بسم اهلل الرحمن الرحیم

_ نقل مطالب فصلنامه با ذکر مأخذ بالمانع است.

______________________________________________________________________________________________
نشانی :قم ،ساالریه ،خیابان بوعلی ،جامعةالزهراء _ Bتلفن 025 - 32112176 :
آدرس الکترونیکیanjoman.pajohesh@jz.ac.ir :
شمارگان 500 :نسخه
______________________________________________________________________________________________

گاهنامه انجمن علمی _ پژوهشی مهدویت _ سال اول _ شماره  _ 1تابستان 96

______________________________________________________________________________________________
تهیه و تنظیم :معاونت پژوهش جامعةالزهراءB
سردبیر :نرگس موحدی
مدیر داخلی :معصومهالسادات حسینی محمد
ویراستار :مرتضی حسنی نسب
طراح گرافیک :محمد حسین همدانیان
______________________________________________________________________________________________
هیأت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا)
ریحانه حقانی :استاد حوزه و دانشگاه  -گروه فلسفه و کالم
حجت حیدری چراتی :استاد مرکز تخصصی مهدویت  -گروه تاریخ و فرقههای انحرافی
نرگس موحدی :استاد حوزه و دانشگاه _ گروه فلسفه و کالم اسالمی
محمدرضا نصوری :استاد مرکز تخصصی مهدویت _ گروه تاریخ و فرقههای انحرافی
______________________________________________________________________________________________

1

سخن سردبیر

موعودباوری در همه ادیان؛ اعم از ابراهیمی و غیر ابراهیمی ،آموزهای زنده و پویاست .بازتاب این
اندیشه در تاریخ اسالم ،متون و منابع کالمی ،تفسیری و حدیثی و حتی در فرقههای مختلف
مذهبی و مکاتب فکری -معنوی مسلمانان ،حا کی از دغدغه پرسمان و پژوهش در این قلمرو
است .پرسمان در حیطه باورداشت مهدویت در طول تاریخ ،بر اثر عوامل مختلف اجتماعی،
فرهنگی ،مذهبی و سیاسی دچار تحول و تطور تاریخی شدهاست .در فرآیند این تطور ،آسیبها و
چالشهایی دامنگیر عرصه مهدویت بوده که ضرورت تحقیقات آسیبشناختی در جهت پاالیش و
آفتزدایی از اندیشه مهدویت را دو چندان میکند.
«چکامه انتظار» برآن است تا با انعکاس یافته های پژوهشی اساتید ،پژوهشگران و طالب
جامعهالزهرا؟اهع؟ ،در موضوع «مهدویت و چالش های آن» ،راه رشد و ارتقاء عالقمندان پژوهش
هموار نماید.
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رسالت متکلمان در پیشگیری از فتنه های آخرالزمان
محمدحسین حشمت پور  /طاهره محقق

راهنمای تدوین و ارسال مقاالت
1.1مقاله باید به زبان اصلی و رسمی نشریه (فارسی) و حجم آن حداکثر  6000الی  8000کلمه باشد.
2.2عنوان:
عنوان مقاله باید دقیق ،علمی ،متناسب با متن مقاله و با محتوایی رسا و مختصر باشد.
3.3مشخصات نویسنده:
شامل نام و نام خانوادگی ،رتبه علمی ،مشخصات تحصیلی به تفکیک رشته ،مقطع و محل تحصیل ،شماره تلفن و نشانی
الکترونیکی باشد.
4.4چکیده:
آیینه تمامنما و فشرده بحث است که باید دربردارنده عنوان و موضوع مقاله ،قلمرو و ماهیت پژوهش ،هدف پژوهش،
روش تحقیق و اشاره به مهمترین نتایج باشد و در ده سطر یا  150کلمه تنظیم شود.
واژههای کلیدی :واژههای کلیدی باید حداقل سه واژه و حداکثر پنج واژه از میان کلماتی که نقش نمایه و فهرست را ایفا
میکند وکار جست وجوی الکترونیکی را آسان میسازد ،انتخاب شود.
5.5مقدمه:
شامل خالصهای از بیان مسأله ،اهمیت و ابعاد موضوع ،اهداف پژوهش ،سؤالها و پیشینه پژوهش باشد.
6.6بدنه اصلی مقاله:
 .6-1بدنه مقاله شامل متن اصلی و بندهای مجزا بوده ،به گونهای که هر بند حاوی یک موضوع مشخص باشد و هر دسته
از موضوعات مرتبط در ذیل یک عنوان خاص قرار میگیرد.
 .6-2در ساماندهی بدنه اصلی الزم است به مواردی چون :توصیف و تحلیل ماهیت ابعاد و زوایای مسأله ،نقد و ارزیابی
نظریات رقیب به طور مستدل ،تبیین نظریه پذیرفته شده و تقسیمبندی مطالب در قالب محورهای مشخص ،پرداخته شود.
 .6-3در مواردی که مطلبی بعینه از منبعی نقل میشود ،ابتدا و انتهای آن مطلب در گیومه «» قرار داده شود.
7.7نتیجهگیری:
قریب  200-100کلمه و شامل یافتههای پژوهش به شیوهای دقیق و روشن ،تبیین میزان ارتباط یافتهها با اهداف پژوهش
و ارائه راهکارها و پیشنهادات.
8.8ارجاعات:
ارجاع به منابع و مآخذ در متن مقاله ،به شیوه استناددهی ( )APAباشد و در پایان نقلقول یا موضوع استفاده شده ،به
شکل ذیل آورده شود:
 . 8-1منابع فارسی( :نام خانوادگی مؤلف ،سال نشر ،جلد ،صفحه)؛ مثال( :حسینی ،1376 ،ج ،2ص)83
منابع التین( :صفحه ،جلد ،سال نشر ،نام خانوادگی مؤلف)؛ مثال)71.p,1998, planting( :

آیات قرآن( :نام سوره :شماره آیه)؛ مثال( :بقره)25 :
 .8-2چنانچه نام خانوادگی مؤلف ،مشترک باشد باید نام او هم ذکر شود.
 .8-3چنانچه از نویسندهای در یک سال ،بیش از یک اثر انتشار یافته باشد ،با ذکر حروف الفبا پس از سال انتشار ،از یکدیگر

متمایز شوند.
 .8-4چنانچه به دو اثر با مؤلفان متفاوت ارجاع داده شده است به این صورت به آندو اشاره شود:
(نام خانوادگی ،سال انتشار ،شماره صفحه /نام خانوادگی ،سال انتشار ،شماره صفحه)
 .8-5یادداشتها و پانوشتها :تمام توضیحات ضروری ،در انتهای متن مقاله آورده شود( .ارجاع و اسناد در یادداشتها،
مانند متن مقاله ،به روش درونمتنی (بند )8خواهد بود).
9.9فهرست منابع:
در پایان مقاله ،فهرست منابع الفبایی به ترتیب منابع فارسی ،عربی و التین به صورت ذیل ارائه شود:
 .9-1کتاب :نام خانوادگی و نام نویسنده ،نام کتاب ،نام مترجم یا مصحح ،شماره جلد ،نوبت چاپ ،محل انتشار :نام ناشر،
تاریخ چاپ (ق/م).
مثال :مطهری ،مرتضی ،نظام حقوق زن در اسالم ،تهران :صدرا.1383 ،
 .9-2مقاله مندرج در مجالت :نام خانوادگی و نام نویسنده« ،عنوان مقاله» ،نام نشریه ،دوره نشریه ،شماره نشریه ،سال
نشر ،از صفحه تا صفحه.
مثال :فرامرز قراملکی ،احد« ،طبقهبندی جریانهای رازیشناسی در ایران و غرب» ،آینه میراث ،ش ،50بهار و تابستان
 ،91ص.235-250
 .9-3مقاله مندرج در مجموعه مقاالت یا دایرةالمعارفها :نام خانوادگی و نام نویسنده« ،عنوان مقاله» ،نام کتاب ،نام ویراستار،
شماره جلد ،نوبت چاپ ،محل انتشار :نام ناشر ،سال نشر.
مثال :قرباننیا ،ناصر« ،زن و قانون مجازات اسالمی» ،مجموعه مقاالت زن و خانواده ،قم :پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی.1382 ،
 .9-4پایاننامه :نام خانوادگی ،نام ،عنوان پایان نامه ،رشته ،نام دانشگاه ،نام کشور ،سال دفاع.
 .9-5منابع الکترونیکی :نام خانوادگی ،نام ،نام مقاله ،نشانی اینترنتی.
1010نقل قولهای مستقیم ،به صورت جدا از متن ،با تورفتگی (یک و نیم سانتیمتر) از سمت راست درج گردد.
1111عنوان کتاب در متن مقاله ،ایتالیک و عنوان مقاله در گیومه « » قرار گیرد.
1212مقاله در الگوی A4با رعایت فضای مناسب در حاشیهها و میان سطرها ،در محیط  ،wordو متن مقاله با قلمB Mitra

( 14التین  )TimesNewRoman10و یادداشتها و کتابنامه ( 12 B Mitraالتین  )TimesNewRoman10حروفچینی شود.
1313عناوین تیترها :عناوین با روش شمارهگذاری عددی و ترتیب اعداد در عناوین فرعی ،از چپ به راست تنظیم شود و
در صورت طوالنی شدن تیترهای فرعی ،اعداد فارسی به کار رود.
1414اشکال ،نمودارها و جداول :اصل عکسها و نمودارها ،باید همراه با متن مقاله ،در محل مناسب عالمتگذاری شده
و دارای زیرنویس باشد.
ارتباط با مدیریت مجله از طریق تلفن  32112484و نشانی دفتر انجمن علمی-پژوهشی
یا رایانامه ( )anjoman.pajohesh@jz.ac.irامکانپذیر است.

راهکارهای مقابله با شک و تردید
در زندگی مهدیباوران
زینت سادات باستان
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نرگس بزرگخو

2

چکیده
از جمله آسیبهای عصر غیبت امام عصر؟جع؟ ،شک و تردید درباره وجود منجی و ظهور است.
شک و تردید بین دو چیز ،در مقابل ایمان و یقین از حالتهای نفسانی انسان است که ا گر درمان نشود،
فرد شکا ک را دچار اضطراب و سردرگمی کرده و زندگیاش را مختل میکند .مقاله حاضر در صدد است
ضمن تعریف شک و آثار مخرب آن ،راهکارهایی برای از بین بردن شک و تردید در زندگی مهدیباوران
بیان نماید .تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی و با هدف کاربردی صورت گرفته و از جمله نتایج آن در
دو بخش راهکارهای فردی و اجتماعی شامل تقویت ایمان ،تالوت قرآن ،طلب یاری از خداوند ،ترویج
فرهنگ مهدویت و کسب آمادگی برای ظهور بیان شده است.
واژههای کلیدی:شک ،تردید ،مهدیباوری ،مهدویت ،عصر غیبت.

 .1طلبه سطح دو جامعه الزهرا؟اهع؟.zyntbastan67@email.com ،
 .2کارشناس ارشد علوم قرآنی ،مدرس و پژوهشگر جامعه الزهرا؟اهع؟.Nabozorgkhoo@gmail.com ،

مقدمه
اندیشه مهدویت و ظهور منجی یکی از باورهای اساسی شیعیان است .فطرت همه انسانها،
همیشه تشنه عدل و مجری عدالت بوده است اما در عمل فرصتی پیش نیامده که در این جهان،
چنین آرزویی را بهطور کامل تجربه کنند؛ از اینرو خداوند کریم برای تحقق این آرزو ،نعمت انبیا
و اولیا را به جامعه بشری ارزانی داشته که این نعمت با ظهور مهدی موعود کامل شده و زمین
را صالحان به ارث خواهند برد (قصص )۵ :و این وعده بهوسیله نهمین فرزند از نسل حسین بن
علی؟ع؟ محقق خواهد شد.
در دوران غیبت امام عصر؟جع؟ وظیفه منتظران بسیار سخت است؛ زیرا منتظر واقعی کسی
است که از وضع موجود ناراضی بوده و برای رسیدن به وضع بهتر و مطلوب تالش نماید؛ اما
باید دانست مفهوم انتظار همانند برخی مباحث اعتقادی دیگر دچار آفاتی شده است .بررسیها
نشان میدهد این آسیبها و انحرافات ،باور به مهدویت را از هدف صحیح خود بهمرور زمان دور
ساخته و باعث ایجاد شک و تردید در دل برخی منتظران و مهدیباوران شده است .این تردیدها
اعتقاد به مسئله مهدویت را تحتالشعاع قرار داده تا جایی که ممکن است فرد منتظر در اصل
10

ظهور و آمدن منجی دچار ناامیدی و یأس شود ،انتظار در قلب او کمرنگ گردد و انگیزهای برای
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خودسازی ،زمینهسازی و آمادهسازی جامعه منتظر نداشته باشد .حال با توجه به اهمیت باالی
این موضوع ،باید آسیبها و انحرافات در مسئله مهدویت و معرفت به آن شناسایی و تالش الزم
در جهت مقابله با آن آسیبها صورت گیرد.
کتاب مکیال المکارم آیتاهلل محمدتقی اصفهانی و مقاله «ویژگیهای منتظران» خانم شکوه
دالوری تا حدی به این موضوع پرداختهاند؛ اما مطالعه آثار مرتبط به موضوع مهدویت و منجی
موعود حا کی از آن است که تا کنون کار مستقلی در این زمینه صورت نگرفته است .از اینرو در
این پژوهش سعی میشود راهکارهای مقابله با شک و تردید در زندگی مهدیباوران مورد بررسی
و وا کاوی قرار گیرد.

 .1تعریف شک
شک در لغت حالت نفسانی ناشی از تردید بین دو یا چند چیز است و مقابل یقین قرار میگیرد؛

اعم از آنکه دو طرف تردید ،همسان (پنجاه – پنجاه) باشند یا یک طرف برطرف دیگر رجحان
داشته باشد .در قرآن کریم و روایات معصومان؟مهع؟ ،الفاظ دیگری به معنای شک به کار رفته
است؛ مانند« :ریب» و مشتقات آن یا مثل «ارتیاب»« ،مرتاب» که فراوان در قرآن به کار رفته است.
در معنای اصطالحی شک باید گفت که به معنی علم نداشتن است و هر زمان علم وجود
داشته باشد ،شک منتفی است .به اصطالح اهل منطق ،تقابل میان شک و یقین از نوع «تقابل
عدم و ملکه» خواهد بود (موحدیان عطار1387 ،ش ،ص .)47فردی که شکا ک شود از نور یقین
محروم میماند .چنانچه از حضرت علی؟ع؟ نقل شده است که میفرماید« :یا َا ُّ َیا ّ
الن ُاس َس ُلو َ
اهلل
َ
الی َ
قنی  ...و َخ ُیر َ
القلب َ
َ
الیقنی ...؛ ای مردم! از خدا یقین طلب کنید ...و بهترین چیز که
مادام ِف
ِ
در قلب بماند یقین است» (مجلسی1404 ،ق ،ج ،67ص .)176در زندگی مهدیباوران جایی شک
مطرح است که فرد در دو گزینه مردد شود؛ اینکه آیا منجی موعودی هست که بخواهد ظهور کند
یا نه؟ و برای هیچیک از این دو طرف مسئله ،مزیتی که به علم و قطع برسد ،وجود نداشته باشد.

 .2اقسام شک

راه یافت؛ بهطوریکه بسیاری از پیشرفتهای علمی در طول قرنهای متمادی ،نتیجه اینگونه
تردیدها و عدم توقف در مرحله شک بوده است .ا گر انسان راه مناسبی برای اطالع از امری در
اختیار نداشته باشد یا اطالع کافی برای تصدیق یا تکذیب امری نداشته باشد ،تردید و شک در
این موارد ،امری معقول و طبیعی خواهد بود؛ زیرا هم جنبه عملی و عقلی دارد و هم طبیعی و
ً
قابلقبول است .معموال دامنه این نوع شک (شک عملی) محدود است و شامل مسائل معین
علمی میشود ،چنانکه ممکن است کسی درباره مسائل دینی یا امور سیاسی شکا ک باشد .ابعاد
شک عملی ،همه گستره عملی انسانها را در برمیگیرد.
حالت مقابل شک عملی ،اراده و تصمیم قاطع است .در روایتی از امام صادق؟ع؟ آمده است
که «با شک و تردید و ِعناد (حاصل از شک) هیچ عملی سودمند و صحیح نیست» (کلینی1407 ،ق،

ج ،2ص .)16حال ا گر موضوع شک در امری باشد که انسان بهاندازه کافی در مورد آن اطالع و
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 2.1شک معقول و شک غیرمعقول
ً
شک ،اساسا پدیدهای ناپسند نیست ،بلکه میتوان از آن گذر کرد و به وادی یقین و ایمان

11

آ گاهی دارد که بتواند درباره آن حکم کند تردید درباره آن طبیعی نبوده و این شک غیرمعقول
است؛ بنابراین شک میتواند باعث رشد و ترقی انسان شود؛ به شرط آنکه از شک خود نتیجه
نگیرد و به محض شککردن حکم نکرده و در مرحله شک توقف ننماید؛ بلکه برای رسیدن به
یقین تالش کند.

 2.2شک مستقر و شک غیرمستقر (ابتدایی)
انسان ممکن است در مواجهه با هر موضوع قابل نفی و اثباتی دچار تردید شود؛ اما باید
دانست تا زمانی که اطالعات و دالیل کافی بر نفی یا اثبات موضوع وجود نداشته باشد ضروری
است از تکذیب یا تصدیق آن خودداری نماید؛ زیرا این تردید ابتدایی است و باید از آن گذر نمود؛
همانطور که حضرت علی؟ع؟ در مورد پروراندن شک ابتدایی میفرماید:
«ریب نکنید تا به شک نیفتید» (شیخ مفید1413 ،ق ،ص.)206
البته ممکن است با وجود روشنی حقیقت و دالیل کافی بر نفی یا اثبات موضوعی ،باز فرد در تردید
باقی بماند .چنین شکی ،شک مستقر و پایدار تلقی میشود .امام حسن عسکری؟ع؟ در اینباره
میفرماید:
«سالمترین دلها آن است که از شک و شبههها پا ک باشد» (ابن شعبه حرانی،

12
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1382ش ،ص.)409
بنابراین قرآن کریم و روایات در مورد شک ابتدایی و غیرمستقر چندان حساسیتی روا نداشته و
بیشتر مسئله شک را در مورد کسانی که با وجود دالیل و نشانههای کافی باز هم مردد هستند،
مورد توجه قرار داده است .شهید مطهری در مورد شک ابتدایی قائل است:
«شک ،مقدمه یقین ،پرسش ،مقدمه وصول و اضطراب ،مقدمه آرامش است.
شک ،معبر (پل و عبورگاه) خوب و الزمی است هر چند منزل و توقفگاه نامناسبی
است .اسالم که این همه دعوت به تفکر و ایمان میکند ،بهطور ضمنی میفهماند
که حالت اولیه بشر ،جهل و شک و تردید است و با تفکر و اندیشه صحیح باید به
سر منزل ایمان و اطمینان برسد» (مطهری ،1380 ،ج ،1ص.)37
بنابراین آنچه مذموم است ،شک غیرمعقول و شک مستقری است که فرد تالشی برای رفع آن
نمیکند.

 .3برخورد قرآن کریم با حالتهای شک
در قرآن کریم ،روشهای مختلفی برای مقابله با شک در حقایق دینی به کار رفته است.
در بعضی موارد به بیان شواهد و دالیل کافی برای کسانی که مبتال به شک و تردید شدهاند،
ً
میپردازد؛ مثال در آیات  6و  5سوره حج ،خداوند خطاب به افرادی که دچار شک و تردید شدهاند،
میفرماید ا گر در حقانیت روز رستاخیز در تردید هستید ،به خلقت خود از خا ک تا نطفه و از نطفه
تا خروج از رحم و از طفولیت تا مرگ توجه کنید و بیندیشید .خداوند در این دو آیه به شرح احیای
زمین بهوسیله باران پرداخته و نتیجه میگیرد که همه آنها حکایت از حقانیت خداوند ،حیات
دوباره مردگان و قدرت خدا بر حشر دارد .عالمه طباطبائی در تفسیر المیزان ،شک را از مصادیق
تعبیر «مرض قلبی» در قرآن میداند که دلهای مبتالیان به آن به پر کاهی میمانند که هر لحظه
دستخوش نسیمها گشته ،به اینسو وآنسو کشیده میشوند (طباطبایی1374 ،ش ،ج ،5ص620

–  .)621همچنین قرآن کریم ،گاهی تالش کردن بر اثبات یقین را بیفایده دانسته و ارائه حقایق
عینی در مورد آنها را بیاثر میداند .در سوره حجر آمده است:
«حتی ا گر ما دری از آسمان به روی ایشان بگشاییم تا آنها در آن شروع به باال
رفتن و سیر در عوالم غیب کنند ،باز خواهند گفت :ما را چشمبندی کردهاند و ما

 .4پیامدهای شک و تردید در زندگی مهدی باوران:
شک و تردید در زندگی منتظران امام عصر؟جع؟ آثار مخربی دارد که ضعف اعتقادی ،عدم
استجابت دعا و عدم بهرهمندی از جمله نشانههای آن است.

 4.1عامل سستی و ضعف اعتقادی
شک و عوامل شکآفرینی ،آفتی است که همواره انسان مؤمن و اخالقمدار را تهدید میکند.
به همین دلیل فرد مهدیباور باید همواره خود را از این آفت حفظ نموده و تالش کند به آن مبتال
نشود؛ زیرا شک و تردید در اموری که ایمان به آنها واجب است موجب نابودی ایمان و حیات
معنوی است و سعی در از بین بردن آن از واجبات است؛ از اینرو شک و تردید در زندگی کسانی
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سحر شدهایم» (حجر.)15 – 14 :
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که به مهدویت ایمان دارند چیزی جز سستی در باور و مردد نمودن وی نسبت به وجود حضرت
مهدی؟جع؟ و باور ظهور ،نخواهد بود.
در روایات نیز به این موضوع اشاره شده که طول غیبت حضرت ،باعث به وجود آمدن شک
ً
و شبهه در قلوب افراد متزلزل میشود تا جایی که عدهای در وجود امام شک میکنند که آیا اصال
چنین فردی متولد شده است؟ بنابراین در حوزه مهدی باوری ،اثبات وجود منجی نقش بسزایی
دارد؛ چنانچه امام صادق؟ع؟ میفرماید:
«امام زمان؟جع؟ بهناچار غیبتی دارد  ...و همان کسی است که مردم در والدت
او شک میکنند ،برخی میگویند در رحم مادرش است و برخی میگویند پدرش
ُمرد و جانشینی از خود ندارد و برخی میگویند او دو سال پس از فوت پدرش به
دنیا آمده است» (کلینی ،۱۴۰۷ ،ج ،1ص.)342

 4.2عدم استجابت دعای فرد شکا ک
در روایتی از امام باقر؟ع؟ یا امام صادق؟ع؟ آمده است که فرمودند:
14

«استجابت دعا به کسی اختصاص دارد که والیت ما را داشته باشد».
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این روایت نهتنها اشاره به شرط قبولی دعاست ،بلکه اشاره به قبولی اعمال ،چه واجب و چه
مستحب دارد .در همین معنا محمد بن مسلم از امام باقر؟ع؟ یا امام صادق؟ع؟ نقل میکند:
«به امام عرضه داشتم ما بعضی از مخالفان شما را میبینیم که دارای عبادت،
سعی ،تالش و خشوع در امر دین هستند .آیا این اعمال ،او را نفعی میبخشد؟
فرمودند :ای ابامحمد! مثل ما مثل اهلبیتی از بنیاسرائیل است که روش ایشان
این بود که هیچکس از این خانواده چهل شب دعا نمیکرد ،مگر آنکه دعای او
اجابت میشد و مردی از این خانواده چهل شب کوشید و مجاهده نمود و دعا
نمود؛ ولی از اجابت اثری ندید .به خدمت حضرت عیسی؟ع؟ آمد و شکایت حال
خویش را نمود و از او خواست که برایش دعا کند .پس حضرت وضو گرفت و نماز
گزارد و دعا کرد ،خدا به او وحی کرد :ای عیسی بنده من از دری غیر از من وارد
شد و از من درخواست کرد ،ولی در قلب وی نسبت به رسالت تو شک وجود

دارد؛ بنابراین ا گر آنقدر دعا کند تا گردنش قطع شود و انگشتانش از هم جدا
شود من اجابتش نمیکنم .پس حضرت عیسی؟ع؟ به او فرمود :آیا پروردگارت را
میخوانی و قلبت نسبت به پیامبرش شکا ک است! عرضه داشت ای روح خدا،
به خداوند قسم همانگونه بود که گفتی؛ پس از خدا بخواه که آن شک از من زایل
شود .حضرت عیسی؟ع؟ برای او دعا کرد و خدا به او تفضل فرمود و شکش زایل
و حاجتش برآورده شد و خداوند عمل بندهای را که در والیت ما اهلبیت؟مهع؟ نیز
شک دارد را قبول نمیکند» (ابن فهد حلی۱۳۸۶ ،ق ،ج ،1ص.)64

 4.3عدم بهرهمندی از آیات و نشانهها:
انسانی که مبتال به شک است ،از دالیل و آیات و نشانههای الهی ،به حق پی نبرده و دلش
آرام نخواهد گرفت؛ زیرا اینگونه افراد ،ذهن و روحشان در اثر گناه و سرکشی از حق منحرف شده
و با شکهای پیاپی و تردیدهای مداوم ،دیگر به هیچ دلیل و برهانی آرام نمیگیرند .در قرآن
کریم آیات فراوانی به این حقیقت اشاره دارد .آیاتی که سودمندی را تنها از آن اهل تفکر ،تعقل،
صاحبان دلهای صاف و کسانی که مانعی برای حصول یقین ندارند ،بیان میکند؛ مثل:
و
«در زمین نشانههایی است برای اهل یقین»...
اما کسانی که به بیماری شک مبتال شدهاند از این آیات و ادله به حق راه نمییابند و یقین پیدا
نمیکنند ،بلکه شکی بر شکهایشان افزوده خواهد شد .همچنین خداوند غوطهور بودن در
شکا کیت و تردید را مایه محرومیت انسان از درک حقایق دانسته است (دخان.)9 -7 :
و در آیه  125سوره توبه میفرماید:
«آنان که دلهایشان به مرض شک و نفاق مبتالست ،بر خبث ذاتی آنها خباثتی
افزود تا به حال کفر جان دادند».
در حدیثی از امام صادق؟ع؟ نیز آمده که فرمودند:
«هر قلبی که در آن شک یا شرک باشد ،بیارزش است» (کلینی ،۱۴۰۷ ،ج ،2ص.)16
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<و یفاالرض آیات للمومننی( >...ذاریات.)20 :
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بنابراین انسان مهدیباور با توجه به این آیات و روایات باید در تالش باشد خود را از شک و
تردید دور کند؛ زیرا ا گر خود را دور نسازد به حق راه نمییابد و دچار گمراهی و تباهی خواهد شد.

 .5مقابله با شک و تردید در زندگی مهدی باوران
راهکارهای مقابله با شک و تردید در زندگی منتظران و مهدیباوران را میتوان از دو طریق
پیگیری نمود که شامل درمان فردی و درمان اجتماعی است.

 5.1درمان فردی
با توجه به طوالنی شدن عصر غیبت و دشواریهای زندگی مؤمنان ،بسیاری از منتظران
ممکن است نسبت به وجود امام عصر؟جع؟ یا مسئله ظهور دچار شک و تردید شوند ،برای
مقابله با چنین شک و تردیدی که فرد منتظر را درگیر میکند ،الزم است فرد منتظر در زندگی خود،
به امور زیر اهتمام ورزد:
 5.1.1تقویت ایمان و یقین با کسب معرفت نسبت به امام عصر؟جع؟
یکی دیگر از راهکارهای مقابله با شک و تردید در زندگی منتظران امام زمان؟جع؟ ،کسب معرفت
16

نسبت به امام زمان؟جع؟ برای تقویت ایمان و یقین است .رسول خدا؟ص؟ دراین باره میفرمایند:
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«مؤمن در دینش پابرجا و از کوههای بلند هم سختتر است؛ زیرا کوهها را با کندن
و تراشیدن میتوان در آن نقصان پدید آورد ،ولی از مؤمن نمیتوان چیزی کاست؛
زیرا او نسبت به دینش بخل میورزد و به دیگران نمیدهد» (مجلسی1404 ،ق،

ج ،64ص.)299
تقویت ایمان با باال بردن علم و یقین است؛ به این معنا که منتظر برای تقویت و تحکیم اعتقادات
دینی ،باید به مرتبه یقین برسد؛ از جمله وظایف فرد مهدیباور ،باال بردن ایمان و یقین و کسب
معرفت نسبت به امام خویش است .این کسب معرفت اهمیت باالیی دارد تا جایی که پیامبر
ا کرم؟ص؟ فرمودند:
«هر کس بمیرد و امام زمان؟جع؟ خویش را نشناسد ،به مرگ جاهلیت مرده
است» (شیخ مفید1413 ،ق ،ج ،1ص.)11
فرد منتظر و مهدیباور همواره باید سعی کند در زندگی به یاد امام؟جع؟ باشد و زمینه کسب

معرفت و شناخت امام را در خود ایجاد کند؛ البته که معرفت نسبت به امام فقط به اسم حضرت و
َ
ن َسب ایشان ختم نمیشود ،بلکه باید صفات و خصوصیات حضرت را بشناسد و با اهداف و آرمان
و مسئولیتها و حقوق ایشان آشنا شود (تقوی1384 ،ش ،ص )278و در راستای تقویت ایمان و
یقین نسبت به حضرت حجت؟جع؟ خود را برای ظهور حضرت آماده کند .در واقع میتوان گفت
که شناخت امام و کسب معرفت نسبت به ایشان از این جهت اهمیت بیشتری دارد که میتواند
در زندگی فردی و اجتماعی مهدی باوران منشأ تحول و اثر باشد؛ چرا که با دستیابی به حقیقت
صفات و خصوصیات حضرت ،نهتنها منتظر و مهدیباور واقعی هیچگاه از یاد و نام حضرت غافل
نمیشود؛ بلکه تمام همت خود را صرفیاوری ایشان خواهد نمود.

 5.1.2تالوت قرآن
یکی از راهکارها برای درمان شک و تردید ،تالوت قرآن است .خداوند میفرماید:
َ ُ َّ
َّ َ
<و ُن َن ّز ُل م َن ْال ُق ْرآن َما ُه َو ش َف ٌاء َو َر ْ َ ٌ ْ ْ
ال َنی ِإل خ َس ًارا؛ از قرآن،
حة ِلل ُمؤ ِم ِن َنی َول ِیز ید الظ ِ ِ
ِ
َ ِ ِ
ِ
آنچه شفا و رحمت است برای مؤمنان ،نازل میکنیم و ستمگران را جز خسران (و
زیان) نمیافزاید> (اسراء.)82 :
منظور از شفا دادن بیماری دلها یا به تعبیر قرآن شفای چیزی که در سینههاست ،همان
بیماریهای روحی و معنوی است .قرآن کریم انسانها را اندرز میدهد و زنگار گناه و صفات زشت
را از قلب آنها میشوید و نور هدایت را به دلها میتاباند و نعمتهای الهی را بر فرد و جامعه نازل
میگرداند (مکارم شیرازی ،1381 ،ج ،8ص .)318در حقیقت قرائت قرآن ،ذکر خداوند است و با ذکر
خدا دلها آرام میگیرد؛ بنابراین برای یک فرد شکا ک ،خواندن قرآن بسیار سودمند است و او را از
گمراهی نجات میدهد و باعث آرامش روحی او در زندگی میشود.

 5.1.3صدقه دادن و دعا نمودن برای فرج
از دیگر وظایف فرد منتظر ،صدقه دادن و دعا نمودن برای تعجیل در فرج حضرت است؛ زیرا
دعا کردن و صدقهدادن برای فرد منتظر و مهدیباور ،سازنده و تکاملآور است؛ با صدقه ،سالمتی
حضرت و با دعاء ،تعجیل در فرج تضمین میشود و با ظهور حضرت ،فرج بندگان نیز حاصل
خواهد شد (مصباح یزدی ،1384 ،ص.)45

راهکارهای مقابله با شک و تردید در زندگی مهدیباوران

آلودگیهای معنوی و روحانی مانند بخل ،کینه ،حسد ،شرک ،نفاق و امثال اینهاست که همه از
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مداومت بر دعا و صدقه برای حضرت باعث توجه مدام و انس قلبی منتظر با امام عصر؟جع؟
میشود و مانع ایجاد شک و تردید در دل او خواهد شد؛ چنانکه حضرت مهدی؟جع؟ در توقیعی
که در جواب سؤالهای اسحاق بن یعقوب فرستادند ،فرمودند:
«زیاد برای تعجیل در فرج دعا کنید؛ زیرا فرج شما در آن است» (طوسی،1411 ،

ص / 292مجلسی1404 ،ق ،ج ،52ص.)92

 5.1.4طلب یاری از خداوند نسبت به محبت امام
ا گر خداوند انسان را یاری کند ،هیچکس و هیچچیزی نمیتواند بر او غلبه کند .فرد منتظر

باید از خدا نصرت بخواهد و با اعتراف و ذکر «الحول و ال قوة اال باهلل» ،از خداوند توفیق روزافزون
بخواهد .توفیق منتظر جز با محبت داشتن به امام؟جع؟ میسر نخواهد شد .این عالقه و محبت
با عنایت حق و معرفت به حضرت حاصل خواهد شد .عشق به هر چیز با میل و گرایش به آن
ً
همراه است .در حقیقت کشش و گرایش باعث همانندی عاشق و معشوق میشود و اصوال محب
دوست دارد همانند محبوب خود شود .هر چه عالقه و محبت شدیدتر باشد مهیا شدن برای
این همانندی بیشتر و زیادتر میگردد و زمانی که محبوب انسان کامل باشد ،عشق باعث تعالی
18

و تکامل عاشق میشود و در سایه محبت پا کان و نیکان است که رستگاران به رستگاری دست
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خواهند یافت.

 5.1.5مقایسه کردن یقین و شک
در مقایسه بین یقین با شک ،نباید این دو را مانند هم دانست؛ زیرا این دو حالت با هم
متفاوتاند و هیچ تناسبی با یکدیگر ندارند .زمانی که ایمان و یقین به وجود آید ،دیگر شک
معنایی ندارد .همانگونه که یقین و علم ،باعث آرامش روح و موجب تکامل انسان است ،در
مقابل ،شک و تردید موجب اضطراب و سلب آرامش و مانع حرکت و تکامل است .به همین جهت
اسالم شک را با شرک برابر میداند (کلینی1407 ،ق ،ج ،2ص)129؛ چنانکه فیلسوفان اسالمی نیز رد
شکا کیت را در رأس کارهای فلسفی و علمی خود قرار میدهند و با ابزار فکر و اندیشه به مبارزه با
این بیماری میپردازند تا جامعه را از این خطر نجات دهند (حسنزاده آملی1362 ،ش ،ص.)12-5
حالت طلب یقین طبیعی است؛ اما شک ،ناشی از نوعی بیماری روحی است که قرآن از آن به
انحراف دل تعبیر میکند که خود ناشی از فسق و گناه است؛ بنابراین فرد مهدیباور با مقایسه

این دو حالت باید به مذموم بودن شک و تردید پی ببرد و در تالش برای رسیدن به حالت طلب
یقین در خود باشد.

 5.2راهکارهای اجتماعی برای مقابله با شک و تردید در جامعه منتظر
در بعد اجتماعی نیز منتظران میتوانند با ترویج فرهنگ مهدویت ،آمادگی عمومی برای یاری
امام و مقابله با مفاسد اجتماعی  ،...از شک و تردید مهدیباوران بکاهند .برخی از این راهکارها
عبارتند از:

 5.2.1ترویج فرهنگ مهدویت
ضروری است فرد منتظر و مهدی باور بعد از خودسازی ،در راه دگرسازی و اصالح جامعه
بکوشد و فرهنگ مهدویت را در بین مردم رواج دهد .این فرهنگ ریشه در تاریخ بشر دارد .در
اسالم نیز اولیای الهی ،همواره مؤمنان را به فرا رسیدن عصر طالیی مهدوی بشارت دادهاند .محور
اساسی فرهنگ مهدوی را میتوان تحقق فرج و ظهور منجی موعود دانست و هرگونه نگرش،
هنجار و شعائر خاص جامعه مهدوی حول چنین اعتقادی میچرخد .برای ترویج این فرهنگ
ً
ناب الزم است راه جذب مردم ،مخصوصا جوانان ،نسبت به حضرت و زنده کردن دلهای مردد را

 5.2.2آمادگی برای نصرت امام در مقابله با مفاسد اجتماعی
فرد منتظر در هر موقعیتی که قرار دارد باید از تمام امکانات ،در جهت یاری رساندن به حجت
خدا استفاده کند .نصرت و یاری نمودن حضرت به صورتهای مختلف زبانی ،عملی و قلبی قابل
انجام است .از مصادیق یاری رساندن با زبان ،میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
 )1ذکر احادیث و روایات ائمه معصومین؟مهع؟؛
 )2نشر علوم و فضایل امام در دوران غیبت؛
 )3دعا کردن برای تعجیل؛
 )4تبلیغ اعتقادات و احکام دین؛
 )5دفاع از اعتقادات اصیل تشیع و پاسخگویی به شبهات دشمنان.
از مصادیق یاری رساندن عملی نیز میتوان به چنین مواردی اشاره نمود:

راهکارهای مقابله با شک و تردید در زندگی مهدیباوران

پیدا کرد و سعی نمود مقامات و کماالت و فضایل حضرت را برای جامعه بازگو کرد.
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 )1انجام احکام و دستورات دینی؛
 )2داشتن حسن خلق و صداقت و ور ع؛
 )3کمک رساندن به شیعیان و دوستان آن حضرت؛
 )4برگزاری و شرکت در مراسم و مجالس دینی.
در حقیقت باید دانست که یاری کردن حضرت با قلب ،محبت ورزیدن به ایشان است و تمام
مصادیقی که برای یاری رساندن حضرت با زبان و عمل بیان میشود ،از لوازم و آثار محبت و عالقه
قلبی به آن حضرت است.

 5.2.3تسلیم نشدن جامعه منتظر در مقابل مفاسد و آلودگیها
از وظایفی که فرد مهدیباور و منتظر دارد این است که در برابر آلودگیهای اجتماع و محیط
فاسد تسلیم نشود؛ زیرا هنگامی که فساد فرا گیر شود ،ا کثریت یا جمع زیادی را به آلودگی
میکشاند .گاهی افراد منتظر در یک بنبست سخت روانی قرار میگیرند ،بنبستی که از تردید و
ً
شک سرچشمه میگیرد .این تردید ممکن است فرد را تدریجا بهسوی فساد و همرنگی با محیط
بکشاند و او نتواند خود را به صورت یک اقلیت صالح در برابر ا کثریت ناسالم حفظ کند.
20

تنها چیزی که میتواند به افراد منتظر «امید» و «یقین» بدهد و آنها را به مقاومت و
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خویشتنداری دعوت کند و نگذارد در محیط فاسد حل شوند ،امید و باور به اصالح نهایی
است؛ بنابراین الزم است که منتظران و مهدیباوران ،از طول کشیدن عصر غیبت و فزون شدن
قدرت کاذب قدرتمندان جهان ،تردید و شک به دل راه ندهند و روح خود را با سم مهلک شک و
ناامیدی مسموم نسازند .پیامبر ا کرم؟ص؟ میفرمایند:
ْ َ َْ
َّ
الص ْب ِر ِع َب َادة» (مجلسی،م ،40ج ،52ص.)145
«ان ِتظ ُار الف َر ِج ِب
توصیه به صبر برای انسان منتظر ،به معنای لزوم شکیبایی در مورد غیبت امام برای رفع دغدغه
خاطر و نفی تزلزل است.

 .6نتیجهگیری
با طوالنی شدن غیبت امام مهدی؟جع؟ عدهای به شک و تردید افتاده و حتی از ظهور
مصلح جهان ناامید گشتهاند .این مسئله آثار زهرآ گینی همچون تن دادن به وضع موجود،

تبدیل شدن به افراد و جامعهای مأیوس ،گرایش به فساد و رذیلتها ،سرخوردگی و ناامیدی و ...
بار میآورد؛ از اینرو ضروری است که شک و تردید در زندگی منتظران درمان شود .در این مقاله
راهکارهای درمان و مقابله با شک و تردید در زندگی مهدیباوران در دو بخش فردی و اجتماعی
مورد کنکاش قرار گرفت .راهکارهای فردی شامل تقویت ایمان و یقین و کسب معرفت نسبت به
امام عصر؟جع؟ ،تالوت قرآن کریم و صدقه دادن و دعا نمودن برای فرج حضرت ،طلب یاری از
خداوند نسبت به محبت امام و مقایسه کردن حالت یقین و شک است.
در بعد اجتماعی نیز با ترویج فرهنگ مهدویت ،آمادگی جامعه برای نصرت امام در مقابله با
مفاسد اجتماعی و تسلیم نشدن جامعه منتظر در مقابل مفاسد و آلودگیها ،میتوان به از بین
بردن شک و تردید و مقابله با آن در زندگی مهدیباوران کمک نمود.

پیشنهادهای عملی برای مقابله با شک و تردید در زندگی مهدی باوران
عالوه بر آنچه در این مقاله گذشت به نظر میرسد برای درمان و مقابله با شک و تردید نسبت
به وجود امام عصر؟جع؟ و ظهور حضرت ،الزم است اقدامات عملی هم صورت بگیرد .از جمله
کارهایی که در این زمینه میتوان انجام داد عبارتاند از:

و ویژگیها و زمان ظهور؛
3.3ایجاد کرسیهای مهدیشناسی در حوزه و دانشگاهها؛
4.4تربیت مبلغان در دورههای مهدیباوری و اعزام به مدارس و دانشگاه؛
5.5فرهنگسازی مفهوم انتظار و مهدیباوری در بین عموم مردم؛
6.6شناخت دشمنان مهدی موعود و مهیا شدن برای مقابله و دفاع؛
7.7جلوگیری از خرافات و افراطگری در باب مهدویت؛
وظایف تربیتی خانوادهها نیز در این زمینه شامل آشناسازی فرزندان با مفهوم مهدویت ،شرکت
دادن فرزندان در مراسم حضرت حجت؟جع؟ و تربیت فرزندان با اخالق و منش حضرت
مهدی؟جع؟ است.

راهکارهای مقابله با شک و تردید در زندگی مهدیباوران

1.1انجام پژوهشهای عمیق و علمی در تاریخ زندگی ائمه اطهار؟مهع؟ بهویژه امام عصر؟جع؟؛
ً
2.2فیلمسازی و عرضه آثار هنری و ادبی در زمینه مهدویت ،مخصوصا زندگی امام عصر؟جع؟
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دالیل افول ارزشهای دینی
در جامعه منتظر
فاطمه السادات امیری تهرانی زاده

1

نرگس بزرگخو

2

چکیده
ارزشها همسنگ با باورها و عقاید مردم شکل میگیرند و افول ارزشها در جوامع برابر با نابودی
باورها و عقاید مردم است و به همین سبب حفظ ارزشها ،در همه جوامع اهمیت بسیار دارد.
جامعه منتظر نیز با برپایی ارزشهای معنوی و دینی معنا پیدا میکند و تا رسیدن به هدف نهایی
پیشرو
که ظهور حضرت مهدی؟جع؟ است ،باید در حفظ ارزشهای خود بکوشد .هدف نوشتار ِ

یافتن عواملی است که باعث افول ارزشهای دینی در جامعه منتظر شده است تا از این طریق گامی
در جهت حفظ ارزشهای دینی برداشته شود .روش بهکاررفته در این تحقیق توصیفی– تحلیلی
است .این جستار ضمن تبیین ارزشها در جامعه منتظر ،مواردی مانند رسانه ،ترجمه کتب غربی،
روشنفکران غربزده ،رواج شبهات و عالمان دنیازده را ازجمله دالیل ازدسترفتن ارزشهای دینی
برشمرده است.
واژ گان کلیدی :دینداری ،ارزشها ،جامعه منتظر ،افول ارزشها.

 .1طلبه سطح دو جامعه الزهرا ؟اهع؟f.s.tehrani007@gmail.com ،
 .2کارشناس ارشد علوم قرآنی ،مدرس و پژوهشگر جامعه الزهرا؟اهع؟Nabozorgkhoo@gmail.com ،

مقدمه
مهمترین سرمایه جامعه اسالمی ،پایبندی مؤمنان به ارزش هاست؛ ارزشهای الهیای که
نجات زندگی فردی و اجتماعی انسان و بهدنبال آن نجات کل جامعه را درپی دارد .در سال های
اخیر با قدرتگرفتن نظام جمهوری اسالمی ،با هدف تربیت انسانهای الهی و معتقد به ارزش های
دینی و مهدوی ،تالشی برای حا کمیتبخشیدن به ارزش های اسالمی در تمام ابعاد جامعه آغاز
شده است .این امر هنگامی در جامعه اسالمی تحقق مییابد که بتواند پایبندی افراد جامعه به
ارزشهای دینی را ارتقا بخشد و از افول ارزشها در رفتار و افکار عموم مردم جلوگیری کند.
در عصری که جامعه اسالمی در معرض طوفان سهمگین امواج ماهواره و سایتهای اینترنتی و
شبکههای اجتماعی قرار دارد و سیل شبهات اعتقادی و سیاسی بهسوی آن روان است ،پایبندی
به ارزشها و اعتقادات بسیار مشکل شده است .این در حالی است که نهتنها کمرنگشدن
ارزش های دینی ،که گاه جایگزینشدن برخی ضد ارزشها بهعنوان ارزش در جامعه منتظر،
سبب غفلت جامعه از آرمانهای عصر ظهور شده و جامعه را از انتظار حقیقی غافل و دور میکند.
درخصوص معضل های دینداری ،کتاب ها و مقاالت بسیاری نگاشته شده که مقاله «معضل
24

دینداری در دنیای جدید» ،نوشته احمد رازقی ،مقاله «افول دینداری و معنویت در ایران،

نشریه داخلی انجمن علمی پژوهشی مهدویت _ سال دوم _ شماره  _2زمستان 98

توهم یا واقعیت» ،تألیف محمدرضا طالبان ،کتاب عوامل و ریشههای دینگریزی از منظر قرآن و
حدیث ،نوشته علی شکوهی و کتاب نقش رسانه ها بر دین گریزی و دین پذیری در جوامع مختلف،
نوشته دکتر مجید کاشانی از آن جمله است .این نوشتهها از دیدگاه آسیبشناسی دینداری به
این مقوله پرداختهاند.

در زمینه ارزش ها نیز کتابهای بسیاری نگاشته شده است که از جمله آنها انتظار ،بایدها و
نبایدها ،نوشته ابراهیم شفیعی سروستانی است؛ اما در این میان درباره افول ارزشهای دینی در
جامعه منتظر ،تالش علمی چندانی صورت نگرفته است و این مسئله ضرورت تدوین این مقاله را
برای کاهش آسیب ها و حل این معضل نشان میدهد.
شناخت علمی دالیل اصلی افول ارزشهای دینی و تالش در جهت رفع این عوامل ،اولین گام
مؤثر در نهادینهکردن ارزشها در جامعه و تقویت و گسترش ارزش ها و باورهای دینی میان مردم
است؛ ازاینرو هدف این مقاله شناسایی دالیل افول ارزشهای دینی در جامعه منتظر ،بهمنظور

محافظت از ارزشهای متعالی و انسانسازی است که منجر به ظهور امام عصر میشود.
در نوشتار حاضر به این منظور ابتدا ماهیت جامعه منتظر و ارزشها در آن بیان خواهد شد.
سپس دالیل افول ارزشهای دینی در حیطههای مختلفی همچون رسانه ،ترجمه کتب غربی،
رواج شبهات و عالمان دنیازده تحلیل خواهد شد.

.1مفهوم شناسی
.1-1ماهیت جامعه منتظر
جامعه منتظر جامعهای است که جدا از اسالمی و دینداربودن ،به افقی روشن امید دارد و
ً
انسان منتظر ،لزوما مسلمان نیست؛ چرا که انتظار ظهور منجی
در انتظار تحقق آن بهسر میبرد.
ِ
در بسیاری از ادیان وجود دارد و روح انتظار موجب همدلی و اشترا کات بسیاری بین پیروان ادیان
میشود .میتوان گفت بزرگترین وجهمشترک میان تمام منتظران امید است؛ زیرا کسی که در
انتظار منجی و مصلح است ،از ظلم بیزار است و به برقراری عدالت امید دارد.
این ویژگی در جامعه مسلمان شیعه بزرگتر و پررنگتر است؛ چرا که در بسیاری از روایات
شیعی به آن توجه شده است .در مذهب شیعه انتظار تنها یک باور نیست؛ بلکه کنشی بسیار
جمهوری اسالمی ،جامعه منتظر جامعهای است که اسالم ناب و پیرو والیت اهلبیت؟ص؟ در آن
نمود دارد؛ یعنی آموزههای آن در نظام زندگی ،حکومت جامعه ،اندیشههای دینداران و هویت و
شخصیت آنها بروز پیدا میکند و عملی میشود.
اسالمی
در جامعه منتظر جاهلیتهای پیش از اسالم جایگاهی ندارد؛ بلکه در آن تمدن
ِ
برگرفته از آیات قرآن مجید حا کم است؛ آیاتی اینچنین:
َ
ُ َ َّ
َ
ّ
َ َ َ َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ً
َ
ْ
<...ت َعال ْوا ِإل ک ِل َم ٍة َس َو ٍاء َب ْي َن َنا َو َب ْي َنک ْم أل نع ُبد ِإل اهّلل َول نش ِرك ِب ِه ش ْيئا  ...بیایید
بهسوی سخنی که میان ما و شما یکسان است که جز خدای یگانه را نپرستیم و
چیزی را شریک او قرار ندهیم( >...آلعمران.)64 :
ارزشهای چنین جامعهای همگی وحیانی و قرآنی است:
َ َ ْ َ
َ َ َ
«ل فضل ِل َع َر ِ ٍ ّب عل ع َج ِم ّي» (ابن بابویه ،1372 ،ص.)563
ٍ

دالیل افول ارزشهای دینی در جامعه منتظر

پویا است که در آن انسان منتظر به آمادهسازی خود و جامعهاش مشغول میشود؛ بنابراین در
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جامعه منتظر ،جامعهای زنده ،قدرتمند ،شجاع ،صادق و خودکفا است:
َ َ َ ْ ُ َّ
َ َ َّ َ َ
َ َّ َ َ ْ ُ ْ
«أ ِش ّد ُاء َعلى الکف ِار ُر َح َم ُاء َب ْی َن ُه ْم» (حجرات)29 :؛ و «أ ِذل ٍة على المؤ ِم ِنین أ ِعز ٍة على
ْال َک ِافر َ
ین» (مائده.)54 :
ِ
در چنین جامعهای ،همه افراد همگی با هم در تشکیل هویت اسالمی مشارکت و همیاری
دارند .بانوان در این جامعه جایگاه ویژهای دارند و با مردان بیگانه اختالطی ندارند .جامعه
منتظر ،جامعه حجاب ،عفت و پارسایی است .این ویژگیها و دهها ویژگی پسندیده دیگر با
دمیدهشدن روح انتظار در جامعه بیشتر ظهور پیدا میکند.

.1-2ارزشها در جامعه منتظر
ارزشها و جایگاه آنها در بستر جامعه و مردم به دوام اعتقادات افراد جامعه کمک شایانی
میکند .این اعتقادات ابتدا در درون افراد شکل میگیرد و پس از اینکه در شا کله وجودی آنها
نقش بست ،در اعمال و رفتار ظاهری آنان نمود پیدا کرده و ظاهر افراد را با ارزشهای دینی همسو
میکند .یکی از مهمترین ارزشهای جامعه منتظر ،عدالتمحوری آن است که جامعه را در جهت
26

میل به اهداف انتظار هدایت میکند .عدم دنیا گروی افراد جامعه منتظر ،از دیگر ارزشهای چنین
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جامعهای است که با وجود آن ،افراد از بسیاری آفتهای دینداری مصون میمانند .همچنین
در جامعه منتظر ،اعتقاد به انتظار موعود دارای اهمیت ویژهای است؛ بهگونهای که از آن بهعنوان
یکی از اصول اعتقادی مهم یاد میشود.
براساس اعتقاد شیعیان ،منتظران خود در ظهور امام زمان؟جع؟ ،نقشی اصلی و کلیدی
دارند .انسانها باید شایستگی خود را برای حضور امامشان نشان دهند .پس در جامعهای که در
آن فرد خود را منتظر میخواند ،اولین آرمان ،دستیابی به این شایستگی است .بدین منظور افراد
باید به اصالح خود و جامعه مشغول شوند ،ارزشهای اسالمی را حفظ کنند و در نامالیمات دنیا
امید خود را به پروردگار از دست ندهند.
در ادامه بحث این ارزشها را شرح خواهیم داد:

 .1-2-1استحکام اعتقادات (اعتقاد به خدا ،قیامت ،مبدأ و معاد)
بیشک اعتقاد به خدا یکی از اصلیترین ارزشها در جامعه منتظر بهشمار میآید که در تحقق

جامعه مهدوی از اهمیت باالیی برخوردار است .آنچه در دنیای کنونی ،انسان را رنج میدهد،
حس بیهدفی و بیمعنایی فرد در زندگی است .درحقیقت آنچه بر رفتار انسان تأثیر دارد ،باورها و
عقاید او است که در انگیزهها ،نیتها و درنتیجه در اعمال او تأثیر میگذارد و به آنها سمتوسوی
توحیدی میدهد (احمدوند و طاهری اندانی ،1394 ،ص .)4-3انسانی که به خدا و درنتیجه ،به معاد
اعتقادی ندارد ،به ظهور و انتظار هم اعتقادی نخواهد داشت .چنین انسانی هیچگاه درپی ظهور
امام زمان نیست.
اعتقاد به قیامت و روز جزا نیز از مسائلی است که بر سبک و روش زندگی فرد تأثیر میگذارد.
فردی که به قیامت و روز بازخواست ایمان دارد ،در عملکردش محتاط و مراقب است و میکوشد تا
همسو با فرامین دین اسالم رفتار کند و از مسائلی که در اسالم نهی شده و از هوای نفسش دوری
نماید و سختی ترک گناه و انجام عبادات را بهجان میخرد تا در روز قیامت از نیکوکاران باشد.
درمقابل فردی که به قیامت اعتقاد ندارد ،ترس و واهمهای از انجام گناه ندارد ،عبادات را
پوچ میپندارد و هرآنچه را منطبق با هوای نفسش میبیند ،انجام میدهد .تنها معیار درستی
و نادرستی نزد او ،تشخیص عقل و هوای نفسش است .چنین فردی فاقد ارزشهای فرد منتظر
است .بنابراین اعتقاد به مبدأ و معاد افراد جامعه را در جهت تحقق امر ظهور هدایت میکند.
دین اسالم همچون دیگر ادیان آسمانی دارای احکامی است که پیروان آن میبایست به آنها
عمل کنند و در جهت حفظشان بکوشند؛ احکامی همچون نماز ،روزه ،حجاب ،پرداخت خمس
و زکات و. ...
هراندازه اعتقادات یک فرد قویتر باشد ،پایبندیاش به احکام و ظواهر دینی بیشتر میشود
ً
و این پایبندی ،از ارزشهای اساسی جامعه منتظر بهشمار میرود؛ زیرا اوال جامعه منتظر در
ً
حقیقت نمایی از جامعه عصر ظهور است و ثانیا با پایبندی جامعه اسالمی به ظواهر دین ،زمینه
منتظر ظهور ،خواستار برقراری اسالم واقعی است؛ ازاینرو
برپایی ظهور فراهم میشود .جامعه
ِ
نمیتواند خود گرفتار مشکالتی چون روزهخواری ،بدحجابی و بینمازی باشد .درواقع افراد یک
ً
جامعه با پایبندی به ظواهر اسالم میتوانند صدق خود را در خواستن حکومتی کامال اسالمی
نشان دهند.
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 .1-2-2پایبندی به احکام دین (نماز ،روزه ،حجاب)... ،
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توجه به این نکته از اهمیت بسیاری برخوردار است که عمل به احکام دین تنها وقتی بر
مسلمان تأثیرگذار است که همراه با معرفت و شناخت خداوند باشد .در این صورت است که
عملی سودمند و روبهرشد برای فرد مسلمان محسوب میشود (اسعدی ،1383 ،ص .)73-72این
مطلب در سخنی زیبا ازحضرت علی؟ع؟ اینگونه بیان شده است:
«متعبد جاهل همچون االغ آسیاب است که دور خود میچرخد و حرکتی روبهجلو
ندارد» (آمدی ،بیتا ،ص ،93ح.)2092

.2-2-3عدالتمحوری
مسئله عدالت یکی از مهمترین دغدغههای ادیان الهی و همچنین از آرمانهای بزرگ انسانی
است .عدالت خواسته قلبی و فطری همه انسانها است .عموم مردم انتظار دارند که روابط بین
فردی و حتی گروهی و همچنین قوانین و مقررات جامعه و نهادهای اجتماعی براساس عدالت
باشد .ملزومات اجتماعی و قوانین وضعشده در جامعه ،آن زمان از دید مردم مشروعیت دارد که
بر مبنای عدالت پایهریزی شده باشند (عیسیزاده ،1396 ،ص.)2
درحقیقت عدالت جزو سنتهای تغییرناپذیر الهی است که بر تمام عالم حکمفرماست.
28

حضرت علی؟ع؟ در این زمینه فرموده است:
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«عدل پایه و ستونی است که هستی بدان پابرجا و استوار است» (مجلسی،1403 ،

ج ، 75ص.)83
چیزی جز عدالت نمیتواند استمرار ملتها و بقای دولتها را ضمانت کند .چنانچه جامعهای
بتواند خود را با این اصل هماهنگ سازد ،درواقع خود را با کل هستی هماهنگ کرده است .در
قرآن کریم این ارزش چنین بیان شده است:
ْ َ َُ ُ
َ
َ
ْ
ُ
ْ
َ
ائا ب ْال ِق ْس ِط َل إ َل َه إ َّل ُه َو ْال َعز یزُ
َ
ً
َ َ ُ َّ ُ َ َ َ ّ ُ َ َ َ
ِ
<ش ِهد اهَّلل أنه ل ِإله ِإل هو و الل ِئکة و أولو ال ِعلم ق ِ ِ
ِ ِ
َْ
ال ِک ُمی> (آل عمران.)18 :
در این آیه خداوند خود را اولین اقامهکننده عدل معرفی کرده ،خود به آن شهادت داده و مالئکه
و صاحبان دانش را هم بر آن گواه گرفته است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که برقراری عدالت
از شروط حیاتی بقای یک جامعه منتظر است .جامعهای که به انتظار تحقق حکومتی مانند
حکومت عدل علی است ،نمیتواند بدون عدالتخواهی داعیه انتظار سر دهد.

 .2-2-4عدم دنیا گروی
بهفرموده حضرت علی؟ع؟:
«همچنان که خورشید و شب با هم جمع نمیشوند ،دوستی خدا و دوستی دنیا
نیز با هم جمع نمیگردند» (تمیمی آمدی ،1410 ،ص ،536ح.)25
بههمین سبب ،فردی که محبت دنیا را در دلش داخل کرده است ،نمیتواند محبت خدا را وارد
آن کند.

یکی از شاخههای دنیادوستی ،مالدوستی است که هرگونه لذت زودرسی را شامل میشود.

بزرگترین آفت دنیا مال است که هر انسانی به آن احساس نیاز میکند .از سویی نبود مال موجب
فقر است و فقر در آستانه کفر قرار دارد و از سوی دیگر وجود مال باعث احساس غنا و سرکشی و
طغیان است .برای همین تشخیص خیر و ّ
شر مال ،امری دشوار است (نوری کلکناری ،1392 ،ص.)3
قرآن مجید آیات متعددی در نکوهش مال دارد؛ ازجمله:
َ ْ َ ُ ُ َّ َ ُ ُ َ َّ ُ ْ ُ ُ ْ َ َ
الق ِاب َر ؛ تفاخر به بیشترداشتن ،شما را غافل کرد؛ تا
<ألا كم التكاثر * حت ز رت
اینکه کارتان [و پایتان] به گورستان رسید> (تکاثر.)2-1:

البته پیدا است که منظور از نکوهش مالدوستی ،همانطور که در قرآن آمده ،آن است که انسان
آنان که دل به خداوند دادهاند ،عالقه و انسشان را با عبادت برای خداوند اظهار میکنند و از
دنیا تنها بهاندازه ضرورتشان طلب میکنند؛ زیرا ایمان دارند که این دنیا و تمام متعلقات آن فانی
و پایانپذیر است .انسان منتظر برای کسب مال حالل تالش میکند تا هم روزی خود را بهدست
آورد و هم از مال برای ساختن جامعه منتظر بهره ببرد.
مؤمنان و منتظران حقیقی چنانچه درگیر مسائل دنیوی و لذتهای نفسانی شوند ،از
حقیقت عبادت و بندگی دور خواهند شد و در پس این حب دنیا که در قلبشان ظاهر شده،
مفاسد و امراض قلبی دیگری گریبانگیرشان خواهد شد .ازاینرو است که فرمودهاند:
ُ ُ ُّ ْ ْ ُ ّ َ َ
«ح ّب الدنیا َرأ ُس ک ِل خ ِطیئة؛ رأس هر خطایی ،دوستی دنیاست» (منسوب به جعفر
بن محمد ،1400 ،ص.)138
کسی که به اموال خود دل بسته باشد ،نمیتواند بهآسانی آن را به نیازمندی ببخشد و در راه
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را غافل کند .مال و ثروت ابزاری برای خدمت به انسان است و نباید به هدف تبدیل شوند.
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خدا خرج کند و درنتیجه ویژگی یک منتظر واقعی را نخواهد داشت .خوگرفتن افراد جامعه به
دنیا موجب میشود جامعه از ارزشهای جامعه منتظر فاصله بگیرد و ظهور محقق نخواهد شد.
ازاینرو ویژگی عدم دنیا گروی را از ارزشهای جامعه منتظر میشمارند.

.2-2-5انتظار پویا
از اعتقادات راسخ در تفکر شیعی ،انتظار موعود بهعنوان یک اصل مسلم اعتقادی است .در
بسیاری از روایات بر ضرورت انتظار قائم آلمحمد؟ع؟ تأ کید شده است؛ از آن جمله حدیث زیر از
امام صادق؟ع؟ است:
صاحب عزت و جالل ،هیچ عملی را جز به
«آیا شما را خبر ندهم به آنچه خدای
ِ
آن از بندگان نمیپذیرد؟ گفتم :چرا .فرمود :گواهیدادن به اینکه هیچ شایسته
پرستشی جز خداوند نیست و اینکه محمد؟ص؟ بنده و فرستاده اوست و اقرار
به آنچه خداوند به آن امر فرموده ،و والیت ما ،و بیزاری از دشمنانمان -یعنی
خصوص امامان -و تسلیمشدن به آنان و پرهیزگاری و تالش و مجاهدت و
اطمینان و انتظار قائم؟جع؟» (نعمانی ،1397 ،ص.)200
30

منزلتی که در روایات اسالمی برای منتظران بیان شده است ،بهاندازهای بزرگ است که این پرسش
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را به ذهن میآورد که چگونه عملی بهظاهر ساده ،از چنین جایگاه و فضیلت بزرگی برخوردار است؛
اما با اندکی دقت در مفهوم انتظار ،پاسخ بهدست میآید .انتظار بهاینسبب از چنین جایگاهی
برخوردار است که حلقه اتصال شیعه با امام معصومش است .انتظار اعالم پذیرش امامت و والیت
حضرت مهدی؟جع؟ است و همین امر سبب میشود که ارتباط شیعیان با امامشان ،گرچه در
حد ارتباطی قلبی و معنوی ،حفظ شود و آنها از برکات حضور امام بهره ببرند (شفیعی سروستانی،

 ،1386ص.)21
هنگامی که انسانها به این باور برسند که خود توانایی برقراری جامعه موعود را ندارند ،سعی
در اصالح خود میکنند تا زمان ظهور هرچه زودتر برسد و خود نیز از محنت نجات یابند .بنابراین
باور به ظهور و منتظربودن مقدمه اصالح است.
جامعه کنونی ما در عصر انتظار به سر میبرد که طوالنیترین مرحله در تاریخ اسالم است.
داشتن انتظاری پویا باعث کوتاه شدن این انتظار و تحقق ظهور میشود .انتظار پویا ویژگیهایی

دارد؛ از جمله آنها داشتن آ گاهی است .منظور از آ گاهی برخورداری از بینش توحیدی است؛
بدینمعنا که فرد باور دارد تمام هستی از آن خداست و همه چیز در کف قدرت اوست و فرد از
خود هیچ اختیاری ندارد .همچنین ایمان دارد که وعده الهی در شرایط دشوار سیاسی و در مواقع
بحران و نا کامی ،تحقق مییابد.
از دیگر ویژگیهای انتظار پویا ،امیدواری به تحققیافتن وعدههای خداوند به قدرت و اقتدار
او است .فردی که انتظار پویا دارد و امیدوار است ،با پیوند نیرو و توانش به قدرت الهی توان خود
را پایانناپذیر میکند.
مقاومت که از نتایج امیدواری در فرد است ،دیگر ویژگی انتظار پویا است .فرد منتظر با وجود
امید رسیدن به ساحل آرامش ،تالش میکند تا بر همه مشکالت غلبه کند؛
مسائل و مشکالت ،به ِ
زیرا در درون خود ،برای این امر ،نیرویی شگرف مییابد و درنتیجه با نامالیمات از پا نمیافتد و
برای رسیدن به نتایج ،تالش مضاعف دارد.
از دیگر وظایف منتظران در عصر انتظار ،امر به معروف و نهی از منکر ،دعوت بهسوی خدا،
زمینهسازی برای ظهور امام عصر؟جع؟ و برپایی دولت عدالتمحور مهدوی ،ایجاد آمادگیهای
فکری ،تشکیالتی ،اعتقادی و ایمانی و ایجاد توانایی در نسل باایمانی است که امام را یاری میدهند.
که باعث تعجیل در ظهور امام زمان؟جع؟ میشود .دعاهای بسیاری درخصوص ظهور حضرت
مهدی؟جع؟ بهدست شیعیان رسیده که از جمله آنها دعای فرج و دعای عهد است (آصفی،

 ،1384ص.)60-57

.3دالیل کمرنگ شدن ارزشهای دینی در جامعه منتظر
ارزشهایی که در مبحث پیش بیان شد ،اصول یک جامعه منتظر را تشکیل میدهند .با
کمرنگشدن هریک از آنها ،جامعه بهتدریج از حالت انتظار خارج میشود و درنتیجه شایستگی
ظهور ولی خدا را نخواهد داشت.
در ادامه برخی از مهمترین عواملی را که باعث کمرنگشدن یا ازبینرفتن ارزشها میشود،
بررسی میکنیم:

دالیل افول ارزشهای دینی در جامعه منتظر

بدونشک وجود دعا بههمراه حرکت و فعالیت و امر به معروف و نهی از منکر ،از مسائلی است

31

.3-1رسانه
رشد و توسعه اقتصادی و سیاسی کشورها پیوند محکمی با ارزشهای واالی فرهنگی دارد؛
بهگونهای که بیتوجهی به آن موجب سستی و انحراف در اصول اعتقادی و ملی جامعه میشود.
در دنیای امروز بیش از پیش آثار سوء این بیتوجهی احساس میشود .رسانه بهعنوان بزرگترین
و تأثیرگذارترین عامل در نهادینهکردن ارزشها ،نقش بیشتری در ایجاد این آثار سوء در جامعه
داشته است .رسانهها با هر شکل و قالبی که دارند ،میتوانند به دینپذیری یا دینگریزی
مردم دامن زنند .علت این مسئله این است که دین و رسانه از دیرباز رابطه تنگاتنگی با یکدیگر
داشتهاند و در دنیای معاصر این ارتباط یک واقعیت اجتماعی دوسویه است (کاشانی ،1390 ،ص.)10
یکی از بزرگترین عواملی که زندگی در عصر کنونی را با گذشته متفاوت میکند ،وجود رسانهها
با فناوری پیشرفته است .سرعت پیشرفت این رسانهها روزبهروز بیشتر میشود .در گذشته جریان
انتقال فرهنگ بهتدریج صورت میگرفت و جامعهای که در معرض دریافت فرهنگ جدید بود،
بهآرامی و با توجه به منافع و مضار فرهنگ جدید ،آن را میپذیرفت؛ اما در این روزگار ،تأمل و تدریج
جای خود را به سرعت و شتاب داده است و فرهنگ جدید بهوسیله هجوم ابزارهای رسانهای
32

پیشرفته و جذاب ،چنان بر ذهن و روان مخاطب اثر میگذارد که اندیشیدن ،تصمیمگرفتن و
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انتخاب را برای هر فرد ،بسیار دشوار و گاه مختل میکند (پویا ،1381 ،ص.)3
بررسی تأثیر رسانه بر دینداری مردم ،امری مهم در یافتن عوامل افول ارزشهای دینی در
جامعه منتظر است .اینجا از میان رسانههای موجود تنها تأثیر شبکههای اجتماعی و ماهواره و
کارکرد آنها را بررسی میکنیم که در عصر حاضر بیشترین تأثیر را بر دینداری مردم دارند.

.3-1-1شبکههای اجتماعی
شبکههای اجتماعی نقش غیرقابلانکار ،مهم و بسیار تأثیرگذاری در دنیای امروز دارند.
گسترش و نفوذ شبکههایی همچون «اینستا گرام»« ،فیسبوک» و «توئیتر» میان اقشار مختلف
جامعه ،بهویژه جوانان پیامدهای منفیای در فرهنگ جامعه بهجا گذاشته است که با گذر زمان،
این آثار جزئی از عادتها و خلق و خوی مردم شده است (رضائیان ،1393 ،ص.)2
شبکههای اجتماعی از رسانههای مدرناند که در سالهای اخیر نقش ویژهای در
فرهنگسازی جامعه و مردم پیدا کردهاند .یکی از قابلیتهای آنها این است که تولیدکنندگان

برنامهها ،این امکان را دارند که اطالعات و آ گاهیها را برای شمار بسیاری از مخاطبان ارسال و
از این راه با انتشار دستاول اطالعات ،ارتباطی بسیار نزدیک و سریع با مخاطبانشان برقرار کنند
(کاشانی ،1390 ،ص.)79

کارکرد
نسل جوان امروز دچار خألهای بسیاری است و برای جبران آنها به اینترنت و شبکههای
اجتماعی گرایش پیدا کرده است .این شبکهها کاربران را هرچه بیشتر به خود توجه میدهند
و غرق میکنند .کاربران در این شبکهها بهدنبال پرکردن خألهای خود هستند؛ اما درواقع
خألهایشان بهوسیله این شبکهها عمیقتر و درعینحال مخاطب بیش از پیش به آنها وابسته
میشود.
از جذابیتهای مهم این شبکهها جنبه سرگرمی آنهاست .این قابلیت در سالهای اخیر
پررنگتر شده و توانسته سن مخاطبان را به نوجوانان و حتی کودکان کاهش دهد .این مسئله
نشان میدهد که شبکههای اجتماعی قادرند تربیت نسل آینده ما را بهدست گیرند .بدین ترتیب
نسلی که باید برای ظهور مهدی موعود؟جع؟ تربیت شود ،به نسلی مصرفگرا و غربزده تبدیل
خواهد شد.
جوان و ازبینبردن اسالم واقعی میان آنها ،موانع ظهور حضرت مهدی؟جع؟ را بیشتر کنند.
جامعه اسالمی و منتظر باید در مقابل چنین اموری طرح و برنامه داشته باشد تا بتواند
پیامدهای منفی آنها را خنثی کند .آ گاهیبخشی به نسل جوان ،طراحی و ساخت شبکههای
اجتماعی قدرتمند ،مفید و سالم برای پاسخگویی به نیاز جوانان ،نهادینهکردن و تحکیم اعتقادات
دینی ازجمله اقداماتی است که اندیشمندان حوزه دین و فعاالن فرهنگی میتوانند در این زمینه
انجام دهند.
در اینجا از میان کارکردهای متفاوت شبکههای اجتماعی تنها از کارکرد اطالعرسانی آنها
بهعلت اهمیت بیشتر آن بحث میشود .اساسیترین کارکرد این رسانه انتشار جریان رویدادهای
اجتماعی است که سبب شناخت بهتر فرد از محیط زندگیاش میشود و به او کمک میکند
باتوجه به این شناخت ،نیازهای فردی و جمعی خود را برطرف سازد .این کارکرد همچنین موجب

دالیل افول ارزشهای دینی در جامعه منتظر

این شبکهها ابزار بسیار مناسبی برای مخالفان اسالم است که سعی دارند با نابودی نسل

33

میشود فرد بینش صحیحی بهدست آورد ،قضاوتهای درستی در برابر مسائل مختلف داشته
باشد و بهعنوان عضوی از جامعه ،با داشتن آ گاهی کامل نسبت به حقوق و مسئولیتهایش رفتار
درستی در زندگی اجتماعیاش داشته باشد (معتمد نژاد ،1371 ،ص.)12
ویژگـی مهـم ایـن کارکـرد ،سـرعت آن در انتقـال اطالعـات اسـت .در شـبکههای اجتماعـی
تازگـی و بهروزبـودن اخبـار ،اطالعـات و رویدادهـای دینـی اهمیـت بسـیار دارد .مزیـت آنهـا نسـبت
بـه رسـانههای دیگـر در قابلیـت کوتا هکـردن و سـادهکردن دسترسـی بـه اینگونـه اطالعـات اسـت
(کاشـانی ،1390،ص .)79ایـن مزیـت باعـث جـذب مخاطبـان بسـیاری در زمینههـای مختلـف بـه
شـبکههای اجتماعـی شـده اسـت .در شـبکههای اجتماعـی کاربـران ارتباطـی متفـاوت بـا روابـط
رودررو را تجربـه میکننـد کـه ویژگیهایـی همچـون سـرعت بـاال ،ناشـناسماندن و ...دارد .ایـن
ویژگیهـا ارتبـاط را برایشـان جذابتـر میکنـد و تجـارب متفاوتـی را فـار غ از جنسـیت ،طبقـه ،قـوم،
نـژاد و مـکان بـرای آنهـا ایجـاد میکنـد.
ارتباطات کاربران اینترنتی با هم ،جهتگیریهای ذهنی و گرایشهای جدیدی برای کاربران
ایجاد میکند که رفتار آنها را در دنیای حقیقی تغییر میدهد .یکی از این تغییرات ،هویتزدایی
34

کاربران اینترنت است .پیشرفت فناوریهای نوین در زمینه ارتباطات و اطالعات سبب شکلگیری
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هویتهای جدیدی شده است که با گذشته بسیار تفاوت دارد .این هویتهای مجازی در حال
فراملیتی شدن هستند .هویت انسان در فضای مجازی ،حالتی بیثبات و منعطف دارد و مدام
در حال تغییر است.
این امر باعث سوءاستفاده جوامع غربی برای ضربهزدن به اعتقادات جوانان و ازبینبردن
هویت اسالمی و دینی آنان شده است .دولتهای غربی برای این اهداف خود مطالعات و
برنامهریزیهای بسیاری انحام میدهند :ازجمله فرهنگ اسالمی و ایرانی و نیازهای مردم را
بهصورت دقیق مطالعه میکنند و از این طریق قادرند بهآسانی باورهای مردم را بهسوی آنچه
میخواهند سوقدهند.
تغییر اندیشه در درجه اول بر دینداری مردم اثر میگذارد و در درجه بعد ،بر سبک زندگی
و اخالق آنها .پس از آن ،تغییر سایر ارزشهای جامعه کار دشواری نخواهد بود .بدین سبب
این دوران را دوران جنگ نرم میخوانند؛ چرا که بیشترین فعالیت و اثرگذاری دشمن بر جامعه

و دینداری مردم نه با ابزارهای نظامی ،که از طریق شبکههای اجتماعی صورت میگیرد .این
مسئله اهمیت توجه به این حوزه را برای مقابله با شبههافکنیها و حفظ ارزشهای دینی و
اخالقی بیش از پیش روشن میسازد.

.3-1-2ماهواره
طبیعی بین ارسالکننده پیام
ماهواره بهعنوان رسانهای پیشرفته در فناوری ارتباطات ،روابط
ِ
ً
فرهنگی و دریافتکننده آن را کامال تغییر داده و این موازنه را بهنفع ارسالکننده پیام ،بههم زده
است (پویا ،1381 ،ص.)3
راهاندازی شبکههای ماهوارهای فراوان ،یکی از راهبردهای دولتهای غربی برای ازبینبردن
فرهنگ دینی و اسالمی بوده است .یکی از موارد استفاده از ماهوراه برای تضعیف فرهنگ دینی،
رواج بیبندوباری جنسی است .این شبکهها با پخش برنامههایی با محتوای هرزگی اخالقی،
فرهنگ ضداسالمی را بهخصوص در جمهوری اسالمی گسترش میدهند و زندگی مادی و
بیقیدوبند جنسی را ترویج میکنند.
مهمترین و اساسیترین معضل ماهواره همخوانینداشتن آن با فرهنگ دینی افراد است.
فرهنگ غرب در تالش است در مرحله نخست به خداباوری افراد جامعه دینی هجوم آورد؛ سپس
(خبرگزاری بینالمللی قرآن .)1396 ،البته تنها راه مقابله منع افراد از استفاده از شبکههای ماهوارهای،
نیست .جامعهای که هدف آن فرهنگسازی برای انتظار و ظهور امام زمان است ،باید ابتدا
استفاده درست از تکنولوژی را به افرادش بیاموزد.

.3-2ترجمه کتب غربی
باوجود تبلیغات ضددینی فراوان در رسانهها ،جهان امروز تشنه دین است .ازاینرو مخالفان
دین تالش میکنند نیاز بشر به دین و مذهب را از طریق عرفانهای نوظهور پاسخ دهند .این
ً
عرفانها غالبا در جلسهها ،سمینارهای خصوصی و همچنین بهصورت کتاب و جزوه به نسل
جوان معرفی میشود.
هدف از ترویج چنین عرفانهایی ضربهزدن به دین ،اسالم و جایگزینکردن افکار و

دالیل افول ارزشهای دینی در جامعه منتظر

با ترویج مفاسد دینی ،به باورهای دینی آسیب زده و افراد جامعه منتظر را از دینگرایی دور کند
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ً
اندیشههای غربی است .نوشتههای مربوط به این فرقهها که کامال از فرهنگ غرب نشأت گرفته
است ،در قالب طرح مطالب جذاب بهویژه برای جوانان ،برداشتهایی نادرست از دین به آنها
ً
القا میکند .به این ترتیب جوانان که غالبا از پدیدههای نو استقبال میکنند ،بهعلت کمتجربگی
و ناآ گاهی ،بهراحتی به پذیرش این مطالب تن میدهند.
در جامعه اسالمی که در آن زمینه برای ظهور منجی فراهم میشود ،باید از منابع فرهنگی و
دینی مناسب برای ارائه الگویی اسالمی درمقابل این تهاجم فرهنگی استفاده شود .متأسفانه
بهعلت عملکرد ضعیف نهادهای فرهنگی و دینی تا کنون این اتفاق نیفتاده است.

.3-3رواج شبهات
شبهات یا باورهایی که آمیزهای از حق و باطلاند ،از مهمترین آسیبهای دینداری در عصر
حاضرند .در جهان امروز وجود اندیشهها و عقاید مختلف ،بسیاری را دچار تشویش ذهنی کرده و
در انتخاب راه درست بهسختی انداخته است .کسانی با استفاده از این فضای پیچیده و ابهامآلود
با انتشار مطالب نادرست و طرح شبهات ،تشخیص حق از باطل را برای افراد دشوارتر میکنند.
برخی شبهات در زمینههای اعتقادی و سیاسی و با اهداف بلندمدت طراحی میشوند .ازآنجا
36

که بسیاری از این شبهات در ذهن افراد پاسخی نمییابند ،پایههای اعتقادی آنان سست میشود
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قربانیان
و آنها نسبت به اصول دینی و مبانی سیاسی جامعه اسالمی بدبین میشوند .بعد از این،
ِ
شبهات خود ابزار فرهنگ مهاجم میشوند و به خدمت برنامه آنها برای نفوذ اندیشههای
ضددینی درمیآیند (کیا ،سایت باشگاه خبرنگاران جوان.)1397 ،
در عصر حاضر ،وجود شبهات در زمینههای مختلف ،بسیاری از دینداران را بیآنکه بخواهند،
از دین و ایمانشان دور کرده است:
کارکرد شبهات و آسیبهای آنها درخصوص ایمان ،در سخنان امام علی؟ع؟ بیان شده است
که برخی از آنها را بهاختصار مطرح میکنیم:

.3-4-1تاریکساختن فضای فکر و اندیشه
زمانیکه مؤمن گرفتار شبههای شود که توانایی الزم را برای تجزیه و تحلیل آن نداشته باشد،
تشخیص حق از باطل برایش دشوار میشود و به خطا میرود .علت این مسئله در ماهیت شبهه
نهفته است که در آن فضا مبهم است و حق و باطل با هم آمیخته شدهاند .بااینهمه فردی که

آ گاهی و بصیرت کافی در زمینه دین دارد ،در شبهه گرفتار نمیشود.
در واقع بین شبهه و دریافت نادرست از دین ،رابطه متقابل برقرار است؛ یعنی همانگونه که
شبهات باعث درک نادرست از دین میشوند ،درک نادرست از دین نیز میتواند باعث ایجاد شبهه
در فرد شود؛ بنابراین مهمترین مسئله درخصوص شبهه ،داشتن آمادگی کافی و رعایت اصول
صحیح در برخورد با آن است .آمادگی برای مقابله با شبهه ازجمله بهوسیله آشنایی همهجانبه و
عمیق با مبانی دینی بهدست میآید .کسانی که این ویژگیها را ندارند ،باید در برخورد با شبهات،
جانب احتیاط نگه دارند و به اهلعلم و بصیرت مراجعه کنند (اسعدی ،1383 ،ص .)187-186

 .3-4-2رواج شک و تردید در باورهای دینی
یکی از مهمترین نتایج شبهه ،ایجاد شک و تردید در باورها و عقاید فرد و ازدستدادن قدرت
تشخیص حق از باطل از او است .هنگامیکه مسائل از جهات مختلف با یکدیگر شباهت داشته
باشند ،فرد در تشخیص و انتخاب دچار سردرگمی میشود و یقین و اطمینانش را از دست میدهد.
حجاب شناخت معرفی شدهاند (نهجالبالغه ،خطبه
در کالم حضرت علی؟ع؟ ،شبهات مایه کوری و
ِ

 ،83ص .)136
ازآنجا که داشتن ایمان در جامعه منتظر نیازمند معرفت است ،ایجاد شک و تردید در آن،
یقینی منتظر را سست میکند و چنانچه این شک و تردید در فرد استمرار داشته باشد ،ایمانش
بهطور کامل از دست میرود .بهفرموده امام علی؟ع؟:
«تداوم شک موجب حدوث شرک است» (آمدی ،بیتا  ،335ح .)94
در نتیجه عدم ایمان و یقین ،اعمال عبادی فرد نیز بیارزش میشوند و جنبه عملی دینداری
نیز نقصان و کاستی مییابد (اسعدی ،1383 ،ص .)190-188

 .3-4-3دشوارکردن تشخیص وظیفه
ازآنجا که در شبهات تشخیص حق و باطل دشوار است ،افراد نمیتوانند بهدرستی وظایف
دینی خود و حالل و حرام خدا را بشناسند؛ ازاینرو در معرض گناهان قرار میگیرند و هیچگاه
اطمینان ندارند که به وظیفه خود عمل کرهاند و مسئولیت خود را انجام دادهاند .در روایتی از
امام علی؟ع؟  ،آمده است:

دالیل افول ارزشهای دینی در جامعه منتظر

آسیب جدی به ایمان فرد منتظر وارد خواهد ساخت .درواقع شک و تردید ،باور و ایمان قلبی و
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«بپرهیز از افتادن در شبهات و حریصبودن به خواهشها .پس بهدرستی که آنها تو
را به افتادن در حرام و ارتکاب بسیاری از گناهان میکشانند» (آمدی ،بیتا ،156 ،ح .)92
براساس این حدیث درخصوص اینکه چگونه شبهات فرد را به انجام اعمال حرام و ارتکاب گناهان
میکشانند ،دو احتمال وجود دارد  :اول اینکه ،فردی که در دام شبهات میافتد ،بهتدریج بر انجام
گناهان جرأت پیدا میکند و مرتکب گناه میشود .دیگر اینکه ،در شبهات ،شرایطی برای فرد پیش
میآید که نا گزیر گناهان بسیاری مرتکب میشود؛ چرا که گناه و غیر گناه با هم آمیخته شدهاند و
از هم تشخیص داده نمیشوند.
از سوی دیگر ارتکاب محرمات و ترک فرائض مؤمنان را به انحراف عملی از دینداری میکشاند
و چنین فردی سرانجامی جز تیرهبختی و شقاوت ندارد (نهجالبالغه ،نامه  ،53ص )566این انحرافات
عملی به معرفت و بینش آسیب میزند و انحراف فکری را موجب میشود و درنتیجه ارزشها را از
بین میبرد (اسعدی ،1383 ،ص.)192-191

 .3-4-4ایجاد زمینه برای سوءاستفاده منافقان و سیاستمداران
پرتردید شبهه ،بسیار مورد سوءاستفاده جریانهای سیاسی و اجتماعی
فضای غیرشفاف و
ِ
38

قرار میگیرد .این گروهها همواره به دنبال فرصتاند تا از آب گلآلود ماهی بگیرند و به منافع خود
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دست پیدا کنند .حضرت علی؟ع؟ در خطبهای یکی از ویژگیهای منافقان را این دانسته است که
با گفتارشان ،دیگران را به تردید و اشتباه میاندازند (نهج البالغه ،خطبه  ،194ص.)408
باتوجه به این مسئله دشمنان و مخالفان ،برای رسیدن به اهداف خویش ،فضای جامعه
را شبههآلود میکنند تا دینداری هم از جهت فردی و هم از جهت اجتماعی دچار آسیب شود
(اسعدی ،1383 ،ص.)194-192

.3-4-5ازبین رفتن روحیه مقاومت و پایداری
فردی که در آرمانها و اهدافش به یقین رسید ه است ،در راه رسیدن به اهدافش تمام تالش
خود را بهکار میگیرد و از هیچ مانعی نمیهراسد؛ اما کسی که گرفتار شبهه شده و در درک حقایق
به مشکل برخورده است ،انگیزهای برای رویارویی با موانع و تحمل سختیها ندارد و انگیزه جهاد
و مبارزه را از دست خواهد داد (همان ،1383 ،ص.)195
امیرالمؤمنین علی؟ع؟ در سخنرانیای در سرزمین «ذیقار» اصحاب جمل و نا کثین را

سرزنش و از تهدید آنان به جنگ ،اظهار شگفتی کرده و علت نترسیدنش از جنگ را نداشتن شک
و تردید بیان نموده است:
«شگفتا! از من خواستند به میدان نبرد آیم و برابر نیزههای آنان قرار گیرم و
ضربتهای شمشیر آنان را تحمل کنم! گریهکنندگان بر آنها بگریند! تا کنون کسی
مرا از جنگ نترسانده و از ضربت شمشیر نهراسانده است .من به پروردگار خویش
یقین داشته و در دین خود شک و تردیدی ندارم» (نهجالبالغه ،خطبه ،22ص.)67
در جامعه منتظر برخورداری از روحیه مقاومت ،از اساسیترین نیازهای جامعه است و بدون آن
ارزشهای دینی هم افول خواهد کرد.

.3-5عالمان دنیازده
سخنان اخالقی و تبلیغ گفتاری تأثیر مهمی بر هدایت انسانها دارد؛ اما ا گر عالمان دینی و
متولیان تبلیغ و فرهنگ ،خود در عمل معتقد به باورها و آراسته به خصلتها و کماالت پسندیده و
عاری از صفات ناپسند نباشند ،مردم آنگونه که بایسته است ،آموزههای دینی را جدی نمیگیرند
و بهتدریج از آنها رویگردان میشوند.
پرجاذبه هم نمیتواند آن تأثیر را ایجاد کند (شکوهی ،1384 ،ص.)113
آیتاهلل شهید مرتضی مطهری؟هر؟ در این زمینه نوشته است:
«هیچ چیز بشر را بیشتر از عمل تحتتأثیر قرار نمیدهد .شما میبینید مردم از
انبیا و اولیا زیاد پیروی میکنند؛ ولی از حکما و فالسفه آنقدرها پیروی نمیکنند؛
چرا؟ برای اینکه فالسفه فقط میگویند ،فقط مکتب دارند ،فقط تئوری میدهند؛
اما در گوشه حجرهاش نشسته است .هی کتاب مینویسد و تحویل مردم میدهد؛
ولی انبیا و اولیا ،تنها تئوری و فرضیه ندارند؛ عمل هم دارند .آنچه میگویند ،اول
عمل میکنند؛ حتی اینطور نیست که اول بگویند؛ بعد عمل کنند .اول عمل
میکنند؛ بعد میگویند .وقتی انسان بعد از آنکه خودش عمل کرد ،گفت ،آن
گفته ،اثرش چندین برابر است» (مطهری ،1366 ،ج ،2ص.)106

دالیل افول ارزشهای دینی در جامعه منتظر

عملکرد مثبت یک فرد ،چنان تأثیر چشمگیری بر دلها میگذارد که چندین سخنرانی

39

در سخنان امام علی؟ع؟ هم آمده است:
«مردم را به دین دعوت کنید؛ اما نه با زبان .با غیر زبان دعوت کنید» (کلینی،

1407ق ،ج ،2ص.)78
انسان با عمل خود میتواند جامعه را تحتتأثیر قرار دهد .در این میان تأثیرگذاری علمای دین
بر رفتار دینی مردم بیشتر از سایر اقشار جامعه است؛ ازاینرو رفتار آنها و بهطور کلی رفتاری همه
متولیان دین ،در تحکیم جایگاه دین یا تضعیف آن نقش بسیار مهمی دارد .رفتار عالمان دنیازده و
بیعمل مردم جامعه را به دنیاطلبی سوق میدهد و آنها را از ارزشهای جامعه منتظر دور میکند.

 .4پیشنهادها
برای حفظ یک جامعه منتظر و جلوگیری از استحاله فرهنگی آن ،باید عواملی را که ارزشهای
آن را کمرنگ میکنند یا تغییر میدهند ،از بین برد .بدینمنظور در ادامه راهکارهایی مطرح
میشود که بهنظر میرسد کاربست آنها تأثیر مهمی در این زمینه داشته باشد:
40

.4-1رواج سرگرمیهای حالل
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سرگرمیهای حالل ،عالوه براینکه مانع گرایش افراد به سرگرمیهای حرام میشود ،با ایجاد
روحیه شاد در افراد ،انگیزه آنها را برای اصالح شرایط فردی و اجتماعیشان افزایش میدهد.
کارهایی نظیر برگزاری مناسبتهای دینی ،همنشینی و مصاحبت با دوستان خوب ،سفرهای
زیارتی و سیاحتی ،بازیهای مناسب و هدفمند ،تماشای فیلم و سریالهای سالم و آموزنده و
ترویج ورزشهای سالم مانند شنا ،کوهنوردی ،دوچرخهسواری ،با ایجاد نشاط درونی ،روحیه
فرد را تقویت کرده و او را آماده میسازد تا برای اصالح عیوب خود و سپس جامعهاش قدم بردارد
و جامعه را برای ظهور منجی آماده سازد.

.4-2شناسایی شبهات و پاسخ به آنها
شناسایی شبهات و پاسخ دقیق و صحیح به آنها مانع بسیاری از آسیبها به ارزشها است.
تخصصی علمی برای شناسایی شبهات و پاسخ
ازجمله اقدامات در این زمینه تشکیل گروههای
ِ

به آنهاست .همچنین ترویج مطالعه کتابهای اعتقادی که باعث تقویت باورهای اعتقادی و
دینی جوانان میشود ،میتواند با افزایش سطح معلومات دینی جوانان ،در برخورد با شبهه به
آنان کمک کند.

.4-3مقابله با اندیشههای غربی
جوان امروز همواره بهدنبال اندیشههای تازهای است تا با آنها عطش فکری و روحی خود را
پاسخ دهد .ازآنجا که در این زمینه بیش از هر چیز با کتابهای ترجمهشده غربی روبهرو میشود،
تحتتأثیر اندیشه فرهنگ غرب قرار گرفته و با باورهای دینیاش فاصله میگیرد .اندیشمندان
مسلمان میتوانند براساس نیاز جوانان ،با تولید نوشتههای جذاب و جوانپسند همچون رمان،
نیاز فکری و روحی جوانان را تأمین کنند و از این طریق راه نفوذ اندیشههای غربی را ببندند.

 .4-4آموزش عالمان
برخی از عالمان دینی باوجود برخورداری از دانش فراوان ،تأثیر چندانی بر جامعه ندارند.
آموزش عالمان دینی برای برقراری ارتباط مؤثر با جامعه یا فراهمکردن زمینه استفاده از عالمان
دینی برای مردم ،عاملی بسیار مهم و تأثیرگذار در احیای فرهنگ و ارزشهای دین و خنثیکردن

.5جمعبندی و نتیجهگیری
یکی مهمترین شاخصههای یک جامعه منتظر ،پایبندی به ارزشهاست؛ ارزشهایی که
نجاتبخش و اصالحکننده جامعه است و با وجود آنها ،جامعه برای ظهور منجی آماده میشود.
در جامعه کنونی عوامل بسیاری بر این ارزشها اثر گذاشته و آنها را کمرنگ کرده یا تغییر داده
است .مهمترین این عوامل عبارتاند از:
شبکههای اجتماعی و ماهوارهای ،متون ترجمهشده غربی ،رواج شبهات و عالمان دنیازده.
شبکههای اجتماعی و ماهوارهای از یک سو با تولید برنامهها و بازیهای سرگرمکننده ،موجب
غفلت افراد جامعه و بهویژه جوانان از ارزشهای دینی شدهاند و از دیگر سو با ترویج فرهنگ ابتذال
و بیبندوباری جنسی ،باعث کمرنگشدن اعتقادات و گرایش آنان به فرهنگ مادی شدهاند.

دالیل افول ارزشهای دینی در جامعه منتظر

عوامل تغییر ارزشهای دینی است.

41

برخی ،متون ترجمهشده غربی را بهعنوان ابزاری برای حمله به اعتقادات اسالمی ،تفکرات
اومانیستی ،لیبرالی و نهیلیستی رواج میدهند که در نقطه مقابل مبانی ،اصول و اهداف جامعه
دینی و منتظر قرار دارد .مخاطب عمده این متون ،قشر دانشگاهی و فرهیخته جامعه است.
ازآنجا که در فضای شبههآلود ،تشخیص حق از باطل دشوار میشود ،چنین فضایی فرصتی
مناسب برای تهاجم فکری و فرهنگی و تغییر ارزشها و جایگزینی ضدارزشها است .شبهات
سبب میشوند اعتقادات و باورهای مردم که آشنایی کمتری با مبانی دینی دارند ،سستشود و
این به انحراف عملی در دینداری آنها میانجامد.
عالمان دنیازده هرچند در زبان از ارزشهای دینی سخن میگویند ،در عمل فرهنگ دنیاطلبی
و مادیگرایی را ترویج میدهند .بهجهت تأثیرپذیری مردم از رفتار عالمان و متولیان دین ،ا گر
ارزشهای دینی را در سیره عملی این گروه مشاهده نکنند ،اعتقادات دینی را جدی تلقی نکرده و
در عمل به آموزههای دینی سست میشوند.
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مسئولیتگریزی در عصر غیبت
ربابه محمدبيگی

1

نیرهسادات اسماعیلیطبا

2

چکیده
در دین اسالم ،انسان عالوه بر مسئولیت عبادی (در برابر آفریدگار) و مسئولیت فردی (شناخت خود و صیانت
از نفس) ،مسئولیت اجتماعی نیز دارد .مقاله حاضر بهدنبال تبیین مفهوم مسئولیتپذیری در دوران غیبت
است .روش تحقیق در این مقاله اسنادی است و در آن تالش شده است مجموع متون غربی در کنار گزیدهای از
مشهورترین آیات و روایات و شروح آنها بررسی شود .سؤال اصلی تحقیق این است که :مسئولیتگریزی در دوران
غیبت امام عصر؟جع؟چه مؤلفهها و مصادیقی دارد؟ این مسئله مهم در جوامع امروزی ،بهویژه جامعه ایرانی
تبیین شده است .پس از تبیین موضوع ،پنج راهکار یا وظیفه اجرایی که میتواند مانع مسئولیتگریزی در جامعه
باشد ،مطرح شده است.
این راهکارها عبارتانداز :ارائه الگوهای مناسب رفتاری ،کالمی ،ظاهری ،برای نهادینهشدن مسئولیتپذیری
میان اقشارجامعه ،زدودن فقر فرهنگی و تقویت بینش مهدیگرایانه در منتظران واقعی در جامعه ،اصالح جامعه
در مسیر کاهش آسیبهای اجتماعی ،پیشگیری از نفوذ عوامل فرهنگی بیگانگان برای تضعیف ارزشهای دینی و
تحریف آنها و فراهمکردن امکانات مناسب برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر.
واژگان کلیدی :اسالم ،مسئولیتپذیری ،مسئولیتگریزی ،انتظار ،غیبت
 .1دانشجوی دکتری الهیات – کالم جدید ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز و استاد جامعة الزهرا؟اهع؟
 .2دانشجوی دکتری الهیات – کالم اسالمی دانشگاه پردیس قم و استاد جامعة الزهرا؟اهع؟

مقدمه
اسالم مجموعهای جامع از راهبردهای فردی و اجتماعی است و سبک زندگی خاصی را با
بیان بایدها و نبایدها و ارزشها و ضدارزشها برای رشد همهجانبه انسانها ارائه نموده است که
سعادت حقیقی تنها در پرتو عمل به این راهبردها محقق خواهد شد.
یکی از مهمترین مباحثی که ارتباطی مستقیم با زندگی انسانها در عصر غیبت دارد و در
دنیای مدرن نیز از جایگاه ویژهای برخوردار است ،مقوله «مسئولیتپذیری و مسئولیتگریزی»
است .انسان ذیل مفهوم مسئولیت ،میپذیرد که بهعنوان شهروندی آ گاه ،وظایف اجتماعی و
فرهنگی خاصی دارد و بهمنظور داشتن روابط اجتماعی آ گاهانه و ایمن ،ملزم به رعایت آنهاست.
همچنین بهعنوان انسانی متعهد و دارای اراده در پیشگاه خداوند ،نسبت به سایر انسانها و
دیگر آفریدهها نیز حقوق و تکالیفی دارد که باید نسبت به آنها پاسخگو باشد .بنابراین مفهوم
ُ
مسئولیتپذیری در کنه ارزشهای اخالقی و الگوهای رفتار اجتماعی نهفته است و نمیتوان
تحقق حیات اجتماعی را بدون درنظرگرفتن آن متصور شد.
از دیدگاه دین اسالم ،تعهدپذیری و مسئولیتپذیری انسان پیشینهای به قدمت تاریخ
46

خلقت بشری دارد؛ یعنی از همان لحظه که بهامر پروردگار روح الهی در وجودش دمیده شد
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و مسجود درگاه الهی گردید ،بهعلت بهرهمندی از حق انتخاب ،آزادی اراده ،اختیار و رسیدن
به مقام شایسته و عظیم خلیفهاللهی ،مسئولیت مسئوالنه و انسانیزیستن را برعهده گرفت.
بنابراین انسان از بدو آفرینش ،به مشق مسئولیتپذیری و ممارست نسبت به اجرای آن در جهان
هستی پرداخت و در برابر خالق بیهمتای خود ،نفس خود و جهان پیرامونش مسئولیت خطیر
انسانبودن را پذیرفت (حسینی و دیگران ،1397،ص.)280
بهبیان دیگر طبق آموزههای دینی ،انسان عالوه بر تعهد و مسئولیت عبودی (در برابر آفریدگار
خود) و مسئولیت فردی (شناخت خود و صیانت از نفس) مسئولیت اجتماعی نیز دارد و بدون
حضور در جامعه ،پیمودن راه تکامل در مسیرهای دیگر نیز برای او قابلتصور نیست .بنابراین
تقابل انسانها در چهارچوب تکالیف ،مسئولیتها و وظایف تعیین میشود .در نگرش اسالمی،
انسانها با الزامات و بایدهای بیرونی روبهرو هستند و فرد در قبال آنها نیز با نیرویی نشأتگرفته از
درون مواجه میشود (باقری ،1390،ص.)150

در جامعه اسالمی انتظار میرود افراد به ریسمان الهی چنگ زده ،حول محور ایمان به
خداوند ،پیمانهای اجتماعی خود را استوار سازند تا شیرازه روابط فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و
اقتصادی جامعه بنیان یابد .این امر نیز جز با آموختن مسئولیتپذیری افراد جامعه و نهادینهکردن
و پایدارسازی آن در رفتارهای فردی و اجتماعی ممکن نخواهد بود؛ بنابراین گریز از مسئولیت
موجب پرا کندگی اجزای جامعه از هم و آسیبپذیری و شکنندگی ساختارهای اجتماعی میشود
ُ ُّ ُ
ُ ُّ ُ
روایت« :کلک ْم ٍراعَ ،و کلک ْم مسئول َع ْن
و ضربههای جبرانناپذیری بر پیکره جامعه وارد میسازد.
ِ
َر ِع ِیت ِه؛ بهراستی که همه شما حافظ و سرپرست و پاسخگوی زیردستان خود هستید» ،به همین
مطلب اشاره دارد (مجلسی ،1362 ،ج ،72ص.)38
زمانیکه از انسان و رفتارش سخن گفته میشود ،در کنار واژه «مسئولیتپذیری» ،مفهوم
متقابل آن یعنی «مسئولیتگریزی» نیز برجسته میشود .بیتوجهی انسان به مسئولیت فردی و
ی او را دچار خودخواهی و خودمحوری میکند و پیوندش را با عناصر و عواملی که بهنحوی
اجتماع 
در سرنوشت او مؤثر هستند ،سست میکند.
بهگفته سبحانینژاد و نجفی در مقاله «تحلیل ابعاد شناسانه مسئولیت در سبک زندگی اسالمی»،
متأسفانه این اصل مهم در جوامع امروزی و بهاصطالح مدرن انسانی ،کمرنگ و پایبندی بدان
و غافل هستند که چه زیانهای جبرانناپذیری به جامعه وارد میکنند (سبحانینژاد و نجفی.)1393 ،
همچنین حسینی و همکارانش در مقاله «بررسی ُبعد اجتماعی مسئولیت از نظر اسالم و
ً
قرآن» ،ابعاد گونا گون این مسئله را مطرح کرده و بیان داشتهاند که یافتههای ما عمدتا در حد
تئوری و نظریه ماندهاند و نتوانستهایم راهکاری کاربردی و عملی برای ضعف مسئولیتپذیری در
جامعه نوگرای اسالمی-ایرانی خود ارائه دهیم (حسینی ،1397،ص .)304-279
با وجود آنکه مسئولیتپذیری جایگاهی مهم در آموزههای دین دارد و هدف غایی نظامهای
پرورشی و تربیتی است ،یافتههای پژوهشهای مذکور نشان میدهند که تا کنون این مهم
درخصوص جامعه منتظر و وظایف و مسئولیتهای فرد بررسی نشده است .بنابراین هم از نظر
عصر
کاربرد مفهومی مسئولیت و ضرورت اجتماعی آن در نظام اجتماعی و هم از نظر
ِ
نوبودن آن در ِ
غیبت ،پرداختن به این مسئله مهم و ضروری بهنظر میرسد.

مسئولیت گریزی در عصر غیبت

ضعیف شده و بسیاری از افراد بهراحتی از پذیرش مسئولیت خود در قبال دیگران شانه خالی کرده
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بهمنظور تبیین مسئله «مسئولیتگریزی در عصر غیبت» ،در این تحقیق نخست این مفهوم
پیشروی انسان معاصر در عصر غیبت ،مؤلفههای
بررسی میشود .سپس با تبیین چالشهای ِ

مسئولیتگریزی و مسئولیتپذیری با رویکردها و راهکارهای قرآنی و روایی کاوش میشود.

مسئله اصلی مورد کاووش در این پژوهش ،چگونگی مسئولیتگریزی در دوران غیبت امام
عصر ؟جع؟ و مؤلفهها و مصادیق آن در جامعه اسالمی است که الزم است در ابتدا به چند سؤال
فرعی نیز پاسخ داده شود؛ مسئولیتپذیری و مسئولیتگریزی در فرهنگ اسالمی و بر مبنای آیات
و روایات چگونه تبیین و تعریف میشوند؟ چگونه میتوان با یاریجستن از آموزههای فردی و
اجتماعی دین اسالم و بهکاربستن آنها در زندگی و با افزایش مسئولیتپذیری اجتماعی زمینه
ظهورحضرت ولی عصر؟جع؟ را فراهم ساخت؟
این مطالعه با روش تحلیلی–توصیفی و کتابخانهای و با بررسی متون اسالمی صورت گرفته
است .باتوجه به موضوع مقاله ،جامعه تحلیلی تحقیق ،تمام منابع مرتبط با موضوع را شامل
میشود.
48

 .1مفهومشناسی مسئولیت
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مسئولیت بهمعنای پاسخگوبودن و مورد بازخواست قرارگرفتن است .از نظر لغوی مسئولیت
را مترادف با موظفبودن یا متعهدبودن به امری میدانند .این واژه همواره با واژههایی مانند
وظیفه ،تکلیف ،تعهد و حقوق متقابل تالزم دارد .واژه مسئولیتپذیری در رشتههای فلسفه،
جامعهشناسی ،حقوق و روانشناسی بهکار رفته است (رستمیان ،1393 ،ص.)33
جان استوارت میل 1،از فیلسوفان مشهور غرب ،در مقاله خود با عنوان «در مورد آزادی»
از این واژه استفاده کرد .وبر 2نیز با مطر حکردن واژه «اخالق مسئولیت» زمینه ورود این واژه به
انسانی غیردینی را فراهم نمود (آقابخشی ،1379 ،ص .)505در ادیان الهی
جامعهشناسی و علوم
ِ
نیز مفهوم مسئولیت بهمعنای چیزی برگردن کسیبودن و در عهده و ضمان و پایبندی او بودن
است.
واژه «مسئولیت» و ریشههای آن از گروه واژههایی است که بهصورت مکرر ،در جایجای
قرآن کریم به آن تصریح شده است .با نگاهی به اینگونه آیات که در برخی از آنها بر پرسشگری

خداوند از انسانها تأ کید شده است ،بهخوبی میتوان دریافت که مقصود از سؤال و مسئولیت،
پرسشگری در برابر وظیفه و تکلیف یا بهتعبیر دیگر مؤاخذه است .در قرآن آمده است:
ُ َ ُ ُّ ُ
ً
يس َل َك به ع ٌلم إ َّن َّ
ُ
الس َ
َ
ولئ َك َ
َ
مع َو َ
<وال َت ُقف ما َل َ
كان َعنه مسئوال؛
الب َص َر َوالفؤاد كل أ ِ
ِِ ِ ِ
و از آنچه بدان آ گاهی نداری ،پیروی مکن؛ چرا که گوش و چشم و قلب همگی
مسئول هستند> (حاجی زاده و آورجه ،1393 ،ص .)139-123
انسانها نسبت به انتخابهایشان مسئولاند و باید پاسخگوی اعمالشان باشند .هرگاه
انسان متعهد به انجام کاری میشود ،درحقیقت مسئولیت انجام آن کار را پذیرفته است .در
سبک زندگی اسالمی به مسئولیتپذیری بهعنوان مؤلفهای که به همه جنبههای حیات انسان
انسان دارای نیازهای پنجگانه هرم مازلویی،
رنگ و بوی معنوی و الهی میدهد نگاه میشود؛ زیرا
ِ
ا گر در پناه ارزشهای دینی و معنوی قرار نگیرد ،یکسره تابع هواهای نفسانی میشود و تنها
مقابل مسئولیتپذیری ،مسئولیتگریزی
بهدنبال تأمین نیازهای پایانناپذیر خود میرود .در
ِ

مطرح میشود .دین اسالم با توجه به شناخت جامع انسان و نیازهای گونا گون او و بر مبنای
تواناییها و توانمندیهایش ،مسئولیتهای انسانی را تبیین نموده است و انجامندادن هریک از

که مربوط به نهاد خانواده است و به آن «تدبیر منزل» گفته میشود؛ ب) وظایفی که انسانها
فار غ از نسبتهای خویشاوندی ،همسایگی و سایر پیوندهای اجتماعی نسبت به یکدیگر
برعهده دارند .اجرا و رعایت قسم دوم ،یا بهحکم انسانبودن (در مقام آفرینش) و یا در جایگاه
مسلمانبودن (در مقام دینداری و خداباوری) به افراد جامعه اسالمی وا گذار شده و چنانچه
افراد از رعایت آنها سرباز زنند ،مانند سایرعرصههای مسئولیتپذیری مرتکب گناه میشوند و از
وظیفه انسانی خود در نظام آفرینش باز میمانند (حاصلی نژاد ،1393 ،ص.)124
بهعلت عدم حضور آشکار امام زمان؟جع؟ در دوران غیبت و نبود امکان رؤیت آن حضرت
برای همه مسلمانان 3،مقوله مسئولیتپذیری و مسئولیتگریزی در این دوران بهنوعی با مفهوم
مسلمان منتظر بهصورت فردی و اجتماعی در هم ادغام شده و این درهمتنیدگی
انتظار و وظایف
ِ
معنا و جایگاه خاصی بدان بخشیده است.

مسئولیت گریزی در عصر غیبت

آنها بهمعنای مسئولیتگریزی است.
ً
عالمان مسلمان مسئولیتپذیری اجتماعی را غالبا در دو عرصه تعیین میکنند :الف) وظایفی

49

در آموزههای اسالمی ،انسان از آن جهت که انسان است ،دارای مسئولیتهای خاصی در
ارتباط با خدا ،خویشتن ،انسانها و جهان هستی است که در صورت توجه ،پذیرش و شکوفاسازی
تمام آنها ،زندگی آدمی نظامی مطلوب بهخود میگیرد و انسان به کمال شایسته خود رهنمون
میشود (جوادی آملی ،1391 ،ص .)55درواقع در منطق قرآنی ،رفتار مسئوالنه از شاخصهای انسان
سالم است که تقویت و رشد آن جز با شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار مسئوالنه امکانپذیر نیست.
درنظرگرفتن مواردی مانند اصل تناسب تکلیف با توان فرد و پیگیری مسیر عمل به تکالیف،
ً
ازجمله نکات مهم در جهت افزایش مسئولیت است و اساسا طرح آن در قرآن ،بهمنزله آن است
که قرآن به جامعهشناسی و زندگی اجتماعی انسان ،نگرش دقیق و جامعی دارد.
ذکر دو نکته درباره سطوح مسئولیتپذیری اجتماعی انسانها در الگوهای رفتاری و
آموزههای معرفتی اسالمی مهم مینماید :نخست اینکه مسئولیتپذیری و مسئولیتگریزی
همواره دو روی یک سکه هستند و نبود یکی در نهاد یک فرد ،بهمعنای وجود دیگری است.
بهدیگر سخن افراد یا نسبت به وظایف و تکالیف محوله مسئولیتپذیرند یا مسئولیتناپذیر؛
یعنی گاهی مماشات میکنند و از پذیرش مسئولیتها شانه خالی میکنند یا فرافکنی کرده و
50

مسئولیتها را با دلیلتراشی و بهانهگیری به دیگران وا گذار میکنند .در ادبیات اسالمی ،این دو
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جلوههایی از مسئولیت ناپذیری است.
دومین نکته اینکه تمام ابعاد چهارگانه مسئولیتپذیری همواره به یکدیگر پیوسته هستند
و با هم پیوندی نا گسستنی دارند (میراشرفی ،1381 ،ص )46؛ ازاینرو عدم پرورش و بیاعتنایی در
یک ُبعد اعم از فردی ،اجتماعی ،زیستمحیطی و الهی و معنوی ،به این معناست که فرد به رشد
و تعالی کامل نرسیده است .علت این است که الیههای مسئولیتپذیری درهم تنیده شدهاند.
بنابراین بر همدیگر کنش و تأثیرگذاری دارند و الزم و ملزوم یکدیگر هستند .درنتیجه برای ترسیم
الگوی مسئولیتپذیری و مسئولیتگریزی باید چندگانگی آن را در نظر گرفت.
برای ارائه تصویری از جامعه مسئولیتپذیر ،نخست جایگاه مسئولیتپذیری و مسئولیتگریزی
را در دین اسالم تبیین میکنیم.
ّ
بهطور کلی نظام حقوقی اسالم نظامی تکلیفگراست .در آن آدمیان همانطور که نسبت به
یکدیگر حقوقی دارند ،تکالیف و مسئولیتهایی هم دارند؛ چه اینکه نسبت به خداوند نیز همین

طور است؛ یعنی خدای متعال بهجهت آنکه نعمتها را به انسان ارزانی داشته است ،بر آدمیان
حقوقی نیز دارد و برای همین انسان باید وظیفه و مسئولیت خود را نسبت به او بشناسد و انجام
دهد (آقابخشی .)1379،امام سجاد؟ع؟ میفرماید:
ُ ّ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ
َ َ َ َ َ ُ َ َّ َ َ َّ َ َ َ ُ ً ُ َ ٌ
َ
َ
ِ«اعلم رحک اهلل عز و جل علیک حقوقا میطة ِبک ِف ک ِل حرک ٍة ترکتا و سکن ٍة
ََ
َس َک َنتا َاو حال َح َّلهتا َاو َمنز َلة َن َز َلتا َاو جار َحة َق َل َبتا َاو َء َالة َت َص َّر َ
فت ِفهیا فا َکب ِر
ٍ
ِ ٍ
ِ ٍ
ٍ
َّ ّ
َ َ َ ََ
ََ
َُ ُ
ُ ُ
َ َ َ َ َ
َ
َ
َ
فس ِه ِمن ح ِق ِه الذی هواصل
اهلل تبارک و تعایل علیک ما اوجب علیک ِلن ِ
ُحقوق ِ
ّ ّ
ُ
عزوجل را بر تو حقوقی است که در هر جنبشی که از تو سر
قوق؛ بدان که خدای
احل ِ
میزند و هر آرامشی که داشته باشی یا در هر حالی که باشی یا در هر منزلی که فرود
آیی یا در هر عضوی که بگردانی یا در هر ابزاری که در آن ّ
تصرف کنی ،آن حقوق
اطراف تو را فرا گرفته است» (ابنشعبه ّ
حرانی1404 ،ق)255 :

«وزر» بهمعنای سنگینی استفاده شده است:
در قرآن برای بیان بار مسئولیت ُآدمی از واژه ِ
ْ
ٌ
ََ َ
<ول ت ِز ُر َو ِاز َرة ِو ْز َر أخ َر ی> هیچ گناهکاری بار گناه دیگری را به دوش نمیکشد؛
بلکه هرکس مسئولیت عملی را که انجام داده است ،بر عهده دارد (با کمی دخل و
گفتنی است در نظام اسالمی مسئولیت انسان در برابر خدا در دو چیز خالصه میشود :یکی
شناخت خدا و دیگری پرستش او .در روایات اسالمی نیز موضوع مسئولیتپذیری از اهمیت
باالیی برخوردار است .حضرت علی؟ع؟ ،چنان خود را در پیشگاه الهی مسئول دانسته است که
حتی درباره آنچه گفت ،خود را ّ
متعهد و ضامن میدانست:
َ
َ
«ذ َّم ِتی ب َما أ ُق ُول َر ِه َین ٌة َو أ َنا ب ِه َز ِع ٌ
یم( نهج البالغه ،خطبه )16؛ عهدهام در درستی
ِ
ِ
ِ
سخنم قرار دارد و نسبت به آن ضامن و پایبندم» (رستمیان ،1393 ،ص.)27
بههمینجهت ایشان مسئولیت رهبری و خالفت را زمانی که مردم خواهانش بودند ،پذیرفت:
َ
َّ
َََ ْ ََ َ َ َ َ َ
ُ ْ
َ
ْ َ
اص ِر
ود ّالن ِ
اض ِر َو ِق َی ُام ال ُح ّج ِة ِب ُو ُج ِ
«أ َما َو ال ِذی فلق ال َح ّبة َو َب َرأ ّالن َس َمة ل ْو ل ُحض ُور ال َح ِ
َ
َ َ َ َ َ ْ ُ َََْ
َ َ َ َ َ ُ َ َ ْ ُ َ َ َ َّ ُ َ ُّ َ َ َّ َ
وم ل لق ْی ُت َح ْبل َها
و ما أخذ اهَّلل علی العلم ِاء أل یقاروا علی ِکظ ِة ظا ِل ٍم و ل سغ ِب مظل ٍ
َ
ْ ُ
َََْ
َ َ َْ ََ
ََ َ َ َ ََ َْ ُ
س أ ّو ِل َها َو ل لف ْی ُت ْم ُدن َیا ک ْم َه ِذ ِه أ ْز َه َد ِع ْن ِدی ِم ْن
علی غ ِار ِبها و لسقیت ِآخرها ِبکأ ِ

مسئولیت گریزی در عصر غیبت

تصرف ،پیشین).

51

ْ
َعف َط ِة َع ْنز (نهج البالغه ،خطبه  )3بهخدایی که دانه را شکافت و انسان را بهوجود
آورد ،ا گر حضور حاضر و تمامبودن حجت بر من بهخاطر وجود یاور نبود و ا گر
نبود عهدی که خداوند از دانشمندان گرفته که در برابر شکمبارگی هیچ ستمگر
و گرسنگی هیچ مظلومی سکوت ننمایند ،دهنه شتر حکومت را بر کوهانش
میانداختم و پایان خالفت را با پیمانه خالی اولش سیراب میکردم .آن وقت
میدیدید که ارزش دنیای شما نزد من از اخالط دماغ بز کمتر است» (رستمیان،

 ،1393ص.)31
در آموزههای دینی ،حس مسئولیت اجتماعی انسانها از دایره مسلمانان و خویشاوندان فراتر
رفته و همه همنوعان را در برمیگیرد .امام علی؟ع؟ میفرماید:
«به مردم محبت داشته باش؛ چون آنها از دو دسته خارج نیستند :یا برادر دینی
َ
تواند یا نظیر تو در آفرینش» (نهج البالغه ،نامه .)53
از سوی دیگر آموزههای دینی انسانها را به تفکر در سالمت نظام اجتماعی فرا میخواند و آنها
را مسئول سرنوشت و نظام اجتماعیشان میداند .شاید بهترین تعبیر از جایگاه مسئولیتهای
52

اجتماعی افراد جامعه نسبت به یکدیگر در این روایت از رسول ا کرم؟ص؟ آمده است:

نشریه داخلی انجمن علمی پژوهشی مهدویت _ سال دوم _ شماره  _2زمستان 98

«یک فرد گناهکار میان مردم همانند کسی است که با جمعی سوار کشتی شود و هنگامی که
در وسط دریا قرار گیرد ،تبری برداشته و به سوراخکردن موضعی بپردازد که در آن نشسته است و
هرگاه به او اعتراض کنند ،در جواب بگوید من در سهم خود تصرف میکنم .ا گر دیگران او را از این
عمل خطرنا ک باز ندارند ،طولی نمیکشد که آب دریا به داخل کشتی نفوذ کرده و یکباره همگی
در دریا غرق میشوند» (تفسیر نمونه ،1373 ،ج ،3ص.)38
پیامبر اسالم با این مثال ،هم بر مسئولیت نظارت فرد بر اجتماع تآ کید میکند ،هم پیوستگی
مسئولیتهای فردی و اجتماعی در جامعه مطلوب اسالمی را نشان میدهد 4و هم دفاع از
سالمت جامعه را حق و تکلیفی الهی و حتی نیازی طبیعی برای انسانها برمیشمارد؛ مقولهای
که ا گر به آن بهدرستی پرداخته شود ،خود زمینهساز ظهور منجی عالم بشری و برپاشدن جامعه
جهانی اسالمی خواهد بود.
ا کنون پرسش این است که جامعه منتظر راستین ،نه نمادین (که تنها مؤلفههای ظاهری ظهور

را در خود دارد) ،بهلحاظ مسئولیت اجتماعی چه ویژگیهایی دارد؟ پس از آن این مسئله مطرح
میشود که وضعیت کنونی کشور ما چگونه است؟ آیا جامعه ما جامعهای است مسئولیتپذیر یا
مسئولیتگریز؟ آیا میتوانیم شرایط فعلی را منطبق بر جامعه درحالانتظار منجی بشر بدانیم؟
برای پاسخ به این سؤالها نخست نیمرخ شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه منتظر را از منظر
مسئولیتپذیری اجتماعی بررسی میکنیم؛ سپس با رویکرد تطبیقی ،ویژگیهای جامعه منتظر را
با خصوصیات نظام اجتماعی ایران بهعنوان منادی فرهنگ انتظار مقایسه میکنیم.

 .2ویژ گیهای جامعه منتظر
بهطور کلی در فرهنگ مهدویت ،جامعه منتظر جامعهای است که قبل از هر چیز مقوله انتظار
را بخش جداییناپذیر و ضرورت وجودی حیات خود میداند و فرهنگ انتظار در تار و پود نظام
اجتماعی آن تنیده است؛ یعنی افراد آن جامعه ،انتظار را نه بهعنوان یک حالت روانی موقت،
که بهعنوان الگوی عملکردی در نظامهای فردی و اجتماعی خود نهادینه ساختهاند؛ زیرا ا گر
این مهم تحقق نیافته و درونی نشده باشد ،در بحرانهای اقتصادی یا کشا کشهای سیاسی
یا چالشهای نظریای که جامعه را تهدید میکند ،جریان انتظار و حتی غیبت حضرت ولی
با توجه به مطالب گفتهشده ،جامعه منتظر با شاخصههایی چون خدامحوری ،عدالتمحوری
و دینمحوری از جوامع دیگر متمایز میشود و در چنین جامعهای برای اجراییشدن شاخصههای
فوق ،همه افراد ،اعم از زن و مرد ،مسئولیتهای مهمی در عرصههای مذکور برعهده دارند .استاد
مطهری؟هر؟ در این زمینه نوشته است:
«آرمان قیام و انقالب مهدی؟جع؟ یک فلسفه بزرگ اجتماعی اسالمی است .این
آرمان بزرگ ،گذشته از این که الهامبخش ایده و راهگشای بهسوی آینده است ،آینه
بسیار مناسبی است برای شناخت آرمانهای اسالمی .این نوید ،ارکان و عناصر
مختلفی دارد که برخی ،فلسفی و جهانی است و جزئی از جهانبینی اسالمی است،
برخی فرهنگی و تربیتی است و برخی سیاسی است و برخی اقتصادی است و برخی
اجتماعی است و برخی انسانی یا انسانی طبیعی است» (مطهری ،1384،ص.)5
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عصر؟جع؟ به فراموشی سپرده میشود (مهدوی 1383 ،و رهنمایی ،1389 ،ص ،39با کمی دخل و تصرف).
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با درنظرگرفتن خصوصیات فوق و مقایسه آن با تصویر امروزین جامعه اسالمی میتوان میزان
مسئولیتپذیری یا مسئولیتگریزی افراد جامعه را ارزیابی کرد .بهزعم بیشتر پژوهشگران علوم
انسانی ،جامعه نوین اسالمی-ایرانی در سالهای اخیر با ورود عناصر نو به عرصههای گونا گون
آن و گسترش ارتباطات اجتماعی در حوزههای مسئولیتی افراد (اعم از فردی ،اجتماعی ،معنوی
و حتی زیستمحیطی) شاهد تغییرات گونا گون بوده است؛ بهگونهای که در سالهای اخیر حتی
سبک زندگی افراد آن نیز دستخوش تغییرات فراوان شده است.

 .3بررسی تطبیقی ویژ گیهای جامعه منتظر با خصوصیات جوامع اسالمی (بهویژه
ایران اسالمی بهعنوان منادی فرهنگ انتظار)
امروزه در جوامع اسالمی ،بهعلت تغییر ساختارهای خانوادگی ،بهویژه تغییر سبکهای تربیتی
به شیوههای فرزندساالرانه و همچنین کمرنگ شدن حضور زن در خانه و اشتغال مادران ،افراد
جامعه فرصت مناسبی برای رشد و تقویت ارزشهای معنوی و انسانی ندارند؛ ازاینرو فرزندان در
مقابل تبلیغات فزاینده رسانههای جمعی و شبکههای مجازی تنها به گیرندگانی منفعل تبدیل
54

میشوند که توانایی آموختن ارزشهای اخالقی را ندارند.
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در کشور ایران نیز با گسترش شهرنشینی و همگانیشدن نظام آموزشی و رشد ارتباطات
اجتماعی ،الگوی ساختاری خانواده ،دستخوش تغییراتی شده و شکل مسلط خانواده ایرانی که
تابع سنتهای دیرپا و باورها و ارزشها و آموزههای مذهبی بود ،دگرگون شده است (حسینیان

و دیگران ،1394،ص .)590بنابراین در عمل فرصت درونیسازی و نهادینهسازی و الگوسازی برای
ً
فرزندان در حوزههای فردی کمرنگ شده و در برخی از موارد کامال از دست رفته است.
درعرصههای خانوادگی نیز با وجود آنکه در اسالم خانواده رکن اساسی جامعه است و جامعه
سالم در گرو خانواده سالم است ،در سالهای اخیر تغییراتی اساسی در ساختار ارزشی جامعه
و سبک زندگی اعضای خـانواده بهوجود آمده است و بهتدریج بستر خانواده از یک امر فرهنگی
و الهی به امری اقتصادی و مادی تبدیل شده و روابط زن و شوهر با یکدیگر و مناسبات آنها با
فرزنـدان دگرگون شده است.
پیامدهای این تغییر در اموری چون رویگردانی از تشکیل خانواده و عدم پذیرش روابط

پایدار اجتماعی ،افزایش طالق و گسترش روابط خارج از عرف میان دو جنس جلوهگر شده
است؛ مقوالتی که پیش از هر چیز بر مسئولیتگریزی جوانان نسبت به خانواده داللت دارد
(ساروخانی ،١٣٧٠،ص.)١٦٨
در عرصههای اجتماعی (مراودات شغلی ،تحصیلی و تحقیقی) نیز نشانههایی مانند کاهش
ساعات سرانه مطالعاتی ،کاهش ساعات کار مفید ،بازده پایین اشتغال در کشور بهازای ساعات
اشتغال به کار و ...در کنار افزایش آسیبهای اجتماعی (افزایش تمایل به مصرف مواد مخدر،
افزایش بیکاری ،بینظمی در گذران اوقات فراغت ،روند صعودی فسادهای اداری در سالهای
اخیر) همگی بر این داللت دارد که از نظر اجتماعی با رشد فزاینده بیمسئولیتی و مسئولیتگریزی
مواجهیم (آزاد ارمکی 1391 ،و مجموعه مقاالت بررسی مسائل اجتماعی ایران ،1386 ،ص.)131-126
در عرصه مسئولیتهای الهی و معنوی نیز علیرغم تالشهای گونا گون ،هنوز یکی از
دغدغههای اصلی مسئوالن و سیاستگذاران ،دینگریزی افراد جامعه است .دینگریزی و گرایش
به فرهنگ غربی در سدههای اخیر ،بهویژه در قرن بیستم ،بخش عظیمی از جوامع مسلمان را
فلسفی الحادی و ایدئولوژیهای دینستیز یا دینگریز
فرا گرفته و حتی موجب شکلگیری مکاتب
ِ

شده است.

دارد ،دینگریز میشود؟ در پاسخ ،باید گفت :در دین الهی هیچ عنصر گریزانندهای وجود ندارد.
ا گر انسانها معارف دینی را درست دریابند و درکی صحیح از دین حق پیدا کنند ،هرگز از آن
نمیگریزند .دین هم ذهن انسان را تغذیه میکند و هم به دل آدمی حیات ،حرکت و نشاط
میبخشد .آنچه دینگریزی را موجب میشود ،عدم تقویت ارزشهای دینی و بهروزنکردن کارکرد
آموزههای دینی است.
توجه به خألهای آموزشی و پرورشی در عرصههای فردی ،اجتماعی و خانوادگی ،ریشه این
گریز از مسئولیتپذیری دینی را بهخوبی آشکار میسازد؛ بهعنوان مثال نوجوان یا جوانی که در
خانوادهای نابسامان و بدون ساختار و محیطی آشفته و آمیخته با اختالفات خانوادگی پرورش
یافته ،بهسختی در مدرسه قابلتربیت خواهد بود .ا گر والدین بیش از آنکه به نیازهای مادی
فرزندانشان اهمیت میدهند ،به جنبههای روحی آنان توجه کنند ،مشکالت کمتری بهبار میآید
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سؤال اصلی در این باب این است که :چرا انسانی که فطرت او با درونمایههای دینی پیوند
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و بزهکاریها در بزرگسالی نیز کاهش خواهد یافت و تربیت عمیق دینی در مناسبات اجتماعی
جای خواهد یافت؛ همینطور ا گر فرزند در خانوادهای مسئولیتپذیر رشد کند ،میتوان یقین
داشت که بذر نوکاشته خانواده در مدرسه ،جامعه ،حیات اجتماعی و الگوهای دینباورانهی
او بهبار مینشیند و تفکر بنیانگذاری جامعهای مهدوی و دغدغهمند و مسئول نسبت به وقایع
اجتماعی پیرامون او شکوفا میگردد (رهنمایی ،1389 ،ص .)32-25
ِ

در روایتی ا ز پیامبر اسالم ؟ص؟اهمیت درونیسازی الگوهای دینی چنین بیان شده است:
جوانی خود ره بندگی پیش گرفته ،بر پیری که در
«برتری جوان عابدی که در
ِ
بزرگسالی به عبادت روی آورده ،همچون برتری فرستادگان الهی بر دیگر مردمان
ّ
(کنزالعمال) ۴۳۰۵۹ :
است.

باتوجه به شواهد مذکور ما با جلوههایی متکثر و درهمتنیده از مسئولیتگریزی اجتماعی مواجه
هستیم که جامعه را از معنای انتظار در دوران غیبت و آرمانها و شاخصههای مطلوب آن دور
میسازد .درواقع آسیبهای اجمالیای که برشمردیم ،نشاندهنده دورشدن افراد جوامع
اسالمی از سبک زندگی اسالمی است .این امر بهویژه برای کشوری چون ایران که در آن انتظار
56

میرود افراد الگوهای رفتاری و اخالقی خود را متناسب با مفهوم انتظار بازتعریف کنند ،غریب
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مینماید .گویا جامعه کنونی با مدینه فاضلهای که در انتظار منجی است ،فاصلهای زیاد دارد؛
این در حالی است که امام خمینی؟هر؟ ،بنیانگذار انقالب اسالمی ،این انقالب را مقدمه انقالب
جهانی حضرت مهدی؟جع؟ شمرده است:
«من امید دارم که ما به مطلوب حقیقی برسیم و متصل بشود این نهضت به
نهضت بزرگ اسالمی و آن نهضت ولی عصر؟جع؟ است(».صحیفه نور ،ج  ،۱۲ص
).۱۷۵

مصداق بارز این کالم که نور امید را در دل هر پیرو بیداردلی ،روشن میسازد ،رزمندگان اسالم و
حتی بسیاری از مردم ایران در هشت سال دفاع مقدس هستند که رفتار فردی و اجتماعیشان
قرابت بسیاری با تصویر ما از جامعه منتظر دارد؛ بااینهمه این مسئله نباید موجب غفلت ما از
مشکل مهم مسئولیتگریزی و عوامل آن در جامعه کنونی شود.

 .4تبیین مسئولیتگریزی در جامعه اسالمی
برای تبیین موضوع مسئولیتگریزی در جامعه ،نکات متعددی را باید درنظر گرفت :نکته
مهم احساس مسئولیت نسبت به خود و جامعه در عصر غیبت و انتظار حضرت ولی
نخست مسئله ِ
انتظار امام زمان ،احساس عمیق مسئولیتپذیری
عصر؟جع؟ است .نخستین اثر محبت در راه
ِ
نسبت به خود و جامعه است .بنابراین ا گر خأل آن در جامعه مشاهده شود ،نخست باید در درستی
اعتقاد به امامت نزد مردم جامعه تردید کرد؛ زیرا جریان امامت ،در مبانی نظری خود از احساس
مسئولیت نسبت به جامعه ریشه میگیرد (میر اشرفی ،1381،ص.)46
مسئولیتپذیری راه نجات جامعه اسالمی از رویدادهای نا گوار و انحرافیای چون ماجرای
سقیفه و حکمیت است .مسئولیتگریزی میان مسلمانان قدمتی دیرینه دارد و به صدر اسالم
باز میگردد .این مسئله ازجمله در ماجرای جانشینی پیامبر؟ص؟ و در زمان بیعت مردم با امام
نمود عینی داشته است .زمانیکه مردم برای بیعت به سمت امام هجوم آوردند ،امام
علی؟ع؟ ِ
بهجهت رویآوردن مردم و خواست عموم جامعه ،مسئولیت خالفت را برعهده میگیرد.
مسئولیتگریزی در عاشورا نیز نمود بارزی داشته است؛ آنجا که گروهی بهجهت تمایل به
مال و زن و فرزند ،از زیر بار یاری فرزند پیامبر شانه خالی کردند .ما نیز ا گر چنین رفتاری را در
عصر را درک کردهایم (آقابخشی .)1379 ،بنابراین بهنظر میرسد بهترین راه برای تقویت بینشهای
مسئولیتپذیرانه ،اصالح نظام فکری و بازخوانی مجدد بنیانهای اعتقادی است.
تبیین دیگری که میتوان از این مهم بهدست داد ،بیخبری از ارزش مسئولیتپذیری در زندگی
شخصی و خانوادگی افراد است .بهنظر میرسد بخش وسیعی از مسئولیتگریزی ،در جاافتادن
الگوهای نامطلوب اجتماعی غربی در جوامع اسالمی ریشه داشته باشد .با کمرنگشدن تعلقات
اجتماعی ،افراد بهمرور دچار فردگرایی افراطی میشوند و آموزههای اومانیستی الگوی رفتارهای
اجتماعی آنها میشود .نگرشی که بیش از هرچیز به ارضای نیازهای فردی اهمیت میدهد و بر
منفعتجویی تأ کید میکند ،راه را بر هر اندیشه اجتماعمحور و خداباوری سد میکند.
فردگرایی و لذتجویی ریشه بسیاری از نابسامانیهای اجتماعی است .بهنظر میرسد بخشی
از موج عظیم مهاجرت به خارج از کشور در نتیجه نهادینهشدن این اندیشه صورت گرفته باشد.

5
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عرصههای اجتماعی و سیاسی نشان دهیم ،نمیتوانیم ادعا کنیم حقیقت غیبت و وجود امام
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بسیاری از متفکران میان فردمحوری و مسئولیتپذیری اجتماعی تقابل میبینند و ازاینرو
توجه به فرد را مسئولیتگریزی اجتماعی معنا میکنند (الوانی)1392 ،؛ حالآنکه در اندیشه شهید
مطهری و هماندیشان وی این تقابل حل شده است و فرد سر این دوراهی گرفتار نمیشود .در
منطق دینی ،اصالت فرد و جامعه بهتنهایی ،مردود است و فرد و جامعه هر دو موردتوجهاند .فرد
بدون توجه به جایگاهی که در جامعه دارد ،قابلتعریف نیست و جامعه بدون پذیرش هویت
ُ
فرد بیمعنا است .در این تفکر کنش و ارتباط بین فرد و جامعه از طریق حائلی شکل میگیرد
که براساس آن ،تأثیرگذاری متقابل فرد و جامعه بدون تداخل آنها و با حفظ هویتشان انجام
میپذیرد .در این نگاه نظامات ،سنن ،آداب و قوانین بهعنوان حائل بین فرد و جامعه پذیرفته
شده است (زاهد زاهدانی ،1369 ،ص .)20-5

 .5راهکارهای رفع مسئولیتگریزی در عرصههای چهارگانه مسئولیت
با رویکرد قرآنی و روایی میتوان راهکارهای اجرایی متعددی درعرصههای گونا گون
مسئولیتی ،برای افزایش مسئولیتپذیری افراد جامعه ارائه کرد .برخی از آنها عبارتاند از:
58

الف .ارائه الگوهای مناسب رفتاری ،کالمی ،ظاهری ،برای نهادینهشدن مسئولیتپذیری در جامعه
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الگوهای جذاب ،در یادگیری و شکلدهی رفتار انسانها ،به ویژه جوانان ،نقشی اساسی دارد؛
بهویژه اینکه در دوره نوجوانی و جوانی ،تأثیرپذیری از خانواده بهشدت کاهش مییابد و گاه بین
خانواده و فرد تعارض و درگیری بهوجود میآید .در چنین موقعیتی فرد تمایل دارد برای ساختن
نظام ارزشی و اعتقادی خود ،از کسانی غیر از اعضای خانواده ،معلمان و اطرافیان استفاده کند.
دوستان و همساالن از عوامل تأثیرگذار در بیرون از نهاد خانوادهاند که ا گر میان آنها الگوهای
مناسبی وجود نداشته باشد ،زمینه دینگریزی فرد فراهم میشود (با کمی دخل و تصرف
شا کرین ،1385 ،ص.)249
ب .آسانسازی مفاهیم مربوط به انتظار و قابلفهمنمودن آن برای تمامی اقشارجامعه
انسان به حکم فطرتش کمالدوست و کاملجو است .او به کمال عشق میورزد و برای
رسیدن به آن تالش میکند؛ کافی است راه رسیدن به آن باتوجه به شرایط او برایش سادهسازی
شود .تئوریهای مجرد و انتزاعی و آموزههای بدون مصادیق ّ
مجسم و موفق که با جهان یک
فرد بیارتباط است ،در این زمینه موفق و مؤثر نخواهد بود .باید تا حد امکان با بهرهگیری از

الگوهای زیباییشناختی و سادهسازی ،ضمن جذابتر ساختن مفاهیم ،امکان برقراری ارتباط با
مخاطبان را بیشتر فراهم ساخت.
بهیاد داشته باشیم که حکمت گمشده انسان است که ا گر انسان آن را در دینباوران نیابد،
در دینستیزان میکاود و تا رفع این نیاز نمیایستد .الگوهای دینی نباید بهمثابه اموری فرابشری
درنظر گرفته شوند تا انسان آنها را غیرقابلدسترس بهشمار آورد و از پذیرش درونی آنها دور شود
(جوان ،1383 ،ص.)29
ج .زدودن فقر فرهنگی و تقویت بینش مهدیگرایانه در جامعه
برخی دین را بهگونه به جامعه معرفی میکنند که گویی مانع ارضای نیازهای حیاتی و حتی
طبیعی انسان است .چنین تصویری در نهایت به دینگریزی میانجامد .باید این بینش درست
را در جامعه گسترش داد که برخالف سخن نهیلیستها و مادیگرایان ،دین تمام نیازهای بشری
را در عالیترین سطح درنظر گرفته است (جوان ،1383،ص.)29
دین انسانی ،در جهان غرب توسعه یافته و پایه وحیانی را از آموزههای اخالقی
آنچه امروزه به نام ِ

نیستی پس از این دنیا را برای بشر حل کند.
جدا نموده است ،هنوز نتوانسته است مشکل مرگ و
ِ

یقین به حقایق مهمی چون آفریدگار جهان ،پیامبران الهی و رستاخیز تعهد استوارتری در انسان
رهنمون میکند و آن را از مسئولیتگریزی باز میدارد .قرآن کریم در این زمینه چنینفرموده است:
َ ْ ْ َ ُّ ُ ْ َ
ان ْم؛ پروردگارشان بهسبب ایمانشان آنها را هدایت میکند> (یونس.)9 :
<ی ِد ِهیم ر بم ِب ِإمی ِ ِ
د .اصالح جامعه در مسیر کاهش آسیبهای اجتماعی
یکی از عوامل مهم در سالمت فرد و جامعه ،کاهش آسیبهای اجتماعی و زمینهسازی برای
اشتغال مسئوالنه و کار مفید است .اشتغال سازنده زمینه شکوفایی استعدادها و بروز خالقیتها را
فراهم میآورد .کار و تالش شرایط را برای رشد و پیشرفت جامعه و حضور مؤثر افراد مساعد میسازد.
گسترش بیکاری در جامعه از یک سو و رواج کار غیرمسئوالنه (اشتغال ناپایدار و فرار از
مسئولیتهای شغلی و حرفهای که از مصادیق نابسامانیها و بینظمیهای اجتماعی است) از
سوی دیگر ،سبب افزایش فقر و ناتوانی و درنتیجه ازدیاد فساد و فحشا در جامعه میشود (مجموعه

مقاالت بررسی مسائل اجتماعی ایران ،1386 ،ص.)39

مسئولیت گریزی در عصر غیبت

پدید میآورد .بیتردید ،چنین ایمانی جامعه را به جهتگیری صحیح رفتاری و رویکردی مسئوالنه

59

هـ .پیشگیری از نفوذ عوامل فرهنگی بیگانگان برای تضعیف ارزشهای دینی و تحریف آنها
نگاهبانی از ارزشهای الهی ،بینشی ژرف میطلبد؛ بینشی که در سایه آن همه عوامل فرهنگی
غرب شناسایی ،کنترل و طرد شوند .همه مسئوالن یک جامعه اسالمی وظیفه دارند به هر شکل
ممکن جلوی نفوذ فرهنگی دشمن را بگیرند .امام خمینی؟هر؟ درخصوص این مسئله فرموده است:
«ا کنون وصیت من ...آن است که نگذارند این دستگاههای خبری و مطبوعات
و مجلهها ،از اسالم و مصالح کشور منحرف شوند و باید بدانیم که آزادی بهشکل
غربی آن که موجب تباهی دین میشود ،از نظر اسالم و عقل محکوم است و
مجالت برخالف اسالم و عفت
تبلیغات و مقاالت و سخنرانیها و کتابها و
ِ
عمومی و مصالح کشور ،حرام است و بر همه ما و همه مسلمانان جلوگیری از آنها
واجب است و از آزادیهای ّ
مخرب باید جلوگیری شود .از آنچه در نظر شر ع حرام
و آنچه برخالف مسیر ملت و کشورهای اسالمی و مخالف با حیثیت جمهوری
اسالمی است ،به طور قاطع ا گر جلوگیری نشود ،همه مسئول میباشند» (امام

خمینی  ،1376 ،ص.)239
60

و .فراهمکردن امکانات مناسب برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر
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یکی از مصادیق آشکار مسئولیتپذیری اسالمی ،امر به معروف و نهی از منکر است .با
زمینهسازی مطلوب برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر در عرصههای گونا گون خانواده،
سیاست و اجتماع ،اندیشههای مسئوالنه در نسلهای آینده بارور خواهد شد .اندیشههای
ط و تفریط
مسئوالنه در جهت اصالحگری اجتماعی ،همراه با معرفت صحیح دینی و بهدور از افرا 
مسیر صالح جامعه را رقم میزند.

جمعبندی و نتیجهگیری
نگاه محققان علوم اجتماعی ،راز موفقیت هر فرد در زندگی فردی و اجتماعی ،در میزان
در ِ
مسئولیتپذیری و وظیفهشناسی او نهفته است .بهطور کلی مسئولیت در سه جلوه از حیات
انسانی نمایان میشود :مسئولیت فردی (در قبال خود) ،مسئولیت اجتماعی (در قبال سایر
انسانها و نظام هستی) و مسئولیت الهی (درقبال خداوند) .انسان با ایفای نقش در این سه

عرصه همواره انتخابی آ گاهانه و هدفمند انجام میدهد که در یک سوی آن مسئولیتپذیری
کامل در هر سه عرصه فرد ،جامعه و خداوند قرار دارد که خودشکوفایی او را رقم میزند و در سوی
دیگر آن مسئولیتگریزی کامل در تمامی عرصههای مذکور است که خودمحوری و خودبینی را
نصیب وی خواهد کرد.
در مجموع رفتار ،گفتار و حتی تفکر ما در قبال جامعه و شرایط حا کم بر نظام اجتماعی ،از
مسئولیتپذیری ،مسئولیتگریزی یا بیتفاوتی ما نشان دارد .ما چه آنگاه که درپی اصالح
رفتارمان درخصوص محیطزیست هستیم و چه آنگاه که امر به معروف و نهی از منکر میکنیم،
اهمیت مسئولیت را احساس کردهایم و با پذیرش آن در راه هموارساختن مسیر ظهور و پایان
غیبت امام زمان قدم گذاشتهایم .هر اندازه که مسئولیت پذیرتر باشیم ،در راه رسیدن به جامعه
آرمانی خود پیشگامتر و موفقتر خواهیم بود.
نتایج تحقیق در این مقاله شامل راهکارهایی است که برای جلوگیری از مسئولیتگریزی
ارائه شدهاند .این راهکارها عبارتاند از :ارائه الگوهای مناسب رفتاری ،کالمی ،ظاهری،
برای نهادینهشدن مسئولیتپذیری میان اقشار جامعه ،زدودن فقر فرهنگی و تقویت بینش
مهدیگرایانه در جامعه ،اصالح جامعه در مسیر کاهش آسیبهای اجتماعی ،پیشگیری از نفوذ
مناسب برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر.
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عوامل فرهنگی بیگانگان برای تضعیف ارزشهای دینی و تحریف آنها و فراهمکردن امکانات
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راهکارهای غفلتزدایی از جامعۀ منتظر
در

نگاه امیرالمؤمنین علی؟ع؟
نجمه شاهمرادی
نرگس بز رگخو

1

2

چکیده:
غفلت از فطرت و ارزشهای انسانی از عوامل انحطاط جوامع بشری در طول تاریخ بوده است .در عصر
حاضر و در جامعۀ منتظر امام زمان؟جع؟ ،این امر سبب ارتجاع جامعه ،طوالنی شدن دوران غیبت و دور
شدن از امام عصر؟جع؟ شده است؛ ازاینرو اهتمام به رفع غفلت در جامعۀ منتظر ،امری ضروری است .در
مقاله حاضر با مطالعات کتابخانهای به شیوه توصیفی و کاربردی ،راهکارهای غفلتزدایی از جامعۀ منتظر
با استعانت از کالم امیرالمؤمنین علی؟ع؟ ،بیان شده است .اهم راهکارهای بهدست آمده عبارت است
از :کسب معرفت و محبت امام ،یاد عملی حضرت و شناخت وظایف فردی و اجتماعی در جامعه منتظر.
واژ گان کلیدی :غفلت ،غفلتزدایی ،امام زمان؟جع؟ ،جامعه منتظر ،امام علی؟ع؟.

 .1طلبه سطح دو جامعه الزهرا؟اهع؟ Yareza11069@gmail.com ،
 .2کارشناس ارشد علوم قرآنی ،مدرس و پژوهشگر جامعه الزهرا؟اهع؟ Nabozorgkhoo@gmail.com ،

مقدمه
رسیدن به کمال ،از اهداف واالی خلقت است که خداوند سبحان برای رسیدن انسانها
به آن ،دو شیوه هدایت تکوینی و تشریعی را قرار داده است .خداوند متعال ،هدایت تکوینی را
در فطرت و عقل انسان نهادینه کرد و هدایت تشریعی را با ارسال انبیا و اولیای الهی به بشریت
عنایت فرمود؛ اما باوجود این ،در طول تاریخ همواره عواملی همچون گذر زمان و جذابیتهای
دنیا ،سبب غفلت بشر از فطرت و هدف واالی آن شده است .در حقیقت این امور ،افول تفکر
َ
انسان را به دنبال داشته است تا جایی که به فرموده قرآن کریمُ َ :
وب َ
الي ْف َق ُه َ
<ل ْم ُق ُل ٌ
ون ِبا َو ُل ْم
َ
آذان َ
أ ْع ُ ٌي ُ
الي ْس َم ُع َ
ون با َو َ ُل ْم ٌ
الي ْب ِص ُر َ
ون ِبا> (اعراف )179 :قلبها ،چشمها و گوشهایشان حقایق
ِ
را درک نمیکنند.
در عصر حاضر و با طوالنی شدن زمان غیبت و عدم دسترسی به امام معصوم؟جع؟ ،جامعه
منتظر ،عالوه بر آن غفلت ذاتی بشری ،دچار غفلتی مضاعف یعنی غفلت از قرآن کریم و غفلت از
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امام غائب؟جع؟ شدهاند .امام علی؟ع؟ دراینباره میفرماید:
َّ
َ
َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ ُ َ َ ّ ََ
اب َي ْو َمئذ َو َأ ْه ُل ُه َطر َيدان َم ْنف َّ
«ف ْال ِك َت ُ
اس
الن
ف
ان
م
الز
ك
ل
ذ
ف
ه
ل
ه
أ
و
اب
ت
ك
ال
...ف
ان
ي
ِ
ٍِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ
َو ل ْي َسا ِف ِهيم» (نهجالبالغه :خطبه )147؛ «قرآن و پیروانش که امام زمان مصداق
ّ
اتم آن است ،از میان مردم رانده و مهجورند ...پس قرآن و پیروانش در میان
مردماند؛ اما گویا حضور ندارند».
اهمیت قرآن و اهلبیت؟مهع؟ بهاندازهای است که پیامبر هدایت و رحمت؟ص؟ ،در واپسین لحظات
عمر شریفشان ،برای نجات جامعه از گمراهی ،غفلت و نزدیک شدن به عصر ظهور ،تمسک به
آنها را سفارش و تأ کید نموده است .ایشان میفرماید:
ُ
َ
ّ
َ َْ ََْ
ّ
َ
ن َتار ٌ  ُ ُ َّ َ َ ْ
ي َما إ ْن َ َت َّس ْك ُ ْت ب َما ل ْن ت ِضلوا َب ْع ِدي ِك َت َ
اهَّلل و ِعتر ِت أهل
اب ِ
ِ«إ ِ  ِ
ك ِفيك م الثقل ِ  ِ
ِِ
َب ْيت َو إ َّ ُن َما َل ْن َي ْف َتر َقا َح َّت َير َدا َع َ َّل ْ َ
ال ْوض»؛ «همانا من دو چیز گرانبها در میان
ِ
ِ
ِ ِ
شما مىگذارم که ا گر شما بر آن دو چنگ زنید هرگز گمراه نخواهید شد .بعد از من،
یکى کتاب خدا و دیگرى فرزندان من است؛ این دو از هم جدا نمیشوند تا اینکه
بر من در کنار حوض وارد شوند» (مجلسی 1403 ،ه.ق ،ج  2ص .)100
سخن از غفلت بسیار است و کتابهای فراوان اخالقی درباره این رذیله سخن گفتهاند؛ از جمله

آن موارد میتوان به اخالق در قرآن آیتاهلل مکارمشیرازی ،عرفان اسالمی نوشته حجتاالسالم

انصاریان و پایاننامه زهرا جعفری با عنوان «غفلت و پیامدهای آن از دیدگاه قرآن و احادیث»
اشاره کرد؛ اما دو نکته در ا کثر این آثار کمرنگ است :نخست آنکه در این پژوهشها از سخنان
گهربار امیرالمؤمنین؟ع؟ استفاده اندکی شده است .دوم آنکه درباره غفلت از امام حاضر و آثار
غفلت از فطرت و ارزشها در زندگی مهدیباوران در این تحقیقات ،سخنی به میان نیامده است؛
درحالیکه در زندگی امروز که رنگهای ّ
متنوع دنیوی ،انسانها را غرق در هوسها و آرزوهای
دستنیافتنی نموده ،بسیاری از منتظران امام عصر؟جع؟ از آفت غفلت در امان نبوده و به
جهت عدم مراقبت از نفس خویش ،از ّ
توجه به امام خود ،حضور و نگاه او غافل شدهاند؛ در واقع
بسیاری از منتظران ،در عمل به دستورات الهی سهلانگاری میکنند و نسبت به وظایف خویش
سست شده و از ّ
منویات امام منتظر؟جع؟ دور گشتهاند .این عدم توجه و غفلت از وجود امام
عصر؟جع؟ که عالیترین مرتبه وجود به شمار میرود ،ممکن است جامعه منتظر را به ورطه
فراموشی و نابودی بکشاند.
بنابراین پرداختن به مقوله غفلت و راهکارهای مقابله و درمان آن ،بسیار ضروری است .در
این نوشتار ،ضمن بیان معنای غفلت و عوامل زمینهساز آن ،با توجه به آیات قرآن و تمسک به
تبین میشود.

 .1معنای غفلت
غفلت در لغت ،گذاشتن و فراموش کردن چیزی ،ندانستن چیزی و توجه نداشتن به آن،
بیخبری و سهلانگاری ،عدم اعتنا در اثر کاهلی و سستی (دهخدا ،بیتا ،ج  ،33ص  )261و بیخبری
ّ
از امری است که در معرض ّ
توجه و بصیرت است؛ بهگونهای که بیتوجهی به آن متوقع نیست.
(قرشی 1412 ،ه.ق ،ج  ،5ص  )111راغب در کتاب خود ،غفلت را سهو و لغزشی که انسان را به خاطر کمی
مراقبت ،هوشیاری و بیداری فرا میگیرد ،تعریف نموده است؛ (راغب اصفهانی 1412 ،ه.ق ،ج  ،2ص )704

بنابراین میتوان گفت :غفلت در اصطالح عبارت است از توجه نداشتن به عمق و اهمیت موضوع
و مسئلهای ،بهگونهای که منجر به بیاعتنایی و فراموشی آن مسئله و ارزش و اصالت آن شود.

راهکارهای غفلتزدایی از جامعۀ منتظر در نگاه امیرالمؤمنین علی؟ع؟

سخنان اهلبیت؟مهع؟ ،بهخصوص امیر مؤمنان علی؟ع؟ ،راهکارهای غفلتزدایی از جامعۀ منتظر
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 .2عوامل زمینهساز غفلت
عوامل زیادی زمینهساز غفلت فرد و جامعه منتظر است که میتوان آنها را در دو بخش
عوامل درونی و عوامل بیرونی تفکیک و بیان نمود.

 .2.1عوامل درونی
امام علی؟ع؟ در خطبه  42نهجالبالغه ،ضمن هشدار به مردم ،درباره عوامل غفلت چنین
ُ َْ
َ ُّ َ َّ
َ ُ
ّ َ ْ َ
خاف َع َل ْي ُك ُم ْاثنانّ :ات ُ
باع ْ َ
الوىَ ،و ُطول ال َم ِل»؛ «تبعیت
الن ُاس ِإ َن أخ َوف ما أ
میفرماید« :أيا
ِ ِ
هوای نفس و آرزوهای طوالنی ،غفلت از حق و ارزشهای دینی را به دنبال دارد ».در حقیقت
پیروی از هوای نفس و آرزوهای زیاد ،میتواند هوشیاری انسان را مختل نموده و او را از ّ
توجه
به حقیقت و دیدن همه حقیقت باز دارد .راه رسیدن به حق و حقیقت از طریق امام هر زمان
امکانپذیر است و ا گر انسان با امام خود همراه نباشد از راه مستقیم منحرف خواهد شد .ازاینرو
باید دانست همراهی با امام ،از طریق ارج نهادن ،توجه و عمل به ارزشهای دینی قابل تحقق
است .در این زمان که حضرت ولیعصر؟جع؟ از نظرها غائب است ،انسان با تبعیت از هوای نفس
68

خویش و آرزوهای پوچ و دستنیافتنی ،بهتدریج نسبت به ارزشهای واالی دینی کماهمیت
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و گاه بیاهمیت شده و حقیقت در نظر او کمرنگ میشود؛ در نتیجه ،نسبت به امام خویش
کمتوجه و گاه بیتوجه شده و از ایشان غفلت میورزد.
با ّ
توجه و ّ
تدبر در آیات قرآن کریم ،میتوان موارد متعددی را بهعنوان مصادیق غفلت فرد
و جامعه مشاهده کرد که از جمله آنها عدم ایمان (مریم ،)39 :گستاخی در برابر حق ،عدم ابراز
حق ،عناد و خود را به نادانی زدن برای نجات از تکلیف (اعراف ،)146 :خیالپردازی و پیروی از هوا
و هوس (فرقان )44 - 43 :و پیروی از ظن و گمان (نجم )28 :است.
َ
َ
َ
َ َ َ َ َّ َ َ َ ُ َ ُ َ َ
َ
َ
ً
َ َْ
واه أ َفأ ْن َت َت ُك ُ
ون َعل ْي ِه َوكيال؛ أ ْم ْت َس ُب أ ّن أ كث َر ُه ْم
در تفسیر آیات شریفه <أ َرأ ْيت م ِن اتذ ِإهله ه
َ َ ُّ
ْ
ً
َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ُ ْ َّ َ ْ َ ْ
عام َبل ُه ْم أضل َسبيال> (فرقان )44 - 43 :آمده است که مشرکان
ن
يسمعون أو يع ِقلون ِإن هم ِإال كال ِ
در عنادشان با پیامبر؟ص؟ و مخالفت با هدایت او ،میدانند که باید مطیع خدا باشند ّاما چون
هوای نفس خویش را اله خود قرار دادهاند ،دچار غفلت ،بیخبری ،کفر و بیایمانی شدهاند؛
بهطوری که نه عقل خود را به کار میاندازند و نه گوش به حق میسپارند؛ در نتیجه خداوند آنان

را از چهارپایان پستتر میشمارد( .طباطبایی 1417 ،ه.ق ،ج  ،25ص  / 310- 308مکارمشیرازی1374 ،
ه.ش ،ج  ،15ص )103- 100

در تأیید این سخن ،روایتی از امام سجاد؟ع؟ نیز وارد شده است که حضرت ،هوا و هوس را
عامل اختالل قوه شناخت انسان دانسته که فرد را گرفتار غفلت میسازد؛ (بحرانی 1404 ،ه.ق ،ص

 )273بنابراین باید گفت خواستههای نفسانی و آرزوهای بیپایه ،عقل انسان را فرسوده ساخته و
او را از متعالی شدن غافل میسازد و از رشد و کمال بازمیدارد؛ در نتیجه ،این غفلت ،فرد منتظر
را از امام زمان خویش که تنها راه وصول به کمال است دور میسازد .امیرالمؤمنین؟ع؟ دراینباره
ْ
ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ
َ
ال ّس»؛ «از غفلت بپرهیز که آن ناشی از تباهی و فساد حس
میفرماید:
«احذ ُر وا الغفلة ف ِإ َنا ِم ْن ف َس ِاد ِ
و دریافت است( ».تمیمی آمدی 1410 ،ه.ق ،ص )2129؛ بنابراین انسان غافل قدرت و حس دریافت
حقیقت را نداشته و از جاده مستقیم که همراهی با امام است ،منحرف میگردد؛ زیرا هنگامیکه
هوای نفس ،عقل را مختل نماید ،دریافت تنزل یافته و انسان نسبت به ارزشها بیتفاوت میشود
و این ،حجابی است که فرد را از امام زمانش غافل میسازد؛ امامی که طبق روایات مختلف ،همراه
َ َ ْ ُ َّ َ َ َ َ ْ ُ َّ
الل
الل و أنا قلب ِ
مردم و در میان آنهاست و چشم و گوش خداوند دانسته میشود« :أنا ِعلم ِ
الناط ُق َو َع ْ ُی َّ َّ
ْال َواعی َو ل َس ُان َّ َّ
الل َو َأ َنا َی ُد ِ َّ
اظ َر ُة َو َأ َنا َج ْن ُب ِ َّ
الل» (ابنبابویه 1398 ،ه.ق ،ص
الل الن ِ
ِ
الل ِ
ِ
ِ
ِ

مجال دادن به هواهای نفسانی و آرزوهای زیاد هم منجر به زیاد شدن غفلت میشود .این
غفلت ،رذیلهای بسیار پست است که انسان را تا سر ّ
حد حیوان بلکه پستتر از آن ّ
تنزل میدهد:
ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ُّ ُ َ ُ ُ ْ ُ
غافلون > (اعراف)179 :؛ بنابراین یکی از علل عدم توجه
ولئك هم ال ِ
عام بل هم أضل أ ِ
<أ ِ
ولئك كال ن ِ
به امام زمان؟جع؟ ،هواهای نفسانی و آرزوهای زیاد است که سیر نزولی انسان را در پی دارد.

 .2.2عوامل بیرونی
دسته دوم عوامل غفلتزا که مانع توجه انسان است ،بیرون از قوه شناخت وی قرار دارد.

راهکارهای غفلتزدایی از جامعۀ منتظر در نگاه امیرالمؤمنین علی؟ع؟

214؛ صفار 1404 ،ه.ق ،ص )64؛ امامی که مقام و مکان منتظرش را میداند ،صدایش را میشنود و
ّ
َ َْ َُ َ َ
َ
َ َّ َ
سالمش را پاسخ میدهدَ :
المي َو َي ُر ُد َ
المي َو أنك َح َج ْب َت َع ْن َ ْس ِعي
«ي َر ْو َن َمق ِامي و يسمع
ون َس ِ
ون ك ِ
َك َ
الم ُه ْم» (مجلسی 1403 ،ه.ق ،ج  ،97ص )160؛ اما منتظر غافل ،غرق در هوای نفس و آرزوهای طوالنی
ّ
خویش است و  . ...در حقیقت همانطور که افزایش ّ
توجه و تفکر باعث تعالی بیشتر او میشود،
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از جمله این عوامل ،شیطان و جلوههای زرق و برق این دنیاست که در ذیل به این دو عامل
پرداخته میشود:

 .2.2.1شیطان
َ
َ
َ
َ
َّ ْ َ ّ َُ
َ
ُ
َ
شیطان نقطه مقابل خداپرستی است< :أ ْل أ ْع َه ْد ِإل ْيك ْم يا َبين َآد َم أ ْن ال ت ْع ُب ُدوا الشيطان ِإنه
َ ُ
ٌ
لك ْم َع ُد ّو ُمبني> (یس )60 :که با روشهای مختلف ،منتظران را دچار غفلت میسازد که اهم آن به
قرار ذیل است:
الف) وعدههای دروغین

به فرموده قرآن کریم ،یکی از راههای وسوسه شیطان ،وعدههای دروغین استَ :
<ي ِع ُد ُه ْم َو
ُ َ ّ ْ َ َ ُ ُ ُ َّ ْ ُ َّ ُ ً
طان ِإال غ ُر ورا>( .نساء)120:
ي ِن ِهيم و ما ي ِعدهم الشي
ب) تزیین اعمال زشت
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ّ
ُ
ْ
طان أع ُ
در قرآن کریم چنین آمده است< :ف َز ّي َن ُل ُم الش ْي ُ
مال ْم ف ُه َو َو ِل ّ ُي ُم ال َي ْوم> (نحل.)63 :
حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ دراینباره میفرماید:
«هرکه غفلت ورزد بر خود خیانت کند و دگرگون شود ،گمراهیاش را رشد و
70

رهجویی پندارد و آرزوهایش وی را فریب دهد و چون کار از کار گذشت ،دچار
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افسوس شود و پرده از پیش او برگیرد و از طرف خدا آتشی پدیدار گردد که گمان
نبرد» (بحرانی 1404 ،هق ،ص .)60
ج) ترس از آینده
َّ ْ ُ َ ُ ُ ُ ْ َ ْ
از دیگر راههای فریب شیطان ،ترساندن انسانها از آینده است< :الشيطان ي ِعدكم الفقر>.
(بقره)268 :؛ بنابراین شیطان با وعدههای دروغین ،تزیین اعمال زشت و ترس از آینده ،هوای
نفس را تأیید میکند که نتیجه این کار او ،دوری از یاد خدا ،دوری از یاد ولی خدا ،جذب شدن به
دنیا و ّ
توجه بیش از حد به مادیات است .کسانی که حلقه بندگی شیطان را به گردن میاندازند،
بهتدریج تحت سلطه او قرار گرفته و روزبهروز در باتالق غفلت فروتر میروند.
امیرالمؤمنین؟ع؟ پیروان شیطان را اینگونه به تصویر میکشد:
«منحرفان ،شیطان را معیار کار خود گرفتند و شیطان نیز آنها را در دام خود قرار
داده و در دلهای آنان تخم گذارد و جوجههای خود را در دامانشان پرورش داد،

با چشمهای آنان نگریست و با زبانهای آنان سخن گفت ،پس به یاری آنان به
مرکب گمراهی سوار شد و کردارهای زشت را در نظرشان زیبا جلوه داد؛ مانند رفتار
کسی که نشان میداد در حکومت شیطان شریک است و با زبان شیطان ،سخن
باطل میگوید» (نهجالبالغه ،خطبه .)7
در حقیقت اینگونه غافالن ،جامعۀ منتظر را به ورطه نابودی میکشانند درحالیکه در مقابل
آنها ،عالمان و آ گاهان هم نسبت به امام منتظر سستی و کاهلی نموده و از تالش برای رسیدن
به جامعهای آماده برای ظهور امام عصر؟جع؟ کوتاهی میکنند .امام علی؟ع؟ در توصیف این
َ ُ ُْ َُْ ٌ َ َ ُ ُ
ٌ
الك ْم ُم َس ّ ِوف»؛ «جاهالن شما پرتالش و آ گاهان شما
وضعیت میفرماید« :ج ِاهلكم مزداد و ع ِ
تنپرور و کوتاهی ورزند» (نهجالبالغه ،حکمت .)283
این تالش غافالن ،تالشی شیطانی است؛ تالشی که دانسته یا ندانسته در جهت اهداف
دشمنان ولی خدا و امام زمان؟جع؟ است.

 .2.2.2جلوههای دنیا
ُ
ْ
ُ
ً
َ
ْ
ّ
ْ
ُ
َ ُ ْ
الياة ّ
ُ
َ َ
الد ْنيا َو ال ِخ َر ُة ِع ْن َد َر ّب َك ِلل ُم َّت َ
با ّ
قني> (زخرف)35:
توجه به آیه
<و زخ ُرفا َو ِإ ْن كل ِذلك ّلا َمتاع َ ِ
ِ

برانگیخت تا چارچوبهای غلط ارزشی در هم شکسته شود و ارزشهای اصیل انسانی که تقوا و
پرهیزکاری ،علم و دانش و ایثار و گذشت است ،بنا نهاده شود .پیامبر؟ص؟ در حدیثی میفرماید:
َ
َ َ
َ
َ َ َ
ُّ ْ َ ُ ْ َ
اهلل َج َن َ
اح َب ُعوض ٍة َما َس َق ك ِاف ًرا ِم ْ َنا ش ْر َبة َم ٍاء»؛ «ا گر دنیا
«ل ْو كان ِت الدن َيا ت ْع ِدل ِعند ِ
بهاندازه بال مگسی نزد خداوند ارزش داشت ،خداوند به کافر حتی یک شربت
آب نمینوشانید» (ابن ابیالحدید 1404 ،ه.ق ،ج  ،19ص .)330
امیرالمؤمنین؟ع؟ در خطبه قاصعه ،بهصورت مفصل به جریان ورود حضرت موسی؟ع؟ بر فرعون
با لباس پشمینه و وعده ایشان به اینکه ا گر ایمان آورد حکومت و عزتش باقی خواهد ماند و
تعجب فرعون (به جهت ارزش قائل شدن او به زیور دنیا و غفلت از ارزشهای واقعی) پرداخته
و در انتها یادآور میشود که خداوند ا گر میخواست ،هنگام بعثت پیامبر؟ص؟ تمام گنجهای
دنیوی را برای ایشان میگشود و ا گر این کار را میکرد دیگر آزمایش راحتتر ،امتحان سادهتر و
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زینتهای دنیوی نزد خدا کمترین ارزش را دارند؛ ازاینرو خداوند برای دگرگون ساختن جامعهای
که محور سنجش شخصیت افرادش ،درهم و دینار و وسایل ّ
تجملی بود ،پیامبر فقیر و یتیم را
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پاداش و جزا نیز کمتر بود؛ زیرا مردم به ارزشهای فریبنده مشغول شده و از ارزشهای الهی غافل
میگشتند (خطبه)192 :؛ به هرحال ،ا گر امروز مسلمین در شرایط سخت و تحت فشار دشمنان
بیرحم و خونخوار قرار گرفتهاند به خاطر آن است که از ارزشهای اصیل غفلت ورزیده و بار دیگر
ارزشهای جاهلی میان آنان رونق گرفته است و بهنوعی مال و مقام دنیا گشته معیار شخصیت
دانسته شده و علم ،تقوا و فضیلت به فراموشی سپرده شده است .در نتیجه انسانها در زرق و
برق مادی فرو رفته و از امام خویش غفلت ورزیدهاند و با اسالم بیگانه شدهاند .مقام معظم رهبری
دراینباره میفرماید« :کسانی که در مقابل خطر ،انحراف و چرب و شیرین دنیا ،خود را میبازند و
زانوانشان سست میشود و  ...چطور میتوانند منتظر امام زمان؟جع؟ بهحساب آیند؟» (بیانات
ّ
ّ
مقام معظم رهبری ،مصلی تهران)1381/7/30 ،

 .3روشهای زدودن غفلت در سخنان امیرالمؤمنین؟ع؟
یکی از واژگانهایی که در مقابل غفلت در عربی وارد شده است «یقظه» به معنی بیداری و
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توجه است؛ از همینرو امام علی؟ع؟ از غفلتزدایی تعبیر به یقظه نموده و میفرماید« :و استیقظ
ّ
«ضادوا
من غفلتک» (تمیمی آمدی 1410 ،ه.ق ،ص  )232امیرالمؤمنین؟ع؟ در جای دیگر میفرماید:
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الغفلة باليقظة»؛ «با بیداری به جنگ غفلت بروید»( .تمیمی آمدی 1410 ،ه.ق ،ص  )427در حقیقت
امام علی؟ع؟ در این روایت ،از خودآ گاهی و توجه بهعنوان یکی از روشهای مقابله با غفلت یاد
ّ
میکند؛ بنابراین اصل غفلتزدایی ،تذکر است و در جامعه منتظر باید با تذکر درونی و بیرونی،

فطرتها بیدار و معرفتها افزون شود و منتظران با رفتار و اعمال خود ،امام را حاضر و ناظر دانسته
و با تالش و حضور خود در صحنه ،آمادگی الزم برای ظهور حضرت را فراهم آورند.
با تمسک به فرمایشات امیرالمؤمنین؟ع؟ ،راهکارهای غفلتزدایی برای منتظران را میتوان
در دو بخش راهکار شناختی و راهکارهای عملی تقسیم نمود:

 .3.1راهکار شناختی :معرفت امام
همانطور که اقرار به وحدانیت خداوند و اقرار به ارسال پیامبران و خاتم آنان ،حضرت محمد
بن عبداهلل؟ص؟ و کامل بودن دین ایشان واجب است ،اقرار به اوصیای پیامبر ا کرم؟ص؟ و شناخت
خصوصیات و معرفت به آنها نیز واجب است .در واقع همانگونه که ا گر کسی اقرار به نبوت پیامبر

ا کرم؟ص؟ نکند ،ایمان او به خدا مورد قبول نیست؛ پس ا گر کسی ایمان به اوصیای پیامبر؟ص؟
نداشته و اقرار به آن نکند ،ایمانش به پیامبر؟ص؟ نیز مورد قبول نخواهد بود و این همان است که
َ
َ َ ْ ْ َ َّ ْ
َ
َ َ ُّ َ َّ ُ ّ ْ ُ ْ َ َ َ
الر ُسول َب ِلغ َما أن ِز ل ِإل ْيك ِم ْن َر ّ ِبك َو ِإ ْن ْل تف َعل َفا َبلغ َت ِر َسال َت ُه> (مائده)67 :؛
خداوند فرمود< :يا أيا
َ
ْ
َ َ َ ً َ َّ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ازاینرو پیامبر؟ص؟ فرمود« :م ْن مات َو ل َيعرف َ
اه ِلية» (مجلسی 1403 ،ه.ق ،ج
مان ِه مات ِميتة ج ِ
إمام ز ِ
ِ
 ،23ص )89؛ زیرا همانطور که باری تعالی بر رب بودن خویش و پیامبری و خاتمالنبیین بودن نبی
مکرم اسالم؟ص؟ از پیامبران و ذریه آدم؟ع؟ اخذ میثاق کرده است ،بر امیرالمؤمنین و وصی پیامبر
بودن حضرت علی؟ع؟ و اوصیای بعد از ایشان تا حضرت مهدی؟جع؟ نیز اخذ میثاق نموده
است .امام باقر؟ع؟ دراینباره میفرماید:
«خداوند از پیامبران پیمان گرفت پس فرمود :آیا پروردگار شما نیستم؟  ...سپس
فرمود :آیا این محمد؟ص؟ رسول خدا نیست و آیا این علی؟ع؟ امیرالمؤمنین
نیست ؟ گفتند :آری  ،گواهی می دهیم پس آنگاه پیامبری آنها تثبیت شد .سپس
از پیامبران اولوالعزم پیمان گرفت بر اینکه من پروردگار شما هستم و ّ
محمد؟ص؟
رسول خداست و علی؟ع؟ امیرالمؤمنین و پس از او جانشینانش والیان امر من
و گنجینه های علم من هستند و همانا حضرت مهدی؟جع؟ کسی است که به
انتقام می گیرم و از روی میل و ا کراه عبادت می شوم .گفتند :پروردگارا ! اقرار
کردیم و شهادت دادیم( » .کلینی 1429 ،ه.ق ،ج  ،2ص  / 8صفار 1404 ،ه.ق ،ج  ،1ص 70

َّ
َّ
َ ََ
َ
َ َّ ُ َ َ َ
اهلل ال ِذي أخذ ُه َو َوك َد ُه».
در زیارت آل یس نیز آمده است« :الس
الم عل ْيك يا ِميثاق ِ
 /مجلسی 1403 ،ه.ق ،ج  ،26ص  279و ج  ،64ص )113

بنابراین ،شخص منتظر ،عالوه بر شناخت اسم و نسب امام ،باید به مقامات و خصوصیات آن
بزرگوار هم معرفت داشته باشد .شخص منتظر باید بداند که امام صاحب خصوصیاتی همچون
افضل مخلوقات ،خزینهدار علم خداوند ،شفیع مخلوقات و دیگر مقامات است که با تدبر و تعمق
در زیارت جامعه کبیره میتوان نسبت به بسیاری از این ویژگیها شناخت پیدا کرد .در این زیارت
ْ
ُ َْ ُ َّ َ َ َ َ
َ
آمده است«ِ :إ ْن ذ ِك َر ال ْي ُر ك ْن ُ ْت أ َول ُه َو أ ْصل ُه َو ف ْر َع ُه َو َم ْع ِدن ُه َو َمأ َو ُاه َو ُم ْن َ َتاه »...؛ ازاینرو درجات
ایمان بستگی به معرفت فرد منتظر نسبت به امام دارد ،چنانچه در نهجالبالغه آمده است:
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واسطۀ او دینم را یاری نموده و دولتم را آشکار می کنم و به واسطه او از دشمنانم
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«پس (معرفت و) رستگاری را از اهل آن جستجو کنید که اهلبیت پیامبر؟ص؟ رمز
حیات دانش و راز مرگ جهل و نادانی هستند .آنان که حکمتشان شما را از دانش
آنان و سکوتشان از منطق آنان و ظاهرشان از باطنشان اطالع میدهد .نه با دین
خدا مخالفتی دارند و در آن اختالف میکنند .دین در میان آنان گواهی صادق و
سا کتی سخنگوست» (نهجالبالغه ،خطبه.)193 :
بنابراین آنکس که بداند امام همیشه حاضر و ناظر است و به این امر متوجه باشد ،بهیقین کمتر
دچار غفلت میشود.

 .3.2راهکارهای عملی
برای غفلتزدایی از جامعه منتظر ،منتظران پس از آنکه معرفت و محبت را در دل خود زنده
نمودند ،باید از لحاظ عملی نیز به اصالح خود و جامعه بپردازند .آنان باید بهگونهای عمل نمایند
که موجب بیداری جامعه خود گردیده و غفلت را پشت سر نهند تا به امام خود نزدیک شده و
جامعهای آماده برای ظهور ولی امر خود بسازند و آینده ظهور را در حد توان خود نزدیک نمایند.
74

مقام معظم رهبری دراینباره میفرماید:
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«شما مردم عزیز بهخصوص شما جوانها ،هرچه که در صالح خود در معرفت و
اخالق و رفتار و کسب صالحیتها در وجود خودتان بیشتر تالش کنید این آینده
را نزدیک خواهید کرد .اینها دست خود ماست .ا گر ما خودمان را به صالح
نزدیک کنیم آن روز نزدیک خواهد شد» (بیانات مقام معظم رهبری.)1379/8/22 ،
صالح امر با اصالح اعمال به دست میآید و این مهم ،گاه مربوط به خود فرد و گاه در ارتباط با
دیگر افراد است؛ بنابراین این راهکارها در بخش فردی و اجتماعی قابل بررسی است که در ذیل
به هر یک از آنها پرداخته میشود:

 .3.2.1راهکارهای عملی فردی
طبق آنچه گفته شد غفلت حجابی است که میان انسان و حقایق فاصله انداخته و فرد منتظر
را از امام خویش دور ساخته است؛ ازاینرو منتظر ،باید حجابها را کنار زده تا بتواند به امام
خویش نزدیک گردد و بدین ترتیب غیبت را کوتاه کند .این امر جز با عمل ،جدیت ،صبر و پایداری

محقق نخواهد شد .امیرالمؤمنین علی؟ع؟ جامعه منتظر را به صبر ،دعا ،عدم تعجیل و تسلیم امر
خدا بودن توصیه نمودهاند .در روایتی از ایشان آمده است:
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ّ
َ
ُ
ُ
ُ
« ...عن امیراملؤمننی؟ع؟ُ :م َز َاو َل ُة َق ْلع ْ َ
ال أ ْي َس ُر ِم ْن مز َاول ِة مل ٍك مؤج ٍل َو ْاست ِعينوا
الب ِ
ِ ِ
َّ ْ َ
َ ْ َ ُ ْ ُ َّ َ َ ُ َ ُ
اهَّلل َو ْ
ال ْر َض ِ َّل ُيور ُثا َم ْن َي ُ
اجلوا
اص ِب ُر وا ِإن
باد ِه و ال ِ
ِب ِ
شاء ِم ْن ِع ِ
ِ
عاقبة ِللمت ِقني ل تع ِ
ََْْ ََْ ُُ
َ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ َ َّ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ُ َ َ ْ ُ َ ُ ُ ُ ُْ
وغ ِه فتندموا و ليطولن عليكم المد فتقسو قلوبكم» (ابنبابویه1362 ،
المر قبل بل ِ
ه.ش ،ج  ،2ص 621؛ مجلسی 1403 ،ه.ق ،ج  ،10ص )89؛ «کندن کوه از جای آسانتر
است از برانداختن دولتی که زندگی آن به سر نرسیده .از خدا یاری خواهید و
شکیبا باشید .زمین را به هر که از بندگان خویش که بخواهد میدهد و فرجام
نیک از پرهیزکاران است .پیش از وقت در کارها شتاب نکنید تا پشیمان نگردید.
زمان را دراز مگیرید تا در دل شما دشوار نگردد» (مدرس گیالنی ،بیتا ج  ،2ص .)250
این روایت بدان معناست که منتظر باید به وظایف خود عمل نمود و دنبالهروی حق و حقیقت
باشد و در این راه سخت ،صبوری را پیشه خود سازد و زمان تحقق ظهور را به خدا وا گذار کند که

مقام معظم رهبری دراینباره میفرماید:
«انتظار به معنای این است که ما باید خود را برای سربازی امام زمان؟جع؟ آماده کنیم،
سربازی امام زمان؟جع؟ کار آسانی نیست . ...ما امروز وظیفه داریم در آن جهت حرکت کنیم تا
برای ظهور آن بزرگوار آماده شویم و معنایش این است که انسان از لحاظ علمی و فکری و عملی
باید خود را بسازد و در میدانهای فعالیت و مبارزه آماده به کار باشد ...کسی که در انتظار مصلح
بزرگ است باید در خود زمینههای صالح را آماده کند و کاری کند که برای تحقق صالح بایستد»
(بیانات مقام معظم رهبری.)1381/7/30 ،
تحقق این امور موجب گردیده که در روایات ،به خواندن دعاهای مخصوص و استغاثه تأ کید
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ا گر طوالنی شد دچار قساوت نشده و از راه حق خارج نشود .او باید به این امر یقین داشته باشد
ً
که ظهور در وقت خود قطعا محقق خواهد شد.
َ َ
«عن أ ِمیر ْ ُ
ال ْؤ ِم ِن َنی؟ع؟:
حضرت در جای دیگر در سفارش به انتظار و عدم یاس میفرماید:
ِ
َ َ
َّ
َْ
َْ
الل ( »...ابنبابویه  1362ه.ش ،ج  2ص 610؛ مجلسی  1403ه.ق ،ج ،52
انت ِظ ُر وا الف َر َج َو الت ْیأ ُسوا ِم ْن َر ْو ِح ِ
ص .)123

َّ
َ ّ
فراوان شود؛ مانند دعای غریق از امام صادق؟ع؟ که میفرماید« :يا ا َُلل يا َر ْح ُن يا َر ِح ُمي يا ُمق ِل َب
ُ
الق ُلوب َث ّب ْت َق ْلب َعيل ِد ِين َ
ک» (ابنبابویه 1395 ،ه.ق ،ج  ،2ص  )351یا ملزم شدن به دعای عهد و
ِ ِ
ِ
َ ّ ُ َّ َ ّ ْ َ ْ َ
ين نف َسك  »...که امام صادق؟ع؟ به زراره میفرماید« :ا گر میخواهی آن زمان
دعای «اللهم ع ِرف 
انتظار را درک کنی به خواندن آن ملزم شو» (کلینی 1429 ،ه.ق ،ج  ،1ص  / 337ابنبابویه 1395 ،ه.ق،

ج  ،2ص  / 342نعمانی 1397 ،ه.ق ،ص  / 166طوسی 1411 ،ه.ق ،ص )333؛ و دعاهای مأثور دیگری که
سفارش شده است.
بنابراین برای رفع غفلت ،منتظر باید به یاد امام خویش ،تمام اعمال و رفتارش را در جهت
رضایت او قرار میدهد ،نشست و برخاستش برای او باشد ،برای او دعا کند ،صدقه دهد و خالصه
سراسر وجودش برای امام زمان؟جع؟ باشد؛ تا آنگونه که امام علی؟ع؟ در مورد یاران خود
فرموده ،شوند .از ایشان نقل شده است:
«خداوند دلهای آنان را با یکدیگر انس و الفت میبخشد ،با رفتن کسی احساس
تنهایی نمیکنند و از آمدن هیچکس ابراز مسرت نمیکنند .آنها گروهیاند که با
صبر و شکیبایی خود بر خدا منت نمینهند و جانبازی خود را در راه حق بزرگ
76

نمیشمارند .هنگامیکه حادثهای روی دهد و زمینه یأس پیش آید ،دیدههای
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خود را از برق شمشیر جلوه میدهند و به فرمان امامشان به خداوندگار خود
تقرب میجویند .آنها همگی شیرهای ژیانیاند که از بیشههای خویش بیرون
آمدهاند .ا گر اراده کنند که کوهها را برکنند ،بیتردید انجام میدهند .خدا را به
حقیقت یکتاپرستی ،به یگانگی یاد میکنند ،در دل شب از ترس خدا نالههایی
دارند؛ چون ناله مادران داغ فرزند دیده .شبزندهداران در دل شب و روزهداران
در طول روزند .گویی اخالق و آداب ایشان یکی است .دلهای آنها بر محبت
و شفقت و خیرخواهی گرد آمده است .در آن زمان قومی صیقل داده میشوند؛
چنانکه آهنگر پیکان تیر را صیقلی میکند .بهوسیله قرآن دیدگانشان نورانی
میشود و تفسیر آن در گوش جانشان جای میگیرد .جام حکمت را صبحگاهان
و شامگاهان سر میکشند» (کامل سلیمان ،بیتا ،ص .)190-186

الف) دائم به یاد امام بودن
هرچه محبت شخص منتظر به امام زمان؟جع؟ فزونتر باشد ،بیشتر به یاد او خواهد بود.
منتظر واقعی در لحظهلحظه زندگی خود ،در خوشیها ،ناخوشیها ،دوراهیها ،مشکالت و
ی خود سهیم میداند.
تصمیمگیریها به یاد امام بوده و آنی از او غافل نیست و امامش را در زندگ 
شخص منتظر تمام تالش خود را برای رضایت امام بهکار گرفته و همیشه برای سالمتی و فرج او
دعا میکند و صدقه میدهد.
در روایات متعدد نسبت به ائمه دیگر نیز این مطلب مشاهده میشود که اصحاب و یاران،
ً
دائما با ائمه ،گاه برای اطاعت امر آنان ،گاه برای طلب راهنمایی از ایشان و گاهی هم فقط از روی
دلتنگی امام خویش ،با آنان در ارتباط بودند .در روایتی آمده است:
«از حارث اعور روایت شده که گفت :نیمه شبی خدمت امیرالمؤمنین؟ع؟
شرفیاب شدم ،حضرت به من فرمودند :چه سبب شد که این وقت شب آمدی؟
عرض کردم :محبت شما یا امیرالمؤمنین؟ع؟ .فرمودند :خدا را گواه میگیری؟
گفتم :خدا گواه است» (مجلسی 1403 ،ه.ق ،ج  ،30ص .)379
در شرح نهجالبالغه ابن ابی الحدید نیز آمده است« :گروهی از شیعیان در رحبه خدمت
فرمودند :چه سبب شد به اینجا آمدید؟ گفتند محبت به شما یا امیرالمؤمنین؟ع؟ .فرمودند:
بدانید هرکه مرا دوست بدارد ،مرا همانگونه که دوست دارد ببیند ،می بیند و کسی که مرا دشمن
بدارد ،مرا آنگونه که دوست نمی دارد ،خواهد دید» (ابن ابیالحدید ،1404 ،ج  ،4ص  .)104با توجه به
چنین روایاتی ،در مییابیم که به یاد امام بودن و اظهار محبت به امام مورد تأ کید اهلبیت؟مهع؟
بوده و از راههای وصول به حقیقت دانسته میشود.
در دعای غیبت امام زمان؟جع؟ در عصر جمعه ،منتظران ،از خداوند میخواهند که یاد و ذکر
ْ
امام زمان را از یادشان نبرد« :و ال ُت ْن ِس َنا ِذ ک َر ُه».
طبق روایتی ،امام عصر؟جع؟ به مرحوم فشندی در جمکران فرمود :ا گر مردم بهاندازه آب
خواستنی ما را میخواستند و دعا میکردند ،خداوند فرج ما را میرساند (قاضی زاهدی گلپایگانی،

 1383ه.ش ،ج  ،1ص )155؛ بنابراین با خواندن دعا و توسل دائمی داشتن ،ولو کوتاه و اندک ،باید
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امیرالمؤمنین؟ع؟ رسیدند درحالیکه آن حضرت روی حصیر کهنه ای نشسته بودند .پس به آنها
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خود را به امام نزدیک نموده و از یاد او غافل نگردید و عالوه بر دعا برای سالمتی و حفظ ایشان،
تعجیل در فرج و ظهور امام زمان؟جع؟ را از خداوند طلب نمود.
ب) اظهار محبت
یکی از روشهای عملی مقابله با غفلت ،اظهار محبت نسبت به امام زمان؟جع؟ است.
همانطور که معصومان؟ع؟ ،هرگاه یادی از امام دوازدهم؟جع؟ و صحبت از ایشان میشد
بهنوعی محبت خود را به امام؟جع؟ اظهار مینمودند؛ در مورد اشتیاق امیرالمؤمنین؟ع؟ برای
دیدار با امام زمان؟جع؟ چنین روایت شده است« :و آه کشیدند و با دست خود به سینهشان
اشاره فرمودند که چه قدر مشتاق دیدار او هستند» (نعمانی 1397 ،ه.ق ،ص  / 212مجلسی1403 ،

ه.ق ،ج  ،51ص .)115
در زیارت آلیس نیز اظهار محبت به امام؟جع؟ با تأ کید و شدت خاصی بیان شده است:
ْ
َْ
َّ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ُ ُ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ
«ب َنفسى أن َت
«السالم عليك ِحني تقوم السالم عليك ِحني تقعد»...؛ در دعای ندبه نیز آمده استِ :
ُأ ْمن َّی ُه شائق َی َت َم ّنى ،م ْن ُم ْؤمن َو ُم ْؤم َن ٍه َذ َک ًرا َف َح ّنا ...إ َلى َم َتى َأ َح ُار ف َ
یک َیا َم ْو َ
الی». ...
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍِ
ِ ٍ
این اظهار محبت به آن خاطر است که« :هر چیزی پایه و بنیانی دارد و پایه و بنیان اسالم،
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محبت و دوستی ما اهل بیت است» (طوسی 1414 ،ه.ق ،ص  / 84مجلسی  1403ه.ق ،ج  ،27ص  82و

نشریه داخلی انجمن علمی پژوهشی مهدویت _ سال دوم _ شماره  _2زمستان 98

ج  47ص  / 156بحرانی 1404 ،ه.ق ،ص )52؛ و این همان چیزی است که خداوند بهعنوان اجر رسالت
َ ُ ُ َ
ُْ
ُ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ً َّ ْ َ ّ َ ْ ُ
ال َو َدة ِف الق ْر َب> (شوری )23 :و <قل ما أ ْس َئلك ْم َعل ْي ِه
قرار داده است< :قل ل أسألكم علي ِه أجرا ِإل
ً
ْ َ ْ َّ َ ْ َ َ َّ َ
شاء أ ْن َيت ِخذ ِإىل َر ّ ِب ِه َسبيال> (فرقان)57 :
ِمن أج ٍر ِإال من

مودت و محبت و والیت اهلبیت؟مهع؟ سبیل الی اهلل دانسته میشود .در جلد  24بحار باب

مفصلی از روایات بیان شده که امام علی؟ع؟ و سایر ائمه؟مهع؟ را «سبیل ایل اهلل» و «صراط مستقمی»

معرفی میکند( .مجلسی 1403،ه.ق ،ج  ،24ص  )25 -9همچنان که در دعای ندبه نیز آمده است:
َ ْ َ َّ ُ َ ْ َ َّ
يل»...
«أين الس ِبيل بعد الس ِب ِ
از امیرالمؤمنین؟ع؟ نقل شده است« :هیچ بنده مؤمنی که خدا قلب او را از ایمان آ کنده کرده
باشد نیست مگر آنکه دوستی ما را در قلب خود احساس می کند ...پس ما بخاطر محبت مؤمن
نسبت به ما مسروریم ...هرگز ما را دوست ندارد کسی که دشمن ما را دوست دارد؛ همانا ایندو در
یک قلب جمع نمی شوند و خدا نیز برای یک نفر دو قلب قرار نداده است» (طوسی 1414 ،ه.ق ،ص

 / 148مجلسی 1403 ،ه.ق ،ج  ،27ص  .)83در جای دیگر نیز به نقل از ایشان آمده است:
«شنیدم رسول خدا فرمود :من سرور فرزندان آدم هستم و تو یاعلی وائمه پس از
تو سروران امت من هستید .کسیکه ما را دوست بدارد حتما خدا را دوست دارد و
کسیکه بغض ما را داشته باشد خدا را مبغوض داشته و کسیکه والیت ما را بپذیرد
حتما والیت خدا را پذیرفته و کسیکه با ما دشمنی کند حتما با خدا دشمنی کرده
و کسیکه ما را اطاعت کند حتما خدا را اطاعت نموده و کسیکه از امر ما سرپیچی
کند خدا را عصیان کرده است» (ابنبابویه ،1376 ،ص  / 476مجلسی 1403 ،ه.ق ،ج

 ،27ص .)88
شدیدترین امر برای محب ،دوری از محبوب خویش است .محبوبی که باالترین خلق خدا و
مهربانترین نسبت به بندگان ،بهخصوص شیعیان ،شناخته میشود .همان کسی که دلسوزتر

از پدر و مهربانتر از مادر است .امیرالمؤمنین؟ع؟ دراینباره میفرماید« :سمعت رسول اهلل؟ص؟
َْ َ ُ
ْ
ک ْال َخام َس م َن َّ
ک ع ْن َد ف ْق َدان ش َیعت َ
َ َ
الس ِاب ِع ِم ْن ُول ِد َک ْیح َز ُن ِلفق ِد ِه أ ْهل
ِ
ِ
یقول :یا علیَ ...و ذ ِل ِ ِ ِ ِ ِ
َْ
َ َ
َ ٌ
َ ٌ
ْ
ْ
َ َْ
ال ْرض َو َّ
الس َماء فک ْم ِم ْن ُمؤ ِم ٍن َو ُمؤ ِم َن ٍة ُم َتأ ِّسف ُم َتل ِّهف َح ْی َر ٌان ِع ْند فق ِد ِه» (مجلسی 1403 ،ه.ق ،ج
ِ
 ،36ص  337و ج  ،51ص  )78طبق این روایت ،در زمان غیبت که اهل آسمان و زمین در غم فقدان

ج) انس با قرآن
تالوت قرآن روزی پنجاه آیه در چهارده نوبت به نقل از امام محمدباقر؟ع؟ و نیز گوش دادن به
تالوت قرآن و تدبر در آیات آن در زمانهای مختلف ،روح انسان را جال داده و او را از غفلت حفظ
میکند.
د) گوش دادن به وعظ و منبر
فرد منتظر برای زدودن غبار غفلت از جان خویش باید در جلسات وعظ و منابر مذهبی شرکت
کند .این در واقع از سیره علمای بزرگ ما نیز بهحساب میآید؛ همانگونه که شیخ انصاری از
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فرزند امیرالمؤمنین؟ع؟ محزون هستند چه بسیار مؤمنینی که از دوری امام خویش ،سرگردان و
َ ُ َ
حیران ،روزگار سختی را میگذرانند .در دعای ندبه نیز آمده استَ :
«عز ٌیز َع َ َّل َأ ْن ُت َ
ون
د
ک
ب
یط
ِ
ِ
َ
ْ ْ
َ َ ُ َ ّ َ ٌ َ ْ
َ
ََ ْ
ال ْس َت َ
غیثنی ُع َب ْی َد َک ْ ُ
یاث ْ ُ
ال ْب َتىلَ ،و أ ِر ِه َس ِّی َد ُه
جیج َوال شکوى  ...فأ ِغث یا ِغ
ال َبلوى ،وال ینالک ِمن ض
َ َ ُْ
دید القوى ». ...
یا ش
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شا گرد خویش مرحوم شوشتری درخواست مینمود که او را گاهگاهی نصیحت نماید.
ه) محاسبه نفس
درباره محاسبه نفس در روایتی آمده است« :از ما نیست کسی که در هر روز محاسبۀ نفس
خویش نکند؛ پس ا گر عمل نیکی انجام داده بود از خدا افزونتر بخواهد و ا گر عمل بدی مرتکب
شده بود از خدا طلب مغفرت نموده و توبه کند» (کلینی 1429 ،ه.ق ،ج  ،2ص  .)453محاسبه نفس
سبب میشود انسان متوجه غفلتهایش شده و بیدار شود .چنین فردی هر روز رشد یافته و به
امام خود نزدیکتر میشود.
ا گر این امور (امور فردی) در طوالنیمدت و از کودکی در انسان نهادینه شود فرد کمتر دچار
غفلت خواهد گردید.

 .3.2.2راهکارهای عملی اجتماعی
بزرگترین وظیفه جامعه منتظران امام زمان؟جع؟ این است که از لحاظ معنوی ،اخالقی،
علمی و پیوندهای دینی ،اعتقادی و عاطفی با مؤمنان خود را آماده ساخته و در کنار آن برای
پنجه درافکندن با زورگویان نیز خود را مهیا سازند( .بیانات مقام معظم رهبری )1381/7/30 ،تحقق
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این مهم ،راههای گونا گونی را میطلبد که به مواردی از آن اشاره میشود:
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الف) تالش عالمان در هدایتگری جامعه
مهمترین امری که انبیا ،مرسلین و ائمه؟مهع؟ به آن اهتمام داشتهاند ،هدایت بندگان بهسوی
خداوند و راهنمایی گمراهان به راه راست بوده است .امام علی؟ع؟ دراینباره میفرماید:
«پیامبر؟ص؟ مرا به سوی یمن فرستاده و به من فرمودند :یاعلی با هیچکس نجنگ
مگر آنکه او را به اسالم دعوت کنی .به خدا قسم اینکه خدا یک نفر را به دست تو هدایت
کند بهتر است از آنچه خورشید بر آن میتابد و غروب میکند» (کلینی 1429 ،ه.ق ،ج  ،9ص

 / 410طوسی 1407 ،ه.ق ،ج  ،6ص .)141
بر مبنای این روایت باید اذعان نمود که عالمان ،وظیفه سنگینی به عهده داشته و انجام آن
بزرگترین خدمت به امام زمان؟جع؟ به شمار میرود .امام حسن عسگری؟ع؟ در حدیثی زیبا،
ارزش عالم و هدایتگر افراد جامعه را از زبان امیرالمؤمنین؟ع؟ اینگونه نقل میفرماید:
« هرکه شیعه ما بوده و عالم به دین ما باشد و پیروان ضعیف و ناتوان ما را از تاریکی

جهل و نادانی به علم و دانش که به او عطا نمودهایم خارج سازد ،روز قیامت تاجی از
نور بر سر دارد که نور آن تمام محشر را روشن میسازد و نیز جامهای دارد که تمام دنیا
با ذرهای از رشته و نخ آن برابری نمیکند .سپس منادی ندا کند :ای بندگان خدا ،این
دانشمند ،یکی از شا گردان علمای آل محمد؟مهع؟ است .آ گاه باشید هرکس را که او در
دنیا از حیرت جهل نجات داده است ،از نور او کمک بگیرد تا از حیرت تاریکی محشر
نجاتش دهد و او را به بهشت برین رهنمون سازد .سپس هرکس را که در دنیا به او
خیری آموخته یا قفل جهل از قلبش گشوده یا شبههای را برای او برطرف کرده ،همه را
از آن عرصه نجات میدهد» (طبرسی 1403 ،ه.ق ،ج  ،1ص .)16
بدعتهایی که دشمنان از طریق مغرضان یا نادانان در جامعه منتظر ایجاد میکنند و
شبهاتی که جاهالن را به گمراهی سوق میدهد و جامعه منتظر را غافل میگرداند ،باید توسط
علما روشن و برطرف شود .امیرالمؤمنین؟ع؟ در خطبه  151نهجالبالغه در مورد چگونگی مواجهه
با این فتنهها هشدار داده و فرموده است:
«پس سعی کنید که شما پرچم فتنهها و نشانههای بدعتها نباشید و آنچه را
که پیوند امت اسالمی بدان استوار و پایههای اطاعت بر آن پایدار است بر خود الزم
نیز امام حسن عسکری؟ع؟ به نقل از امام حسن مجتبی؟ع؟ میفرماید:
«فضیلت کسی که از یتیمی از آل محمد؟مهع؟ را که از امامانش دور افتاده و در وادی
جهل بهگونهای گرفتار شده که راه نجات ندارد ،کفایت و سرپرستی کرده ،از تاریکی
جهل بیرون و مشتبهات او را برطرف نماید نسبت به فضیلت کسی که یتیمی را غذا و
آب دهد ،مانند فضیلت خورشید است بر سها (کمسوترین ستاره)» (طبرسی 1403 ،ه.ق،

ج  ،1ص  / 116امام حسن عسکری؟ع؟ 1409 ،ه.ق ،ص .)341
بنابراین علما باید با ایجاد منابر وعظ و خطابه ،به روشنگری مردم بپردازند .عالوه بر آن ،هم
علما و هم همه منتظران ،باید امربهمعروف و نهی از منکر را در جامعه نهادینه کنند تا فساد و
غفلت از جامعه منتظر رخت بربندد.
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شمارید».
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ب) رفع ّ
هم و غم از مؤمنین
مسئله مهم دیگر در جامعه منتظر ،رفع ّ
هم و غم از مؤمنان و قضاء حوائج آنان است؛ زیرا
احسان به مؤمن ،احسان به امام ،صله مؤمن ،صله امام ،شادی و حزن مؤمن ،شادی و حزن
امام و بیماری مؤمن ،بیماری امام است؛ چنانچه امام صادق؟ع؟ میفرماید« :هرکه ما را شناخت
و ما را یاری نمود و به حق ما معرفت پیدا کرد و والیت ما را پذیرفت ،او از ماست و به سوی ما می
آید» (ابنبابویه 1395 ،ه.ق ،ج  ،1ص  / 205طوسی 1414 ،ه.ق ،ص  / 654ابن شهر آشوب 1379 ،ه.ق ،ج ،4

ص  / 206صفار  1404ه.ق ،ج  ،1ص  .)62همچنین از ایشان نقل شده است« :شیعیان ما از ما هستند
و ما از شیعیانمان هستیم» (مجلسی 1403 ،ه.ق ،ج  ،25ص .)21
گاهی غم و اندوههای مادی و دنیایی که برای انسان پیش میآید سبب مشغولیت ذهن و
غفلت از امام میشود و برطرف کردن آن ،در غفلتزدایی فرد مؤثر است.
در روایتی آمده است فردی به نام رمیله از یاران امیرالمؤمنین؟ع؟ دچار مریضی سختی شد.
در روز جمعهای که بیماری او سبک گردید ،به مسجد رفته و با امام ،نماز جماعت خواند .پس از
نماز هنگامیکه امیرالمؤمنین؟ع؟ بر منبر بودند ،دوباره حال او ناخوش گشت .او پس از صحبت
82

امام ،با ایشان وارد داراالماره شد .امام که متوجه مریضی او بودند ،حال او را جویا شده و او قصه
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بیماری خود را برای امام میگوید .امام میفرماید:
«ای رمیله ،هیچ مرد و زن مؤمنی مریض نمی شود مگراینکه ما هم همراه او مریض
می شویم ،و او محزون نمی گردد مگراینکه با حزن او محزون می شویم و دعا نمی کند
مگراینکه دعایش را آمین می گوییم و سا کت نمی گردد مگراینکه ما دعایش می کنیم».
رمیله عرض میکند :آیا این لطف و مهربانی فقط برای کسی است که کنار شماست یا
برای هر مؤمنی در زمین است؟ امام میفرمایند« :ای رمیله ،هیچ مؤمنی در شرق و
غرب زمین از ما پوشیده نیست» (صفار 1404 ،ه.ق ،ج  ،1ص .)259
این مطلب توجه و عنایت ویژه امام نسبت به شیعه را نشان میدهد؛ بنابراین رسیدگی به
امور مؤمنین و رفع حاجت آنان بسیار اهمیت دارد و مورد عنایت خداوند و اهلبیت؟ع؟ است
و همه منتظران باید در حد توان خود ،در تحقق این مسئله تالش نمایند .حضرت موسی بن
َّ
ً
َ َ
حاجة َ
اولیائنا فکانا قضاها ِلمیعنا» (ابن
الح ٍد ِمن
جعفر؟ع؟ در اینباره میفرمایدَ ...« :من قض
ِ

قولویه 1356 ،ه.ش ،ص  )335و در این باب روایات بسیار زیادی نقل شده است.
ج) رفع اختالف بین مؤمنین
امر مهم دیگری که جامعه منتظر در اثر غفلت به آن مبتال گشته و باید در رفع آن اهتمام ورزد،
اختالف بین مؤمنین است که این اختالفات در طول دوران غیبت ،به اوج خود رسیده است.
مقام معظم رهبری دراینباره میفرماید:
«امروز کار انسانیت در گرههای سخت پیچیده و گره خورده است ،این گره بزرگی
است و فرج یعنی؛ باز شدن این گرهها» (خامنهای 1390 ،ه.ش ،ص )414

در آیات بسیاری به الفت و مهربانی بین مؤمنین در رعایت حق یکدیگر تأ کید شده و مؤمنان
َ
َّ
َ َّ ْ
را از اختالف و دوری نهی نموده است< :و َ أ َل َف َب ْ َي ُق ُل ْ َ ْ ْ َ ْ َ َ
ْ َْ
ض َ ِج ًيعا َما ألف َت
وبم لو أنفقت ما ِف الر ِ
ِِ
َّ
َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َّ َّ َ َّ َ
الل ألف َب ْي َ ُن ْم ِإن ُه َع ِز ٌيز َح ِك ٌمي> (انفال )63 :کلینی در کتاب خود روایتی از امام
وبم و ل ِكن
بي قل ِ ِ
علی؟ع؟ در اینباره نقل میکند که امام فرمود:
«وااسفا بر رفتار و کردار شیعیان ما بعد از نزدیکی که امروز باهم دارند ،چگونه
بعضی ،بعضی دیگر را خوار کرده و بعضی ،بعضی دیگر را میکشند؟» (کلینی 1429 ،ه.ق،
ج  ،8ص )63

امام خود دور شده و از تکامل باز ایستند .در روایتی آمده است:
ً
«چنانچه شیعیان ما که خدا به طاعت خود موفقشان بدارد ،قلبا در وفای به عهد
خود مجتمع میشدند ،توفیق لقای ما از ایشان به تأخیر نمیافتاد؛ و بهزودی سعادت
مشاهده ما در پرتو شناخت کامل و صداقت آنان نسبت به ما نصیبشان میگشت؛
بنابراین هیچچیز ما را از ایشان دور نساخته مگر آنچه از آنها به ما رسد که مورد پسند
ما نیست؛ و ما از ایشان توقع نداریم .تنها از خدا باید یاری جست( »...طبرسی1403 ،

ه.ق ،ج  ،2ص .)498
د) توجه دادن جامعه به امام عصر؟جع؟
در جامعه منتظر ،متولیان امر ،باید در توجه دادن مردم به امام زمان؟جع؟ تالش کنند.
آنان باید با اقامه مجالس مذهبی ،برنامههای فرهنگی و تعلیم شعائر الهی مثل دستهجات
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(بهعنوان نمونه پیادهروی اربعین) و از طریق رسانهها ،معرفت ،محبت ،نام و یاد امام عصر؟جع؟
را همگانی نموده و بر نشر جلوههای محبت امام به منتظران همت گمارند .مهمتر از همه ،با
گفتار ،کردار ،اعمال و اخالق خود ،افراد جامعه منتظر را مشتاق و عاشق امام زمان؟جع؟ سازند.
از امام صادق؟ع؟ در اینباره چنین روایت شده است« :مردم را به خودتان دعوت کنید به غیر
زبانتان (با رفتارتان) و برای ما زینت باشید نه مایۀ سرافکندگی» (کلینی 1429 ،ه.ق ،ج  ،2ص .)77
مقام معظم رهبری در اینباره میفرماید« :دید را وسیع کنید .به داخل خانه خودمان و
زندگی معمولی خودمان محدود نشویم ،در سطح دنیا انسانیت ،فرج میطلبد» (خامنهای1390 ،

ه.ش ،ص « .)414هم روحتان در انتظار مهدی باشد هم نیروی جسمتان در این راه حرکت کند»
(همو ،ص  .)415همچنین ایشان در یکی از سخنرانیهای خود فرمود:
ً
«ما آنوقتی میتوانیم حقیقتا منتظر بهحساب آییم که زمینه را آماده کنیم؛ برای
ظهور مهدی موعود (ارواحنا فداه) زمینه باید آماده بشود و آن عبارت از عمل کردن به
احکام اسالمی و حا کمیت قرآن و اسالم است» (بیانات مقام معظم رهبری.)1370/11/30 ،
84
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در این مجال ،سعی شد راهکارهای غفلتزدایی از جامعه منتظر با تمسک به قرآن کریم و
ً
عنایت به فرمایشات معصومان؟مهع؟ ،مخصوصا کالم امام علی؟ع؟ تبیین شود .این راهکارها به
دو بخش فردی و عملی  -اجتماعی تقسیم گردید .در بخش فردی به یاد امام ،اظهار محبت به
امام ،انس با قرآن ،گوش دادن به وعظ و محاسبه نفس و در بخش عملی – اجتماعی ،به تالش
عالمان در هدایتگری جامعه ،رفع هم و غم از مؤمنان ،رفع اختالف بین مؤمنان و توجه دادن
جامعه به امام عصر؟جع؟ اشاره شده است .ا گر این راهکارها از دوران کودکی مورد توجه قرار گیرد
و در مهدکودکها ،دبستانها و مرا کز آموزشی سرلوحه فعالیت مسئوالن قرار گیرد و یاد و توجه به
امام و رضایت امام در رأس امور همه ما در نر گرفته شود ،غبار غفلت از جامعه منتظر پا ک شده و
به عصر ظهور نزدیک خواهیم شد .همانطور که مقام معظم رهبری دراینباره میفرماید:
«همه این تالشها و در صراط مستقیم قرار گرفتن براساس این بینش است که
نهایت این عالم ،غلبه صالح است .ممکن است زودتر بشود؛ ممکن است دیرتر بشود؛

ً
اما قطعا اینطور است که در نهایت ،صالح بر فساد غلبه خواهد کرد .این هم یک نکته
از جهانبینی است که در آن هیچگونه تردیدی نیست» (بیانات مقام معظم رهبری/12 ،

.)1379/9

فهرست منابع
قرآن کریم.
1.1نهجالبالغه ،ترجمه محمد دشتی ،قم :عصر ظهور 1390 ،ه.ش.
2.2ابن ابیالحدید ،شرح نهجالبالغه ،قم :مکتبه آیتاهلل مرعشی نجفی 1404 ،ه.ق.
3.3ابن شهرآشوب ،محمد بن علی ،مناقب ،قم :عالمه 1379 ،ه.ق.
4.4ابن قولویه ،جعفر بن محمد ،کامل الزیارات ،نجف :دارالمرتضویه 1356 ،ه.ش.
5.5ابنبابویه ،محمد بن علی ،امالی ،تهران :کتابچی 1376 ،ه.ش.
 ،__________________6.6توحید صدوق ،قم :جامعه مدرسین 1398 ،ه.ق.
 ،__________________7.7خصال ،قم :جامعه مدرسین 1362 ،ه.ش.
9.9امام حسن بن علی؟ع؟ ،تفسیر منصوب به امام حسن عسکری؟ع؟ ،قم :مؤسسه االمام المهدی؟جع؟1409 ،
ه.ق.
1010بحرانی ،ابن شعبه ،تحفالعقول ،قم :جامعه مدرسین 1404 ،ه.ق.
1111تمیمی آمدی ،عبدالواحد بن محمد ،غرر الحکم و درر الکلم ،مصحح :سید مهدی رجائی ،قم :دارالکتاب
االسالمی 1410 ،ه.ق.
1212خامنهای ،سید علی ،انسان  250ساله ،تهران :مؤسسه ایمان جهادی 1390 ،ه.ش.
1313دهخدا ،علیا کبر ،لغتنامه ،تهران :دانشکده ادبیات ،بیتا.
1414راغب اصفهانی ،مفردات الفاظ قرآن ،مترجم خسروی حسینی ،بیروت :دارالقلم 1412 ،ه.ق.
1515صفار ،محمد بن الحسن ،بصائر الدرجات ،قم :مکتبه آیتاهلل مرعشی نجفی 1404 ،ه.ق.
1616طباطبایی ،محمدحسین ،المیزان فی تفسیر القرآن ،قم :جامعه مدرسین 1417 ،ه.ق.
1717طبرسی ،احمد بن علی ،احتجاج ،مشهد :نشر مرتضی 1403 ،ه.ق.
1818طوسی ،محمد بن الحسن ،امالی ،قم :دارالثقافه 1414 ،ه.ق.

راهکارهای غفلتزدایی از جامعۀ منتظر در نگاه امیرالمؤمنین علی؟ع؟

 ،__________________8.8کمالالدین و تمامالنعمه ،تهران :اسالمیه 1395 ،ه.ق.

85

 ،__________________1919تهذیب االحکام ،تهران :دارالکتب االسالمیه 1407 ،ه.ق.
 ،__________________2020غیبت طوسی ،قم :دارالمعارف االسالمیه 1411 ،ه.ق.
2121قاضی زاهدی گلپایگانی ،احمد ،شیفتگان حضرت مهدی؟جع؟ ،قم :حاذق 1383 ،ه.ش.
2222قرشی ،علیا کبر ،قاموس قرآن ،تهران :دارالکتب االسالمیه 1412 ،ه.ق.
ّ
2323کامل ،سلیمان ،یومالخالص فی ظل القائم المهدی؟جع؟ ،بیجا :بینا ،بیتا.
2424کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی ،قم :دارالحدیث 1429 ،ه.ق.
2525مجلسی ،محمدباقر ،بحاراالنوار ،بیروت :دار إحیاء التراث العربی 1403 ،ه.ق.
2626مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،تهران :دارالکتباالسالمیه 1374 ،ه.ش.
2727نعمانی ،ابن ابی زینب ،غیبت نعمانی ،تهران :نشر صدوق 1397 ،ه.ق.

86
نشریه داخلی انجمن علمی پژوهشی مهدویت _ سال دوم _ شماره  _2زمستان 98

عوامل پیدایش مدعیان دروغین مهدویت
اکرم عسگری
نرگس بزرگخو

1

2

چکیده
مسئله مهدویت از اصول اعتقادی شیعه است که در جریانهای سیاسی ،اعتقادی ،فرهنگی و ارزشی
ریشه دارد .این مسئله در طول تاریخ با آسیبهای زیادی مواجه بوده که ظهور مدعیان دروغین مهدویت
از مهمترین آنها است .نوشتار حاضر با هدف پیشگیری از شکلگیری جریانهای نوپدید ،آ گاهیبخشی به
مهدیباوران و جلوگیری از خطرات لغزش آنان ،مسئله مدعیان دروغین مهدویت را بررسی کرده است .روش
پژوهش توصیفی است .نتایج تحقیق بر مبنای مطالعات کتابخانهای بیانکننده آن است که عوامل پیدایش
بخش عوامل بسترساز و عوامل پیشبرنده و با رویکردهای اعتقادی ،فرهنگی و سیاسی
مدعیان در دو
ِ

قابلبررسی است.

واژ گان کلیدی :مهدویت ،مدعیان مهدویت ،پیدایش مدعیان دروغین ،عوامل بسترساز ،عوامل پیشرفت.

 .1طلبه سطح دو جامعهالزهرا؟اهع؟ ،قم.
 .2کارشناس ارشد علوم قرآنی ،مدرس و پژوهشگر جامعهالزهرا؟اهع؟ .K.Nabozorgkhoo@gmail.com

مقدمه
مهدویت ،یعنی اعتقاد به موعود و انتظار آن حضرت که این اعتقاد از مسائل اساسی جهان
اسالم بهویژه مکتب تشیع است .طبق مذهب شیعه ،آموزه مهدویت در ادامه آموزه امامت قرار
دارد و برپایه آن آخرین امام در غیبت بهسر میبرد و روزی ظهور خواهد کرد و بشریت را نجات
خواهد داد .اندیشه مهدویت در درجه اول ،بحثی کالمی است که با رویکردهای تفسیری،
سیاسی ،تاریخی ،تربیتی و ...میتوان به آن پرداخت .عقاید کالمی شیعه نقش مهمی در زمینه
باور به مهدی؟جع؟ و نقش اصالحگرانه آن حضرت دارد .در منابع روایی و کالمی دانشمندان
ظهور
اسالمی میتوان این واقعیت را بهوضوح دریافت که اصل جریان مهدویت و اعتقاد به
ِ
نجاتبخشی با لقب مهدی ،باوری دینی و برخاسته از انبوه روایاتی است که در این زمینه از
پیامبر؟ص؟ نقل شده است .در این میان آنچه ایجاب میکند که در این مسئله دقت بیشتری
صورت گیرد ،توجه به این امر است که امامان شیعه در تبیین مهدویت و آ گاهیبخشی صحیح
به مردم درخصوص آن ،از هیچ کوششی فروگذار نکرده و از ویژگیهای مهدی و نشانههای زمان
ظهور او بهتفصیل سخن گفتهاند.
88

بااینهمه بهجهت آنکه اندیشه مهدویت پیشینهای بسیار طوالنی در بستر ادیان و مذاهب
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و فرهنگهای مختلف دارد ،انبوهی از آرمانها ،آ گاهیها ،افسانهها و تخیالت در آن راه یافته
است .این مسئله تشخیص حق از باطل را در آموزههای مهدویت دشوار کرده است؛ چرا که زمینه
را برای سوءاستفاده برخی افراد سودجو و کماطالع فراهم کرده است تا با دعوی امامت و مهدویت
و سوءاستفاده از باورهای دینی مردم ،آنها را به خود جلب کنند و چند زمانی بر مسیر اهداف خود
پیش روند .از اینرو گرفتاری در دام مدعیان دروغین مهدویت را باید از آسیبهای عمده جامعه
منتظر دانست.
تاریخ اسالم نشاندهنده آن است که افراد بسیاری برای دستیابی به قدرت از عنوان مقدس
مهدی موعود؟جع؟ سوءاستفاده کردهاند .این سوءاستفاده از همان قرن اول هجرت آغاز شد
و در دوره خالفت عباسیان (656 – 132ق) به اوج خود رسید .از قرن اول هجری ،عدهای خود
را مهدی موعود دانستند یا آنکه جمعیتی به مهدی موعود بودن شخصی -با اینکه آن شخص
چنین ادعایی نداشت -اعتقاد یافتند .جدا از برخی نهضتهای جهان اسالم که جنبه حقطلبی

داشتند و از آسیبهای اجتماعی و سیاسی به شمار نمیروند ،مانند قیام زید بن علی ،نهضتهایی
با نام مهدویت پدید آمدهاند .نهضتهای محمد نفس زکیه ،مهدی عباسی ،عبداهلل بن میمون،
عبیداهلل المهدی ،حسن شریعتی ،محمد بن نصیر نمیری ،احمد بن هالل عبرتائی ،محمد بن
علی بن بالل ،حسین بن منصور حالج ،محمد بن علی شلمغانی ،ابودلف کاتب ،محمد بن احمد
بغدادی ،محمد بن عبداهلل تومرت (موحدون) ،شیخ شرف الدین (قیام مردم فارس) سیدمحمد
مشعشع (قیام خوزستان) ،محمد مهدی سنوسی ،محمد احمد سودانی و غالم احمد قادیانی از
مهمترین این نهضتها بودهاند (میرتبار ،1390 ،ص.)102
شمار دقیق مدعیان مهدویت مشخص نیست؛ اما هریک از این نهضتها و تحرکات عوامل
و انگیزههای متفاوتی داشتهاند .از سوی دیگر ،زمینههای پذیرش این دعاوی از طرف مردم
به وجود عوامل مختلفی باز میگردد .بنابراین شناخت آفات و آسیبهای این امر الزم بهنظر
میرسد؛ زیرا پاالیش اندیشه مهدویت از افکار انحرافی ،بر غنای هرچه بیشتر این اندیشه خواهد
افزود .در عین حال شناخت و تحلیل ریشهها ،علل پیدایش و رشد مدعیان مهدویت ضرورتی
عقالنی است؛ زیرا تا چرایی و چگونگی پیدایش مدعیان دروغین بهخوبی بررسی نشود ،نمیتوان
تصویری روشن و جامع از آن ارائه داد و راه تحریف ،کژاندیشی و عوام گرایی در این مکتب بسته
این آسیب از جنبههای گونا گون قابلبررسی است؛ از جمله :راهکارهای مبارزه با مدعیان،
تأثیرات مخرب آنان بر جامعه اسالمی و اهداف مدعیان .باوجودآنکه هریک از این زمینهها
ً
شایسته تحقیق مفصل و پردامنه است ،شمار کتابها و مقاالت در آن بسیار اندک است و غالبا
نه بهصورت مستقل ،که بهعنوان بخشی از کتابهای ِف َرق و مذاهب ،بررسی شده است .برخی
از کتابها و مقاالت که بهصورت مستقل یا ذیل موضوعات دیگر به این موضوع پرداختهاند،
عبارتاند از:
کتاب الغیبه ،نوشته شیخ طوسی .در این کتاب شبهات و اشکاالت مخالفان پاسخ داده شده
است .همچنین بخشی از آن به نائبان خاص امام مهدی؟جع؟ و مدعیان مهدویت اختصاص
یافته است.
کتاب فرق الشیعه ،نوشته نوبختی .این کتاب عملکرد مدعیان مهدویت را توضیح داده است.

عوامل پیدایش مدعیان دروغین مهدویت

نخواهد شد.
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مقاله «بازخوانی علل پیدایش مدعیان دروغین و گرایش مردم به آنها» ،نوشته امیرمحسن
دروغین مهدویت بررسی شده است.
عرفان .در این مقاله عوامل پیدایش مدعیان
ِ

مقاله «گونهشناسی مدعیان دروغین مهدویت» ،نوشته نعمتاهلل صفری فروشانی .در این

مقاله تنوع مدعیان مهدویت وا کاوی شده است.
پژوهشهای موجود درباره مدعیان ،بیشتر درصدد ذکر شماری از آنان و بررسی ادعای یک
یا چند مدعی است .در بیشتر این نوشتهها به سیر تاریخی مدعیان مهدویت توجه شده است.
مقاله حاضر بر آن است که عوامل بسترساز و پیشرفت مدعیان دروغین را از منظر اعتقادی،
فرهنگی و سیاسی وا کاوی کند.

 .2گونهشناسی مدعیان مهدویت
در یک دستهبندی ،کسانی که در تاریخ بهعنوان مدعی مهدویت شهرت یافتهاند ،به سه
گروه تقسیم میشوند:
 .1افرادی که خود مدعی مهدویت نبودهاند ،اما دیگران آنان را «مهدی» و نجاتبخش
90

خواندهاند.
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 .2کسانی که بهانگیزه جاهطلبی و قدرتخواهی ،چنین ادعای دروغینی داشتهاند.
 .3گروهی که طبق نقشه استعمار و بهاشاره بیدادگران خود را مهدی موعود معرفی کردهاند
(رفیعی محمدی ،بیتا ،ص.)۴۹

 .1-2گروه اول
این واقعیت از تاریخ بهدست میآید که برخی از کسانی که ادعای مهدویت به آنها نسبت
داده شده است ،نه مدعی مهدویت بودهاند و نه راضی بودهاند که دیگران آنها را مهدی بدانند؛
بلکه تنها یاران و پیروانشان چنین ادعایی را به آنها نسبت داده و برخی عالئم و نشانههای
حضرت مهدی؟جع؟ را به آنها تطبیق دادهاند .البته میبایست خود آنان ،چنین ادعاهای
دروغین و نسبتهای نادرستی را نفی میکردند؛ اما روشن نیست چرا در برابر این عنوان ساختگی
اعتراض نکردهاند .برخی از نمونههای این گروه عبارتاند از .1 :محمد حنفیه  .2زید فرزند امام
سجاد؟ع؟ .3محمد بن عبداهلل بن حسن معروف به نفس زکیه.

 .2-2گروه دوم
گروه دوم کسانی بودند که بهانگیزههای فریبکارانه و جاهطلبانه ،ادعای مهدویت نموده و
مهدی نجاتبخش معرفی کردند .از
برای جلب عواطف و بهدست آوردن قدرت ،بهدروغ خود را
ِ
جمله این گروه« ،مهدی عباسی» است که پدرش منصور دوانیقی ادعا کرد همان مهدی موعود
است .این در حالی است که خود او پیش از این ادعا ،نفس زکیه را مهدی میدانست و به او
بهعنوان مهدی دست بیعت داده بود.

 .3-2گروه سوم
گروه سوم افرادی را شامل میشود که براساس نقشه و خواست استعمارگران ،ادعای
مهدویت کردهاند .از نقشههای کشورهای استعماری ،ساختن مرامها و مسلکهای رنگارنگ
میان مسلمانان و بازی با مفاهیم و اعتقادات دینی ،بهمنظور بیایمانی و سستباوری مسلمانان
است .این کشورها با سوءاستفاده از آموزه مهدویت ،افرادی را تربیت و مأمور طرح ادعای
مهدویت کردهاند و با همه امکانات آنان را در این راه یاری رساندهاند (سلیمیان ،1386 ،ص.)113

 .3عوامل پیدایش مدعیان دروغین مهدویت
عوامل مختلفی در پیدایش مدعیان مؤثرند که میتوان آنها را در دو دسته تقسیم نمود:
 .2عوامل پیشرفت :اموری که عامل پیشرفت و گسترش این ادعاها هستند.

 .1-3عوامل بسترساز
عوامل بسترساز پیدایش مدعیان دروغین ،خود به سه بخش اعتقادی ،فرهنگی و سیاسی
دستهبندی میشود:

 .1-1-3عوامل اعتقادی
گرچه آموزه مهدویت ،باوری برگرفته از متون اصیل دینی است ،چنانچه حقیقت آن بهدرستی
برای مردم تبیین نشود و میان آنها نهادینه نگردد ،امکان سوءاستفاده افراد نادان و مغرض از آن
فراهم میشود .برداشت سطحی از مهدویت میتواند باعث گمراهی افراد شده و زمینهساز ظهور

عوامل پیدایش مدعیان دروغین مهدویت

 .1عوامل بسترساز :اموری که بهطور فرا گیر در شکلگیری جریانهای انحرافی نقش دارند.

91

مدعیان دروغین در این وادی گردد.
الف) ضعف مبانی دینی
مجموعه اعتقادات ،اخالقیات و قوانینی را که برای رسیدن انسان به قرب الی اهلل تدوین
شده ،دین میگویند .دین پاسخ به نیازی فطری است که خداوند به بشر ارزانی داشته و با توجه
انسان به این نیاز و دریافت آن از طریق صحیحش که پیامبران الهیاند ،میتواند چراغ راه بشر
بهسوی کمال و سعادت در عالم هستی گردد .بااینهمه ا گر انسان بهعمد یا از روی بیتوجهی
این نیاز را از راههای دیگر مثل بتپرستی یا شیطانپرستی ،جستوجو کند ،در ورطه شرک و کفر
میافتد و در این صورت هر غیرارزشی ارزش و هر غلطی درست تلقی میشود؛ تا آنجا که دین،
ابزاری برای خودکامگی گروهی و منبعی برای سوءاستفاده گروهی دیگر خواهد شد .در چنین
فضایی دیگر نمیتوان از حقیقت دین الهی سخن گفت؛ زیرا همه خود را دیندار و دینشناس
معرفی میکنند.
ا گر افکار بشری بر آموزههای وحیانی تحمیل شود ،نتیجه آن چیزی جز تحریف دین نیست
و دیگر نمیتوان آن را دین حق نامید؛ زیرا دین ،گاهی به حق و زمانی به باطل وصف میشود.
92

ازآنجا که مجموعه عقاید و اوصاف اخالقی و احکام فقهی و حقوقی ،یا حق است یا باطل و
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یا ممزوجی از آن دو ،مجموعه عقاید ،اخالق و مقررات حق را دین حق و جز آن را دین باطل
مینامند؛ خواه باطل محض و خواه حق مخلوط؛ زیرا آمیزه حق و باطل نیز باطل است ،نه حق.
قرآن کریم ،رهآورد انبیا را دین حق میداند؛ چرا که عقاید و اخالق و مقررات آن ،مطابق با واقع
است و هرآنچه مطابق نظام هستی و محصول خدای سبحان باشد ،حق است .خداوند به پیامبر
َ ُ
اسالم؟ص؟ فرمود :حق از پروردگار تو سرچشمه میگیرد< :ا َحل ّق ِمن َر ّ ِبک> (آلعمران .)60 :اسالم
َ َ َ َّ َ َ
سالم
دین حقی است که ا گر کسی جز آن را انتخاب کند ،مقبول خداوند نیست< :و من یت ِبع غیر ِاال ِ
ً ََ
دینا فلن ُی َقبل ِمنه> (آلعمران۵ :؛ جوادی آملی ،1383 ،ص ) 28اما ا گر مبانی دینی در جامعه ضعیف
باشد ،زمینه برای گرایش به عقاید باطل فراهم میشود.
ب) مبانی نظری مهدویت
تفاوت در مبانی نظری مهدویت بین دو مکتب تشیع و اهلسنت ،یکی از مهمترین علل
بهوجودآمدن جریانهای انحرافی است .مبنای قیام مدعیان شیعی ،باورهای شیعه در باب

مهدویت اسالم بوده است؛ باورهایی نظیر اینکه مهدی از نسل فاطمه و فرزند پیامبر؟ص؟ است؛
«الرضا ِمن ِآل حممد» حرکت خود را آغاز کردند .جنبشهای
ازاینرو عباسیان با شعارهایی همچون ِ
مهدوی اهلسنت نیز طبق مبانی خود عمل میکردند که از مهمترین آنها «امامت باطنین» و
«والیت» است.
غزالی پایهگذار این نظریه بوده است .نقطه عطف تصوف غزالی این بود که مهدی یکی از

َ
اقطاب تصوف است .متصوفه ،الگوی غزالی را رواج دادند .یک قرن بعد از غزالی ،ابنعربی شکل
متقن و مسبوطی از آن ارائه کرد .ابنعربی در توجیه مبانی نظریه مهدویت ،نوعی والیت را برای
مهدی فرض کرد .او ادعا میکرد این ِّ
«ولی عرب» را در سال 595ق دیده است.
در همین زمان ،نظریه «مهدویت ّ
نوعیه» غزالی در شرق نیز در عبارات مولوی مطرح شد .این
دیدگاه را میتوان در امتداد یکی از دیدگاههای اهل سنت دانست که به دو نوع مهدی قائل بودند:
مهدی نوعی و مهدی شخصی .بسیاری از اهلسنت مهدی را نوعی میدانند و او را در شخص
معینی منحصر نمیبینند؛ یعنی عالوه بر مهدی فرزند پیامبر که در آخرالزمان ظهور میکند ،در هر
دوره نیز کسی میتواند منجی و مهدی باشد و باعث عدل و داد در جامعه شود .اعالم مهدویت
نوعیه از جانب ابنعربی ،راه را برای ادعای مهدویت اقطاب صوفیه باز کرد (صفیخانی،1387 ،

 .2-1-3عوامل فرهنگی
غنای فرهنگی مصونیت فکری و فرهنگی جامعه را موجب میشود و آسیبزدایی آفتهای
دینی را بهدنبال دارد .درمقابل ،فقر فرهنگی و عدم آشنایی عمیق با مسائل دینی ،آسیبپذیری
بسترساز پیدایش مدعیان
فرهنگی و دینی را درپی خواهد داشت؛ ازاینرو بخش دیگری از عوامل
ِ
دروغین مهدویت را میتوان در بستر فرهنگی جامعه جستوجو کرد .برخی از این عوامل بهشرح
زیر است:
الف) گسترش بیعدالتی
مهدویت بهسبب نوع نگاه به آینده و امیدبخشی ،همواره درمانی بر دردهای انسانهای
ستمدیده بوده است؛ اما گاه میان مردم نگاهی افراطی به کارکرد آن شکل میگیرد .بررسی تاریخ
ملتهای مسلمان نشان میدهد که هرگاه ظلم و فساد دولتمردان افزایش یافته ،ناشکیبایی

عوامل پیدایش مدعیان دروغین مهدویت

ص.)54

93

مردم برای ظهور منجی نیز بیشتر شده است .ملتهای مظلوم در آشفتگی اوضاع و ناامنیهای
ناشی از آن و فشار و تبعیض و ستم در جامعه ،در ضمیر ناخودآ گاه خود همواره نجاتدهندهای
را میجویند.
در چنین فضایی عدهای با سوءاستفاده از حقیقتخواهی و عدالتطلبی ،برای مقاصد شوم
خود بهرهبرداری میکنند و با تشکیل محافلی با اسامی مختلف دینی و عرفانی ،زمینه انحراف
مردم را فراهم میآورند .متأسفانه این مسئله از گذشته دور تا ا کنون بارها اتفاق افتاده است.
بسیاری از ِف َرق موجود در تشیع براساس همین خواسته بهحق ،وجودی انحرافی و ناصحیح
یافتند .درباره نشو و نمای شیخیه و بابیت و بهائیت نیز میتوان به این عامل برخورد .مردم
از جنگهای سخت میان ایران و روس تزار و نیز بیکفایتی دولتهای قاجار ،خسته و افسرده
شده بودند و بهدنبال پناهگاهی معنوی میگشتند .این زمینهها سبب شد عدهای با شنیدن
ادعاهای باب و پیروانش به آنان گرایش پیدا کنند و به پناهگاهی کاذب روی آورند (تبریزی،1334 ،

ص118و.)119
ب) زیادهخواهی
94

زیادهخواهی از مصداقهای بارز دلبستگی به دنیا و از عوامل مهم انحراف افکار است که
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متأسفانه دامن اندیشه مهدویت را نیز دربر گرفته است .دنیاخواهی در زمینههای مختلف بروز
پیدا کرده است که برخی از آنها عبارتاند از:
ب .1-تضعیف رقیب
کشا کش رقابتهای سیاسی و نظامی ،در طول تاریخ اندیشه مهدویت را بینصیب نگذاشته
است .در این کشا کشها برخی برای کوبیدن رقبا ،با اتهاماتی پوچ و واهی آنها را به ادعای
مهدویت متهم میکنند .برای مثال عدهای بر این باورند که «مختار بن ابی عبیده ثقفی» برای
مهدویت «محمد بن حنفیه» را مطرح کرد؛ اما کاوشهای تاریخی ،ما را به
پیشرفت قیامش،
ِ
این نکته رهنمون میسازد که این ،اتهامی واهی است؛ زیرا دشمنان مختار درصدد بودند که
ً
اوال چهره قیام مختار را از حالت مذهبی به قیامی اعتقادی تبدیل کرده و آن را بدعتی در دین
ً
اسالم معرفی نمایند؛ و ثانیا این تبلیغات منفی ،بهانهای برای سرکوب دیگر قیامهای شیعی باشد
(صفری فروشانی ،1378 ،ص85و.)86

ب .2-سوءاستفادههای مالی
ً
بعضی از فرقهها صرفا با انگیزههای دنیا گرایانه و مالی بهوجود آمدهاند .آنان با سوءاستفاده
از اندیشه مهدویتگرایی در جامعه شیعی ،برای رسیدن به آرزوهای مادی ،رحلت امامی از
امامان شیعه را انکار میکردند و با ارائه تفسیری غلط از بعضی روایات ،این شبهه را میان شیعیان
ایجاد میکردند که امام از دنیا نرفته است؛ بلکه او همان امام قائم است .بدین ترتیب آنها خود
را جانشین امام در زمان غیبتش معرفی میکردند و برای خود مال و مقامی کسب میکردند.
مصداق بارز این جنبشها« ،واقفیه» است .سران این فرقه با سوء استفاده از آموزههای اصیل
شیعی ،بعد از شهادت امام موسی بن جعفر؟ع؟ ،امامت حضرت رضا؟ع؟ را نپذیرفتند و مهدویت
امام کاظم؟ع؟ را تبلیغ کردند.
شیخ طوسی مینویسد:
«اولین کسانی که قائل به وقف شدند ،علی بن ابیحمزه بطائنی ،زیاد بن مروان
قندی و عثمان بن عیسی رواسی بودند که بهطمع اموال ،به دنیا رو کردند و
گروهی را با پرداختن اموالی که خود به خیانت برداشته بودند ،با خود همراه
نمودند ... .یونس بن عبدالرحمن گفته است :در زمان شهادت امام کاظم؟ع؟
توقف کنند و وفاتش را انکار کنند (تا اموال را به امام بعدی نپردازند) و برای خود
بردارند .نزد زیاد بن مروان ،هفتاد هزار دینار و نزد علی بن ابی حمزه ،سیهزار
دینار بود .من که حقیقت امامت امام رضا؟ع؟ را دریافتم ،مردم را به او دعوت
کردم؛ اما آن دو نفر ،بیست هزار دینار برای من فرستادند و پیغام دادند که دست
از این کار بردار ،ما تو را بینیاز میکنیم؛ ولی من امتناع کردم و آنان مبنای دشمنی
با مرا گذاشتند» (طوسی ،1417 ،ص63و.)64

 .3-1-3عوامل سیاسی
بسترساز پیدایش مدعیان دروغین مهدویت ،مربوط به عرصه
سومین بخش از عوامل
ِ
سیاسی است .عنصر بصیرت که حاصل شناخت و تفکر است ،در بینش صحیح سیاسی بسیار
تأثیر میگذارد؛ زیرا در طول تاریخ مسئله اساسی و مهم در جریان مبارزه حق و باطل ،کمبود
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نزد نمایندگان آن حضرت ،اموال زیادی بود که طمع در آنها باعث شد در آن امام
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معرفت و بصیرت بوده است.
ا گر مهدویت در جایگاه واقعی خود که همانا معرفت حجت حق است ،قرار نگیرد ،در فتنهها
و گردابها میافتد و این آسیبی جبرانناپذیر است .ازآنجا که باور به مهدی موعود؟جع؟ نقش
بیمانندی در بهحرکتدرآوردن جوامع بهسوی ظلمستیزی دارد ،دشمنان در برابر این باور به
هرکاری دست زدهاند .نمونه بارز این کارها جریانسازیهای انحرافی است؛ بهخصوص در دوره
معاصر که جنبشهای مهدوی ،مورد بهرهبرداری عناصر استعماری قرار گرفتهاند .ا گرچه برخی
ً
از انسانهای پا کسیرت صرفا بهجهت وجود برخی شباهتها و شواهد در ظاهر و سلوک این
جنبشها به آنان روی آوردند و از سر اخالص در پیشبرد اهداف این جریانها کوشیدهاند ،در رأس
هرم ،نشانههایی از حضور سیاستمداران استعمار وجود دارد.
استعمار در تحلیلهای خود چنین نتیجه گرفته است که تا انسجام و همبستگی مسلمانان
وجود دارد ،نمیتوان بر آنها سلطه یافت؛ و نیز چنین یافته است که عامل مهم انسجام و اتحاد
آنها ،دین است که پیوند آنها را با رئیس دین (مرجع تقلید) نا گسسته کرده و موجب بیداری مردم
میشود؛ ازاینرو تصمیم گرفته است که این انسجام و اتحاد را بهوسیله مذهبسازی ،متالشی
96

کند .با وجود چنین طرح و ترفندی بود که نا گاه شخصی به نام «شیخ احمد احسایی» ظهور کرد
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و فرقهای بهوجود آورد و گروهی را دور خود جمع کرد (محمدی اشتهاردی ،1323 ،ص.)93
در قرنهای  19و  20میالدی ،استعمار پیر انگلستان و روسیه تزار ،دست به دست هم دادند
و به مهدیسازی پرداختند .در ایران سیدعلی محمد باب و حسینعلی بهاء و ...را برای این کار
برگزیدند .در این دو قرن دولتهای استعماری به این مسئله رونق بیشتری دادند .در هندوستان
مردم به رهبری نهرو ،با استعمار انگلستان مبارزه کردند و استقالل خود را بهدست آورند .در
همین بحران ،استعمار انگلیس فردی را بهنام «غالماحمد قادیانی» برپا کرد .او خود را مهدی
موعود خواند و اعالم کرد :همه احکام اسالم ثابت و بهقوت خود باقی است ،جز جهاد و امر به
معروف و نهی از منکر که من آنها را فسخ کردم و بهجای آن اطاعت از والی و حا کم را (که در آن
روز ،آن حا کم ،دستنشانده استعمار انگلیس بود) بر همه واجب میکنم (محمدی اشتهاردی،
 ،1323ص .)30جمعیت قادیانی ،هنگام اشغال هند توسط انگلیس ،با دست مرموز انگلیسیها
پدیدار شد .این جمعیت پیوسته برای ایجاد فساد و مبارزه با اسالم ،بهخصوص در آفریقا تالش

کرده است.
نظیر این مطلب درخصوص سیدعلیمحمد باب و حسینعلی بهاء در ایران بهوجود آمد که
جدایی دین از سیاست و عدم دخالت و نظارت در امور سیاسی ،از دستورهای اولیه آنان است.
به این ترتیب استعمار برای رسیدن به منافع نامشروع خود ،گروههایی از مردم را در پوشش
مهدویت به وادی فرقهپردازی افکند تا با گلآلودکردن آب ماهی بگیرند؛ در صورتی که ویژگیهای
گون توحید ،عدالت ،امنیت فرا گیر ،صلح
حکومت جهانی حضرت مهدی؟جع؟ در ابعاد گونا ِ
جهانی ،اقتصاد شکوفا ،اوجگرفتن رشد علوم ،تکامل همهجانبه امور معنوی و اخالقی و پذیرش
عمومی با تشکیل حکومت واحد جهانی و ...با عملکرد این مدعیان دروغین مهدویت بسیار
فاصله دارد.

 .2-3عوامل پیشرفت
مقطعی مردم به برخی از مدعیان مهدویت ،در مسائل
داوری تاریخی نشان میدهد ،اقبال
ِ

مختلف سیاسی و اعتقادی ریشه دارد.

 .1-2-3حیطه اعتقادی
بخشی از عوامل پیشرفت مدعیان مهدویت ،سوءاستفاده از باورها و عقاید مردم است
تکلیفگریزی و اباحهگری از آن جملهاند.
الف) استفاده از نشانههای مهدویت
کسانی در طول تاریخ با بهرهگرفتن از برخی نشانههای مهدویت ،کوشیدند خود و قیامشان را
حق جلوه دهند .مسئله غیبت از نشانههایی است که بیشتر مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.
مسئله غیبت امام دوازدهم شیعیان ،از زمان پیامبر ا کرم؟ص؟ مطرح بوده و بهوسیله خود آن
حضرت بارها به تعابیر مختلف بیان شده است .امیرالمؤمنین؟ع؟ نیز ضمن خبردادن از فتنه
غیبت و شرایط سخت آن ،وضعیت حضور امام غایب و رابطه او با مردمان را بیان کرده است .انبوه
روایاتی که از رسول خدا؟ص؟ درباره غیبت مهدی؟جع؟ نقل شده بود و آ گاهیهایی که از سوی
امامان :صورت گرفته بود ،سبب شد که غیبت بهصورت باوری عمومی درآید و همین امر زمینه

عوامل پیدایش مدعیان دروغین مهدویت

که استفاده از نشانههای مهدویت ،عوامگرایی مردم و عوامفریبی مدعیان ،جعل احادیث،
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بهرهبرداریهای منفی بسیاری از فرقهها را فراهم کرد.
مهمترین فرقهای که بیشترین سوءاستفاده را از روایات غیبت کرد ،واقفیه بود .ادعای
مهدویت و قائمبودن امام موسی بن جعفر؟ع؟ توسط گروه واقفیه ،یکی از آشکارترین آموزههای
اعتقادی و مشخصه مهم بنیانگذاران فرقه واقفیه است که منابع به آن تصریح کردهاند .مطلب
قابلتوجه درباره ادعای واقفیه درخصوص مهدویت موسی بن جعفر؟ع؟ ،این است که تمام افراد
واقفیه ،قائمبودن آن حضرت را تبلیغ میکردند و میگفتند :آن حضرت زنده است و در حال غیبت
مهدویت امام هفتم ،بیمالحظه
بهسر میبرد و بعد از مدتی ظهور میکند .سران واقفیه در تبلیغ
ِ
بر امام رضا؟ع؟ وارد شدند و علنی رودرروی امام میگفتند :در روایات اجداد تو آمده است که
امامی نیست ،مگر اینکه امام و جانشین پس از خود را میبیند و تو چندین سال از عمرت گذشته
و فرزندی نداری؛ پس امام نیستی (کلینی ،1409 ،ج ،1ص .)286علی بن حمزه بطائنی از سران واقفیه
اولین کتابهای غیبت را نگاشت.
علیمحمد باب نیز که شنیده بود امام زمان؟جع؟ از مکه با شمشیر ظهور میکند ،برای آنکه
خود را با حدیث ذکرشده هماهنگ کند ،عازم مکه شد تا با شمشیر ظاهر گردد .او در کنار کعبه
98

ادعای خود را اظهار کرد و گفت:
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«انا القامئ الذی تنظرون؛ ای مردم ،من همان قائم و امام زمانم که در انتظار او

هستید» (شا کری زواردهی ،1395 ،ص.)82
ابنتومرت از مدعیان مهدویت برای خود نسبنامهای علوی ساخت تا مهدیبودن وی با
روایتی که فرموده« :مهدی از عترت من است یا از اوالد من است» ،هماهنگ باشد.
همانندی نام سیدمحمد نوربخش با نام پیامبر ،به او در توجیه ادعایش کمک میکرد؛ تا
جایی که حتی اسم فرزندش را قاسم گذاشت تا کنیهاش ابوالقاسم شود» (عرفان ،1388 ،ص.)22
ب) عوامگرایی مردم و عوامفریبی مدعیان
جنبشهای موعودگرایانه هرگز بدون وجود شور و احساسات مسلمانانی که پاسخگوی ندای
آنان باشند ،به سرانجام نمیرسید .این شور و هیجان ،باعث پیروی کورکورانه از این مدعیان
میشد؛ جهالتی که در مواردی به ّ
غلو و افراط منجر میشد و کسانی را مهدی موعود معرفی
میکردند که خود ادعایی در این باب ندانستند .از سوی دیگر ،این جهالت زمینه پیشرفت

فرصتطلبان را در سوءاستفاده از اندیشههای اصیل اسالم و تحریف آنان فراهم میکرد.
مردم سودان پیروزی مهدی سودانی بر نیروهای بهظاهر شکستناپذیر بیگانه را دلیل کافی
ً
بر صدق ادعای او دانستند .تصادفا در سال ادعای او ستاره دنبالهداری در آسمان ظاهر شد و
به مردم سودان تلقین شد که این ستاره پرچم حضرت مهدی است که مالئکه آن را بهدوش
گرفتهاند (تبریزی ،1334 ،ص.)56
از ممیزات طریقه نوربخش ،پوشیدن لباس مشکی بود که بعدها پیروانش آن را به عمامه
سیاه تغییر دادند .این کار باعث افزایش هیجان مردم در پیوستن به آنها شد؛ بهگونهای که
حکومت تیموری ،نوربخش را از این کار منع کرد (شیبی ،1387 ،ص.)315
اصلی تأثیرگذاری و رشد مدعیان دروغین
با توجه به این واقعیات میتوان گفت علت
ِ
مهدویت ،جهل مردم است.
ج) جعل احادیث
سازی فرقهای ،به جعل حدیث دست زدهاند.
بسیاری از مدعیان دروغین بهمنظور فضیلت ِ
این مسئله سابقهای دراز دارد و میتوان آن را جنگی نرم علیه اهلبیت؟مهع؟ بهحساب آورد .برای
مهدویت «عبیداهلل المهدی» در
مثال ،داعیان اسماعیلیه برای گسترش هرچه بیشتر ادعای
ِ
بود ،روایاتی جعل و پیشبینی میکردند ظهور در سال غلبه فاطمیان بر آفریقا روی خواهد داد.
مبلغان اسماعیلی برای جلب اقوام بربر و بادیهنشین به مهدویت ،احادیثی جعل کردند که
طبق آنها ،مهدی موعود از بین اقوام شیعه ظهور خواهد کرد .بیشتر این احادیث ،ظهور مهدی
در نواحی دوردست کشورها و کنارههای سرزمینهای آباد مانند «زاب» در آفریقا و «سوس» در
مغرب بیان میکرد» (عرفان ،1388 ،ص.)18
د) تکلیفگریزی و اباحهگری
بین پیروان هر مکتب ،کسانی هستند که از زیر بار تکلیف ،شانه خالی کنند .همچنین افرادی
وجود دارند که برخالف جامعه مسلمانان که برپایه دینداری بنا شده است ،به آموزههای دینی
بیاعتقادند .این افراد در جامعه دینداران ،خود را زندانی میپندارند و همیشه برای خود راه
فراری میجویند؛ ازاینرو با هر حرکتی که بیتقوایی و الابالیگری اینان را نادیده انگارد یا برای آن
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روایات منسوب به اهل بیت؟مهع؟ که طبق آنها ظهور مهدی از مغرب خواهد
آفریقا ،براساس بعضی
ِ

99

توجیه و مبنایی درست کند ،همراه میشوند .از علتهای مهم پیشرفت فرقههایی نظیر بابیت و
بهائیت ،همین آسانگیری و بیپروایی اخالقیای بوده که این مسلکها از آن سخن میگفتهاند.
شرعی میان زن و مرد و پوشش زن را
رهبران بابیت ،بهنام اصالح دین و تمدن و نوآوری ،مرزهای
ِ
در اسالم بهسخره میگرفتند و برای تبلیغ مرام خود و گرایش جوانان بهسوی مسلک خود از زنان

استفاده میکردند .نمونه آن قرالعین از نخستین زنان گرونده به باب است که در محفل بابیان و
هواداران خود ،بیحجاب آشکار میشد (محمدی اشتهاردی ،1323 ،ص.)77

 .2-2-3حیطه سیاسی
بخش دیگر عوامل پیشروی و اقبال عمومی از مدعیان مهدویت ،به حیطه سیاسی مربوط
است که غفلت خواص و توجه بیش از حد حکومتها به این مدعیان از آن جمله است.
الف) غفلت خواص
بسیاری از جریانهای انحرافی تا زمانی که به انحرافات بزرگ دچار نشده یا در عرصههای
سیاسی وارد نشدهاند ،همواره موردغفلت واقع میشوند و با این توجیه که پرداختن به آنها سبب
بزرگترشدنشان میشود یا بیتوجهی به آنها موجب میشود خودبهخود از میان بروند ،زمینه
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برای گسترش آنها بیشتر فراهم میشود .پیامدهای منفی این غفلت زمانی آشکارتر میشود که
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این جریانها به پایان راه خود میرسند و هواداران آنها در کنار بدبینی به باورهای دینی ،اعتماد
خود به بزرگان را هم از دست میدهند ،که چرا آنها برای هدایت مردم اقدامی نکردند .در این
خصوص میتوان به موضعگیری مسامحهکارانه برخی از علما درباره باب اشاره کرد (سلیمیان،

 ،1386ص.)174
بهجهت اهمیت این مسئله است که رسول گرامی اسالم با بیانی همراه با توبیخ عالمانی را که
در مقابل بدعتها سکوت میکنند ،بهشدت سرزنش کرده است:

«اذا ظهرت البدع یف امیت فلیظهر العامل علمه مفن مل یفعل فعلیه لغته اهلل»؛ آنگاه که

بدعتها (مطالب نوپیدای مخالف دین) در امت من آشکار شد ،بر عالم است
که دانش خود را آشکار سازد ،که ا گر چنین نکند ،لعنت خداوند بر او است»
(کلینی ،1409،ج ،1ص.)54

ب) توجه بیش از حد حکومتها به مدعیان
یکی از واقعیتهایی که نباید از نظر دور داشت این است که حداقل برخی از مهدینمایان
بهسبب توجه بیش از حد حکومت به آنان بزرگ شدند و مردمان دورشان حلقه زدند .با نگاهی به
تاریخ میتوان به این مطلب پی برد که ا گر حکومت ایران بیش از اندازه به بابیان نمیپرداخت،
جنبش آنان تا این حد بزرگ نمیشد و بسیاری را به خود جلب نمیکرد .عده زیادی از مردم که
با حکومت سر ناسازگاری داشتند ،به این جریانات میپیوستند تا در سایه آنها به اهداف خویش
دست یابند.

جمعبندی و نتیجهگیری
آرمان
اندیشه مهدویت در دین اسالم بهویژه مکتب تشیع ،اصلی مسلم و آشکار است .این ِ
حقیقی ،پویا و مؤثر ،نقش بسیار مهمی در جهتدهی به مسلمانان و امیدواری آنان به آینده و
صبر و تحمل در برابر مشکالت و نامالیمات دارد .مخالفان دین نیز به این امر آ گاهی دارند و در
کمین و بلکه مشغول منحرفساختن این آرمان الهی هستند.
متأسفانه اصل مهدویت در طول تاریخ ،دچار آسیبهایی شده است .از جمله آسیبهایی که
آرمان مهدویت را تهدید کرده ،ادعاهای دروغین در باب مهدویت است .عوامل پیدایش مدعیان
اعتقادی ،فرهنگی و سیاسی بررسی کرد .در حوزه اعتقادی عناصری همچون ضعف مبانی دینی،

مبانی نظری مهدویت ،استفاده از نشانههای مهدویت ،عوامگرایی مردم و عوامفریبی مدعیان،
جعل احادیث و تکلیفگریزی و اباحهگری به بسترسازی و رشد ادعاهای دروغین مهدویت کمک
میکند؛ در حوزه فرهنگی گسترش بیعدالتی و فزونیطلبی ،در این مسئله تأثیرگذار است؛ و در
حوزه سیاسی ،حمایت استعمار ،غفلت خواص و توجه بیش از حد حکومتها از عوامل اصلی
زمینهساز و گسترشدهنده این ادعاهای دروغین است.
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بخش عوامل بسترساز و عوامل رشد و پیشرفت ،از منظرهای
دروغین مهدویت را میتوان در دو
ِ
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رسالت متکلمان در پیشگیری
از فتنه های آخرالزمان
محمدحسین حشمت پور

1

طاهره محقق

2

چکیده
ادیان الهی بهویژه اسالم پیروان خود را به اتحاد و برپایی عدالت دعوت کرده و انجام این رسالت را برعهده
عالمان دین قرار دادهاند .در عصر کنونی و دوره بیداری اسالمی الزم است اندیشمندان دینی بهخصوص عالمان
علم کالم با بهرهگیری از علم ،فناوری و فعالیتهای عملی ،از طریق تبیین عقاید ،دفاع و پاسخگویی به شبهات
اعتقادی جامعه اسالمی برای پیشگیری از فتنهها اقدام کنند؛ زیرا کوتاهی در انجام رسالت دینی و سطحینگری
مؤمنان در مسائل دینی ،جوامع اسالمی را دچار ضعف اعتقادی کرده است .نتایج تحقیق حاضر حا کی از آن است
ً
که مشکالت و شبهات فراوانی که امروزه در سطح جهانى دامنگیر اصل دین شده ،کامال برنامهریزی شده است و
عدهای درصددند نحلههاى فکرىاى چون عرفانهای کاذب و اومانیسم را جایگزین دین کنند و از این طریق
ادیان الهى و آسمانى را از صحنه زندگى بهکلی خارج کنند یا دستکم به حوزه فردى محدود سازند.این مقاله با
نگاهی نو به رسالت متکلمان در عصر غیبت ،درپی آن است که مسئولیت آنان را در پیشگیری از فتنههایی که منشأ
اعتقادی دارند ،با استفاده از منابع کالمی -تاریخی بررسی و تحلیل کند و حاصل کار را به روش توصیفی -تحلیلی
به مخاطبان ارائه نماید.
واژههای کلیدی :رسالت ،علمای دین ،فتنه ،متکلمان ،آخرالزمان.

ت علمی دانشگاه قم.
 .1استاد حوزه و دانشگاه ،عضو هیئ 
 .2استاد و پژوهشگرجامعة الزهرا؟اهع؟  ،دانشجوی دکتری کالم اسالمی دانشگاه قمtaherehmohaghegh@gmail.com .

مقدمه
براساس آموزههای دینی ایمان و عمل صالح الزمه سعادت انساناند؛ اما تشخیص اینکه
عمل براساس چه مبانی و اصولی صورت بگیرد ،از توان عموم افراد خارج است و به متخصص
دینشناس و خبره نیاز دارد .تنوع مسائل دینی و شبهاتی که بر آنها وارد میشود ،الزم میدارد
که متکلمان خود را به حوزههاى معرفتى خاصی محدود و محصور نسازند و در تمام عرصههاى
علمیای که بهنحوى با آموزههای دینی ارتباط دارد ،حضور یابند؛ ازاینرو بار مسئولیت و رسالت
متکلمان جدید بسیار سنگینتر و گستردهتر از گذشته شده است.
امروزه مشکالت و شبهات فراوانی در سطح جهانى دامنگیر اصل دین و خداپرستى شده
است؛ چرا که عده ای درپی جایگزینی نحلههاى فکرى اى چون عرفان های کاذب ،اومانیسم با
دین هستند تا از این راه ادیان الهى و آسمانى را از صحنه زندگى بهکلی خارج سازند یا دستکم به
حوزه عمل فردى محدود سازند .از سوی دیگر مسلمانان که روزی الگوی پیشرفت و تبلیغ دین
بودند ،امروزه دچار ضعف و سستی شدهاند .از مصادیق این سستی نظریهپردازی در علوم انسانی
و عقلی است که بهندرت صورت می گیرد .رفع این مشکل نیازمند تالش مشترک پیروان ادیان
104

آسمانی است .آنها باید با تالش مضاعف و بهره گیری از امکانات روز ،از مبانى و اصول مشترکشان
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دفاع کنند.
هرچند درخصوص رسالت علما و متکلمان ،کتاب ها و مقاالت فراوانی نوشته شده است،
راهکار مهمی در زمینه چگونگی انجام این رسالت ارائه نشده است .نوشتار حاضر درصدد است با
نگاهی نو ،رسالت متکلمان را در عصر حاضر بررسی کند .باتوجه به این مطلب ،هدف این پژوهش
بررسی فتنه های آخرالزمان نیست ،بلکه بیان وظایف خواص در مقابله با فتنههای این دوره از
تاریخ است تا از این طریق ،زمینة تشکیل حکومت مهدوی مهیا شود.

 .1مفهومشناسی
در این مبحث مفاهیم مهم بهکاررفته در این تحقیق تعریف و تشریح میشود:

 .1.1رسالت در لغت
پیغامبری ،ادای امانت و مأموریت از معانی لغوی رسالت است .این واژه در شریعت ،بهمعنای

برانگیختن انسانی از سوی خداوند بهسوی بندگان است؛ خواه این امر به خلق ابالغشده باشد
یا ابالغ نشده باشد .درواقع رسالت با نبوت در یک ردیف قرار دارد (دهخدا ،1335 ،ج ،8ص.)12021

 .1.2رسالت در اصطالح
رسالت از اسم رسول بهمعنی فرستاده ،سفیر ،قاصد و پیک ،نماینده و فردی که از طرف
فرستنده ای به رساندن پیغامی مأمور باشد ،آمده است .درحقیقت رسول کسی است که مأمور به
ابالغ پیغام از جانب کسی به دیگری است .در عرف مسلمانان ،به کسانی که برای راهنمایی بشر
و دین حق فرستاده شدهاند ،خواه صاحب کتاب باشند یا نباشند ،رسول گفته می شود .فردی
که رسالت را برعهده دارد« ،افزون بر دریافت وحی و ابالغ آن ،حفظ دین ،پاسداری و نگاهبانی از
رهآورد وحی ،تشریح و تبیین خطوط کلی مذهب و بیان حدود و ثغور و اجرای احکام آن» را نیز
برعهده دارد (جوادی آملی ،1388 ،ج ،1ص.)116

 .1.3فتنه در لغت

 .1.4فتنه در اصطالح
از شرک و کفر به فتنه تعبیر شده است؛ زیرا کفر به هال کت و بدبختى می کشاند و فتنه چیزی
است که باعث بدبختى و هال ک است .برخى گفتهاند «کفر» فساد و تباهىای است که هنگام

آزمایش روشن می شود و برای همین به کفر «فتنه» گفته می شود (طبرسى ،1372 ،ج ،2ص)233؛
آزمایش حال چیزى ،لوازم معمول آن و سختی و عذابى که
بهعبارت دیگر هر عملى که بهمنظور
ِ

متوجه مردودان در این آزمایش یعنى گمراهان و مشرکان مىشود ،فتنه نامیده می شود .قرآن
فتنه را بدتر از قتل دانسته است؛ چون کشتن ،تنها انسان را از زندگى دنیا محروم مىکند ،ولى
فتنه مایه محرومیت از زندگى دنیا و آخرت و انهدام هر دو است (طباطبایى ،1374 ،ج ،2ص.)89

رسالت متکلمان در پیشگیری از فتنههای آخر الزمان

فتنه در لغت بهمعنی امتحان میآید .در زبان عربی به گذاشتن طال در آتش برای آنکه خالصی
آن از ناخالصىاش آشکار شود ،فتنه میگویند .جمع فتنه ِف َتن است (قرشی ،1371 ،ج ،5ص.)147
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 .1.5آخرالزمان

ن اطالق میشود که مراد از آن دوران ّ
نبوت پیامبر
آخرالزمان در معنای عامش به واپسین دوران جها 
اسالم؟ص؟ از هنگام بعثت تا قیامت است؛ ّاما بهطور خاص ،زمان ظهور حضرت مهدى؟جع؟ را از
آن اراده مىکنند .در آیاتى از قرآن کریم ،رویدادهاى آینده انسان و جامعه انسانى بیان شده است؛
همچون برپا شدن حکومت توحید و عدالت ،خالفت انسان در زمین ،وراثت و فرمانروایى صالحان
و پیروزى حق بر باطل .روایات شیعه نیز بهگونه ّ
ن و نشانههایش یادکردهاند.
مفصل از آخرالزما 
از مجموع روایات درباره آخرالزمان برمىآید که نشانه عمده و عمومى آغاز این دوران ،فرا گیرى
فساد و تباهى در جامعه انسانى است .در این هنگام است که حضرت مهدى؟جع؟ ظهور مىکند
و ّ
تحول ژرف و شگرفى روى مىدهد و تباهى و ستم از میان مىرود و جامعه آرمانى اسالم جان
مىگیرد .زمین آباد مىشود ،خردمندى و بالندگى بر جامعه انسانى حا کم مىگردد و میان انسان و
طبیعت آشتى و سازگارى کامل پدید مىآید (پژوهشکده تحقیقات اسالمی ،1386 ،ص.)39

 .2انواع فتنه
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فتنه و آشوب با جهل و هواپرستی آغاز می شود و زندگی بشر را به تباهی می کشاند .قرآن
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هشت بار از فتنه یاد کرده و آن را بزرگتر و شدیدتر از قتل (بقره )191 :دانسته است .امام علی؟ع؟
در نهجالبالغه از فتنه به خدا پناه برده است (نهجالبالغه ،بی تا ،حکمت  .)93در روایات از گونه های
متعددی از فتنه های آخرالزمان سخن گفتهشده است که در این مبحث سه دستهبندی برای
آن مطرح میشود.

 2.1فتنه باتوجه به مرزبندی حوادث
فتنهها باتوجه به مرزبندی حوادث ،به دو نوع تقسیم میشوند:
 .1درونگرا :این نوع فتنه ،درونمرزی ،درونساختاری ،درونسازمانی و درونجمعی
جوامع گرفتار این فتنه ،مجموعهای از «عقاید ،عالیق ،افکار و خواسته های
است .در
ِ
صواب و ناصواب بهصورت خودبهخود و بهتدریج یا بهصورت تعمدی ،برنامهریزیشده
و برای هدف خاص بهوجود میآید» (مقصودی ،1361 ،ص .)34در چنین جامعهای اهل

فتنه اعضای حزب خود را تحریک میکنند تا بهسود فرد موردنظر خود یا برضد او موضع
افراد محرک سعی می کنند از عقاید و باورهای عمیق اعضا ،بهنفع
بگیرند .در این مواقعِ ،
ً
اهداف خود بهره گیرند .آنها غالبا سطح متوسط و ضعیف جامعه را با تطمیع هدف قرار
می دهند.
 .2برونگرا :در این نوع فتنه «افرادی خارج از جوامع ،از اتحاد و انسجام آنان رنج می برند
و منافع و مقاصد خود را در خطر می بینند» (همو) .جوامع گرفتار این نوع فتنه ،بهجهت
برخورداری از منابع ِّ
غنی طبیعی و گاه انسانی ،مورد طمع دیگرانی قرار می گیرند که بهطور
طبیعی و رسمی نمی توانند از آنان بهره برداری کنند .در چنین فتنهای ابزار فتنهگران،

آشوب و اختالفات داخلی است.

 2.2فتنه باتوجه به زمانبندی
فتنهها براساس زمانبندی به دو نوع تقسیم میشوند:

 .2فتنه رسوبی :فتنه هایی با این مضمون که «تدریجی و بلندمدت» (همو ،ص )35هستند،
ً
معموال توسط افراد صاحبنفوذ ادیان یا احزاب بهصورت برنامهریزیشده و برای اهداف
بلندمدت در محدوده جغرافیایی خاصی شکل می گیرد.

 2.3طبیعت فتنه
فتنهها براساس طبیعت فتنه ،به دو قسم تقسیم میشوند:
 .1فتنه طبیعی :طبیعت جهان جمع اضداد است .گاه فتنه هایی بهصورت طبیعی اتفاق
می افتد .این فتنهها همان ابتالئات و امتحانهای الهی است که از آنها بهعنوان سنتی از
سنتهای تحویلناپذیر و تبدیلناپذیر الهی تعبیر می شود .این فتنهها برای روشنشدن
میزان خلوص افراد روی میدهد (همو ،ص.)41
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 .1فتنه سطحی :فتنه هایی که سطحی ،زودگذر و کوتاهمدت (همو) هستند ،توسط افراد
ً
بی تجربه یا افراد تندرو طراحی می شوند .این فتنهها معموال به هدف منتهی نمی شوند.
ً
در آنها فتنهگران صرفا با ایجاد موج قصد دارند به اهداف اولیه خود برسند.

 .2فتنه غیرطبیعی :فتنه هایی که از خشم ،شهوت ،حسادت ،عداوتّ ،
حب مقام ،آمیختگی
حق و باطل ،جنگها و مسائل هیجانی و تحریکآمیز ناشی می شود (ر.ک :همو ،ص.)44-45
پس از بیان انواع فتنه که هریک از آنها نمونههایی در تاریخ زندگی بشر داشته است ،الزم
است ضرورت و مراتب رسالت بیان شود تا نقش رسوالن در کنترل و مهار فتنه ها مشخص گردد.

 .3ضرورت رسالت
از ابتدای آفرینش انسان تا کنون هر دوره از زندگی بشر ،ویژگیها و ضرورتهای خاصی داشته
که حاصل تغییرات ناشی از گذشت زمان ،پیدایش مسائل و مفاهیم جدید در عرصه اجتماع
و فرهنگ انسانها بوده است .خداوند نیز بنابر مصالح هر دوره ،پیامبرانی برای هدایت خلق
مبعوث کرده است؛ اما دوره پیامبر خاتم؟ص؟ ،دوره رشد و بلوغ فکری و اجتماعی بشر دانسته
میشود .از شواهد این سخن ،حدیث زیر از پیامبر؟ص؟ است:
َُ ُ ُ
ْ
بيآء بين ِاسرائيل»؛ «دانشمندان امت من مانند انبیاى بنیاسرائیل
«عل
ماء ا ّميت كان ِ
هستند» (مجلسی ،1111 ،ج ،2ص.)262
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از سوی دیگر حکمت خدا اقتضا می کند پس از پیامبر؟ص؟ بندگان خود را بدون راهنما رها نکند.
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برهمیناساس در آخرین سفر حج به پیامبر وحی شد که امام و جانشین بعد از خود را معرفی و
ختم نبوت را اعالم نماید (مائده .)67 :این اعالم نشان میدهد که بشر از این پس می تواند بدون
دسترسی به وحی و با استفاده از قوه عقل ،راه سعادت خود را بیابد.
البته پس از پیامبر بهسبب خودرأیی و استفاده از عقل منفعتگرا و دنیاطلب ،جامعه اسالمی
دچار تفرقه شد .پیامبر؟ص؟ که این حوادث را پیش بینی کرده بود ،برای حفظ وحدت و آرامش
جامعه و پیشگیری از فتنه و دودستگی به امیرالمؤمنین؟ع؟ سفارش کرد:
ّ
«دست به شمشیر دراز مکن که موجب فساد و فتنه و تفریق و تشتت و خروج از
آیین اسالم مىشود و در بین آنها اصالح کن و در صورت انحراف طریق ،صبر پیشه
کن؛ زیرا تو مانند هارون هستى نسبت به موسى که او نیز براى حفظ کیان رسالت
برادرش موسى دست به شمشیر نزد» (حسینی طهرانی ،1426 ،ج ،10ص.)393
امیرالمؤمنین؟ع؟ از ّ
حق والیت خود بهجهت حفظ منافع جامعه مسلمانان چشم پوشید .نظیر

این اتفاقات در دوره آخرالزمان نیز اتفاق خواهد افتاد .در این میان ،علما که همان رسوالن الهی
بهسوی خلقاند ،وظیفه راهنمایی خلق و پاسخ به شبهات اعتقادی را برعهده دارند .در حدیثی
از امام صادق؟ع؟ آمده است:
َّ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
«ال َع ِ ُ
ال ِب َز َم ِان ِه ل ْتج ُم عل ْي ِه الل َو ِاب ُس؛ آنکس که از وضع زمان خود آ گاه است ،مورد
هجوم اشتباهات قرار نمىگیرد» (مجلسی ،1110 ،ج ،75ص.)269
رسالت دانشمندان در هر عصر این است که با هوشیارى کامل و بررسی مسائل روز ،شبهات
اعتقادی و خألهای روحى ،فکرى و اجتماعى را دریابند و آنها را بهشکل صحیحى پاسخ دهند.
یکی از مسائلی که در آخرالزمان اتفاق خواهد افتاد ،گسترش دین اسالم در سراسر کره زمین است.
در این سال ها بهعلت جنگ در خاورمیانه ،مسلمانان مجبور به مهاجرت به سراسر عالم شدهاند
و این فرصت مغتنمی برای ترویج دین اسالم فراهم آورده است .ا کنون در اروپا و آمریکا و دیگر
کشورها تعداد زیادی مسجد و حسینیه بنا شده است که در آنها آیینهای مذهبی انجام میشود.
یکى از امتیازات ویژه دین اسالم نسبت به سایر ادیان ،همهجانبه بودن تعلیمات آن براى
همه افراد جامعه با اندیشهها و روحیههای مختلف است .در اسالم با گذشت زمان و اقتضائات
روز ،احکام و آراء جدیدی نیاز است که باید توسط اهلفن و خبرگان وضع شود؛ زیرا همواره
مولوى ،استدالل و بیان منطقى ،والیت و کشف ،به معرفی و تبیین می پردازد تا آ گاه شوند و
براساس عقل و منطق به دستورات دین عمل کنند» (طباطبایی ،1387 ،ص .)4۷حال با توجه به
جایگاه انسان در خلقت ،باید پرسید چه کسی متصدی آ گاهی انسان ها است؟

 .4مراتب رسالت
پس از بیان مفهوم و ضرورت رسالت ،الزم است مراتب رسالت بیان شود .خداوند براساس
مصلحت بشر انسانهای کاملی را بنا به مقتضیات هر دوره مبعوث کرده است تا راهنمای خلق
باشند؛ زیرا تنها او مىداند چه کسى وظیفه رسالت را بهخوبی عهدهدار می شود و چه کسى
نمی شود .او رسالت خود را به کسى وا گذار مىکند که ظرفیت آن را داشته باشد و در برابر آزارهای
مردم استقامت کند (ر.ک :طبرسی ،1372 ،ج ،8ص.)261
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افرادی هستند که در مبانی و اصول دچار تردید میشوند .اسالم برای این افراد از راه «ارشاد
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 .4.1پیامبران
الف) اولو العزم :خداوند از میان  ۱۲۴۰۰۰پیامبری که برای هدایت خلق فرستاده ،پنج تن را
دارای کتاب و شریعت کرده است (احقاف / 35 :شوری: .)13رسوالن اولوالعزم عبارتاند از :نوح؟ع؟،
ابراهیم؟ع؟ ،موسى؟ع؟ ،عیسى؟ع؟ و محمد؟ص؟ (طباطبایی ،1374 ،ج ،18ص.)331
ب) انبیای الهی :خداوند رسوالن را از میان انبیا برگزیده است .همیشه تعداد رسوالن از
شمار انبیا کمتر است؛ چنانکه در روایت ابوذر درباره شمار انبیا و رسوالن الهی چنین آمده است:
« ۱۲۴۰۰۰نفرند که  ۳۱۵نفر رسول و دیگران انبیای الهی هستند .با این توصیف هر رسولى نبى
است؛ ولى هر نبیای رسول نیست و حضرت محمد؟ص؟ خاتماالنبیا و الرسل است» (ر.ک :صدوق،

 ،1362ج ،2ص.)524

 .4.2امامان معصوم
امامت در دین اسالم جایگاهی بسیار مهم دارد .پیامبر؟ص؟ برای تکمیل رسالت خود امام و

جانشین معرفی کرده است تا پس از او راهنمای خلق باشد .قرآن نیز پس از اطاعت از پیامبر؟ص؟
110

به اطاعت از «اولواالمر» (نساء )59 :فرمان داده است« .اولواالمر» وظیفه قانونگذارى ندارد؛
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بلکه وظیفه اش حراست از قانون و اجرای آن است .مفسران ،اولو االمر را امامان بعد از حضرت
محمد؟ص؟ بیان کرده اند و با اشاره به امامت حضرت ابراهیم (بقره ،)124 :مهمترین وظیفه آنان را
اجراى قانون دانسته اند .پیامبر؟ص؟ بهامر خدا ،على؟ع؟ را منصوب کرد تا عهده دار اجرای قوانین
وضعشده در دوران پیامبر؟ص؟ باشد (ر.ک :مکارم شیرازی ،1386 ،ص .)123امام بعد از رسول خدا؟ص؟
ّ
ولی است و «والیت» استمرار رسالت و همسنگ و همطراز آن است (همو ،ص.)181

 .4.3علمای دین
یکی از وجوهی را که پیامبر؟ص؟ عالمان امت خود را از انبیای بنیاسرائیل افضل معرفی کرده
است ،میتوان مسئولیت سنگین عالمان دین اسالم برشمرد .این سخن بهویژه درخصوص
عالمانی صدق میکند که در آخرالزمان وظیفه دفاع از دین را بر عهده دارند .برای تبیین بهتر
موضوع و مشخصکردن وظایف عالمان ،آنان را به دو گروه طالب علوم دینی و متکلمان متخصص

تقسیم میکنیم تا مشخص شود این افراد در دوران بلوغ فکری و ظهور نظریه های جدید چه
رسالتی برعهده دارند و چگونه باید از عقاید دین اسالم دفاع کنند.

 . 4.3.1طالب علوم دینی
بدوی گذشته بسیار خطرنا کتر است.
عصر حاضر دوره جاهلیت مدرن است که از جاهلیت
ِ
َ
ا کنون جاهلیت با اشکالی فریبنده تر از گذشته ،سعی در ایجاد فتنه و اختالف در جوامع دارد .در
مقابل این جریان ،طالب علوم دینی با فرا گیری احکام و دستورات دین بهصورت تخصصی ،ضمن
آ گاهیبخشی به مردم ،از عقاید دین دفاع می کنند .کار طالب علوم دینی فرا گیری علم و آموزش
آن به دیگران است که «با برقراری ارتباط مؤثر و تعامل روحانیت با مردم» (کریمی ،1392 ،ص)65

تحقق می یابد .آنان از طریق سخنرانی به روش چهرهبهچهره ،مشاوره ،فعالیت در سازمان ها،
مساجد و مدارس می توانند به آموزش مسائل دین اقدام کنند .در ادامه دو رسالت از مهمترین
رسالتهای طالب علوم دینی بیان میشود:
الف) معرفی دین
یکی از چیزهایی که دشمنان دین از آن برای فتنهانگیزی بهصورت مقطعی و زودگذر بهره
میبرند ،جهل مردم به احکام دین است .مهم ترین بخش رسالت طالب علوم دینی ،معرفی
زندگی دارد و تفاوت زندگی براساس مبانی دینی با زندگی غیردینی چیست.
قرآن در آیه  122سوره توبه ،به مسلمانان امر کرده است که گروهی از آنان به تحصیل علم و
دانش در زمینه مسائل دینی مشغول شوند و پس از فراغت از تحصیل ،براى تبلیغ احکام اسالم
به نقاط مختلف ،بهویژه بهسوی قوم و طایفة خود بازگردند و آنها را با مسائل اسالمى آشنا سازند
(مکارم شیرازی ،1371 ،ج ،8ص .)193این امر در ابتدای رسالت پیامبر؟ص؟ ابالغ شده است .حضرت
محمد؟ص؟ همواره عده ای را تعلیم می داد و برای آموزش مسلمانان به مناطق دور از مرکز اسالم
می فرستاد .برپایه این سیره ،یکی از وظایف اولیه و مهم طالب علوم دینی ،آشنا کردن مردم با دین
مختلف احکام ،عقاید و اخالق است .ا گر این وظیفه بهدرستی انجام شود و مردم با
در حوزههای
ِ
آموزههای دینی بهخوبی آشنا باشند ،فتنههای مخالفان جامعه دینی موفقیتآمیز نخواهد بود.

رسالت متکلمان در پیشگیری از فتنههای آخر الزمان

صحیح دین به جامعه مسلمانان است .آنان باید به مردم بگویند دین چیست ،چه کاربردی در
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ب) ایجاد اخوت
ایجاد اخوت و برادری میان انسانها بهخصوص مسلمانان را باید از دیگر رسالتهای طالب
حوزههای دینی برشمرد .مسلمانان به دو گروه تشیع و تسنن تقسیم شدهاند که دارای مبانی
و اصول مشترک فراواناند؛ بااینهمه امروزه بیشترین فتنهانگیزی میان مسلمانان ،ناشی از
اختالفات این دو گروه است که با هوشیاری اهلعلم و طالب علوم دینی از هر دو گروه ،بهآسانی
رفع میشود .طالب علوم دینی در همه ادیان اعم از الهی و غیرالهی از محبوبیت خاصی در میان
جوامع برخوردارند .این امتیاز ،بهترین وسیله برای ایجاد وحدت و همبستگی در جامعه است.
ا گر براساس حکم قرآن ،برتری به تقوا (حجرات )12 :باشد ،هیچ فتنه گری توانایی ایجاد تفرقه
نخواهد داشت.
دوره کنونی که می توان آن را دوره آخرالزمان نامید ،دورة فتنه ها و سرخوردگی های سیاسی
است .طالب علوم دینی برای نجات جامعه باید به تبیین و تبلیغ دین مشغول باشند؛ زیرا «بشر را
از شر بشر دیگر آسودهکردن ،آزادى واقعى را معرفیکردن و مردمآزاری را سلبکردن ،از قدرت علم و
قدرت تربیت ،خارج است و قدرت باالتری الزم دارد که همان بیان احکام دین و باالبردن سطح
112

آ گاهى عموم مردم است .قدرت دین به انسان در مقابل دیگران امنیت و مصونیت مىدهد،
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وحدت و یگانگى و اخوت واقعى برقرار می کند؛ همان کارى که پیغمبران کردهاند» (مطهری،1358 ،

ج ،25ص .)156تنها در این صورت است که مدینهای فاضله برای برپایی حکومت علوی توسط
منجی آخرالزمان مهیا خواهد شد .البته الزم است بیان شود که طالب علوم دینی وظایف فراوانی
دارند که در این مقال نمی گنجد و ازآنجا که هدف اصلی این تحقیق ،بیان رسالت علمای علم کالم
است ،به همین دو وظیفه بسنده می شود.

 4.3.2متکلمان
وظیفه متکلم تبیین عقاید دینى براساس موازین صحیح و غیرقابلتشکیک ،بهمنظور این
است که پایههاى ایمانى دینداران استوارتر و شبهات مخالفان ،درو غسازان و شکا کان برطرف
شود (ر.ک :حلی ،1367 ،ص .)26در ادامه بحث مهمترین رسالتهای متکلمان را در این زمینه
بررسی میکنیم.

الف) تبیین عقلی عقاید دینی
تبیین عقلی آموزههای دینی ،بهویژه اصول اعتقادی ،از رسالت های اساسی متکلم است؛
زیرا «عقل ،پایه و اساس انسانیت ،حجت باطنی خداوند ،وسیله فهم و دریافت معارف بنیادین
اعتقادی و یکی از منابع استنباط احکام فقهی اسالم است» (اخالقی ،1396 ،ص .)165انسان باتوجه
به شرایط و محیط زندگی خود به بلوغ فکری و عقلی می رسد و هرچه دایره تفکر او وسیع تر شود،
عاقل تر می شود؛ اما همیشه این امر صادق نیست؛ زیرا امروزه «ابوعلمها علم را دستاویزی برای
مقاصد و اهداف خود قرار داده ،بتپرستی مدرن» (ر.ک :رفیع ،بی تا ،صص  )26-30را رواج می دهند؛
ازاینرو در شرایط کنونی که عصر تولید نظریات و ایدئولوژیهای جدید برپایه مبانی عقلی است،
تبیین عقلی آموزههای دینی و پیشگیری از جهالت مدرن از مهمترین رسالتهای متکلم است.
کوتاهی در چنین رسالتی است که فرقه هایی همچون بابیت ،بهاییت ،طالبان و داعش را بهوجود
آورده است.
ب) تسلط بر مبانی دینی و دانش روز
فردی که خود را متکلم می داند ،باید به مبانی ،اصول و روش های تبلیغ دین و دفاع از

هم مسلط باشد .دنیای مدرن دوره اقامه برهان و حا کمیت عقل است .بنابراین آموزههای دینی
زمانی موردپذیرش قرار میگیرند که تبیین عقالنی مناسبی از آنها صورت گرفته باشد.
ج) دفاع از عقاید
یکی از رسالتها و وظایف مهم متکلمان ،دفاع از عقاید دینی است .همواره کسانی به مبانی
دینی با دیده تردید مینگرند و اشکاالت و شبهاتی به آنها وارد میکنند .در این میان «متکلم
موظف است با شناسایی شبهات ،به پاسخگویی آنها مبادرت ورزد و با تبیین و دفاع از عقاید،
فتنه را سرکوب کند» (مطهری ،1358 ،ج ،3ص.)58
د) شناسایی فتنه
ب تاریک ،شما را فرا
دوره آخرالزمان دوره تضارب و تعدد آراء است .در این دوره «فتن ه چون ش 
خواهد گرفت ،بین مشرق و مغرب خانهاى از مسلمانان باقى نمی ماند ،مگر اینکه فتنه داخل آن

رسالت متکلمان در پیشگیری از فتنههای آخر الزمان

آموزههای آن آشنا باشد .ازآنجا که امروزه مخالفان دین ،از ابزارها و علوم مختلف برضد دین بهره
میبرند ،الزم است که متکلمان افزون بر آشنایی با مبانی دینی ،به علوم روز و ّفناوریهای پیشرفته
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خانه مىشود» (نجفی ،بی تا ،ص .)32از سوی دیگر با پیشرفت روزافزون تکنولوژی در دنیای امروز،
امکان کاربست ابزارهایی بسیار پیشرفتهتر و متنو عتر از قبل برای ایجاد فتنه میان دینداران
فراهم شده است .بنابراین بر متکلمان است که بهعنوان متخصصان دین ،انواع مختلف
فتنههای اعتقادی همچون ادیان انحرافی و عرفان های نوظهور ،جعلی و خرافی را شناسایی و با
آنها مقابله کنند و از این طریق فتنههای اعتقادی آخرالزمان را خنثی کنند.
هـ) پاسخ به شبهات
آموزش روش گفتوگو با مخاطبان و ارائه پاسخ درست به پرسشهای آنان ،جزئی از سیره
رسولاهلل؟ص؟ و امامان معصوم؟مهع؟ بوده است .آنان به یاران خود مى آموختند که در گفتوگو و
پاسخ به پرسشها اجازه دهند ،پرسشکننده عقده ها و ناخرسندی هاى خود را بازگو کند .آنچه
در دل دارد بگوید تا فشار درونى اش کم شود (ر.ک :طباطبایی ،1378 ،ص)18؛ سپس پاسخی درخور
به پرسش ،ارائه دهند .بدینجهت در متون دینى به عالمان سفارش شده است که با مخاطبان
پرسش پرسشگر را قطع نکنند .شبهات را بشنوند و عالمانه پاسخ دهند.
همراهى نشان دهند و
ِ
ازآنجا که عصر نزدیک به ظهور ،دوره شیوع شبهات اعتقادی است ،سؤاالت و دغدغههایی نو
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میان جامعه دینداران مطرح میشود .بنابراین متکلم وظیفه دارد این شکها و تردیدها را رفع
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کند و به سؤاالت و احتیاجات فکرى با منطق ،زبان و افکار روز پاسخ دهد (ر.ک :مطهری،1358 ،

ج ،24ص.)529
و) اصالح کجرویها
همانطور که پیش از این بیان شد ،عصر حاضر دوره تعدد شبهات است .در این دوره برخی
از منتقدان دین بهعنوان روشنفکر دینی تالش میکنند مکتب فکری جدیدی ایجاد کنند و با
استفاده از شبهات توجه بسیاری را به خود جلب نمایند .در این شرایط ،وظیف ه متکلم نجات
جامعه دینی از دست کجرویهای فکری است .او باید با ارائه پاسخ منطقی و مستدل به شبهات
و بیان اشکاالت مکاتب و مذاهب جدید ،ذهن افراد را از افکار باطل ،پا ک کند و مسیر درست
را نشان دهد .ا گر جامعه عقبمانده و خرافى و گرفتار انواع باورها و عادتهای غلط باشد ،کار
متکلم بسیار سخت خواهد بود (ر.ک :همو ،ج ،13ص .)488متکلم برای اصالح کجرویها میتواند
از روشهای مختلفی بهره برد که مهمترینشان عبارتاند از:

ز) آ گاهیبخشی و راهنمايى مردم
یکی از رسالت های دین ،شکوفاسازی قوة تعقل و تفکر انسان است؛ زیرا ا گر «انسان تحت
حکومت عقل قرار بگیرد ،در بعد نظری خود را به خدا مربوط می سازد و در بعد عملی در مسیر
عبودیت حقتعالی قرار می گیرد» (اخالقی ،1396 ،ص .)165برای همین در قرآن به پیامبر امر شده
است که مردم را با دلیل روشن از جهل و نادانی آ گاه کند (ابراهیم .)3 :طبق روایات در برخورد
با ناهنجاری و منکر ،اولین وظیفه متکلم خیرخواهی و آ گاهیبخشی است .امام صادق؟ع؟
میفرماید:
«بر مؤمن واجب است که به مؤمن اندرز دهد و خیر او را بخواهد» (مجلسی،1111 ،

ج ،16ص.)230
مقصود از اندرز و نصیحت مؤمن ،راهنمایی او به مصلحت دنیا ،دین ،آموزش و آ گاهى از غفلت و
دفاع از جان و آبروى او است (ر.ک :همو) .امام جواد؟ع؟ فرموده است:
«ا گر عالمان از نصیحت و راهنمایى خوددارى ورزند ،خیانت کردهاند و ا گر
راهگمکردهای را ببینند و راه را به او نشان ندهند ،کار بسیار بدى کردهاند؛ زیرا
خداى متعال از آنان در کتاب خود پیمان گرفته است که مردمان را امربهمعروف
(حکیمی ،1380 ،ج ،2ص.)459
ح) فعالیت علمی و نوشتاری
اولین آیاتی که بر پیامبر؟ص؟ نازل شد ،اهمیت خواندن و علمآموزی را بیان می کند:
ْ ْ ُ َ ْ َ ْ َّ
َ َّ َ ْ َ َ َ َّ َ ْ ْ َ َ َ
سان ما ْل َي ْعلم> (علق.)4-3 :
<اق َرأ َو َر ّبك ال ك َر ُم ال ِذي عل م ِبالقلم ،علم ِال ن
خداوند دو نعمت زبان و قلم را در دسترس بشر قرار داده است تا دانشمندان از راه سخنگفتن
م خود را به دیگران منتقل کنند .بدین وسیله نسلهای بعد ،از نتایج
و نوشتن مطالب ،عل 
متکلم
معلومات و تحقیقات گذشتگان بهرهمند میشوند .زبان و قلم دو پل ارتباطی میان
ِ
متخصص و عموم مردم جامعه است .تألیف کتاب های علمی ،مقاالت پژوهشی و شرکت در
متکلمان امروز جهت
همایش ها و کنفرانس  های تخصصی و بین المللی ،ابزارهای مناسبی برای
ِ
تبیین مسائل دینی است.
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و نهىازمنکر کنند و مددکار تقوا و کار نیک باشند و به گناه و تجاوز کمک نکنند»
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 .5جمعبندی نتیجهگیری
این مقاله با رویکردی جدید وظایف متکلم در قرن حاضر را بررسی کرده و راهکارهایی کاربردی
برای آنها ارائه داده است .در آن پس از بررسی مفهوم واژگان کلیدی این تحقیق ،انواع فتنه در سه
حیطه زمانی ،مکانی و طبیعی بیان شده است .پس از آن ضرورت رسالت و مراتب آن توضیح یافته
و جایگاه رسالت در زندگی انسان ها تبیین شده است .در عصر حاضر سؤاالت و شبهات متعدد
و متنوعی از سوی جریانهای صاحب قدرت و نفوذ همچون روشنفکران ،فرقههای انحرافی و
بار مسئولیت علمای دینی را سنگینتر از قبل نموده
عرفانهای کاذب مطرح میشود و اینِ ،
است.
علما در این مقاله به دو گروه طالب علوم دینی و متکلم تقسیم شدهاند و برای هر گروه ،وظایف
خاصی به مقتضای نیاز روز بیان شده است .اینان باید با بهره مندی از فناوری روز ،پاسخهای
مناسبی برای شبهات اعتقادی عرضه کنند و مانع فتنهگری مخالفان دینداری باشند.
معرفی دین و ایجاد برادری میان همه انسانها ،بهویژه مسلمانان ،از وظایف طالب است.
رسالت متکلمان هم عبارتاست از :تبیین عقلی عقاید دینی ،تسلط بر مبانی دینی و دانش روز،
116

دفاع از عقاید ،شناسایی فتنه ،پاسخ به شبهات و اصالح کجرویها.
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1111طباطبایی ،سید محمدحسین ،رسالت تشیع در دنیای امروز ،قم :بوستان کتاب.1378 ،
1212طباطبایی ،سید محمدحسین ،ترجمه المیزان ،قم ،جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،انتشارات
اسالمی.1374،
1313طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمعالبیان ،تهران :ناصر خسرو.1372 ،
1515کریمی ،محمدکاظم ،روحانیت و اقتضائات جامعه معاصر ،قم :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.1392 ،
1616گیالنی ،عبدالرزاق ،مصباحالشریعه ،تهران :پیام حق.1377 ،
1717مجلسی ،محمدباقر ،بحاراالنوار الجامعه لدرر أخبار األئمه االطهار ،اسالمیه ،تهران.1110 ،
1818مطهری ،مرتضی ،مجموعه آثار ،تهران :صدرا.1358 ،
1919مقصودی ،احسان ،مبانی و کلیات فتنه ،تهران :دانشگاه امام صادق؟ع؟.1361 ،
2020مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،تهران :دارالکتب االسالمیه.1371 ،
 ،_______________2121آیات والیت در قرآن ،قم :نسل جوان.1386 ،
2222نجفی ،محمدجواد ،فتنه و آشوب های آخرالزمان ،تهران :اسالمیه ،بی تا.

رسالت متکلمان در پیشگیری از فتنههای آخر الزمان

1414قرشی ،علی ا کبر ،قاموس قرآن ،تهران :دارالکتب االسالمیه.1371 ،
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