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 20- 9  / 1399  پاییز  و زمستان   / چهارم   شماره   / دوم   سال   /   پژوهی   موعود 

 مهدویت در دوران معاصر   شناسی آسیب 

 2پور نفيسه ایران ،  1معصومه زینب نقوی 

 چکیده 
گذشته  عقيده به منجی   گون  از  گونا از    . یکی است   وجود داشته در ميان جوامع 

 ت. اس   ؟جع؟ مهدی حضرت  ترین اعتقادات شيعه اعتقاد به امام دوازدهم یا  اصلی 
کسی پوشيده نيست   ؟جع؟ حضرت مهدی   ه اهميت اعتقاد ب  ،  و انتظار ایشان بر 

گرفته است و    ی اصل مسير  مهدویت از    معارف سفانه این اعتقاد و  أ اما مت  خود فاصله 
خود و جامعه    ها را شناخت و باید این آسيب .  های فراوانی شده است دچار آسيب 

  ی ها برخی از آسيب توصيفی  - ی روش تحليل   به  حاضر   نوشتار   داشت. را از آن مصون  
و اجتماع حوزه   حوزه آسيب را شناسایی و بررسی می   اعتقاد، رفتار  های  کند. در 

به   انتظا برداشت رفتاری  از  برداشت گناه   با   ظهور   سازی زمينه ر،  های غلط  های  ، 
و    استعجال کند.  اشاره می   تطبيق و    ؟جع؟ مهر و غضب امام ی از  و تفریط   ی فراط ا 

در  آسيب  وغين مدعيان  حوزه  در  که  است  موردی  اجتماعی  دو  و  رفتاری  های 
تفاوتی  بی نيز به    اجتماعی مهدویت - های سياسی آسيب شوند. در حوزه  بررسی می 

 اشاره شده است.    عدم پیروی از نواب و    منتظران 
گان   . غيبت   آخرالزمان،   ظهور،   ، بحران   مهدویت،   کلیدی:   واژ

 مقدمه .  1
انداز هر خير و نيکی و اميدبخش جامعه مسلمين است و آثار زیادی بر فرد و جامعه  مهدویت چشم  

وعده ظهور و انتظار    فراوانی دارد. های تربیتی  مهدویت فقط یک اعتقاد نيست بلکه ارزش .  گذارد می 
ک ــ امب ـــ از زمان پی   ؟جع؟ مهدی حضرت   اصل   . رح بوده است ـــ م مط ـــ ل از آن ه ـــ ی از قب ـــ و حت   ص؟ رم ــــ ر ا

 
 

کارشناسی علوم قرآن و حدیث، مجتمع آموزش عالی بنت . دانش 1 کستان. العالميه،    ص؟ الهدی، جامعه المصطفی پژوه   پا

گروه علمی  2  العالميه، ایران.   ص؟ المصطفی الهدی، جامعه تربیتی مطالعات اسالمی، مجتمع آموزش عالی بنت   – . استاد همکار 
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در  مهدویت     گرچه  آثار  ا و  أ مت   اما   ، دارد   ارزشمندی حقيقت خود  گرفته  فاصله  اصل خود  از  سفانه 
همان ابتدا به آن    ها و انحرافاتی هم از تاریخ نشانگر آن است که آسيب  ت. اس   دیده های فراوان  آسيب 

که غفلت از آن  ها آسيب  ست. این ده ا ش وارد  ویژه  ه باعث سستی اعتقادات مردم ب  ها از نوعی هستند 
امام  وجود  اصل  به  نسبت  گرایش    ؟جع؟ جوانان  می و  منحرف  افراد  به  مورد  د.  شو مردم  در 

کتاب آسيب  کنون  تا جمله موضوعاتی    شده است، نوشته    ی های های مهدویت  از  این موضوع  اما 
که همواره در معرض آسيب  های  قدرت   پليد های  دنبال آرمان ه ب   نيز   . امروزه است   جدید   های است 

از  این آموزه    های غيرکارشناسانه برداشت   دليل خودخواهی برخی افراد و همچنين بزرگ جهان و به 
کرده است  گرفته است و ضرورت پاسداری از این امر را بسيار بیشتر    نوشتار حاضر  . اصل خود فاصله 

 کند.  را بررسی می آثار و خاستگاه آنها  ،  ها آسيب از این  برخی  

 های اعتقادی مهدویت آسیب .  2

 ر های غلط از انتظا برداشت   .  1-2
کردن   . برخی دارند   های متفاوتی دیدگاه   ، انتظار باره  افراد مختلف در  را فقط در دعا امر به  و    انتظار 

ای از افراد حتی امر به معروف و نهی از منکر را هم وظيفه خود  عده .  دانند معروف و نهی از منکر می 
قدند جامعه باید به حال  ای معت عده .  ندارند   ی ا دانند و معتقدند در دوران غيبت هيچ وظيفه نمی 

نه تنها جامعه را به حال خود رها   نيز ای عده  . ساز ظهور حضرت شود خود رها شود تا با فساد زمينه 
گير شود بلکه خود هم به این فساد دامن می   کردند تا فساد در  شود.  زنند تا ظهور زودتر محقق  آن فرا

که انتظار ه از آسيب  و فقط به شعار بسنده   دانست ط یک حالت  فق را ای جدی مهدویت این است 
این   کرد.  برداشت پیامدهای  اجتماع ا  ه گونه  و  فرد  حوزه  در  شکست  پذیرش  و  تسلط  ،  نااميدی 

گيری ظلم ،  بیگانگان  توان به  می   ها برداشت   از علل این ت.  بودن به وضع موجود اس قانع و    تنبلی ،  فرا
اشاره  عدم درک صحيح روایات  و    انحرافات سياسی   ، انحرافات اخالقی ،  فکری و عدم بصيرت کوتاه 

 . کرد 
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مشاهده این    با   . های هاليوودی را نباید نادیده گرفت ها نقش فيلم گونه برداشت درباره علل این   
که  ها مشخص می فيلم  کمک  ه نابودی رفت منجی ظهور می ب   بعد اینکه جهان رو شود  کند و بدون 

با بیان    )ره(   امام خمينی  ( 17ص   ، 1384،  )جعفری   آورد. ی ول در م بقيه همه چيز را خودش به شکل ا 
»همه ما انتظار فرج داریم و منتظر امام خود هستيم و باید در این   : د فرمای رد آن می  با  ها این دیدگاه 

کنيم.  کنيم تا در جامعه محقق   انتظار فرج،  انتظار خدمت  کوشش  انتظار قدرت اسالم است و باید 
شود بلکه با وضعی که بسياری  ما منتظر وجود مبارک امام هستيم ولی فقط با انتظار نمی همه    گردد. 
  ما باید مالحظه وظيفه شرعی و الهی خود را بکنيم و از چيزی نترسيم«   . این انتظار نيست   دارند 

ستيزی  ظلم   های ظهور، کردن شرایط و زمينه فراهم   ، انتظار یعنی (.  197-196  ص   ، 1369  )خمينی، 
ک   ؟جع؟ باید عالم را برای ظهور حضرت   ر حد توان و ایجاد آمادگی برای ظهور. د  دنبال  و به   رد آماده 

اسالمی   کيان  از  حراست  و  حفظ  و  صالح  حکومت  گر    بود تشکيل  ا بداند و    ، انتظار که    انسان 
  ، های فردی زمينه   کند می طورکه صالحيت فردی را در خود ایجاد  پس همان   ، آفرین است ليت ئو مس 

ایجاد   هم  را  سياسی  و  مانند  می اجتماعی  اهل  کند  و  اسالم  چهره  معرفی  برای  فرهنگی  بستر 
مين  أ بستر اجتماعی برای ت ،  داری گذاری و مملکت سياست   ، بستر سياسی برای حکمرانی ،  ؟مهع؟ بیت 

 . خواهی معنوی و عدالت   ، رفاه مادی 
  «. برای قيام خود را آماده کند ولو یک تير هریک از شما  »   : فرماید در این زمينه می   ع؟ امام صادق 

دیگر  320ص   ، 1387  )نعمانی،  روایتی  در  عبدالل علی (  از  محمد  می بن  نقل  صالح  امام  »   کند: بن 
سود مشاهده کردم که مردم همگی جذب نورانيت وجود او شده بودند  را در کنار حجراال   ؟جع؟ زمان 

کار امر نشده الی ح در    ؟جع؟ امام   («. شناختند را نمی   ؟جع؟ از اینکه شيعيان امام کنایه  ) اند  که به این 
دنبال آن  های ظهور مأمور هستند و باید به کردن زمينه جهت فراهم   کارهای عملی »آنها به    فرمود: 

کافی نيست کار بروند و صرف ایستادن و به    ؟جع؟ ظهور امام زمان (.  331/ 1  ، 1407  )کلينی، «  به گفتن 
کریم است حتمی و وعده خداو   ی امر   . ند 
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 گناه   با سازی  زمینه .  2-2
ی  ا شبهه   کند اصل مهم مهدویت را از اصل آن دور می   که های غلط از انتظار  برداشت   یکی دیگر از 

علت اهميت آن  ه ناشی از برداشت غلط از انتظار است و ب   این شبهه   است. گناه    با سازی  نام زمينه به 
کی از آن است که در زمان ظهور  .  طلبد تری را می بررسی مجزا و مفصل  برخی از روایات درباره ظهور حا

دوباره پر از    ؟جع؟ شود و بعد از آن به برکت ظهور امام جامعه پر از ظلم و فساد می   ؟جع؟ حضرت 
د موتها« »ا   تفسير   در (  طورکه امام باقر)ع همان شود.  عدالت می  ض بعه ُموا  »   فرمود:   ن الله یحيی االره اْعله

ْوِتها  مه ْعده  به ْرضه 
ه
اْْل ُیْحِی  ن ه الله 

ه
مردن زمين «.  أ از  کافر مرده است.    ؛ یعنی کفر اهل آن است   ، منظور 

شود  زمين زنده می  . کند می  در روی زمين عدالت برقرار و  کند ی قائم زنده می وسيله خداوند او را به 
کفر زنده می   (. 668/ 2،  1395،  صدوق ؛  325/ 24،  1410،  شوند )مجلسی و اهل زمين نيز پس از 

  ؟جع؟ هرچه از زمان غيبت امام و    این نوع فساد هم در شخص ممکن است و هم در جامعه 
می   گذرد می  هم  بیشتر  فساد  باعث  .  شود این  روایات  ظهور  عده   شود می این  قبل  کنند  فکر  ای 

که    است   رفته یش فایده است و تا جایی پ بردن ظلم و فساد بی برای ازبین هرگونه تالشی    ؟جع؟ امام 
گناه و ظلم برای زمينه شایعه  ای افراد جاهل و  سازی ظهور از سوی عده ای مبنی بر ترغيب به ترویج 

که  :  گوید باره می شهيد مطهری در این .  شود می منحرف شنيده   »برداشت قشری از مردم این است 
م و اختناق و تباهی و ناشی  ظل فقط ماهيت انفجاری دارد و فقط از طریق اشاعه    ؟جع؟ قيام مهدی 

که معلول پریشانی و نوعی سامان   شود می  از جمله  (.  54ص   ، 1393 )مطهری،   هاست« یافتن است 
فکری و عدم بصيرت و  کوته   روایات،   عدم درک صحيح از آیات و   ، های این برداشت غلط خاستگاه 

گيری ظلم و فساد،  که پیامدهایی از جمله فرا ذلت و بدبختی در حوزه فرد و  قبول    انحرافات است 
تعطيلی محتوای بسياری از آیات مثل امر به معروف و نهی    ناتوانی دولت و نابسامانی کشور،   اجتماع، 

 (. 19ص   ، 1384  )جعفری،   از منکر و... است 
گيری ظلم اشاره شده    مختلف در آیات و روایات   برای این حاالت  ها  اینکه انسان   برای است  به فرا

کن برنامه  که یکی از علل غيبت    باید دانست   . کند را سنگين تر می آنها  این هشدار وظيفه    و   ند ریزی 
شود که هم علت غيبت و هم علت ظهور ظلم و فساد باشد  و نمی است  ظلم و فساد  رواج    ؟جع؟ امام 
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گيری ظلم در واقع از نشانه  آمده است    ات در روای  ر. عوامل ظهو   های غير حتمی ظهور است نه از و فرا
کن   . پیوندند به ایشان می گروهی   ؟جع؟ امام زمان ظهور  که با  گروه ابتدا به سا که این  بدیهی است 

که عالوه خلق نشده  گروه را    ، اشاعه ظلم   بر اند بلکه نشانگر آن است  که این  راه دیگری نيز وجود دارد 
می  ص 1393  ، ی )مطهر   دهد. پوشش  این عالوه (  56،  روایات بر  فراوان   ، گونه  که    ی روایات  هستند 

قرب    توبه واقعی،   عفاف،   کنند و وظایف منتظران را تقوا، منتظران را به اخالق حسنه و تقوا دعوت می 
شود از اینکه از اصحاب  هرکس خشنود می »   : د فرمای می   ع؟ امام صادق   کنند. می   معرفی   . به خدا و.. 

ع و اخالق نيکو عمل کند درحالی   ، باشد   ؟جع؟ قائم  گر  .  که منتظر است پس باید منتظر باشد و با ور ا
پس در    ، اجر او همانند کسی است که زمان ظهور را درک کرده است   چنين شخصی قبل ظهور بميرد 

باشيد.  منتظر  و  بکوشيد  نيکو  رحمت   جهت  گروه  ای  شما  بر  باد  )مجلسی، گوارا  ،  1410  شده« 
52 /140 .) 

گر  کن  کسی  ا کمک  گسترش فساد  او  برای سرکوب   ؟جع؟ که قيام امام  شود می کسانی  ء جز  د به 
کسانی باش ،  افتد اتفاق می  گر از   ؟جع؟ در واقع از یاران امام   باشد که درصدد اصالح جامعه    د ولی ا

آمادگی   فساد   ، به تعبير دیگر شود.  محسوب می  را هم    هدف نيست بلکه  هدف است و البته این 
مردم جهان    وقتی زیرا    شود؛ که افزایش ظلم باعث افزایش آمادگی و تشنگی می   کرد کار  توان ان نمی 

اصالح   راه  وجوی شوند و در جست ناراحت می  ها را بچشند، دالتی ع ها و بی يض ع ثمره تلخ و شوم تب 
گام بر  گ آ   پس در واقع هسته اصلی زمينه برای ظهور، د،  دارن ی م و یافتن مصلح جهانی  اهی از  مادگی و آ

 . نه وجود ظلم و فساد   عواقب وضع نابسامان امروز دنياست 

 جع؟ مهر و غضب امام   از   ی و تفریط   ی افراط های  برداشت .  3-2
که عده  و    کنند می بسيار افراط    ؟جع؟ ای در مهر امام از آسيب دیگر مربوط به مهدویت این است 

گویا  تصور می   ؟جع؟ شخصيتی را از امام کنند و  نفی می   ؟جع؟ هرگونه مجاهدت را از امام  که  کنند 
عدم نگاه جامع    دانستن همه امور، شامل معجزه   علل این امر .  کند گونه مبارزه و جهادی نمی هيچ 

دین،  امام   به  مهربانی  عميق  است   همراه که  است    ؟جع؟ عدم درک  حکمت  این  ه پیامد .  با  ای 
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کاذب است    ، برداشت  که بسياری از افراد را در انجام وظایف سست  عدم آمادگی برای ظهور و اميد 
  گرفت.  را در نظر   ؟جع؟ باید رابطه درست حکمت و محبت امام ( 33ص  ، 1384 )جعفری،   کند. می 

این دیدگاه عده  مقابل  که چهره در  هم هستند  امام ای خشن و وحشت ای  از  ارائه    ؟جع؟ آفرین 
عنوان پدری دلسوز و مهربان  ه ایشان ب   عدم پذیرش ،  ؟جع؟ دهند و باعث خوف و وحشت از امام می 

صالح  عمل  انجام  از  نااميدی  ت ،  و  حتی  و  درک  برای  انگيزه  امام أ عدم  معرفت  درباره    ؟جع؟ مل 
گفت غرب با بازی علل این امر می درباره   شوند. می  های خود نقش اساسی را در این عقيده ایفا  توان 
گر از بچه   ای است گونه به   تبليغات منفی غرب و هاليوود .  کند می    ؟جع؟ های کم سن درباره امام که ا

،  بیبند که را در مقابل خود می   آید و هر با شمشيری می   ؟جع؟ تصور آنان این است که امام   سؤال شود 
کافی و عدم نگاه جامع به دین و عدم بررسی سندی روایات    ت عل کشد.  می  دیگر آن هم عدم بصيرت 

 (. 35ص ،  1384  )جعفری،   است 
که به این عقيده می   پاسخ:  وجود دارد: یکی  نوع قيام  : دو  صورت زیر است توان داد به پاسخی 

کشت و دیگری    قيام فرهنگی    در   ؟جع؟ وجود امام   با توجه به اینکه  ت. وحش   رعب و ایجاد  و    ار قيام با 
است  الزم  زمان  کرم   ؟جع؟ امام   يفه وظ   و   هر  ا رسول  وظایف  جمله  همچنين    است.   ص؟ ادامه  از 

وظيفه  است. در همان راستا    اتمام حجت خدا بر دین و    هدایت خلق  ایجاد عدالت،   ایشان یف  وظا 
گسترش درآمد    انند م   فراوانی های فرهنگی  آسيب .  مشکالت است   ن حل ای نيز    ؟جع؟ امام مهدی 

آن جمله است.  عه  م معنوی به جا   های اخالقی و تضعيف آموزه   گسترش فساد،   نامشروع،  از  و... 
این مدعا ویژگی  امام شاهد دیگر  یاران  امام ،  ؟جع؟ های  فعاليت  و  یاران   ؟جع؟ تالش  و  ایشان    و 

از نوع کشتارهایی است    ؟جع؟ که کشتارهای امام   گرفت نتيجه  توان  می پس   ایشان است، الگوبودن  
که سد راه تقویت  ؟جع؟ یعنی امام ؛ که در جهت تقویت فرهنگ است  کسانی    ، شوند فرهنگی می  با 

بارالها توسط او  فرماید: » در دعایی می   ع؟ امام رضا (.  190- 167ص   ، 1388،  )مرتضوی   کند مقابله می 
کن.  کفر را نابود  گمراهی و بدعت س   ارکان  که سنت   آوران را درهم شکن. ران  را از بین    ها سردمدارانی 

 (.  36ص   ، 1413  )عطاردی، «  شکن   کنند درهم برند و باطل را تقویت می می 
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 تطبیق .  4-2
های  دادن نشانه مطابقت   ، تطبيق یعنی   تطبيق است.   ، های اعتقادی مهدویت یکی دیگر از آسيب 

بر وضعيت هر زمان  ای با خواندن یا شنيدن چند روایت آن را بر افراد یا حوادث  یعنی عده   . ظهور 
البته خود   . یات و روایات دیگر آ بودن آنها یا بررسی  دهند بدون تشخيص صحيح خاصی تطبيق می 

که افرادی بدون بررسی آیات   این تطبيق به معنی آسيب نيست بلکه آفت مطالب و ادعاهایی است 
ها و  که تشخص نشانه   کرد کنند و باید توجه  درت تشخيص آن اظهار نظر می و روایات تاریخی و ق 

که ریشه  .  عالئم سپاه حق و باطل برعهده علماست  تطبيق یکی از مصادیق بارز جنگ نرم است 
توقيت و تعجيل و حتی استهزا و تکذیت آیات و    س و نااميدی، أ کند و باعث ی اعتقادات را سست می 

  ( 71ص   ، 1390  رتبار، )مي   شود. روایات می 
اصلی ا  تطبيق ز  دالیل  است   ، ترین  فنی  مطالب  در  متخصص  غير  افراد  و دخالت  اما  ،  جهالت 

تبيین عالئم    زدگی و عدم روشنگری توهم   هوی و هوس،   کردن خود، عواملی مثل مطرح  علما در 
ر  های اخير بسيا ماه   در   تطبيق یکی از مواردی است که ت.  حتمی و غير حتمی ظهور هم در آن مؤثر اس 

کرونا و تعطيلی مساجد و نمازهای جماعت دیده شده است.  ای از افراد  عده   ، پس از شيوع ویروس 
ای هم آن را از  عده  بسياری آن را نشانه ظهور و  . اند های متفاوتی را از این ویروس ارائه داده برداشت 
که خداوند اسرار عالم را  نکته بسيار مهم درباره این ویروس و دیگر  .  دانند بالها می  حوادث این است 

د.  به فهم حقایق پشت پرده عالم داشته باش   هم نباید اصرار انسان  پس    ، برای بشر فاش نکرده است 
کند  گرایانه به موضوعات  باید تکليف او   کتشافی. نه  نگاه  ع  ط طور ق به   انسان   نکته دیگر آنکه   با دید ا

در واقع    یا یک امتحان الهی.   و   یک نشانه است بلکه    ب است که این ویروس یک عذا   د بگوی   د توان نمی 
کرد   رد ها برای آن نيست که به آنها پی ب این نشانه  دانست  یا دور یا نزدیک    و وقتی را برای ظهور تعيین 

. انسان  بودن کردن شرایط است نه درپی نشانه عمل به تکاليف و فراهم   انسان بلکه وظيفه اصلی  
 د. این امتحانات با سربلندی بیرون بیای   تا از   د مقابل این حوادث صبور باش   باید در 



 

 

 

16 

هی
 پژو

عود
مو

 

 های رفتاری مهدویت آسیب .  3
 استعجال .  1-3

که عده   او فرماید: » می  ع؟ امام حسين  ن روی برگردانند و  دی   ای در مدت غيبت او از را غيبتی است 
گفته شود  ای دیگر ثابت بمانند، مرتد شوند و عده  پس چه   پس ایشان آزار و اذیت شوند و به ایشان 

که به شما داد وقت است این وعده  گر شما صادق و راست   ه ای  که  .  گو هستيد شده ا گاه باشيد  آ
ن است در پیش روی پیامبر  کننده با شيطا صبرکننده در غيبت او بر اذیت و تکذیب مانند مجاهده 

کرم  آسيب (  317/ 1،  1395صدوق،  ) .  « ص؟ ا از  که  استعجال و شتابزدگی یکی  های مهدویت است 
  تکذیب روایات مربوط به این امر،   دارد مثل نااميدی از امر ظهور،   دنبال به هایی را  خودش هم آسيب 

دین اسالم دو نوع شتاب    در .  ين تمسخر منتظران و افتادن در دام مدعيان دروغ   تردید در عدل خدا، 
کار نيک »حی علی الصلو   : شود مطرح می و عجله   که ممدوح است مثل شتاب در  »حی    یا   « ه شتابی 

العمل«  که به ،  نوع دوم   . علی خير  های  با توجه به آسيب  . شدت در دین نهی شده است شتابی 
کار شيطان معرفی شده  که چرا عجله و    شود مشخص می   شده از استعجال برای ظهور نقل  شتاب 

کت انسان است   . است و عامل هال
،  بودن عدم تسليم ،  عدم درک صحيح جایگاه مصلحت خداوند   های این آسيب عبارتند از: علت 

باید درک  انسان    . بنابراین، فقط خود را معياردیدن و پایان عمرخود را دیدن ،  ظرفيتی طاقتی و بی بی 
که معلوم شد در غيبت  ح   و   د در امور پنهان داشته باش او  صحيحی از مصلحت خداوند و حکمت   ال 

است  مصلحتی  و  پس  حکمت  همچنان ،  و  است  مصلحتی  و  حکمت  هم  آن  مدت  مقدار  که  در 
کرده  کرده است   است   حکمت خدا اقتضای اصل غيبت را   . اقتضای اخفای مدت آن و وقت ظهور را 

کوشش برای زمينه   ن ظهور، شمرد نزدیک  زیادی  محيای ظهوربودن و  اهميت  سازی برای ظهور 
کت خود و دیگران شد.   کرد   اما نباید در این امر استعجال   ، دارد    ، 1390، و همکاران   )نجفی   و باعث هال
صادق همان (  37- 35  ص  امام  و عجله ذاران دروغ می گ وقت »   فرمود:   ع؟ طورکه  کنندگان  گویند 

ک می   (. 1365ص   ، 1407  )کلينی، «  ابند ی شدگان نجات می ند و تسليم شو هال
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 مدعیان دروغین .  2-3
گ  کسانی  که در طول تاریخ ته می ف مدعيان مهدویت یا مدعيان دروغين به  به دروغ خود را به    شود 

کرده  گروهی از روی غرض    ، اند اند یا اینکه خودشان ادعایی نداشته عنوان مهدی موعود معرفی  ولی 
گرفتاری یا ن  کسانی بوده . اند را مهدی موعود پنداشته  ها آن   ، ادانی یا شدت  اند  در طول تاریخ همواره 

ها را به سمت  تا سير حقيقی هدایت را منحرف کنند و انسان   اند کرده که این آسيب را به مهدویت وارد  
کبری نزدیک بود امام زمان هنگامی .  گمراهی و ضاللت بکشانند  این    ش خود   ؟جع؟ که زمان غيبت 

کرده بود و در توقيعی خطاب به علی له را پیش ئ مس  زودی برای  ه »ب   بن محمد سيمری فرمود: بینی 
کسانی ظاهر خواهند شد  گاه باشيد هرکس قبل خروج  کرد.  ادعای مشاهده مرا خواهند    شيعيانم  آ

  ، 1381  )طبرسی، «  گو و مفتری است مسلما دروغ   سفيانی و صيحه آسمانی چنين ادعایی را نمود 
می (.  475ص  روایت  ذیل  در  مجلسی  با  »   گوید: عالمه  دیدار  درباره  زیادی  خبرهای  که  آنجا  از 

که منظور به ما ر   از سوی عالمان بزرگ   ؟جع؟ امام  گفت  مشاهده همراه با    ، سيده است شاید بتوان 
زمان  امام  از  خاص  اخبار  دریافت  و  نبوت  فراوان    . « است   ؟جع؟ ادعای  نکات  این حدیث  درباره 

که ذکر آن از حوصله این مطلب خارج اس  مدعيان فقط صرف مدعيان   ت. دیگری هم وجود دارد 
  ان هم وجود دارد مثل مدعيان مهدویت، نيستند بلکه دسته دیگری از مدعي  ؟جع؟ مشاهده امام 

  کنند شامل گمراهی مردم، آسيبی که مدعيان به بحث مهدویت وارد می  ... مدعيان بابیت یا وکالت و 
  ت. اختالفات دینی در صورت پیروی از این افراد اس و    ؟مهع؟ اهل بیت   ه دوری از سير   گرفتن دین، بازی 

  لعمل مناسب در برخورد با مدعيان دروغين، ا نداشتن عکس   سکوت اندیشمندان،   جهل مردم، 
گروهی از مردم را با چهره دروغين وکالت یا بابیت   ، ای طلبی عده ضعف ایمان و هوی و هوس و جاه 

کشاند به دین  و    ؟جع؟ که ویژگی حکومت جهانی حضرت مهدی صورتی   در . سازی و انحراف دین 
قابل  ژگی ی و  غير  و  متفاوت  بسيار  ایشان  این های  با  است قياس  افراد    ، 1389  )سليميان، .  گونه 

که سطح هوشمندی مردم باالتر رفته  ( 235- 251ص  گونه افراد  باز هم این است در عصر حاضر هم 
که حجت ،  یمان و افراد ساده و احمق بسيار وجود دارند ا بی  کار  اما از آنجا  های الهی هميشه درپی 
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شود تا  می   گذارد دست فریب این افراد هميشه رو تنها نمی را    گانش گاه بند هستند و خداوند هيچ 
کار نيایند انسان  کردن  ت ی همانا هدا   علينا للهدی؛   ن  ا ا »   هدایت وعده خداست:   ؛ زیرا های باطل روی 

 (. 12بر ماست« )ليل:  

 اجتماعی مهدویت - های سیاسی آسیب .  4
 تفاوتی منتظران بی .  1-4

افراد،  شرایط مهم رشد  از  و اصالح وضع  فراهم   جامعه، رشد    یکی  احکام خدا  اجرای  شدن زمينه 
عدم آمادگی مردم در بعد فردی  .  است   مهم به همين دليل وضع جامعه بسيار    . عمومی جامعه است 

آمادگی    ؟جع؟ هور حضرت . ظ شده است   ؟جع؟ شدن غيبت امام زمان و اجتماعی باعث طوالنی 
آمادگی    . مشکل فاعلی ندارد بلکه مشکل قابلی دارد   ؟جع؟ واقع ظهور امام   در .  طلبد ی جهانی را م 

کنند سازی دارد و همه منتظران باید با همکاری هم این زمينه نياز به زمينه برای ظهور   ؛  ها را ایجاد 
اقدام و تالش در راه ایجاد جامعه مهدوی و دگرسازی    آمادگی،   ، انتظار به معنای درست آن یعنی   زیرا 

در این ميان دولت اسالمی نقش مهم و حساسی را  .  قت هم سازگار نيست که با استعجال و تعيین و 
گامی بلند و مؤثر بر دارد و باید با برنامه  که دولت  دارد. ریزی صحيح در ایجاد آمادگی جهانی  اهدافی 

کند شامل    ی ساز زمينه   برای   اسالمی   : بخش است   2ظهور باید آن را دنبال 
  توانمندی مردم و عدم وابستگی،   امش و امنيت و عدالت، آر   تالش برای برقراری   اهداف عمومی: 

  و.... خدمت به مردم    ستيزی، م ظل   مبارزه با فساد، 
کارآمد،   اهداف ویژه:    تبار، )کریمی   مبارزه با تبليغات منفی دشمن و آمادگی نظامی   تربیت نيروی 

اصول   ( 1387 جمله  خانواده، ت از  بنيان  تقویت  منتظر  جامعه  روابط    حقق    اجتماعی، تحکيم 
 . تربیت است   تعليم و   ها، احيای خوبی   عدالت اقتصادی،   های فردی و اجتماعی، نيایش 

 عدم پيروی از نواب .  2-4
عام    ب فهم غلط نسبت به جایگاه ولی فقيه و نوا   اجتماعی مهدویت، - های سياسی از دیگر آسيب 

 . در عصر غيبت اثر منفی بگذارد   فقيه پذیری از نواب و در پی آن ولی شود در اطاعت است که باعث می 
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که امام  کلی ب ضابطه   ؟جع؟ مقصود از نيابت عام این است  فرد    دهد تا در هر عصر، دست می ه ای 
که آن ضابطه از همه ابعاد و جهات بر او صدق می  شناخته شود و در    ؟جع؟ کند نایب امام شاخصی 

دليل  فقها به   ؛ زیرا وظایف افراد در عصر غيبت است . پیروی از این نواب یکی از  شود نماینده او    جامعه 
اطاعت از  .  قادر به پاسخ به مسائل مردم هستند   های صحيح استنباط احکام دینی آشنایی با شيوه 

که خودش هم عنایت الهی است نزد برخی از افراد به مقابله تبدیل شده است و در برابر    نواب عام 
 . نيست   ها کنند و وحدت بر محور والیت مقبول آن های غلط می گيری فقيه موضع ولی 

کبری، گونه برداشت علت این  کافی،   ها توقع نيابت خاص در عصر غيبت  غرایض    عدم بصيرت 
پیامدهای  .  نکردن به دالیل عقلی و نقلی والیت فقيه است هوی و هوس و توجه   سياسی و شيطانی، 

گمراهی و ضاللت،  کندگی افراد و عدم وحد   آن هم  پذیری در  شکست   ت در سایه رهبر معظم، پرا
است  و...  دشمن  فقيه .  مقابل  والیت  مبانی  خمينی   ، براساس  دیدگاه    )ره(   امام  فقهای    بیشتر و 

فقيه معصوم  اما ولی   ، امام معصوم است   . فقيه هم دارد البته هر شأنی شأن امام معصوم را ولی   ، معاصر 
محل  ه.  فقيه ن اما بر ولی   ، شوند وارد می   ؟جع؟ امام های قدر مالئکه بر  نيست یا مثل اینکه در شب 

فقيه  ولی   ، گو این است که در فضای جامعه و اداره مجتمع هر شأنی را که امام معصوم دارد و این گفت 
که ولی  گر در تعبير  . فقيه بکند مردم باید بپذیرند هم دارد و هر امری  تجلی محبت خدا   قرآن مجيد ا

فقيه است و این فقط یک شعار  هم در اطاعت ولی   ؟جع؟ بت امام زمان مح   در اطاعت معصوم است، 
هم همين    ؟جع؟ مورد نائب عام امام   و در (  143  ، 1390،  )ميرتبار   نيست بلکه اساس یک مکتب است 

که امام   ؟جع؟ جمله امام زمان    در توقيعی به محمدبن عثمان عمری فرمود:   ؟جع؟ حجت است 
صدوق،  )   زیرا آنان حجت ما بر شمایند«   راویان حدیث ما رجوع کنيد؛ آید به  حوادثی که پیش می   »در 

1395  ،2 /484 .) 

  گیری نتیجه .  5
این آموزه ناب    . دارد مهدویت اصالت و مبانی مستحکمی دارد و آثار و فواید زیادی برای فرد و جامعه  

که این  شده چنين برمی طرح م از مباحث  .  های فراوانی شده است دچار آسيب  اهی در  گ ها  آسيب آید 
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است  انتظا برداشت .  اعتقادات  از  غلط  گناه زمينه ر،  های  طریق  از  برداشت سازی  ا ،  و    ی فراط های 
از جمله مواردی   مدعيان دروغين و    استعجال از این نوع است.    ؟جع؟ مهر و غضب امام ی از  تفریط 

که در حوزه آسيب  تفاوتی  بی   دویت اجتماعی مه - سياسی های رفتاری وجود دارد. در حوزه  است 
نواب و    منتظران  از  پیروی  آسيب   عدم  مهدوی  اندیشه  آسيب زاست.  برای  این  کاهش  نتيجه  ها 

است أ ت  اصيل  تفکر  این  علت    ثيرگذاری  آسيب   بیشتر و  و  این  تبيین  عدم  و  کافی  بصيرت  عدم  ها 
يغ پویای  ها و تبل وظيفه اصلی همه منتظران تالش در جهت رفع این آسيب .  روشنگری صحيح است 

 . های الهی و معنوی باشد های همه منتظران انگيزه فرهنگ مهدویت است و الزم است در تالش 
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