــر بــاران زا و اندیشــه هــای الهــام بخــش و تأثیرگــذار و ســازنده مــی توانــد
سرنوشــت را دگرگــون ســازد و مســیر كاروان بشــریت را متحــول نمایــد.
بــدون تردیــد در طــول تاریــخ بشــریت مردانــی بــزرگ بــا اندیشــه هــا و ایــده هــای
متعالــی بــوده انــد كــه توانســته انــد كاروان بشــریت را هدایــت كننــد و برهنــگان
و یــا مظلومــان را عــزت بخشــند و متجــاوزان و متجاســران را ســر جــای خــود
بنشــانند .و ایــن مــردان فخــر بشــریت و ســرمایه ســعادت انســان هــا هســتند.
اینجــا میــدان بــزرگ امتحــان و ابتــای الهــی اســت؛ در اینجــا شــخصیت
برگزیــدگان تاریــخ شــكوفا مــی شــود و خدمتگــزاران راســتین جامعــه بشــریت از
مرفهــان بــی درد و مســرفین بازشناســی مــی شــوند چنــان كــه در حدیــث آمــده
اســت :در كشــاكش و فــراز و نشــیب روزگار و تحــوالت زمانــه گوهــره مــردان
بــزرگ شــناخته مــی شــود یــا روشــن و دانســته مــی گــردد.
آری! در دوران حــوادث و طوفــان هاســت كــه كشــتیبان كارآزمــوده و امتحــان
داده و تلــخ و شــیرین و ســرد و گــرم چشــیده از مدعیــان بــی هنــر شــناخته
یشــود .در اینجــا موضــوع نصــرت اســام و قــرآن و در زمــره انصــار قــرار
م 
گرفتــن و لبــاس نصــرت دیــن و یــاری امــام عصــر (ارواحنــاه فــداه) را بــر قامــت
پوشــیدن و همچــون انصــار امــام حســین؟ع؟ فــداكاری و جانبــازی كــردن،
معیــار اســت؛ صحنه-صحنــه حــق و باطــل و میــدان كربــا و عاشــورائیان
تاریــخ و تاریخســازان پــاك سرشــت و روشــن ضمیــر و تفكیــك آنهــا از طاغوتیــان
و یزیدیــان اســت.
خــط جدایــی وفــاداران راســتین مكتــب امامــت و والیــت از سســت عنصــران
خودباختــه و ســرانجام تحقــق ایــن معنــای بلنــد و ســنت الهــی كــه:
«كم من فئه قلیله غلبت فئه كثیره باذن اهلل».
یــاران امــام زمــان ؟جع؟ و دوســتداران آن بزرگــوار در زیارتنامــه شــریف و
دعــای عهــد مكــرر بــر ایــن وفــاداری و فــداكاری و بصیــرت و نصــرت در راه
تحقــق آرمانهــای حضــرت؟جع؟ تاكیــد نمــوده و بــر ایــن ایمــان و ایثــار
عشــق میورزنــد .مــن آمــاده نصــرت شــما هســتم تــا خداونــد دیــن خــودش را
بواســطه شــما زنــده كنــد.
من با شما هستم با شما نه با دشمنان شما.
كاش مــن بــا شــما و در كنــار شــما بــودم و بــه درجــه رفیــع شــهادت نائل میشــدم
و بــه ایــن فــوز بــزرگ و عظیــم می رســیدم.

اهــداف بایــد عــزم و اراده و انگیــزه و عشــق و ایمــان و تــاش و مجاهــدت باشــد
و گرنــه «نابــرده رنــج گنــج میســر نمــی شــود» « -مــن جــد و جــد» هــر كــس
تــاش كنــد بــه هــدف خواهــد رســید؛ بایــد در میــدان مســابقه بــه ســوی خیــرات
و بــركات بــر همــگان ســبقت گرفــت و در یــك رقابــت نفــس گیــر قلــه هــای شــرف
و فضیلــت را فتــح كــرد و چــراغ نورانــی عــزت و شــرف را بــه دســت گرفــت.
چــون آرمــان مهدویــت ،بزرگتریــن و باالتریــن آرمانهــای بشــریت اســت بــه
مجاهــدت و ریاضــت و عشــق و فــداكاری نیــاز دارد؛ هرگــز نازپــروردگان نبرنــد
ره بجائــی و مــرده دالن پیــروز نخواهنــد شــد.
بایــد بــا نشــاط و عــزم و اراده ،بــا جهــاد و اجتهــاد و بــا صبــر و اســتقامت بپــا
خواســت و بــر خداونــد متعــال تــوكل كــرد كــه «مــن یتــوكل علــی ا ...فهــو
حســبه».
مفــاد دعاهــای عهــد و افتتــاح ،پیمــان بــا ولــی عصــر ارواحنــا فــداه و بیعــت
بــا آن حضــرت و آمادگــی و تــدارك همــه جانبــه بــرای هرگونــه جانفشــانی و
جانبــازی اســت.
ایــن دســت بیعــت در دســت ولــی عصــر ارواحنــا فــداه تــا قیامــت اســت و آمادگــی
آنقــدر باالســت كــه ا گــر مــرگ نیــز حائــل و واســطه شــود بــاز اعــان آمادگــی نموده
تــا از قبــر ســربرآوریم و در ركاب جانــان جانفشــانی كنیــم.
ایــن عهــد وفــای بــه عهــد الهــی و پیمــان ربوبــی ،وفــای بــه بیعــت ،وفــای بــه
میثــاق امامــت ،وفــای بــه والیــت الهــی و والیــت اولیــای الهــی ،اســت؛ از عالــم
ذر تــا غدیــر خــم و تــا یــوم االنــذار و حدیــث منزلــت بــا خمســه طیبــه اهلكســاء و
آیــه تطهیــر و مباهلــه وفــای بــه اهــل البیــت؟مهع؟ و مــودت در رابطــه بــا ذوالقربی
و رســول ا كــرم؟ص؟ و حدیــث شــریف ثقلیــن و مظاهــر اســماء اهلل الحســنی و
صفاتــه العلیــاء وفــای بــا آن كــس كــه تجلــی آیــه نــور اســت و تحقــق آیــه شــریفه
«و مــن عنــده علــم الكتــاب» و آیــه شــریفه «وجعلنــا هــم ائمــه لمــا صبــروا و كانــو
بآیاتنــا یوقنــون» همــه تجلــی ایــن تولــی اســت .هــم ایشــان كــه فرمانروایــان
كشــور صبــر و یقیــن و پاســداران و حافظــان حریــم توحیــد و امنــای الهــی بــر
وحــی و تنــزل هســتند.
وفــای بــه عهــد فطــرت ،كــه ریشــه در تكویــن و تشــریع هــر دو دارد و تشــریع نیــز
مكمــل تكویــن اســت و معرفــت اكتســابی نیــز ظهــور معرفــت فطــری اســت ثمره
ایــن شــجره طیبــه اســت .امامــت معصومیــن؟مهع؟ كــه الگــوی همــه ارزشهــای
مكتــب مــی باشــد و امامــت و عدالــت ،عصمــت و طهــارت همگــی ریشــه در
عمــق فطــرت و سرشــت عالــم دارد.

 -6اعتصام به حبل اهلل
قــرآن كریــم همــه مــا را بــه اعتصــام و چنــگ زدن بــه ریســمان اســتوار الهــی و
صــراط مســتقیم ربوبــی و تمســك بــه حبــل اهلل امــر مــی كنــد.
اعتصــام بــه حبــل اهلل دارای مراتــب و منــازل فــراوان فــردی ،خانوادگــی،
اجتماعــی ،سیاســی ،ظاهــری ،باطنــی ،اخالقــی ،اعتقــادی و معرفتــی اســت و
ابعــاد گســترده حیــات انســانها را پوشــش مــی دهــد.
اعتمــاد بــه حبــل اهلل در درجــه اول از عشــق و ایمــان بــاهلل و ذكــر و انــس بــا
حضــرت حــق و توســل و تــوكل بــه او شــروع مــی شــود.
حبــل اهلل ریســمان الهــی اســت و موجــب صعــود انســان از وابســتگی هــا و
 -5وفاداری و فدا كاری
اســارت هــا بســوی خداونــد متعــال مــی گــردد انســان را از ظلمــات جهــل و
چــون آرمانهــا بــزرگ و اهــداف متعالــی و جهانــی و جاودانــه اســت بــه قــدر غفلــت و جهالــت بســوی نــور آســمانها و زمیــن هدایــت مــی كنــد كــه«:اهلل نــور
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الســموات و االرض -اهلل ولــی الذیــن آمنــوا یخرجهــم مــن الظلمــات الــی النــور».
«حبــل اهلل» ریســمان قــرآن و عتــرت اســت؛ ریســمان امامــت و والیــت و حلقــه
اتصــال بــه هدایــت و نصــرت الهــی اســت.
حبــل اهلل ریســمان وحــدت و همدلــی ،تفاهــم و تعامــل ،عشــق و محبــت،
اخــاص و اســتقامت در راه خداســت.
اعتصــام بحبــل اهلل وظیفــه همــه مســلمانان و رمــز عــزت و ســربلندی و اعتــای
اســام و مســلمین اســت.
اعتصــام بحبــل اهلل پیونــد دلهــا و زبانهــا ،تجســم اخــوت و اتحــاد ،پیونــد
همفكــری و همــكاری و تعــاون بــر و تقــوی اســت.
بــرای برقــراری حكومــت عــدل جهانــی یكــی از مولفه های موثر و سرنوشتســاز
اعتصام بحبل اهلل اســت.
بایــد همــه اقشــار مســلمین دســت در دســت یكدیگــر نهــاده و بــرای پیــروزی
اســام و مســلمانان قیــام كننــد و بپــا خیزنــد.
ً
«و اعتصموا بحبل اهلل جمیعا و التفرقوا»:
در ایــن آیــه كریمــه خداونــد متعــال در دســتور بســیار حكیمانــه و سرنوشــت ســاز
و مكمــل یكدیگــر بیــان فرمــوده:
الف :همه به ریسمان الهی چنگ بزنید.
ب :از تفرقه پرهیز كنید.
امــر اســت و نهــی ،ایجــاب اســت و ســلب ،اقــدام اســت و تــرك ،اقبــال و تبشــیر
بــه اعتصــام بــه حبــل اهلل و ادبــار و نهــی از تفرقــه و تشــتت.
اســاس نیــز بــر دســتور اعتصــام بــه حبــل اهلل و نــه دســتور اجتمــاع و یــا جمــع
شــدن در یــك مــكان و یــا زیــر یــك ســقف نــه؟!.
آنچــه از مــا خواســته شــده اعتصــام بحبــل اهلل اســت؛ كــه همگــی بــه ریســمان
خــدا چنــگ بزنیــم و در جهــت اعتصــام بحبــل اهلل تــاش و مجاهــدت و اقــدام
نمــوده و اصــل را بــه اخــوت و محبــت و عدالــت قــرار دهیــم.
چــرا كــه بایــد تمامــی انگیــزه هــا و گرایــش هــا و اقبــال هــا در جهــت اعتصــام
بحبــل اهلل باشــد و بــس؟!
-7نیت و انگیزه الهی
نیــت اســاس و ریشــه عمــل اســت«النیه اســاس العمــل»؛ عمــل بــی ریشــه
ماننــد درخــت بــی بــن اســت همانطــور كــه درخــت بــدون ریشــه موضوعیــت
نخواهــد داشــت و ثمــر نخواهــد داد؛ اعمــال انســانی نیــز تابــع ریشــه هــا،
مبانــی فكــری و اعتقــادی و انگیــزه اســت؛ امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در نهــج البالغــه
فرمودهاند«:بــدان هــر ظاهــری باطنــی متناســب بــا خــود دارد ،آنچــه ظاهــرش
پــاك و پاكیــزه باشــد باطنــش نیــز پــاك و پاكیــزه خواهــد بــود و آنچــه ظاهــرش
پلیــد باطنــش نیــز پلیــد باشــد خواهــد بــود .و پیامبــر ؟ص؟ فرمــود :بــدان بــرای
هــر عملــی رویــش هســت و هــر رویشــی از آب بــی نیــاز نیســت.1
و بــدان بــرای هــر عملــی گیاهــی اســت و هیــچ گیاهــی از آب بــی نیــاز نیســت و
آب هــا مختلفنــد آن آب كــه پــاك باشــد ســیراب كردنــش ،كشــتش پــاك و میــوه
آن شــیرین خواهــد بــود و آنچــه كــه ســیراب شــدن آن پلیــد باشــد ،كشــتش پلیــد
و میــوه اش تلــخ خواهــد بــود.
«نیــت» قــوام شــخصیت انســان را تشــكیل میدهــد و گفتــار انســانها از
شــخصیت روحــی و معنــوی آنهــا شــكل مــی گیــرد و تحــت هدایــت تعقــل

و روح و جــان و قلــب عمــل مــی كنــد؛ هرچــه روح قــوی تــر قلــب نورانــی تــر-
انگیــزه هــا الهــی تــر عمــل شایســته تــر خواهــد بــود؛ شــاكله وجــودی انســانها
را مجموعـهای از افــكار و انگیــزه هــا و اخالقیــات و اعمــال تشــكیل مــی دهــد و
ســاختار و ســاختمان فكــری و روحــی انسانهاســت كــه ســاختار عملــی و رفتــار
و گفتــار و روابــط انســانی و اجتماعــی انســانها را ســامان مــی دهــد و مــی ســازد
و چــه بســا آیــه شــریفه «قــل كل یعمــل علــی شــاكله».
بــه ایــن حقیقــت اشــاره نمــوده و پــرده از روی ایــن واقعیــت برگرفتــه كــه
شــاكله وجــودی انســان و قــوام حیــات او را انگیــزه هــای باطنــی و روحیــه هــا
میســازند.
و اساس بنای وجودی انسان به افكار و نیات او وابسته است.
در روایتــی امیرالمؤمنیــن؟ع؟ میفرماینــد :كردارهــا و رفتارهــا و گفتارهــا.
میوههــا و ثمــرات نیــت هــا و انگیــزه هاســت؛ فــردای قیامــت مردمــان برحســب
نیاتشــان محشــور مــی شــوند.
علــت خلــود اهــل آتــش در آتــش نیــات و شــخصیت باطنــی آنهاســت و علــت
جاودانگــی اهــل بهشــت در بهشــت نیــز نیــات و شــخصیت باطنــی و هویــت
درونــی آنهاســت و جوهــر وجــودی انســانها منشــأ اســت و قلــب آنهــا نــه
قالــب آنهــا .اعمــال و اشــكال و فرمهــای ظاهــر و قالبــی نشــاندهنده باطــن
و حقیقــت انسانهاســت و شــاكله انســانها را نیــات انســانها مــی ســازد .نیــات
خیــر و حشــر نیــز بــه تراوشــات روح و تنــزالت حقیقــت انســانها مربــوط میشــود.
نیــت هــا زمینــه ســاز الطــاف و عنایــات خداونــد متعــال اســت؛ نیــت هــا عامــل
توفیــق و تــداوم لطــف الهــی اســت نیــت پــاك گوهــر بــی بدیلــی اســت كــه هرگــز
قابــل جایگزینــی نیســت.
بایــد كوشــید تــا ایــن ســرمایه ارزشــمند را تحصیــل كــرد؛ بایــد از خــدا خواســت و
در دعــا و انابــه بــه درگاه ایــزدی و اخــاص در عمــل كوشــید؛ نیــت پــاك عامــل
بركــت اســت و ســرمایه ســعادت؟!
بایــد بــا انگیــزه الهــی بــرای كســب مــكارم و عشــق بــه خدمــت و پاســداری و
صیانــت از مكتــب توحیــد بپــا خواســت.
بایــد عــازم و مصمــم بــود و بــا عــزم و اراده بــرای پیشــبرد آرمانهــای بلنــد و
متعالــی اســامی كوشــید؛ بایــد پرچــم عــزت و شــرف را بــدوش گرفــت و تــا فتــح
قلــه هــا نهراســید نبایــد مأیــوس شــد و بایــد كار را چنــان دنبــال كــرد كــه رهبــران
الهــی انجــام دادنــد و كربالئیــان بــا خــون نوشــتند و عاشــورائیان در ایــن رابطــه
عشــق بــازی كردنــد .آنچــه ربــی هــا و ربانیــون انجــام دادنــد ،آنچــه مــردان خــدا
و رجــال دیــن برگزیدنــد همــان را بایــد برگزیــد ،مردانــی كــه تجــارت و بیــع آنــان
را از یــاد خــدا غافــل نمیكنــد و البتــه خداونــد نیــز توفیــق خواهــد داد و خریــدار
هــم خداســت كــه «ان اهلل اشــتری مــن المؤمنیــن انفســهم و اموالهــم».
-8صبر و استقامت در راه خدا
دیــن مــا میــدان جهــاد و مجاهــدت در راه خداســت؛ میــدان فــدا كاری بــرای
حاكمیــت ارزشهــای الهــی اســت و عرصــه مبــارزه بــا شــیاطین و طاغوتیــان و
عمــال آنهاســت.
و جــز بــا صبــر و اســتقامت و مجاهــدت و ریاضــت و برنامــه ریــزی و تدبیــر
حكیمانــه توفیــق چشــمگیر حاصــل نخواهــد شــد؛ ایــن عرصــه ،عرصــه تبلــور
ایمــان راســتین اصحــاب یقیــن و تقابــل بــا جریانهــای ســلطه گــر و اســتكباری
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عالــم اســت .از یــك ســو اصحــاب معرفــت و خدمتگــزاران بــا صداقــت و امانــت
و از ســوی دیگــر اربــاب قــدرت و ســردمداران شــرك و نفــاق و خیانــت در برابــر
یكدیگــر قــرار گرفتــه و [تــا بــود چنیــن بــوده و تــا هســت] چنیــن هســت و تنهــا راه
تدبیــر حكیمانــه و صبــر و اســتقامت در راه خــدا و تــوكل علــی اهلل اســت.
«و مــن یتــوكل علــی اهلل فهــو حســبه» خداونــد خــود كفایــت خواهــد فرمــود.
ا گــر مســلمانان در صــدر اســام پیــروز شــدند و ا گــر قلــه هــا را فتــح كردنــد و ا گــر
تــا اندلــس و قرناطــه و اشــبیلیه و قرطبــه پیــش رفتنــد و ا گــر فرهنــگ و تمــدن
در شــرق و غــرب عالــم ســاختند و ا گــر از ایــروان تــا قیــروان و از ســمرقند و بخــارا
تــا پكــن و مالــزی و اندونــزی و تایلنــد و شــرق دور تــا غــرب اروپــا و شــمال آفریقــا
همــه جــا فرهنــگ و تمــدن اســامی درخشــید و دلهــا را زنــده كــرد و بــه امــت
اســامی هویــت بخشــید و چراغهــای نورانــی اســامی را روشــن كــرد و مرزبانــان
بزرگــی بــرای پاســداری از اســام ســاخت و ابــن ســیناها و مولــوی هــا ،ســعدیها و
حافظهــا ،شــیخ طوســی هــا و شــیخ مفیدهــا و شــیخ بهائــی هــا و شــیخ انصاریهــا
و خواجــه نصیرالدیــن طوســی هــا و مالصدراهــا و ابــن عربــی هــا را ســاخت.
و هــزاران انســان وارســته و عالــم و عــارف و فیلســوف و حكیــم و ریاضــی دان
و پزشــك و فیزیكــدان و شــیمی دان بــزرگ تربیــت كــرد -كــه قطعــا تحــوالت
امــروزی غــرب مدیــون فــداكاری هــای دیــروز مســلمانان و اندیشــمندان عالــم
اســام اســت -ایــن همــه بــه بركــت اســام اصیــل اســت؛ ا گــر پیونــد رنســانس در
غــرب را از دنیــای اســام و فرهنــگ و تمــدن اســامی جــدا كنیــم هرگــز رنســانس
فرهنگــی و تمدنــی و تحولــی در غــرب بوجــود نمــی آمــد و ایــن همــه مدیــون
جهــاد بــزرگ علمــی و عملــی اندیشــمندان اســامی و بیدادگــران اقالیــم قبلــه و
ســرداران ادب و قلــم و زبــان و فكــر و اندیشــه اســت و امــروز نیــز دنیــای اســام
بــه ایــن جهــاد نورانــی نیازمنــد اســت.
 -9مجاهدت در راه خدا
جهــاد همــه جانبــه و فراگیــر بــرای احیــای مجــد و عظمــت اســامی یكــی دیگــر
از صفــات یــاوران مهــدی؟جع؟ و یكــی از ویژگیهــای اربــاب ادب و معرفــت و
شــیفتگان حــق و عدالــت اســت.
جهــاد ،مایــه عــزت امــت اســامی اســت ،جهــاد مفهــوم وســیع و ابعــاد گســتردهای
دارد.
جهــاد علمــی و عملــی ،اخالقــی و معرفتــی و مبــارزه و تــاش همــه جانبــه بــرای
عــزت اســام و مســلمانان و بــرای پاســداری از ارزشهــای اســام و امــت اســامی
و تمامــی مظلومــان و مســتضعفان عالــم یــك رســالت الهــی اســت؛ آری! «المؤمــن
علــوی و المؤمــن مجاهــد» مؤمــن علــی گونــه اســت و مؤمــن مجاهــد اســت.
جهاد در معارف دینی ابعاد گسترده ای دارد:
 -1جهــاد بــا نفــس  -2جهــاد تبلیغــی  -3جهــاد بــا دشــمنان یــا جهاداكبــر و
جهــاد اصغــر
روش جهــاد نیــز بســیار مهــم و قابــل توجــه و تأمــل اســت؛ جهــاد بــر مبنــای
تقــوی و حكمــت و در جهــت تحقــق عدالــت و آرمانهــای الهــی «و جاهــدوا
فــی اهلل حــق جهــاده» آن چنــان كــه شایســته خداونــد اســت در راه خــدا جهــاد
ً
ً
كنیــد .یــا «جاهدهــم بــه جهــادا كبیــرا» كــه جهــاد تبلیغــی و تبشــیری حكیمانــه
دیــن و معــارف الهــی اســت.
متــر الگــو بــودن
روشهــا نیــز در ایــن عرصــه هــا بســیار مهــم اســت و از همــه مه 

مجاهــدان راه خــدا و شایســتگی و بایســتگی بــرای ارائــه چهــره ای درخشــان و
جــذاب و بــا نشــاط و تأثیرگــذار و انســان ســاز و عالــم پــرور و صــادق امیــن و قابــل
اعتمــاد و اطمینــان از مكتــب اســام اســت كــه بســیار مهم و سرنوشتســاز اســت.
بایــد مؤمنــان راســتین ایــن چنیــن باشــند شــاخص و صــادق امیــن ،مؤمــن بــاهلل
و بــه رســول اهلل .عــارف بــاهلل و بالیــوم االخــر دارای روحیــه اتــكای بــه نفــس و
اتــكال علــی اهلل.
بایــد اهــل بیــت رســول اهلل را الگــو قــرار دهیــم و بــا الهــام از ایشــان راه ایشــان
را تــداوم بخشــیم و احیا گــر كرائــم اخــاق و محاســن آداب باشــیم كــه ایشــان
گنجینــه هــای رحمانــی و تجلــی كرائــم قــرآن كریــم هســتند قــرآن مجســم و
مظهــر صــدق و صفــا و عــدل و وفــا و خزانــه داران غیــب و دربانــان حریــم یقیــن
و پاســداران وحــی و مؤمنــان راســتین و پاســداران ســنن الهــی و مدافعــان حریــم
توحیــد و رســالت و مرزبانــان علــم و حكمــت و معرفــت هســتند.2
 -10پرهیز از آلودگی ها و انحرافات
ســامت انســان از انحرافــات و آلودگیهــا و پرهیــز از گناهــان و لغزشها بزرگترین
رمــز موفقیــت او در عرصــه هــای مختلــف فردی و اجتماعــی خواهد بود.
آلودگیهــا و انحرافــات و گناهــان عامــل انحطــاط و ســقوط انســان اســت؛
گنــاه -فــرد و جامعــه را آلــوده مــی كنــد و عامــل ســقوط و انحطــاط یــا اضمحــال
یشــود؛ در برابــر آن حفــظ و صیانــت خــود و جامعــه از آلودگیهــا و انحرافــات
م 
و مقاومــت در برابــر لغزشهــا و خطاهــا نشــاندهنده صالبــت و مقاومــت
انســان ،عــزم و اراده او ،صالبــت و پایمــردی در راه خداســت .یكــی از معیارهــای
اصلــی بــرای شناســائی انســانها و جوامــع انســانی ســامت در برابــر لغزشهــا و
آلودگیهاســت.
شــاخص تقــوی ،عفــاف ،امانتــداری و صداقــت در كارهــا را بهتریــن نشــانه هــا
در شــادابی و پویائــی و تحــرك جوامــع اســت؛ و آلودگــی و انحرافــات گونا گــون
اخالقــی و جنســی و اجتماعــی ،بزرگتریــن نشــانه ســقوط و انحــراف و انحطــاط
اســت.
در جامعــه اســامی ،ارزشهــا حا كــم اســت و جــرم و گنــاه و آلودگــی و انحــراف راه
نــدارد و مــاك جامعــه اســامی رعایــت اصــول و ارزشهاســت واال بــا ادعــا و تظاهر
جامعــه ،اســامی نخواهــد شــد .ا گــر مــا در انتظــار حكومــت عــدل جهانــی هســتیم
بایــد زمینــه هــا و بســترها را بــرای آن شــرائط فراهم كنیم ،باید ارزشها گســترش
پیــدا كنــد -بایــد مالكهــای الهــی حا كــم باشــد؛ بایــد صفــات و اوصاف اهــل تقوی
فراگیــر باشــد؛ در جامعــه اســامی همگرائــی ،همدلــی ،همفكــری ،دیــن بــاوری و
ورع و تقــوی حا كــم اســت؛ روح تعــاون بــرا بــر و تقــوی و تواصــی بحــق و تواصــی
بــه صبــر زنــده اســت.
امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر رواج دارد -ارزشهــا زنــده و گنــاه و آلودگــی هــا
منفــور اســت.
عفــاف و پاكدامنــی ارزش دارد؛ فســاد و فحشــا مطــرود اســت؛ اهــل تقــوی
عزیــز و محبوبنــد و اهــل فجــور ذلیــل انــد .شایســتگان ســربلندند و آلــودگان
ســربزیرند؛ لطــف خداونــد شــامل حــال همــه اســت و بــركات خداونــد نــازل و
همــه بــا یكدیگــر در جهــت رضایــت خداونــد همــراه و همســو و وفادارنــد.
و این است معنا و مفهوم امت اسالمی و امت قائمه به عدل و قسط و حق.
منبع :روزنامه کیهان
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