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 امام کائنات 

  

 : ۀ خاکیز کرجهانی فراتر ا

قرآن   ۀآی  ۱۵۰که حدود  طوریاست به  تاکید شدهبسیار    ، نجوم و رصد کواکب  مِعلبه  در قرآن  

و به طرق مختلف ما را   در مورد ستارگان و نجوم است. قرآن اشارات بسیاری در این مورد دارد

»فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ  فرماید:  می   سوره واقعه  7۵  ۀمثالً در آی  دهد؛به عظمت این موضوع توجه می

سوگند به مواقع نزول ستارگان )یا آیات کریمه قرآن(. ؛ »النُُّجُومِ؛ وَإِنَُّهُ لََقسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِیمٌ«

 «و این سوگندی است بسیار بزرگ، اگر بدانید!

لَخَلْقُ السَُّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَکْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَُّاسِ وَلَكِنَُّ  »  فرماید:می  سوره غافر  ۵7  ۀهمچنین در آی

یَعْلَمُونَ« لَا  النَُّاسِ  بشر  البته خلقت آسمان »  ؛أَکْثَرَ  از خلقت  مهمتر  و  بزرگتر  بسیار  زمین  و  ها 

 « کنند.است و لیكن اکثر مردم این معنا را درک نمی

یافته و  آمار  ما  این  به  از عظمتِکمک میهای علمی  به بخشی  تا  پِآفرینش آسمان  کند  ی  ها 

شود؛ ها در فضا بسیار متفاوت است و همه چیز بر مبنای سال نوری سنجیده میببریم؛ مقیاس

نور   ثانیه    برکیلومتر    هزار  ۳۰۰سرعت  یک  در  نور  یعنی  است؛  زمین    هفتثانیه  دور  به  دور 

درمی را  ماه  تا  زمین  فاصله  و  می   ۵/2  مدت  چرخد  میثانیه  بر  و  از  رود  یكی  زمین  گردد. 

است.   میلیونیوم خورشید  یک  و  هزارم مشتری  و یک  است  راه شیری   ۹۰سیارات کهكشان 

دانیم چیست. کهكشان راه  دهد که ما اصال نمیدرصد جرم کهكشان را ماده سیاه تشكیل می

دارد  ۴۰۰تا    ۱۰۰  شیری معمولی و    میلیارد ستاره  راه شیری یک ستاره  در کهكشان  خورشید 

از مادچهار  بشر فقط  و    است تمام این  شناسد.کیهان و هستی را می  ۀتشكیل دهند  ۀدرصد 

است گسترش  و  بسط  حال  در  گرفتن    ۱۴۰۰قرآن  و    هستی  فاصله  مورد  در  پیش  سال 

 .صحبت کرده است یكدیگر ها از ستارهها و کهكشان
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این عظمت از ذکر  به محاجه  ،قرآن پس  را  آی)مباحثه( می  ما  در  و  الرحمن    ۳۳  ۀطلبد  سوره 

ا »یَا مَعْشَرَ الْجِنُِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنُْفذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَُّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانُْفذُوا لَ  فرماید:می

ها و زمین بگذرید،  توانید از مرزهای آسمانای گروه جنُّ و انس! اگر می؛ »ونَ إِلَُّا بِسُلْطَان«تَنُْفذُ

 «توانید، مگر با نیرویی )فوق العاده(!پس بگذرید، ولی هرگز نمی
 

 امامِ کائنات:

  ای که همواره ذهن بشر را درگیر خود کرده است این است که آیا بجز انسان، موجوداتِنكته

هم   دیگری  و  )هوشمند(  است  مثبت  سوال  این  به  روایات  پاسخ  دارند؟  وجود  هستی  در 

ها فرماید: »در ستارهاند. امیرالمومنین میبیت تعداد آنها را اَلف اَلف )هزار هزار( ذکر کردهاهل

 (۹۱، ص ۵۵)بحار االنوار، ج  ی مانند شهرهای شما وجود دارد.«یشهرها

خداوند خودش را معطل ما نكرده و مخلوقات  اند. پس  یعنی آن موجودات به تمدن هم رسیده 

نكت اما  دارد.  انسان  ۀفراوانی  است که  این  بر    اشرفِ  ، کلیدی  که  یعنی بشری  مخلوقات است. 

 ۀصفات اهلل باشد. نمون  گاهِتجلی  هروی این زمین ساکن است، تنها موجودی است که الیق شد

 .ت است تمام کائنا امام است و این امام، امامِ ،کامل این تجلی

اهل به  شهادت  هنگام  عدیله  دعای  علیهمدر  زمان  بیت  امام  مبارک  نام  به  وقتی  السالم، 

میمی عرضه  الْقآئِمُداریم:  رسیم،  الْخَلَفُ  الْحُجَّۀُ  الَّذى  »...ثُمَّ  الْمُرجَى  الْمَهْدِىُّ،  بِبَقائِهِ    الْمُنْتَظَرُ 

سپس فرزند خلف او حجت  ؛ »، وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمآءُ...«الْوَرىبَقِیتِ الدُّنْیا، وَبِیمْنِهِ رُزِقَ  

مایمنتظَ  قائم  آن  مهدى  او  ۀر  بقاى  به  که  او  ،امیدى  برکت  به  و  مانده  باقى  روزى    ،دنیا  خلق 

 « زمین و آسمان پابرجا مانده...  ، خورند و به وجود او 

ها آن که از تصور ما خارج است، تمام این  عظمتِ  ۀها و زمین ذکر کردیم با همآنچه از آسمان

اهلل عجل  زمان  امام  وجود  خاطر  علیه  فرجه  به  رضا  امام  از  زمین است.  آیا  پرسیدند:  السالم 

از حجت مى اندازۀ    زمین  اگر»  ند:فرمودحضرت  شود؟  خالى  ببه  از حجت  هم ریک چشم  زدن 

 (۳۱۱، ص ۱ اى، جترجمه کمره ،النعمۀ)کمال الدین و تمام   «.درَاهلش را فرو بَ ،خالى شود
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 کلیدِ ظهور: 

وجودِ خاطر  به  کائنات  و  هستی  این  تجلی  ارزش  که  کسی  است.  امام  یعنی  کامل  گاه  انسان 

شناخته شود. از یک مورچه کوچک    ،او   خلقِ  ۀاهلل است و خداوند اراده کرده تا به واسط  صفاتِ

دارند. با این حال این   فرجه تا روح القدس، دار و ندار خود را از برکت وجود امام زمان عجل اهلل

در دستِ   ،امام کلید ظهور  یعنی  است؛  ما شیعیان  به  وابسته  که ظهورش  است  مظلوم    چنان 

معطلِ و  درگیر  کائنات  تمام  زندگی  ماست.  این  درگیر  را  ما خود  و  کرده   ماست  و  حیوانی  ایم 

 امام نیستیم. اصالً متوجه شأن و جایگاهِ

شناسند و در این بین تعداد کمی از این شیعیان،  امام زمان را می  ،در کلِ زمین تنها شیعیان

آنها توجیه هستند و می  ۱2  ۀشیع از  بسیار کمی  تعداد  اما متاسفانه  فهمند که امامی هستند 

و   است  غیبت  در  زمانشان  از   یاری  دستِحضرت  امام  خیلی  است.  کرده  دراز  آنها  سوی  به 

را   امام  دیگر  باشند،  داشته  درخور  ماشینی  و  خانه  و  میلیونی  درآمد  و  حقوق  اگر  شیعیان 

دنیای  نمی از  فهمی  اصالً  زیرا  از خواهند،  شیعیان  پس  ما  که  درحالیست  این  ندارند.    ، ظهور 

 . كِشیمظهور را به دوش ب سازی و تحققِ زمینه م که باید رسالتِقومی هستی

زمان خود   یهود بر مردمِ  سوره بقره( در مورد فضیلت دادنِ  ۴7ۀ  آی  قرآن در آیات مختلف )مثالً

بودن[ صحبت می زمینه  قومِ  ۀواسطه]ب اما هنگامی که  ساز  شكنی کردند، عهد  ،یهودقومِ  کند 

می تغییر  هم  خدا  آنها  خطاب  و  میکند  لعن  مورد  را  در  موضوع  این  صدق    شیعیانکند.  نیز 

یعنیمی به   کند؛  یاریِ  ماخداوند  امر  در  اگر  نیز  ما  است.  نداده  امضا  سفید  خدا    ولیِ   چک 

 شویم.یاری امام محروم و مبغوض خدا می تِل یانگاری کنیم، از فضعهدشكنی و سهل

الَُّذِینَ آمَنُوا    کند:گونه بیان میسوره مائده ویژگی منتظران را این  ۵۴در آیه    وندخدا أَیُُّهَا  »یَا 

الْمُؤْمِنِ  بَِقوْمٍ یُحِبُُّهُمْ وَیُحِبُُّونَهُ أَذِلَُّۀٍ عَلَى  ینَ أَعِزَُّۀٍ عَلَى  مَنْ یَرْتَدَُّ مِنْكُمْ عَنْ دِینِهِ فَسَوْفَ یَأْتِی اللَُّهُ 

فِ یُجَاهِدُونَ  وَاللَُّهُ  الْكَافِرِینَ  یَشَاءُ  مَنْ  یُؤْتِیهِ  اللَُّهِ  فَضْلُ  ذَلِکَ  لَائِمٍ  لَوْمَۀَ  یَخَافُونَ  وَلَا  اللَُّهِ  سَبِیلِ  ی 

عَلیم« »وَاسِعٌ  آورده ؛  ایمان  که  بازگرددای کسانی  آیین خود  از  از شما،  )به خدا   اید! هر کس 

دوست دارد و آنان )نیز( او را دوست  آورد که آنها را  رساند(؛ خداوند جمعیُّتی را میزیانی نمی

و در برابر کافران سرسخت و نیرومندند؛ آنها در راه خدا جهاد   دارند، در برابر مؤمنان متواضع
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کنند و از سرزنش هیچ مالمتگری هراسی ندارند. این، فضل خداست که به هر کس بخواهد  می

 « ست.دهد و )فضل( خدا وسیع و خداوند دانا)و شایسته ببیند( می

گرفته فاصله  نگاه  این  از  دیدیم  اگر  بسنجیم؛  آیه  این  معیارهای  با  را  مدام خودمان  ایم،  باید 

خدا    ۀتوجیه و متوجه نقش  ،عنوان قوم نشان شدههیعنی کار و مسیرمان اشتباه است. ما باید ب

خود باشیم، زیرا خدا بخشی از بار و مسئولیت ظهور را بر دوش مومنان گذاشته است. خدا کار  

 . کند، ما نیز باید کار خود را بكنیمرا می
 

 : استهمه چیز مهیّ

خورد. شیطان خدا بازی می   رود. شیطان نیز در پازلِهستی بسیار دقیق پیش می  تكاملِ  یرِسِ

مفلوکی وسیلهموجود  را  او  خدا  که  غیر  ست  از  مومنان  شناخت  و  انسان  آزمایش  برای  ای 

ی بر مومنی که به حبل اهلل چنگ  مومنان قرار داده است. شیطان در کارش وارد است اما تسلط

 های شیطان و جنودش نباید ما را نگران کند، زیرا در نهایتکدام از تالشزده است ندارد. هیچ

های اینترنتی که در  فرستند یا ماهوارههای متعدد که آنها به فضا میها و ماهوارهحتی رسانه

 مام زمان است. های ظهور ا زمینه ای برای محقق شدنِراه است، همه وسیله

بیت. به شرطی که ما به  اهل معرفی عقالنیتِ معرفی تشیع به جهان است، قرنِ جدید، قرنِ قرنِ

کنیم. استفاده  آن  از  علیه  درستی  صادق  میامام  اللُّه ُ یند:  فرماالسالم  مَدَّ  قامَ  إذا  قائمَنا  »إنُّ 

)ال( حتُّى  وأبْصارِهِم،  أسْماعِهِم  فی  لِشیعتِنا  یُكلِّمُهُم عزُّوجلُّ  بَریدٌ،  القائمِ  وبینَ  بینَهُم  یكونَ 

مكانِهِ.« فی  وهُو  إلیهِ  ویَنظُرُونَ  »فیَسْمَعونَ،  و    قائمِ؛  پا خیزد، خداوند چشم  به  که  هنگامی  ما 

چنان  شیعیانِ  گوشِ را  با   ما  دور  راه  از  نباشد؛  پیک  و  پیام  به  نیازی  که  سازد  شنوا  و  بینا 

 (2۴۰، ص ۸ اصول کافی، ج)« شنوند.او را می بینند و سخنانِاو را می ،گویدپیروانش سخن می

امروز اما  نداشتند  احادیث  این  از  را درک می   ،در گذشته مردم هیچ درکی  از    .ندکنکامالً آن 

دیگر حدیثی  در  صادق  که  امام  شده  شود، »  فرمودند:  نقل  االمر  صاحب  به  منتهی  کار  چون 

تعالی پستی بلندیخدای  و  را  ها  و  های زمین  منزلبرابر کند  به  او  نزد  ،  دست شود  کفِ  ۀ دنیا 

 ( 67۴ ، ص2 ، جکمال الدین) «؟بیند مویی باشد آن را نمی در کف دستشاگر یک از شما کدام
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های آینده بسیاری وجود دارد که بشر در سال   فراوان است. حتی روایاتِ  ، از این دست روایات

جهان را به سمتی   ،هوش مصنوعی   گذرد قدرت گرفتنِیمعنی آنها را خواهد فهمید. هرچه م

 اند.هم شبیههبسیار ب ،برد که اتفاقات با روایاتمی
 

 یک قدم مانده: 

امام دارد. این امام برای   ،یری که گفته شد این است که کائنات به این عظمتور از این سِمنظ

میجامعه  ،ظهور مقدماتِای  باید  که  جامع  خواهد  این  اگر  کند.  فراهم  را  ساز هزمین  ۀظهور 

نمی  برداشته  قدم  اولین  نباشد،  پشتِ   شودتوجیه  دومینو  مانند  بعدی  موارد  اتفاق   سرِ  تا  هم 

معتقدیم آن   ما  اگر  وارد صحنه شویم؛ دیگر   سازِهزمین  ۀجامعبیفتد.  باید همه  ظهور هستیم، 

 خوابیدن و تنبلی نیست. وقتِ

امام زمان به دنیا کامالً بستر به وجود آمده است. این عرصه شدنی است و امروز این    معرفی 

  سپس   و  دید  نیاز به آموزش دارد؛ پس باید آموزش   ،هاعرصه  ای( مانند بسیاری از)جنگ رسانه

وارد این عرصه شویم. باید آموزش دید و قواعد جنگی این عرصه را آموخت. اما نباید در این 

 ها هضم شد؛ بلكه باید تاثیرگذار بود.رسانه

می مبادا خسته ش کاری  را مسخره وید! دشمن  این مسیر خسته شوید. شما  در  که شما  کند 

اما این را    اندرسانه  ها خدایانِبرند. صهیونیستدفاع از حق را برایتان باال می   ۀکنند. هزینمی

ایم. ما در یک قدمی چشمه هستیم. مانند فردی که  کار را انجام داده   بدانید ما هم بخش اصلیِ

دیگر   ۱۰۰ و  شده  تشنه  و  رفته  راه  پیاده  بیابان  مسیر  در  بدبختی  و  سختی  در  کیلومتر 

جا همراهش را تحمل کند. حاال وقتی به یک قدمی چشمه رسیده، همان وسایلِ توانند وزنِنمی

 ایم اما امروز که زمانِو هزاران شهید داده خورد. ما جنگ اصلی را انجام دادهنشسته و آب نمی

دست  برداریبهره نشستهاز  است،  مغلوبِ  رنج  رسانه هجمه  و  شده های  دچار   و  ایمای 

شده اینجا شیعهخودتحریمی  با سكوتِ   ۀخانایم.  نباید  است،  زمان  دهیم  امام  اجازه  بار    خود 

 کشور را به دست بگیرند. كانِسُ ،دیگر افرادی که لیاقت ندارند

 شود و تاسیاسی است که تا حكمرانی درست نشود، جامعه درست نمی مهدویت این فهمِ اصلِ
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بیاید، پس  امام زمان به خودی خود   جامعه درست نشود، ظهوری در کار نیست. اگر قرار بود 

انتظار است؟یک    ، چرا  شده  ذکر  زمینه  عمل  باید  فراهم  ما  را  زمینه  چرا  پس  کنیم؛  سازی 

جانِنمی حفظ  اصلی  کنیم؟  از  یكی  زمان  زیرا  امام  است  ظهور  به  رسیدن  برای  مسائل  ترین 

خود دفاع کند.   امام زمان وجود دارد؛ پس شیعه باید بتواند از امام زمانِ  ترس از کشته شدنِ

های اگر این عَلَم را زمین بگذاریم، نسل  .به همین دلیل شیعه باید قدرت و نفوذ داشته باشد

 بعد ما را لعن خواهند کرد. 

گویم ما در یک قدمی ظهور هستیم؛ اگر حواسمان جمع نباشد، فقط جمهوری  اینجاست که می

و    خوردلطمه می   فرجه  امام زمان عجل اهلل  انقالب و ظهورِ   بلكه مسیرِ  ،خورداسالمی ضربه نمی

 افتد.ظهور عقب می

طور  ناپذیر. همانطلبانه و خستگیریزی کنیم؛ صبورانه، حقآخر برنامه   باید برای این یک قدمِ

قرار است سرزنش شویم   ،«وَلَا یَخَافُونَ لَوْمَۀَ لَائِمٍ»:  فرمایدمی   ه مائدهسور  ۵۴آیه    درخداوند    که

ه ظهور  . ما باید کار خود را بكنیم. باید آماده باشیم که هر لحظداین مسائل ش  نباید درگیرِ  اما

 شكل گرفت، توانمندی و مهارت الزم را داشته باشیم. فرجه امام زمان عجل اهلل
 

 به امید ظهور موالیمان که صد البته نزدیک است. 
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