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عالمه حسن زاده آملی پاسخ می دهد

اگر مقوله غيبت و ظهور حضرت به طور دفعی و بدون هيچ زمينهای واقع شود، مسلماً جوامع بشری تاب این تحول شدید را

نخواهد داشت. بدین علت حکمت الهی مقتضی تدریجی بودن این اتفاق عظيم است.

گزارش  باشگاهبه  معارف  خبرنگار 

با جمعی از1380،اوایل روزهای سال خبرنگاران

دوستـــان عازم شهر مقدس قـــم شدیم در ایام

حضور در قم با محقق بزرگواری آشنا شدیم که در

مورد ظهور و نشانههای آن تحقيقات گستردهای

جالب روایی  استداللهای  با  و  بود  داده  انجام 

نکات نزدیک است   بسيار  که ظهور  بود  معتقد 

علمی سخنان ایشان، هر شنوندهای را به تفکر

وامیداشت و قضيه فراتر از یک ادعای احساسی و بیبنيان بود تا این که در همان ایام توفيق، یارِ جمع

دوستان شد و در صبح یک روز بهاری موفق به حضور در بيت عالمه حسنزاده آملی (حفظه هللا تعالی)

شدیم و از نزدیک این دانشمند گرانقدر را زیارت کردیم داستان چگونگی حضور در محضر ایشان و ساعتی

که در خدمت معظم له بودیم خود جریانی شيرین و درسآموز است که وقت مستقلی برای بيان میخواهد

که در این مقاله مختصر نمیگنجد.

اما آنچه باعث شد آن جلسه برای این حقير بهیادماندنی و سرنوشتساز شود مطرحشدن ماجرای تحقيق

برادر محققمان در مورد ماجرای ظهور و نشانههای آن بود آن طلبه فاضل به تفصيل موضوع را برای حضرت

عالمه شرح دادند و ایشان باادب و حوصله مثال زدنی به دقت به سخنان ایشان گوش دادند همه دوستان

قبال مسائل مطرحشده در  را  تا عکسالعمل عالمه حسنزاده  حاضر در جلسه لحظهشماری میکردند 

پایان سخنان برادر بزرگوار، استاد لحظهای تأمل کردند و سپس با خنده شيرین و از  مشاهده کنند بعد 

معناداری به جمع نگاه کرده و با آن لهجه شيرین فرمودند خالصه عرایض حضرات این است که میخواهيد

بفرمایيد که ظهور حضرت نزدیک است؟ با تأیيد دوستان ایشان فرمودند:

اگر بــــگویم ظــــهور اتفـــاق افتـــــاده چه؟

همه جا خوردیم. اصالً انتظار چنين مطلبی را از ایشان نداشتيم همه مات و متحير این سخن ایشان بودیم و

نمیدانستيم چه بگویيم؛

عالمه که متوجه تحير جمع شده بود بابيانی حکيمانه اینگونه مطلب را توضيح دادند برای توضيح مطلب باید

مثالی بيان شود پروردگار متعال قواعد عالم ملکوت را نظير و شبيه قواعد عالم ملک قرار داده و عالم تکوین را

منطبق با عالم تشریع خلق کرده تا بشر با پی بردن به اسرار و قواعد عالم ملک و تکوین، پی به اسرار
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ملکوت و تشریع ببرد و از این هماهنگی و شباهت حکمتهایی  استفاده کند یکی از این قواعد مسلم و

عمومی طبيعت، تدریجی بودن تحوالت میباشد فیالمثل حرکت وضعی زمين و در پی آن طلوع و غروب

خورشيد یک فرایند تدریجی است اگر خورشيد به یک باره در آسمان زندگی مادی و طبيعی طلوع یا غروب

کند در روند حيات اختالل ایجاد میشود و هيچ موجود زندهای قادر به تطبيق خود با تغيير وضعيت نور در

ميدان حيات نخواهد بود و نظم زندگی به هم میریزد.

خورشيد باید به تدریج غروب و طلوع کند تا موجوداتِ تحت تأثير خورشيد بتوانند خود را با تغييرِ رخ داده تطبيق

کرده و حيات به چرخهی نظم خود ادامه دهد نظير همين اتفاق نيز در حيات معنوی و ملکوتی بشر، در حال،

اتفاق افتاده است.

عالمه بزرگوار در توضيح این مطلب فرمودند :

امام معصوم، خورشيد آسمان حيات معنوی بشر است و طلوع و غروب ایشان در صحنه حيات بشر تابع

قواعدی شبيه قواعد طبيعی خورشيد است اگر مقوله غيبت و ظهور حضرت به طور دفعی و بدون هيچ

زمينهای واقع شود، مسلماً جوامع بشری تاب این تحول شدید را نخواهد داشت.

بدین علت حکمت الهی مقتضی  تدریجی بودن این اتفاق عظيم است با بررسی تاریخ حيات بابرکت حضرت

در ميابيم که این اتفاق در مورد غيبت حضرت واقع شده است غير از اینکه حيات سه امام همام قبل از امام

عصر(عج) تقریباً به حالت غيبت بوده و نوعی تمرین برای شيعيان برای زندگی مومنانه بدون ارتباط فيزیکی با

امام بود.

غيبت حضرت به دو مرحله غيبت صغری و کبــــــری تقسيم می شود مرحله غيبت صغری به مثابه آماده

کردن مردم برای غيبت اصلی و طــــــوالنی حضرت بوده است.

همين حکمت در دوران ظهور حضرت هم رعایت خواهد شد بشری که در طول صدها سال در دل ظلمت

زندگِی بدون حاکميت فرهنگ توحيـــــدی-والیــــــی نشو و نما پيداکرده ظرفيت تحمل ناگهانی نور وجودی

که به تعبير قرآن زمين را اشراق میکند "اشرقت االرض بنور ربها..." را ندارد لذا باید واسطه در این بين وجود

داشته باشد بدین معنا که مجالی برای تجلی نور ایشان در وسعتهای محدود به وجود آید، که مردم بتوانند

خود را برای حضور آن مقام رفيع آماده کنند.

سپس آن عارف روشنضمير تأملی کرده و با قاطعيت، جمالتی فرمودند که باعث شد جمع حاضر به وجد

آمده و طوفانی از شادی و سرور در دل و جان حضار پدید آید؛

و آن از این قرار بود :

قرائن و شواهد نشان میدهد انقــــالب اســـالمی و نــــظام مقـــــدس جمهـــــوری اســـــالمی ایران

ظهور صغرای حضرت بقيه هللا االعظم و بين الطلوعين حکومت جهانی امام زمان ارواحنا فداه میباشد.

آنگاه این مژده بزرگ را بيان مثالهایی شرح دادند ایشان فرمودند:

مثالً این مراسمات عبادی و معنوی را ببينيد روزی در همين شهر قم، اگر چند طلبه به صورت انفرادی و با

هزینه شخصی چند روزی اعتکاف میکردند، میگفتيم الحمدهللا معنویت در حوزه پيشرفت کرده ولی اکنون

میبينيم چند هفته قبل از ایام اعتکاف شاهد جوانانی هستيم که چندین شبانهروز و در سختترین شرایط
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و با کمترین امکانات در مساجد و حرمها معتکف میشوند و عمده هدف خود را خودسازی برای آمادگی

ظهور اعالم میکنند مگر در ایام رژیم گذشته عموم مردم از معارف اهلبيت و ادعيه ایشان این قدر اطالع

داشتند!؟

در روز عرفه در غير صحرای عرفه شاید خواصی پيدا میشدند که دعای عرفه سيدالشهدا را با آن مضامين

بلند و عرشی را قرائت میکردند؛ اما اکنون چه؟ از ظهر تا عصر عرفه، مساجد، حرمها و خيابانهای اطراف و

رسانهها بسيج میشوند تا ميليونها انسان اعم از نوجوان و جوان و پير و زن و مرد و عامی و عالم در کنار

هم نشسته و با ناله و تضرع، این دعای به این حجم را قرائت میکنند، اینها فرج امام زمان نيست، پس

چيست؟

زمانی بر این ملت گذشت که حتی در ميان خواص کمتر کسی پيدا میشد که بتواند قرآن را از روی مصحف،

به درستی قرائت کندتا چه رسد به درک معانی و معارف قرآن اما اکنون میبينيم که در سراسر کشور دهها

آیا اینها هزار حافظ و قاری قرآن تربيتشدهاند که به دنبال درک حقائق قرآن و عمل به آنها هستند، 

جلوههای ظهور نيست؟ 

به مردم  اقـــــبال  و جمـــکران،  احيـــاء مهدیهها  و شهادتها،  راهپيماییها، جهـــادها  نمـــاز جمعهها، 

دعـــــای ندبــــه و... همه و همه نشان از یک خيزش عظيم و تحولی بیسابقه در تاریخ تشيع و همه

جلوههایی از ظهور صغری است.

انقـــــالب اســـــالمی ایـــــران

ظهـــــور برنامهای، شخصيـــــتی و حقــــوقی حضرت مهـــــــدی موعـــــود(عج) بوده و  ظهــور جهانی و

اصلی حضرت، ظهـــور شخصی و حقيـــقی ایشــان میباشد هر کس هر کاری میخواهد در دوران ظهور

انجام دهد االن شروع کند چون وقتش فرا رسيده و زمينهاش از هر جهت آماده است./س

منبع: کانون مهدویت دانشگاه فردوسی مشهد
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