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 سخن آغازین
 

 
 به آسمان رود و کار آفتاب کند   پسر بوتراب کند، رگر نظ      ّ به ذر ه

 

           حاضترترین                                   دارند و او را هر چند غایب استت         و الفت     انس              خورشید پنهان                          چشم به راهان سپیده با آن

  ز                                  اینگونته استت کته منتظتران، ا    .        ستازند                                        یبانته او را روشتنایي راه ختویش متي                   بینند و حضور غا         حاضران مي

       امیتد    !                                                          برند و چنین جرعه نوش باده شوقند و سرمستت از صتهبای عشتق                                وجود آن آفتاب پشت ابر بهره مي

               اینتان، پتای     !                                                  حرکت است و بردیدگان مشتاق دلدادگان او، سرمه انتظار                    انگیزه آفرین تالش و           به آمدنش،

         دهنتد و                                         یني برای اطاعت عصتر حضتور قترار متي                                                      بندی به رضای موال را، که در سایه تقوا و پرواست، تمر

     ند.                                         و گتوش بته فرمتان او در هنگتام حضتور                                    فرمود منتظران ظهور در عصرغیبت   )ع(                   آنگونه که امام صادق

ُُ   ت   ن    ، امل «    عتتج »  نُُا      قائم       ة       شُُ          ويب ل     ط ُُ ِ     ف       وره هُُ   ظ     ل         رين     ظ  1    هُُوره     ف ظ             ل ُُ            و املط  ُُ            بتُُ        
                                    خوشتتا بتته حتتال شتتیعیان مهتتدی      ؛

   .                                                                                        آنان که در دوران غیبت او چشم انتظار ظهور اویند و در دوران ظهتورش سرستپردگان اوامتر او      «  عج »    قائم
                                 بخشتد، تتا در ستاختن فردایتي              امید مي                       ازد وبه زندگیها شور و س       ارور مي ت          تظران را ب ت              تظار، زندگي من     ذر ان ت ب

         انتظتار    .                                                 تالش و تحترك، ثمتره بتذر مقتدس انتظتار استت        .                                    روشن و سعادت بخش، سهیم و شریك باشند

                  هتا را در حتاالت                         کته انتواع دگرگتوني      «    عتج  »        مام زمان                                               حالتي است از ترکیب اعتقاد به مباني دین و والیت ا

              انتظتار هتم      ،             با این رویكرد  .    کند                    های اجتماعي ایجاد مي           ردی و تالش                                    قلبي، اندیشه و آمال انساني و رفتار ف

                   مقولته مهتدویت و     :                           از این روی مي تتوان گفتت    .                    هم آثار تربیتي دارد         رواني و                         اثر اخالقي هم اثر روحي و

                                                                          انتظار بخاطر دارای بودن ویژگي های خاص خود از توانمندترین عوامل رشد فتردی             روانشناسي      باالخص 

                                                                                     ول تتاریخ بتوده و هستت، از ایتن رهگتذر طترح صتحیح ایتن مقولته و بستط ایتن                                  و اجتماعي انسانها در ط

                                                                                               فرهنگ در سطح جوامع بدون تردید باعث شكوفائي هرچه بیشتر استعدادهای آحتاد افتراد خواهتد شتد و     

      ای از                              گفتت علیترغم تالشتهای عتده           بایتد    .        گشتاید                               سوی سعادت و تكامل انسان های مي                  راهي هموار را به

                                                                               اند انتظار را عامل رکود و سستي جوامع معرفي نمایند، روح تشنه بشر همتواره ستعي    ه                 مستشرقان که خواست

                                                                                                      کرده با تقویت روح انتظار در خود به زندگي معنا و مفهوم ببخشد و با این بینش متانع از گرفتتار شتدن در    

                انتظتار توجته                                                              بینیم در سه دهه اخیر غربیون نیز بتا رویكتردی وستیع بته                از اینرو مي  .       گي شود          رداب روزمر م

                                                           
 .147، ص43بحاراالنوار، ج 1



                                                گری، مستلله آخرالزمتان و جنتگ پایتاني ستعي                                     ردن مسائلي چون موعودگرائي، منجي                کرده و با مطرح ک

                                             باری انتظار فرایند یتك عقیتده استالمي کته       .                             خسته و به تنگ آمده بشر دارند       و روان                   در آرام کردن روح

                          ری در طتول ادوار تتاریخ                                          نتظار فصل مهمتي از خواستته هتای بشت              ست، بلكه ا                         فقط رنگ دین داشته باشد نی

                                                                                            است از همین جاست که باید گفت انتظار موعود و منجي یك الهام فطری است و علیرغم نظتر بعضتي از   

         داننتد،                                         و پدید آمتده از اوضتاع نابستمان متي                                                             مغرضان که انتظار را یك فكر وارداتي از ادیان یهود و نصارا 

                                              ي و باورهای مختلف دیني به آینده چشتم دوختته                   های متفاوت عقیدت                                 عموم مردم از دریچه انتظار با نگرش

                   انتظتار منجتي از     .                                                                               اند و روزی را امید دارند که رسالت های آسماني با همه اهدافشان در زمین محقق شوند

                                                                                       های غرب و هزاره اخیر و مختص به دین اسالم و مذهب شیعه نیست، ولي بایتد گفتت استالم بته         ورده آ  فر

                                                                              ذهب برتر با نظر وسیعتر و عمیقتتری بته ایتن مستلله نگریستته و بتا مطترح                                      عنوان دین خاتم و تشیع بعنوان م

                                                                                                      کردن تمام ابعاد و جوانب انتظار حقیقي سعي در انتقال این باور از محدوده ذهن به دنیتای واقعیتات کترده    

  ه                     را متولتد در آینتد                                                                                 از آینده به حال انتقال داده است تا علیرغم اعتقاد یهود و اهل ستنت کته موعتود          آنرا   و

                                                                                                دانند به رهائي بخشي بتاور آوریتم کته اکنتون هستت و ماننتد دیگتر منتظتران چشتم بته راه                        ای نامعلوم مي

                                هتدف بتزرگ ختود جامته عمتل                  دهتد بته                                     قق شرائطي است که به او امكتان متي                      رسیدن روز موعود و تح

                                   کته تمتام تتالش ختود را نمتوده             استت       فصتل        سته          مشتمل بر                            مجموعه ای که پیش روی شماست  .        بپوشاند

                           و منتابع متورد استتفاده             بنگترد     را                                                    انتظار از منظر ادیان، ملل، قرآن، سنت و روانشناستي                 ست که روانشناسي  ا

   در                                             عزیزانتي کته همتواره بته عنتوان حتامي                        در انتها از کلیه   .                                         شامل منابع روایي، تاریخي و روانشناسي است

                                    را در کامل شتدن ایتن اثتر یتاری                                    امید که با نقدهای سازنده خویش م  .                        اند، تقدیر و تشكر نموده          کنارم بوده

    .        نمائید
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