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پردازد سیر شکوفایی امت، به گسترش فهم و توان آنها در اثر اطاعت از خدا، رسول و امام می
گیرد را راستایی با اوامر و نواهی الهی به تدریج برای امت شکل میو نیازی که در اثر هم

تلف که هر یک در شرایط متفاوت، امت را هدایت کند. در این سیر، نیاز به ائمه مخبررسی می
نمایند، مطرح شده و به تدریج و در گذر زمان، مفهوم دوازده امام را برای آنها معنا و قابل می

نماید. در این کتاب، که به دلیل حجم باال به سه مجلد تفکیک شده، به راز دوازده درک می
های سال گره خورده، ایام هفته و ماه و ماه امامی بودن که با راز اوقات شب و روز و نیز

 .شودپرداخته می

گیرد، در ابتدا ناظر به تقدیرات خود اعمال و باورهایی که در یک امت و نیز در افراد شکل می
آنها بوده و چه خوب و چه بد، با قصد زندگی خودشان)در مسیر زندگی خودشان( آشکار 

یر تکاملی مثبت یا منفی، به قصدهای اجتماعی و شود و به تدریج و با گذر سمی
شود. در این صورت، عمل و باور، عالوه بر اینکه به های جمعی نیز کشیده میتأثیرگذاری

انجامد، به قصد تعیین یا تغییر سرنوشت جامعه نیز خواهد تعیین سرنوشت امت و فرد می
شان متمایز شده و قدرت و شمایلهای باورها و اعمال و نیز شکل بود. در این حالت، جلوه

یابد. در واقع، این سیر تکامل تدریجی، آنها برای اصالح خودشان نیز به شدت افزایش می
تواند از خود گذر کرده و به موهبتی الهی است که به نوع انسان عطا شده که در طی آن می

حق و هم باطل رخ پذیرش دیگران تن دهد. در قرآن کریم، این موضوع را، که هم در جبهه 
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های زیبایی طرح کرده است. مسأله انفاق، چه در راه خدا و چه در مسیر کفر، دهد، با بیانمی
کننده درصدد اصالح جامعه بر مبنای فکر و به چنین قصد و نیتی مربوط است؛  زیرا انفاق

 باشد. اعتقاد صحیح یا ناصحیح خود می
شود. این موضوع هم های متنوعی میدارای جلوه در سیر تکوینیِ شکوفایی امت، امامت نیز

کند، یعنی هر قدر امت حق و امام آن، سیر تکاملی در جبهه حق و هم باطل صدق می
 شود. یابد، امت و امام باطل نیز به همین صورت میتری را میگرایانهبرون

یشی از این سیر های امامت حق و نیز باطل، در دوران ائمه اثنی عشری، در واقع نمادوران
ها به قدری های حق و باطل در این دورهشکوفایی است. مطالعه سیر اتفاقات و بروز جلوه

هایی ثابت و قوانینی آموز است که گویی برای همیشه تاریخ، عبرتانگیز و درسشگفت
و  محکم را به ارث گذاشته است تا انسانها با مطالعه آن بتوانند راه هدایت را، خود، اختیار

 شان اقامه نمایند.هایامامت حق را به تدریج در سرزمین
بکنند که در اثر  توانستند حتی تصور همگاه نمیآلود بودنشان، هیچامامان کفر، به خاطر رجس

آموزی از زندگی های حق بروز بیشتری یافته و درسهای خود آنها، جلوهها و ظلمجهالت
اند حق را مضمحل خواستهشده است. در واقع، آنها میامامان حق با سهولت بیشتری همراه 

ای بیشتر یافته است، درست مثل نوری که در کنند، در حالی که نابود شده و نور حق جلوه
 دهد.تر از خود بروز میتر و پرجلوهزمینه تیره و تار، نمایی باشکوهپس

گیرد. هر شکل دیگری به خود میدوران امامان شیعه، از دوره امام صادق علیه السالم به بعد، 
های متعدد و انگیز، شکننده و سخت بوده؛ ولی در بردارنده درسچند این دوران بسیار رقت
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 باشد. از این دورهسازی میسازی و نظامشماری در نحوه هدایت نوع بشر و امتحقایق بی
سازی در و جریان سازیاست که امت و انسان از پوسته فردیت خود خارج شده و برای نظام

 بیند. های متعددی را تدارک میعالَم، برنامه
ها و باالتر ازآن، همه موجودات، از این ایجاد جریان هدایت عام و رحمت برای همه انسان

تر نشان داده تر و البته مدبرانهها، علنیتری به خود گرفته و مجاهدتدوره شکل جدی
 شود. می

سازی و ین منظر دوران ائمه اثنی عشری را به دو دوره امتتوان از ابدین ترتیب، می
های فراوانی با هم دارد؛ ولی دارای سازی تفکیک کرد. هر چند هر دو دوره شباهتنظام

الزم برای امامت بقیه اهلل علیه  تمایزهای زیادی نیز هست. تلفیق این دو دوره است که زمینه
بر رهپویان حضرت حجت علیه السالم و منتظران ظهور کند و از این رو، السالم را فراهم می

ایشان الزم است به سیر شکوفایی امت، از ابتدا تا امام دوازدهم، دقت فراوان نموده و برای 
های امت خویش به قصد برخوداری از همه اقتضائات امامت تا عصر قائم آل ظهور توانایی

 محمد تالش الزم را مبذول دارند.  
خورد و برخی از خصوصیاتی که در دوره دوم یعنی از عصر امام کاظم علیه السالم به چشم می

 بگیرند، به شرح زیر است: الزم است شیعیان از آن درس
شود. گاهی های مختلف برای شیعیان نمایان میدر این دوران، غیبت امام به شکل -

توان به ن سربازان بوده و نه تنها نمیامامشان در زندان، گاه در دربار پادشاه و گاه در بی
بلکه دیدن او مستلزم تهدیدهای فراوانی از جمله قتل، راحتی به او دست پیدا کرد؛ 
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باشد. طبیعی است که شیعه نباید توفیق درک امام را از دست بدهد و از حبس و ... می
الزم است با  تر،این رو، باید راهی برای تحقق این مالقات پیدا کند و از همه مهم

هوشیاری و تدبیر، تبعات فقدان امام در جامعه را جبران نماید. شیعه باید چشم، 
گوش، دست و پای امام خود باشد و هدایت امام را به دیگران جاری نماید. هر عملی 

ای ی امام، در امور را زمینهکند، باید به نیابت امام خود انجام داده و دسِت بستهکه می
 ات گسترده خود تلقی کند. برای تحرک

شود، به شدت گسترش یابد. در این دوران باید تدبیر، که گاهی از آن به تقیه یاد می -
تقیه، نه به معنای ترس از خطر، بلکه به معنای مراقبت از مقاصد امام است؛ چه اینکه 

را  هاییدلیل، خونی را ریخته و انسانهای بیمورد یا اظهار حقهای بیگاهی شهامت
دهد. در این صورت، الزم است شیعه بتواند در کتاب خدا، که نسخه در بند قرار می

واحدی برای هر مؤمنی است، تدبر کرده و بر اساس آن، خود را با امامش تطبیق دهد. 
ای که بر مدار قرآن و با توجه به مصلحت امام، در فرد و امت شکل تدبیر و تقیه

 برد.هترین وجهی پیش میگیرد، مقاصد امام را به بمی
خیالی و دور در این دوران، شیعه، به دلیل دور بودن از امام خود، یا در معرض بی -

جا های بیشدن از مجاهدت و مبارزه با باطل قرار گرفته یا دچار افراط و تندروی
گردد. بزرگترین خطر در این مقطع زمانی، فراموشی امام یا عجله در ظهور ایشان می

 باشد.جا میهای بیهر دو، حاصل تبعیت از هوای نفس، دنیازدگی و تعصب است که
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تر، های مختلف ارتباطی از جمله کتابت و دعا و از آن مهمدر این دوران، استفاده از راه -
ایجاد فرهنگ ثبت و اتصال به غیب، راهی برای ارتباط با امام است و اگر کسی نتواند با 

یاری از منویات امامان خود باخبر نخواهد شد. این این فرهنگ آشنا شود، از بس
موضوع، حتی در دوره غیبت صغری و کبری نیز مشهود است؛ زیرا تکلیف شیعه در 
بسیاری از امور در روایات اهل بیت علیهم السالم روشن شده، اما به دلیل ناآشنایی 

طبق نظرات عرف یا  افراد با این روایات، نوعا آنها از آن مطلع نشده و خود را به عمل
 کنند. علوم جدید یا ... ملتزم می

باشد؛ تر و همراه با ایجاد رعب و ترس میجانبهدر این دوران، سختگیری دشمن همه -
مند شوند. فرد از این رو الزم است حتما افراد از دعا برای تقویت خود و دیگران بهره

های این دوران را سپری ند سختیتوانو امت، با تدبر در قرآن و نیز تدبر در دعا، می
های او نمایند، و گرنه یا به وسیله تبلیغات دشمن از میدان خارج شده یا با سختگیری

 کنند.میدان را خالی می
در پایان الزم به ذکر است آنچه از روایات و مطالب در این کتاب نوشته شده، منتخبی از 

ر روایات حضرات بوده و قطعا برای انتخاب شمار مطرح شده در رابطه با امامان دمباحث بی
-باره زمینه بهرهتری نیز وجود دارد که همت محققین در اینهای بهتر و جامعمطالب، شیوه

مندی از آنها را برای همه ما محقق خواهد کرد. در عین حال، بدیهی است که هر قدر، بحث و 
 گردد.بودن نیز بیشتر فراهم میف شیعهبررسی در این رابطه بیشتر باشد، امکان آشنایی با وظای
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 کننده رأفت و رحمت  بّینه جاری موسی بن جعفر،
 علّی بن موسی، بّینه مجد و رضا

 محمد بن علیّ، بّینه تزکیه و سبقت در خیرات
 علّی بن محمد، بّینه عزت و تألیف

 حسن بن علیّ، بّینه قیام و جهاد
 حجت ، بّینه بن الحسنمهدی قائم 

  لیلة القدر از حکم تا حجت  ،فاطمه
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