توگو
گف 
جناب شفیعی سروستانی! یکی از
مهمترین شاخصههای جامعه منتظر ،حرکت
مردم آن جامعه در مسیر تحقق شرایط
ظهور است ،چرا باید امام زمان«عج» را
بشناسیم؟
ً
ســؤال مهمــی اســت ،حتمــا میدانیــد کــه در
روایــات دینــی بیــش از همهچیــز بــه معرفــت و
شــناخت امــام معصوم«علیهمالســام» توصیــه
شــده اســت ،حتــی در زیــارت ائمــه هــدی نیــز
بــه ایــن مســئله تأ کیــد شــده کــه پیــش از زیــارت
تدبــر کنیــم کــه در حــرم و بــارگاه چــه کســی قــرار
داریــم .در زمــان غیبــت امــام زمان«عــج» کــه
مــا در ایــن عصــر زندگــی میکنیــم ،شــناخت
امــام غایــب از نظرهــا بیــش از همیشــه اهمیــت
دارد و اولیــن و مهمتریــن وظیف ـهای کــه هــر
شــیعه منتظــر بــر عهــده دارد ،کســب معرفــت
نســبت بــه وجــود مقــدس امــام و حجــت زمــان
خویــش اســت ،چنانچــه در روایــت از ائمــه
معصومین«علیهمالســام» آمــده اســت« :هرکس
بمیــرد و امــام زمانــش را نشناســد به مــرگ جاهلی
مــرده اســت ».بنابرایــن فلســفه انتظــار ،شــناخت
امــام عصر«عــج» اســت ،شــناختی کــه مــا را بــه
شــناخت خــدای متعــال و اهــداف آفرینــش
رهنمــون میکنــد.
و این شناخت و کسب معرفت حق امام
زمان «عج» چگونه حاصل می شود؟

دکتر امساعیل شفیعی سروستاین در گفتوگو با نشریه حرم:

مهمترینویژگیدورانمعاصر
جوانانمنتظر است
[ملیحهپژمان]
نهــم ربی ـعاالول ،پــس از شــهادت امــام حســن عســکری«ع» ،امامــت امــام عصــر
«ارواحنــا فــداه» آغــاز شــد .ایــن موضــوع در حقیقــت آغــاز دورهای حیاتــی و مهــم در تاریــخ تشــیع
یشــود .همزمــان بــا فــرا رســیدن ســالروز آغــاز امامــت مهــدی موعــود فرصــت را مغتنــم
محســوب م 
شــمردیم تــا دربــاره جایــگاه شــناخت امــام عصر«عــج» ،والیتمــداری و دشمنشناســی در عصــر
غیبــت و چگونگــی حرکــت در مســیر تحقــق ظهــور امــام غایــب از نظرهــا ،بــا دکتــر اســماعیل شــفیعی
سروســتانی کــه ســالهای عمــر خویــش را در وا کاوی فرهنگ انتظــار و مهدویت گذرانده مصاحبهای
کنیــم کــه ماحصــل آن را میخوانیــد.
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مطالعــه روایــات دینــی و کتــب مرجــع مرتبــط بــا
مهدویــت اولیــن مرحلــه اســت ،امــا بایــد توجــه
داشــته باشــیم کــه معرفــت حقیقــی بــا مطالعــه
صــرف حاصــل نمیشــود ،بلکــه انســان منتظــر
بایــد وجــود خــودش را از قرارگرفتــن در بدیهــا
نهــم از وظایــف
محفــوظ نگــه دارد ،و البتــه ای 
شــیعه اســت کــه از خصایــص ناپســند دوری کنــد
و مراقــب اخــاق و فطــرت خــود باشــد .تهذیــب
نفــس و دوری از گناهــان و اعمــال ناشایســت از
مهمترین ارکانی اســت که بنا بر قول شــیخ مفید
یشــود .شــاید ایــن
زمینهســاز ظهــور حضــرت م 
ســؤال پیــش بیایــد کــه از کجــا معلــوم آقــا صاحب
الزمان«عــج» چــه چیــزی را از مــا میخواهنــد؟
در پاســخ بــه ایــن ســؤال بایــد بگویــم رضایــت و
خشــنودی امــام در چیــزی جــز آنچــه کــه در قــرآن
کریــم و یــا در کلمــات رســولاهلل«ص» یــا ســایر
ائمــه هدی«علیهمالســام» بــه آن اشــاره شــده
نیســت .مــا میتوانیــم بــا مراجعــه بــه مراجعــی
هماننــد مکارماالخــاق کــه از امــام ســجاد«ع»

