نقــل شــده اســت بــه ویژگیهایــی کــه امــام
زمــان از مــا انتظــار دارنــد ،واقــف شــویم.
با توجه به اینکه در سالروز آغاز امامت
امام عصر«عج» قرار داریم ،چطور میتوانیم
ضمن تجدید عهد با حضرت ،پیوند
خودمان را با ایشان محکم کنیم؟
اول از همــه اینکــه بــه یــاد امــام زمان«عج» باشــیم،
در هــر لحظــه و ســاعت از زندگــی بــرای تعجیــل در
فــرج حضــرت دعــا کنیــم ،چــرا کــه تدبــر در فرهنــگ مهــدوی
تجدیــد عهــد بــا امــام زمان«عــج» اســت ،مرحلــه بعــدی حفــظ و تقویــت پیونــد قلبــی بــا امــام
ً
عصــر و تجدیــد دائمــی عهــد و پیمــان بــا آنحضــرت اســت کــه اتفاقــا یکــی دیگــر از وظایــف مهم
شــیعه در عصــر غیبــت برشــمرده میشــود ،چنانکــه در روایــات متعــددی امامــان مــا شــیعیان
خــود را بــه تجدیــد عهــد و پیمــان بــا امــام زمــان ســفارش کردهانــد و از آنهــا خواســتهاند کــه در
آغــاز هــر روز و بعــد از هــر نمــاز واجــب ،دعــای عهــد بخواننــد .و نکتــه ســوم کســب آمادگیهــای
نظامــی و مهیاکــردن تســلیحات مناســب هــر عصــر ،بــرای یــاری و نصــرت امــام غایــب اســت کــه
از آن بــه عنــوان رمــز شــیعه یــاد میشــود و شــیعه واقعــی بایــد در هــر لحظــه بــرای یــاری امــام
خویــش آمــاده باشــد ،چــرا کــه زمــان ظهــور حضــرت مشــخص نیســت.
در باب شناخت حضرت مهدی«عج» و رسیدن به معرفت حق ایشان ،بصیرت و
دشمنشناسی از گامهای مهم محسوب میشود .از نگاه شما چه نکاتی در این
زمینه قابل طرح است؟
بــه نکتــه خوبــی اشــاره کردیــد ،در فرهنــگ اســامی ،جهــان عرصــۀ تقابــل و همــاوردی دو
والیــت اســت ،والیــت خــدا و دوســتان او از یکســو و والیــت شــیطان(طاغوت) از ســوی دیگــر و
بــا توجــه بــه ایــن نگــرش بــوده کــه در آموزههــای اســامی بــه نقــش والیــت در زندگــی انســانها
توجــه ویــژهای شــده و همــه اهــل ایمــان موظــف شــدهاند کــه از یــک ســو ،ســر در گــرو والیــت
حــق و پیــروان آن داشــته باشــند و از ســوی دیگــر از والیــت شــیطان و پیــروان او بیــزاری بجوینــد
و ایــن همــان حقیقــت تولــی و تبــری اســت کــه در مکتــب تشــیع اینهمــه بــر آن تأ کیــد شــده
اســت.
بنابرایــن میتــوان گفــت از آنجــا کــه عصــر حاضــر ،عصــر امامــت و والیــت امــام زمان«عــج»
اســت ،مــا از یکســو وظیفــه داریــم بــه ریســمان والیــت مهــدوی چنــگ بزنیــم و همــه مناســبات
فــردی و اجتماعــی خــود را بــر اســاس خواســت ایشــان ســامان بدهیــم و از ســوی دیگــر از پیــروی
و همراهــی دشــمنان حضــرت دوری کنیــم .جهــان امــروز درگیــر فرهنگهــای برخاســته از
اومانیســم ،سکوالریســم و لیبرالیســم غربــی اســت کــه بــا خــوی اســتکباری در پــی حاکمیــت
ً
بــر سرتاســر جهــان اســت و چنیــن فرهنــگ و اندیش ـهای قطعــا در تقابــل جــدی بــا فرهنــگ
والیتمحــور شــیعی و آرمانهــای آن اســت و ایــن مــا شــیعیان هســتیم کــه بایــد بــا فرهنــگ
غنــی مهــدوی مقابــل ایــن افــکار و نگاههــای منحــط بایســتیم.
و سؤال آخر اینکه به نظر شما مهمترین ویژگی آخرالزمان که در جهان اسالم و شیعه
بیش از همه به چشم میآید چیست؟
مهمتریــن ویژگــی در ایــن عصــر ،جوانان منتظر هســتند .یاران حضــرت مهدی«عــج» در آخرالزمان
جوانــان پــاک و بــا ایمانــی هســتند کــه بــرای ترویــج فرهنــگ مهــدوی ،صیانــت از دیــن و پاســداری
از حریــم آلاهلل تــاش میکننــد .جوانانــی کــه مصــداق عینــی آنهــا همیــن شــهدای مدافــع حــرم
هســتند کــه بــا احســاس وظیفــه در برابــر مــوج هجمههــای دشــمنان بــه دیــن و ســاحت اهــل
بیت«علیهمالســام» فرســنگها دورتر از وطن ،در ســوریه و عراق مقابل دشــمن ایســتادند و با نثار
جــان خویــش ،حقیقــت شــیعه و جانفشــانی بــرای زمینهســازی ظهــور حضــرت مهدی«عــج» را بــه
رخ دنیــا کشــیدند.
هفتهنامۀفرهنگی،اجتماعیو اطالعرسان ـ ــݡی
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زائر خارجی

زائری از سیرالئون:

امروزه ایران مرکز تشیع است
بــا توجــه بــه همجــواری بنیــاد پژوهشهــای اســامی آســتان
قــدس رضــوی بــا حــرم مطهــر رضــوی ،ایــن آســتان مقــدس
در طــول ســال میزبــان بســیاری از اســاتید ،پژوهشــگران و
محققــان اســامی و غیراســامی اســت کــه ضمــن حضــور در
ایــن بــارگاه منــور و کســب فیــض معنــوی از گوشهگوشــه
اماکــن متبرکــه ایــن آســتان مقــدس نیــز بازدیــد میکننــد.
در حاشــیه بازدیــدی کــه جمعــی از اســاتید دانشــگاههای
آفریقایــی از بنیــاد پژوهشهــای آســتان قــدس رضــوی
داشــتند ،محمــد شــریف از کشــور ســیرالئون میگویــد :مدت
 4ســال در ایــران و شــهر مقــدس مشــهد تحصیــل کــردم و
حــس آرامشــی کــه از زندگــی در شــهر مشــهد تجربــه داشــتم،
در هیــچ کجایــی نداشــتم.
وی بیــان میکنــد :زندگــی کــردن و حضــور در ایــن شــهر
مذهبی آرزوی بسیاری از شیعیان است و من تمام توفیقات
خــود را بــه برکــت همجــواری بــا این بــارگاه نورانــی میدانم.
ایــن دانشآموختــه جامعةالمصطفــی بــا بیــان اینکــه
متأســفانه هنــوز هســتند کشــورها و افــرادی کــه بــا مکتــب
نــاب اســام و اهــل بیــت عصمــت و طهارت«علیهمالســام»
آشــنایی ندارنــد ،ادامــه میدهــد :بیشــتر مردم آفریقا مســلمان
هســتند ،امــا نیــاز دارنــد کــه بیشــتر بــا آموزههــای اهــل
بیت«علیهمالســام» و بویــژه ســیره حضــرت رضــا«ع» آشــنا
شــوند ،بــرای دســتیابی بــه ایــن امــر نیــاز اســت کــه آثــاری بــا
محوریــت یــاد شــده تولیــد و بــه ایــن کشــورها ارســال شــود.
وی تأکیــد میکنــد :امــروزه ایــران مرکــز تشــیع اســت و بــه
لحــاظ علمــی و فرهنگــی بســیار رشــد کــرده و همــه اینهــا بــه
برکــت ایمــان بــه خــدا و توســل بــه اهل بیت«علیهمالســام»
حاصــل شــده اســت .شــریف میافزایــد :بســیاری از شــیعیان
از اقصــی نقــاط دنیــا بــه شــهر مقــدس مشــهد و بــارگاه نورانــی
امــام رضــا«ع» میآینــد .هنگامیکــه در صحــن و ســرای
ایــن بــارگاه نورانــی قــدم میزنــم ،زائرانــی را میبینــم کــه از
ملیتهــا ،مذاهــب و قومیتهــای مختلــف بــه ایــن حــرم
مشــرف میشــوند تا حال بهتری داشــته باشــند و مشکالت و
خواستههایشــان را با امام رضا«ع» در میان بگذارند و ســبک
شــوند .وی میگویــد :نخســتین بــار کــه در اینجــا حضــور
یافتــم احســاس بســیار خوبــی داشــتم حســی کــه هی ـچگاه
و در هیــچ کشــوری آن را تجربــه نکــرده بــودم؛ از ایــن رو
عالقهمنــد شــدم کــه بیشــتر بــه ایــران ســفر کنــم.
وی میافزاید :خوشــبختانه در حال حاضر شــرایط همکاری
مــن بــا دانشــگاه فردوســی مشــهد فراهــم شــده و بــه عنــوان
اســتاد مدعــو در ایــن دانشــگاه مشــغول بــه تدریــس هســتم.
هفتهنامۀفرهنگی،اجتماعیو اطالعرسانـــــݡی
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