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محمدتقی سرمدی
اهمیت زیادی دارند .شعبان
ماههای رجب ،شعبان و رمضان برای مسلمانان و به ویژه برای ما شیعیان ّ
هشتمین ماه قمری است و از پیامبر اسالم چنین نقل شده است که شعبان «ماه من» است .در ابتدای
این ماه اعیاد میالد حضرت امام حسین ،حضرت ابوالفضل و حضرت امام سجاد علیهمالسالم است و
نیمه آن هم به نام حضرت مهدی عجلاهلل تعالی فرجهالشریف رقم خورده است.
سال تولد امام دوازدهم را  ۲۵۵یا  ۲۵۶هجری نقل کردهاند و علت اختالف شاید این بوده که در سابق،
تاریخ را با حروف ابجد مینوشتند و درباره سال تولد ایشان بین واژههای «نور» و «نهر» اختالف است
که این اختالف ناشی از رسمالخط ناقلین میباشد.
مطالب فراوانی درباره حضرت ولی عصر (عج) نقل و ابعاد مختلف زندگی و وجود مقدس ایشان و نشانهها
و کیفیت ظهور ایشان و نیز پیامدهای ظهور بیان شده است .اما آنچه در عصر حاضر بیش از هر زمان
دیگری در تاریخ بشر قابل توجه و تأمل است ،گرایش گسترده و روزافزونی است که در جوامع مختلف
به موضوع مهدویت و تعمیق خواست درونی انسانها برای ظهور ولی عصر (عج) دیده میشود.
به همین نسبت ،جبهه کفر نیز با تمام توان در پی شبههافکنی پیرامون این موضوع است تا اذهان و
قلوب مردم را از آن منحرف کند .یکی از علل مهم این تضاد آن است که مهدویت و اعتقاد به امام زمان
(عج) و انتظار برای ظهور ایشان ،به سادگی یک اعتقاد شخصی نیست بلکه یک فرهنگ است که بر
ابعاد زندگی انسان ،چه از نظر فردی و چه از بعد اجتماعی ،تأثیرگذار است .رسول اکرم(ص) در این باره
میفرمایند« :شما را به [ظهور] مهدی مژده میدهم  ...او زمین را از عدل و قسط سرشار خواهد کرد،
چنان که از جور و ظلم لبریز شده است».
آثار این فرهنگ از آنجا که بسیاری از ساختارهای ظالمانه موجود را بر هم میزند به شدت مورد مخالفت
بانیان و حامیان این ساختارهاست و به همین دلیل به طرق مختلف و با استفاده از ابزارهای گوناگون
در پی اغفال قلوب مردمان از توجه و گراییدن به «فرهنگ انتظار» هستند.
در باب فضیلت گرایش به فرهنگ انتظار ،امام صادق (ع) فرموده است« :كسى كه منتظر امام دوازدهم
است مانند كسى است كه در كنار رسول خدا (صلىاهلل علیه و آله و سلم) و براى دفاع از آن حضرت
شمشیر مىزند».
تالش کنیم و امیدوار باشیم که در زمره منتظران ظهور حجت حق و منجی بشریت قرار بگیریم و
زندگی خود را بر اساس آموزههای این فرهنگ واال تنظیم کنیم .شاید دیری نپاید که شاهد روزگار
ظهور باشیم ،چنان که مرحوم آیتاهلل بهجت (ره) به برخی از نزدیکان خود بشارت میداد که امیدوار
باشند به دیدار امام زمان(عج).
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تیرماه امسال همچنین موعد
رمضان سر میرسد که موقع
مناسبی برای تزکیه و پاالیش
جسم و روح از دلبستگیهای
دنیوی و رفتارهای ناهنجار است.
درباره فواید شگفتانگیز روزه
گرفتن ،هم از نظر علوم جدید و
پزشکی نوین و هم از منظر طب
سنتی ،مطالب زیادی منتشر شده
است که با بررسی و مرور آنها
میتوان از این ماه استفاده بهتر و
بیشتری برد؛ آثار و برکات معنوی
آن هم که جای خود دارد و به کار
بستن صحیح آداب روزهداری بر
روح و روان انسان تأثیرات مثبت
داشته و موجب ارتقای روحی و
روانی انسان میگردد .همین که
در این مدت بتوانیم کبائری مانند
دروغ و ریا و حسد دوری کنیم
خود موجب رهایی از بسیاری از
امراض روحی و مشکالت اجتماعی
خواهد بود.
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