
 
   

 

 79- 61/  1399شماره چهارم/ پاییز  و زمستان    / دوم موعود پژوهی / سال  

 جع؟ مهدی   امام   ز ظهور وضعیت شیعیان قبل ا 

کاظمی   2، سيده فاطمه موسوی 1شاهده پروین 
 ه چکید 

از   امام قبل  اینکه به   ؟جع؟ مهدی   ظهور  ميان   شيعيان   رهبر   و   امام   دليل    آنها   در 
  زیادی   مشکالت   با   ندارند   ارتباطی   ظاهر هيچ به   نيز   ؟جع؟ امام   با   و مردم   نيستند 

عقيدتی    هستند   رو ه روب  و  ظاهری  اختالفات  مانند  زیادی  اختالفات  با  همراه  و 
گریبان   معنوی   مادی و   های آزمایش   زیادی اعم از   های ش آزمای    هستند.   دست به 

  ان ي دروغين، غال   مدعيان   مختلفی مانند   ها، عوامل ها و فتنه آزمایش   این اختالفات، 
که قصد دارند با ...  و     اختالفات   ها و فتنه   گرفتار   را   شيعيان   خود،   فریب   مکر و   دارند 

حوادث و    گزند این  از   توانند خود را می   کسانی   شوند. در این ميان فقط   مرتد   تا   کنند 
از نعمت بصيرت برخوردار    که   نشوند   فات اختال   این   گرفتار   و   دارند   در امان نگه   ها فتنه 

که می  و   شند با    و  مکر   ها و دام این فتنه  از  توانند مردم را تنها علمای راستين هستند 
  از نظر عقيدتی و هم از بعد   دارند. بنابراین، آنان موظفند هم نگه    دور   فریب دشمنان 

در عصر  شيعيان    دشوار وضعيت    پژوهش حاضر در    . کنند   راهنمایی   را   اخالقی مردم 
 شود. می   بررسی   ؟مهع؟ روایات معصومين براساس    ؟جع؟ قبل از ظهور حضرت مهدی 

گان   . ؟جع؟ م مهدی ما ظهور، ا   ، وضعيت شيعيان :  کلیدی    واژ

 مه مقد .  1
کبر این موضوع از زمان  .  است  یک اعتقاد عمومی در تمام ادیان   ؟جع؟ موعود ظهور   ی امام  ا غيبت 

گرفته است. غيبت باره پژوهش است و در این   ده ش مطرح    ؟جع؟ زمان    ها و تأليفات فراوانی انجام 
کبری  شامل دو دوره بوده است:  مردم توسط نایبان  در زمان غيبت صغری   . غيبت صغری و غيبت 

 
 

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

گروه علمی    . 2  العالميه، ایران.   ص؟ المصطفی الهدی، جامعه تربیتی مطالعات اسالمی، مجتمع آموزش عالی بنت   – مدرس 
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کبری مردم با امام  ولی   ، در ارتباط بودند   ؟جع؟ با امام حضرت      ارتباطی   هيچ   ؟جع؟ در زمان غيبت 
شيعه بر این باور و اعتقاد راسخ است   اما  هستند،  نيز روبرو  زیادی  مشکالت  با  خاطر   و به همين د ن ندار 

  آشکار   غيبت   پرده   از   یعنی   کند؛ ظهور می   ؟جع؟ امام   مشکالت،   همه   شدن و گذر از این سپری   از   بعد   که 
  که ماند بل می باقی ن   فساد   و   ظلم   ره سيط  در   که جهان   داده شده است   در متون دینی بشارت   شود. می 

  موجب   ده ي این عق کند.  می حکومت   جهان   در   داد   و   عدل   با   و   کند می   ظهور برحق   و هادی   ؟جع؟ امام 
ظهور   مردم   شدن آماده  به است   شده   ؟جع؟ مهدی امام   برای  همچنين    این   ویژه   اهميت   دليل . 

و    با   و   اند کرده   سوءاستفاده   مفهوم این   از   کاران فریب   موضوع،  را   نيرنگ خدعه  نقشه مردم  های  با 
که همواره در   و   اسالم   دشمنان   کنند. شيطانی خود آلوده می  کميت عدل و انسان   انسانيت  ترس از حا

  را   موعود  به ظهور منجی  اعتقاد  تا کنند می  سعی  خودساخته  سؤاالت  و  بهات برند با ش سرمی به کامل 
کنند  فتنه   مردم   ميان   در   و   کنند   سست   شيعيان   های دل  در   . ایجاد 

از   هد شوا   کی  حا مختلف  قرائن  است   و  مطلب  جامعه این  ظهور   قبل   شيعی   که  امام   از 
خواهد بود،    ؟جع؟ زمان  امام   جهانی  انقالب  برای  مطمئنی  گاه يه تک  و  فعال  ای جامعه   ؟جع؟ مهدی 

است  موجود   اختالفات   و   شيعيان   صف   در   ضعف   وجود   و آن هم   دارد   مشکلی اساسی وجود   اینجا   در   اما 
د  جو و را به   زیادی   های درگيری   و   مشکالت   است که   ده ش  سبب سستی و شکاف بین آنها مسئله  این    که 

ز ظهور  شيعيان قبل ا  که وضعيت   کرد   احساس   محقق ضرورت این موضوع را   خاطر   همين   به .  آورد می 
قصد دارند    که دشمنان   های نه شيعيان با فت   کردن   تحليل شود و برای آشنا  تجزیه و   ؟جع؟ مهدی   امام 

ها بتوانند با تأمل در متون دینی  انسان این موضوع بپردازد تا   به   ند کن   تضعيف   را   وسيله شيعيان به این 
بصيرت  این   افزایی و  در  را  فت  خود  از  حفظ نه وضعيت  آخرالزمان   امام   ظهور   برای   و   کنند   های 

 کنند.   سازی نه زمي   ؟جع؟ زمان 
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   شناسی مفهوم .  2

 امام .  1-2
  ع؟ علی   امام   اول   گویند. می   امام   را   ایشان   جانشين   دوازده   ص؟ اسالم   پیامبر   از   بعد   تشيع،   اصطالح   در 

. امام جمع به لفظ واحد است و امامان تثنيه. امام در لغت به معنای پیشوا،  ؟جع؟ مهدی   امام   و آخر، 
، پیغمبر و خليفه، امير لشگر، دليل و  قرآن نماز، راه، مصلح چيزی و برپادارنده آن،  مقتدا و رئيس، پیش 

کرم  که دوازده نفر از پیشوایان اسالم و جانشينان پیغمبر ا   ص؟ راهنما آمده است و جمع آن، ائمه است 
گوید: »امام، مقتدا، پیشرو،  ( بندرریگی در تعریف امام می 55، ص 1380شود. )معلوف،  را شامل می 

شود. جمع آن ائمه و ایمه است. همچنين به معنای الگو و سرمشق، کسی  رهبر و به مرد و زن گفته می 
 . ( 10، ص 1362شود، راه مستقيم و راست آمده است« )بندرریگی،  که به او مثل زده می 

کار رفته است. امام در مفهوم عام عبارت است از  امام در سخنان فقها در دو مفهوم عام و خاص به 
کم و ولی مسلمانان )والیت فقيه(، امام جماعت و امام جمعه. واژه امام در مفهوم خاص خود نزد   حا

گفته می  ک  که از سوی خداوند متعال به منصب  اماميه به دوازده نفس مقدس و پا امامت و  شود 
گناه،  والیت رسيده  اند. امام با این معنا از والیت مطلق در امور دینی و دنيوی برخوردار است و نيز از 

)مؤسسه   است.  زمين  در  خداوند  خليفه  و  حجت  او  است.  مصون  فراموشی  و  خطا  اشتباه، 
که امامت با خالف 83/ 1،  1390المعارف فقه اسالمی،  دایره  ت متفاوت است.  ( البته الزم به ذکر است 

که تنها حکومت می  کسی است  کند و رهبری اجتماعی و سياسی را برعهده دارد، اما امامت  خليفه 
که در ادامه منصب پیامبری ایجاد می  شود و امام رهبری جامعه در امور دینی و  مقامی دینی است 
اند  امام نيز بوده   ع؟ راهيم و حضرت اب   ص؟ اخروی را برعهده دارد. برخی از پیامبران مانند پیامبر اسالم 

جز نبوت را دارد. بنابر اعتقاد  به   ص؟ (. امام تمام وظایف، مقامات و اختيارات پیامبر 124)ر.ک.، بقره:  
گر امامی از دنيا برود و امام دیگری منصوب   شيعه وجود امام برای حفظ و بقای جهان ضروری است. ا

 (. 92، ص 1391د )پژوهشکده تحقيقات اسالمی،  شو نشود جهان در معرض افول و نابودی واقع می 
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 مهدی .  2-2
هدی در لغت  راه راست و مولود تازه آمده است و نام مبارک وصی دوازدهم    به   شده هدایت   معنای   به   مه

کرم  ،  1380کند، پس از آنکه پر از ظلم شده باشد. )معلوف،  است که جهان را پر از عدل می   ص؟ پیغمبر ا
اسم مفعول و به معنای هدایت شده است. مهدویت نيز از همين ریشه  ( مهدی  2265  - 2264/ 2

به   فاعلی  معنای  در   نيز  گاهی  است و مهدی مشهورترین نام آن حضرت نزد شيعه و سنی است. البته 
  ع؟ صادق   امام   از   عجالن   محمدبن   (. 386، ص 1383رود )سليميان،  می   کار به   کننده ت ی هدا   معنای 

  هدایت   اند، داده   دست   از   که   آیینی   به   را   مردم   که   اند گفته   مهدی   جهت   آن   از   را   قائم   »و   است:   کرده   نقل 
(. آنچه بیشتر در روایات آمده همان معنای نخست است. امام  383/ 2،  1413کند« )شيخ مفيد،  می 
ا سم  باره فرمود:  در این   ع؟ باقر  کتب  ستخرج التوراة و سائر  ی ، و  ی إلی أمر خف   ی هد ی ، ْلنه  ی المهد   ی »إنم 
ک   الل  که مهدی ناميده شد به جهت اینکه به امر مخفی هدایت  به ة؛  ي عز  و جل  من غار أنطا درستی 
کتاب می  کيه بیرون خواهد آورد« )جزائری،  شود. او تورات و سایر  ،  1427های الهی را از غاری در انطا

 (. 471، ص 1411؛ طوسی،  217/ 1،  1422؛ یزدی حائری،  195/ 3
ین است که لقب مهدی بیشتر درباره آن حضرت بعد از ظهور و قيام و لقب قائم  نکته جالب توجه ا 

(  387- 386، ص 1383شود. )سليميان،  بیشتر درباره آن حضرت قبل از ظهور و قيام استفاده می 
کرده است: »هدایت  که خدا او را به  شده، راهنمایی بندرریگی نيز مهدی را چنين تعریف  کسی  شده، 

ک    القاب   از   یکی   اسالمی   روایات   (. در اصطالح 631، ص 1362رده است« )بندرریگی،  راه حق هدایت 
  را   پس از ظهور زمين   سرانجام   که   است   ؟جع؟ دوازدهم   امام   لقب   شيعی،   باورهای   در   و   اسالمی   منجی 

  خود   خاندان   از   ؟جع؟ مهدی   نام   به   منجی   ظهور   درباره   ص؟ پیامبر   که   آنجا   از .  کند می   پر   داد   و   عدل   از 
رحلت   پس   روزهای   واپسين   از   مسلمانان   بود   داده   وعده    ؟جع؟ مهدی   ظهور   منتظر   ص؟ پیامبر   از 
  قيام  رهبران  برای  مهدی  لقب  انتخاب  با  عباس بنی  و  زیدیان   اسالمی مانند  های گروه   از  برخی  . بودند 

کم   دستگاه   عليه   خود    مهدی   به   معتقد   های توده   ظلم،   بردن ازبین   و   عدالت   برپایی   ادعای   با   و   حا
  برخی   براساس .  کردند می   استفاده   خود   حکومت   تثبيت   برای   آن   از   و   خود جلب   به   را   ؟جع؟ موعود 
.  است   رفته می   کار به   بزرگان   برای   نيز   بزرگداشت   باب   از   اسالم   صدر   در   ؟جع؟ مهدی   لقب   ها گزارش 
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  عنوان   به   آن   اعتقادی   کاربرد   در   را   ؟جع؟ مهدی   که   کسی   نخستين   هستند   مدعی   محققان   برخی 
 حميری است.   حيسوء   بن ماته   بن کعب   ابواسحاق   کار برد به   منجی 

 شیعه .  3-2
که علی  را خليفه بالفصل    ع؟ بن ابی طالب شيعه در لغت به معنای فرقه خاصی از مسلمين است 

(. همچنين در  1018/ 1،  1380سوره مائده )معلوف،   67تعالی در آیه  دانند بنا به امر حق می   ص؟ پیغمبر 
معنای شيعه آمده است: »پیروان و یاران انسان جمع آن شيع و اشياع است. همچنين به معنای فرقه  
گروه نيز آمده است و مفرد و جمع و مذکر و مؤنث در آن یکسان است و کلمه شيعه را بیشتر به پیروان   و 

گویند به   ع؟ امام علی  (. برای  296، ص 1362که اسم آنها شده است« )بندرریگی،  طوری و خاندانش 
را شيعه    ع؟ طالب بن ابی سوره بینه پیروان علی   7بود که پس از نزول آیه    ص؟ نخستين بار پیامبر اسالم 

(.  722/ 5،  1374خواند و فرمود: »تو و شيعيانت روز قيامت رستگار خواهيد بود« )حسينی بحرانی،  
در  در   شخص   ک ی   اور ی   و   رو ی پ   معنای   به   لغت   شيعه  که می   گفته   کسانی   به   اصطالح   است.    شود 

،  1404دارند )احمدبن فارس،   دوست  را  او  د ال و او  ع؟ علی  حضرت  و  فرد هستند  ک ی   از   کننده ت ي تبع 
3 /235 .) 

اند که از آن ميان، شيعه اماميه یا اثنی عشریه یا شيعه جعفری  هایی انشعاب یافته شيعيان به فرقه 
که   معتقدند  اماميه  شيعيان  هستند.  علی به   ص؟ پیامبر بیشتر  طالب صراحت،  ابی  یازده    ع؟ بن  و 

گانه بر مسلمانان به  های شيعی، امامان دوازده فرزند او را خلفای خویش خوانده است. بنابر آموزه 
به الهام الهی و علم لدنی و    ؟مهع؟ در امور دین و دنيا والیت دارند. امامان معصوم   ص؟ نيابت از پیامبر 

سر  اند و دوازدهمين تن از آنان زنده است و در غيبت به ها تمایز یافته ر انسان منزلتی آسمانی از دیگ 
،  1391کند )پژوهشکده تحقيقات اسالمی،  کند و جهان را سرشار از عدالت می برد و روزی ظهور می می 
اند. نظریه مشهور آن  (. متکلمان شيعه اماميه درباره شمار اصول دین به اختالف افتاده 317- 316ص 

که اصول دین سه اصل است: توحيد، نبوت و معاد و دو اصل عدل و امامت اصول مذهب   است 
هستند. ایمان به سه اصل نخست، شرط مسلمانی است و ایمان به دو اصل بعدی شرط ورود به  
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و امامان معصوم پس از او،    ع؟ (. والیت امام علی 285/ 9،  1373مذهب است )موسوی بجنوردی،  
ت از باورهای بنيادی شيعه اماميه است. فقه شيعه اماميه بر چهار منبع استوار  عصمت، بداء و رجع 

هایی به خود یافته است، اما  ، سنت، عقل و اجماع. شيعه اماميه نيز در طول تاریخ فرقه قرآن است: 
ر  اند پیروان زیادی برای خود بیابند و بدین سبب دوام نيافتند و مورد توجه قرا ها نتوانسته این فرقه 

(. حقيقت شيعه به عنوان یکی از دو فرقه اصلی اسالمی  274/ 4،  1373نگرفتند )موسوی بجنوردی، 
های مختلف مبتنی است. مهمترین و آغازین وجه تمایز آن  بینی و ایدئولوژی خاصی در حوزه بر جهان 

عه در  و اوالد آن حضرت است. البته شي   ع؟ از اهل سنت مسئله انحصار حقانيت امامت در امام علی 
علی  امام  افضليت  که  عام  سه   ع؟ معنای  خلفای  فرقه بر  باشد  و  گانه  کيسانيه  زیدیه،  مانند  هایی 

 (. 211، ص 1390شود )محمدی،  اسماعيليه را شامل می 

   ظهور .  4-2
  ( ظهور اسم 346، ص 1362ظهور در لغت جمع ظهر و به معنای رو، سطح و ظاهر است. )بندرریگی،  

(. نکته مهم در ظهور،  1208/ 2،  1380ظاهرنما و نمود است )معلوف،    به معنای صورت   عربی   مصدر 
  ؟جع؟ بودن آن به غيبت است، اما در اصطالح مهدویت، مقصود، ظاهرشدن حضرت مهدی مسبوق 

پنهان  از  )سليميان،  پس  است  جهانی  عدل  حکومت  برپایی  و  قيام  برای  طوالنی  ،  1383زیستن 
است    دارشدن ی پد   شدن و ان ی شدن، آشکاراشدن، نما (. ظهور به معنای ظاهرشدن، آشکار 267ص 

  ؟جع؟ مهدی   امام   ظاهرشدن   ا ی به معنای آشکار    ز ي حاضر ن   ق ي در تحق   ، ذیل واژه ظهور(. 1389)عميد،  
 آمده است.   بت ي غ   پرده   از 

 آخرالزمان .  5-2
آخرالزمان اصطالحی است در فرهنگ ادیان بزرگ دنيا به معنای آخرین دوران حيات بشر و قبل از  

کرم  تا وقوع قيامت را    ص؟ برپایی قيامت. در فرهنگ اسالمی نيز آخرالزمان هم دوران نبوت پیامبر ا
ای از مفسران و  را. در دوران معاصر عده  ع؟ شود و هم دوران غيبت و ظهور مهدی موعود شامل می 

د  متفکران مسلمان مانند مرحوم عالمه طباطبایی، استاد شهيد مرتضی مطهری، سيد قطب، محم 
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کریم رشيدرضا، شهيد سيد محمدباقر صدر و ... با اتکا به آیاتی از   ؛ صافات:  105؛ انبيا:  138)اعراف:    قرآن 
رواشدن نيکوکاران زمين )وراثت صالحان( و پیروزی حق  ( استخالف انسان در زمين، فرمان 172و 171

ک  اند و آیات و روایات  رده بر باطل را باوجود جوالن دائمی باطل به عنوان سرنوشت آینده بشر مطرح 
دانند. به اعتقاد ایشان آخرالزمان عبارت  مربوط به تحوالت آخرالزمان را بیانگر نوعی فلسفه تاریخ می 

که  است از دوران شکوفایی تکامل اجتماعی و طبيعی نوع انسان. چنين آینده  ای امری است محتوم 
ل و دلسرد به حوادث واقعه بنگرند بلکه با حالتی  مسلمانان باید انتظار آن را داشته باشند و نباید منفع 

از اميد،   باید سرشار  گاه از تحقق اهداف تاریخی انتظار  پرنشاط و خواهان صالح جامعه اسالمی و آ
معينی    آمادگی و کوشش درخور این انتظار مقدس باشند. در چارچوب این برداشت، آخرالزمان قطعه 

که او باید   در آن، حرکت تکاملی تدریجی خود را تا تحقق وعده الهی ادامه  از تاریخ نوع انسان است 
کتاب  دهد. درحالی  کتب علمای متقدم مانند  کتاب  الدین  کمال که در  شيخ    الغيبه شيخ صدوق و 

که در آخرین بخش   طوسی چنين تفسيری از تاریخ نيست و تحوالت آخرالزمان امری است غير عادی 
،  1388ای،  شود )تونه و به تحوالت قبلی جامعه انسانی مربوط نمی   شود از زندگی نوع انسان واقع می 

 (. 35- 34ص 

  جع؟ مهدی   از ظهور امام ختالفات شیعیان قبل  ا انواع  .  3

کشور وجود اختالف و تفرقه است. هيچ چيز برای شکست و    تفاق و ا بدترین  حادثه برای یک ملت و 
به  .  اختالف و چنددستگی بین مردم و اعضای آن نيست ثرتر و ویرانگرتر از  ؤ ماندگی یک جامعه م عقب 

کيد  أ اسالم بر تشکيل امت واحده در پرتو اعتقاد به خدای واحد، دین واحد و کتاب واحد ت   ن دليل همي 
نيز  آن  اصلی  راهبرد  و  است   دارد  جامعه  آحاد  بین  همدلی  و  که  ویژه  به   انسجام  شيعی  جامعه 

هایی در عصر نزدیک  اختالف   ، روایات   براساس هدویت است.  محوری و م والیت   ، بخش اصلی آن هویت 
که یا از مدتی ر  ظهور و د  به  گرفته  آستانه ظهور وجود دارد  یا   اند و تا زمان ظهور امتداد دارند قبل شکل 

شکل  است آغاز  ظهور  آستانه  در  آنها  اختالف .  گيری  این  و مهمترین  اعتقادی  اختالف  ف  ختال ا  ها 
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گاهی از  تا   کند ها و اختالفات کمک می دانستن این فتنه .  است   شيعيان   ميان   در   ظاهری  آنها بتوان    با آ
کمتر آسيب دید   از   . گزند آنها 

  ت ظاهری اختالفا .  1- 3
کنون در   ص؟ ز رحلت رسول خدا ا   بعد   اختالفات   ته این دس    اصلی   مسئله .  دارد   وجود   اسالمی   جامعه   تا

امام    بین   شدید   اختالفات   وجود   بر   مبنی   احادیث   پیشگویی   آور، شگفت   و  ظهور  از  قبل  شيعيان 
این اختالفات در زمان غيبت    ، روایات   براساس و تضعيف موقعيت جامعه منتظر است.    ؟جع؟ زمان 

در    رود. می   ن از ميا   ؟جع؟ امام زمان  یابد و پس از ظهور توسط زمان ظهور ادامه می  گيرد و تا شکل می 
اله  » : اختالفات اشاره شده است  این  به  معتبر  روایت  با چندین  عه ي کتب روایی ش  ْغِلبه قه اِن ْبِن ته به

ه
ْن أ عه

الِل  ْبِد  عه ُبو 
ه

أ اله  ِت   )ع( قه عه قه وه ا  ذه إِ ْنته 
ه

أ ْيفه  ُجْحِرهه    که ُة  ي ه اْلحه ِرُز 
ْ

أ ته ا  مه که اْلِعْلُم  ِرُز 
ْ

أ يه فه ْیِن  ْسِجده اْلمه ْینه  به ُة  ْطشه اْلبه
ْعُضُهْم  ی به م ه ُة وه سه يعه ِت الش ِ فه له اْخته ْعُضُه وه له به فه اِبینه وه ته ذ ه که ْعضا   ا ِعْنده     به که مه ا ْعٍض ُقْلُت ُجِعْلُت ِفده ِفی ُوُجوِه به

اله  قه فه ْيٍر  ِمْن خه ِلکه  ثا   ذه اله ثه ِلکه  ذه امام صادق بان ا ؛  ِعْنده  از  که فرمو  روایت   ع؟ بن تغلب  گونه  چ   : د کرده 
که مار به آشيانه خود  و آن  د بده  ميان دو مسجد )مکه و مدینه( جنگ رخ  که ی خواهی بود زمان  گونه 

گوشه  برد علم و پناه می  کرده   ای خزیده و نهان خواهد شد و دانش به  شيعيان با یکدیگر اختالف پیدا 
کرده و برخی به   عضی ب  و   . صورت بعضی دیگر آب دهان خواهند انداخت  دیگری را دروغگو خطاب 

کردم: فدایت شوم آیا آن زمان از خير خبری  زمان   سه بار فرمود: بلکه خير کامل آن   ؟ خواهد بود ن  عرض 
  نيز   ری حدیث دیگ   (. 340/ 1،  1407  ، کلينی د« ) قيام خواهد فرمو  ؟جع؟ زیرا حضرت مهدی   ؛ خواهد بود 

که   آمده   ز ظهور اختالفات شيعيان قبل ا  درباره   ع؟ صادق   امام   از    بعضی   از   : »بعضی فرماید  ی م   است 
کرد و گر را لع ی بعضی د   ، بعضی   و  کرد تف خواهند    گر ی د  ان و  ی گو گر را دروغ ی بعضی د   ، بعضی  ن خواهند 

   (. 309، ص 1387غفاری،  )   ناميد«   واهند پردازان خ دروغ 

 اختالفات عقیدتی .  2- 3

شيطان این  کنندگی آنها روشن نيست حتی  گمراه   که   ای گونه به   دارند   خاصی   ها ویژگی این اختالف 
که بسياری از شيعيان ای می گونه برای اهل ایمان به اختالفات را   بدون اینکه متوجه شوند ایمان    آراید 



 
   

 

69 

دی 
م مه

 اما
هور

ز ظ
بل ا

ن ق
یعیا

ت ش
ضعی

و
 ؟جع؟

 

که تا قبل از ظهور مجموع این روایات نشان می .  دهند خود را از دست می    ؟جع؟ حضرت حجت   دهد 
 تقادات خود برگردند البته شود بسياری از اع که باعث می  رسد اختالفات اعتقادی فراوانی به شيعه می 

پس    ، مانند تا ظهور محقق شود بر همان حالت می   یابند، اما بسياری برخی حالت ایمانی خود را بازمی 
کتب روایی شيعه  بزرگانی در    . د ن یاب می  ادامه   اما تا عصر ظهور   ، ها مربوط به عصر غيبت هستند این فتنه 

که کرده   ره شا ا   ت ختالفا ا   این   به   معتبر  روایت   چندین   با  آ   اند  نيامده از    نامی   نها در    اما به است،    ظهور 
مضمونی این روایات با روایات   . با توجه به وحدت اند کرده دین اشاره    در   تمحيص و تغيیرات مکرر 

گر   از ن آنها را نيز  توا می گفته  پیش  کرم  فت. روایات این بخش در نظر   22 در جلد   ص؟ حدیثی از پیامبر ا
:  است  شده   نقل   سنت اهل    و   شيعه   از .  است   ده اسالم آم  درباره روزگار غربت   4٥3  صفحه   بحاراالنوار 

که دین خدا تکه .  شوند می  گر خوانده های بزرگ، حيله شخصيت »   تکه خواهد روزگاری خواهد آمد 
 های بزرگ در نزد آنها شخصيت   . آنان سنت باشد  شد. سنت من در نزد آنان بدعت و بدعت در نزد 

مؤمن در  .  نزد مردم، باشخصيت و وزین خوانده شوند  گر در شوند و اشخاص حيله گر خوانده می حيله 
آنان حقير و بی  می نزد  آنها محترم و ارجمند باشد  شود و مقدار  و   . فاسق به پیش  پليد  کودکانشان 

ک و بی بی  ادب و زنانشان گستاخ و بی  خواری و اعتماد به آنان   بردن به آنها پناه .  وند حيا ش شرم و بی با
 «. بیچارگی و ننگ است  کردن و مایه تن   آنها نمودن، جامه درویشی به  ت و درخواست چيزی از ل ذ 

ا  شيعيان برای  و فتنه   ظهور   از   طالع  است   مختلف   های اختالف   ها  الزم   روایات   اعتقادی 
گریبان اختالف درباره  )   را   ؟مهع؟ معصومين  که  آنها می گ هایی  ایمان قوی  هيچ  ، شود ير همه  کس چه 

گاهی با این   ر داد انتشا   از آنها در امان نخواهد بود(  داشته باشد و چه ضعيف  تا شيعيان با آمادگی و آ
ِع .  کنند ها برخورد  فتنه  ِد ْبِن سه م ه ُد ْبُن ُمحه ْحمه

ه
ا أ نه ره ْخبه

ه
أ لِ ي »وه  ا عه نه ثه د ه اله حه ِن الت ه   ی ٍد قه سه اله    ی ُملِ ي ْبُن اْلحه قه

ِن  سه ا اْلحه ُد اْبنه ْحمه
ه

ٌد وه أ م ه ا ُمحه نه ثه د ه بِ   1حه
ه

ْن أ ةه ْبِن مه ی عه به ْعله ْن ثه ا عه بِ ي ِهمه
ه

ْن أ انه ْبِن ِم   ی ُموٍن عه ْن ِعْمره ٍس عه ْهمه ٍم  ي که ثه
ِم 

ه
اله أ اله قه ةه قه ْمره اِلِك ْبِن ضه ْن مه اِلكه ی   ع؟ نه ي ُر اْلُمْؤِمنِ ي عه که   ا مه ةه  ْمره ِت الش ِ ي ْبنه ضه فه له ا اْخته ذه ْنته إِ

ه
ا وه  ي فه أ ذه که ُة هه عه

 
 

د و  1 مة مؤلف الکتاب ص  . محم   . 25أحمد، هما ابنا الحسن بن علي  بن فضال یروى عنهما أخوهما علي  بن الحسن و تقدم ذکرهم في مقد 
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كه  ب ه ُه  شه اِبعه صه
ه

ا فِ  أ هه ْعضه له به ْدخه
ه

ُقْلُت  ی وه أ ْعٍض فه ِم ی به
ه

ِلكه ِمْن خه ي ره اْلُمْؤِمنِ ي ا أ ا ِعْنده ذه اله اْلخه ي نه مه ُه ِعْنده  ي ٍر قه ُکل ُ ُر 
ِلكه   ِلكه  ی ذه اِلُك ِعْنده ذه ا فه ی ا مه اِئُمنه ْبِع ي ُقوُم قه ُم سه ِ د  ُجال   ي قه ُسوِلِه ی نه ره ی ره له ی الِل وه عه له ْقُتُلُهْم ُثم ه  ي فه   ص؟ ْکِذُبونه عه

اِحٍد« ی  ْمٍر وه
ه

ی أ له ُعُهُم الُل عه  (. 206، ص 1387نب،  ی ز   ی )ابن اب   ْجمه
ضم مالک  می   ع؟ ن مني ؤ اميرالم  از   مضمون   این   به   روایتی   ره بن  اميرالم نقل  که    ع؟ منين ؤ کند 

مالک  »ای  ضمر فرمود:  این  چگونه   ه بن  شيعيان  که  وقتی  بود  می خواهی  اختالف  و  گونه  کنند 
کردم: ای اميرم  دو پنجه مبارکشان را درهم   )ع( حضرت  خيری وجود   منان! آن زمان هيچ ؤ کرد. عرض 

کند، هفتاد  ما قيام می  است. ای مالک آن موقع قائم خير در آن زمان   تمام :  فرمود   )ع( ندارد. امام علی 
  را بر یک امر امام متحد   خداوند شيعيان   کشد و سپس بندند، می پیامبرش دروغ می  نفر را که به خدا و 

 . « کند می 
  شدیدی   هشدار   و   ؟جع؟ مهدی قبل از ظهور امام   شيعه   این روایات پیشگویی عجيبی از وضعيت 

که مبادا در دام ای ها آن  به  کوبن ست   با تمام   ؟جع؟ باشيد و منتظران واقعی امام زمان  ده ن اختالفات 
  ؟جع؟ مهدی   خود را از هر لحاظ آماده یاری امام  خود را از این مهلکه و فتنه بیرون بکشند و   ، وجود 

که  طلبان و مدعيان انتظار و والیت کنند. در بین حق   هم هميشه افراد ضعيف و دنياپرست هستند 
 ف آنها شود. نباید وارد بازی سخي   کسی شوند و  می  ها ها و دشمنی اختالفات و خصومت ب ایجاد  ب س 

   گران نه انواع فت .  4
که  رو بوده های بزرگی روبه لش رشد خود همواره با چا به مسير رو   ر د  ادیان   ویژه تاریخ به   بشر   تاریخ  اند 

تحریف و  ست.  ... ا   های نادرست و برداشت  ها، سوءاستفاده   ها، انحراف   ها، انواع تحریف  مهمترین آنها 
و انحراف از صراط   های سترگ آن حقایق و آرمان   تا تحریف در  داشت الهی ر انحراف از اصل این باو 

کاذب از این ای با بهره تاریخ اسالمی عده  مستقيم مهدویت. در ادوار  باور و معرفی خویش به   مندی 
امام   عنوان موعود آخرالزمان  با  طلبانه  سياسی و حق  انحرافاتی در تحرکات   ؟جع؟ مهدی یا مرتبط 

کرده  گری  فراتر  ، چند دهه اخير تالش برای انحراف این باور  در . اند جامعه ایجاد  ای در  های عده از اغوا
گرفت به  آفرینی عوامل بیگانه رنگ دیگری به داد و با نقش  درون جامعه اسالمی رخ  که  گونه خود  ای 
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که درباره موعود و مهدویت پدید انحرا  در ميان باورهای  نقش تشکيالتی و سازمانی   است   آمده   فی 
و  و غربیت  عوامل استعمار  تفکرات مدرنيته  نيز سایه  و  مشهود است. دالیل و شواهد   صهيونيسم 

 سبب تاریخ این باور استوار دارد که به  ای به درازای است که انحراف از مهدویت دیرینه  تاریخی گواه آن 
گروه عواملی سرب   . داده است  های منحرفی را شکل رآورده و 

 ن مدعیان دروغی .  1- 4
خطر دشمنان   از   کمتر   جامعه   برای   آنها   خطر   که   هستند  ای از خواص و مدعيان انقالب و والیت عده 

که این فتنه  ترین مسئله تلخ  . خارجی نيست  کسانی به این است  آید و یا خواهد  می  وجود ها از سوی 
که تظاهر به   که سخن از دجال به ميان   کنند. ی والیت و انقالب و خيرخواهی م  اسالم و آمد  هنگامی 

.  شود چشمی می ها متوجه شخص معين یک ذهن  یک سابقه ذهنی عاميانه فقط   براساس آید  می 
و    کار فریب  گر و پرمکر و کلی برای افراد پرتزویر و حيله  دجال منحصر به یک فرد نيست بلکه عنوانی است 

سر راه هر   کنند و بر ای استفاده می دنبال خود از هر وسيله  ه های مردم ب که برای کشيدن توده باز  حقه 
که در ابعاد مختلف انقالب سازنده  در  (  148ص ،  1389  ، )رجایی   . شوند ظاهر می   ، گيرد صورت می  ای 

که دجال می »شنيده   آمده است:   7  و   6، جمله  1رساله دوم یوحنا باب   جاالن بسيار  د  آید الحال هم اید 
کرد این آنچه را نمی د.  کن کيد می أ ت   ها تعداد دجال به  این عبارت نيز  .  « اند ظاهر شده   توان در آن تردید 

که هنگام فراهم  که هر جامعه  های انقالب در شدن زمينه است  که باشد افراد فریبکاری  پاسدار   ای 
های فکری و  زمينه  برداری از هره نگهداری وضع موجود و ب  برای   هستند و   های فاسد و فرسوده نظام 

زنند و حتی شعارهای  می  گری نادرست خود دست به تزویر و حيله  اجتماعی مردم به نفع اهداف 
اینها دجاالنی هستند  .  راستين است  ترین موانع راه اصالح و انقالب یکی از بزرگ  و این   دهند انقالب می 

آنها   که همه پیامبران، امت  از  را  آنها هشدار  نقشه  برحذر داشتند و نسبت به خویش  های فریبنده 
 های فکری زمينه چه  عظيم و وسيع و راستين هر  انقالب   آن   و   ؟جع؟ مهدی   امام   از ظهور پیش    ند. داد 

که یکی بعد از دیگری  شود می  تر و روانی و اجتماعی در سطح جهانی آماده  ظهور   فعاليت این دجاالن 
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  ه ب   مکر حيله و   و به هزار   کنند های انقالبی وقفه ایجاد  زمينه  پیشرفت   یابد تا در کنند افزایش می می 
که یک دجال بزرگ در رأس . ا افکار دست زنند   کردن منحرف   . همه آنها باشد  لبته هيچ مانعی ندارد 

 غالیان .  2- 4
که بعضی از مردم رهبران زیرک غالت می   کنند و به این می تر را زودتر قبول  های بزرگ دروغ  دانستند 

که هرچه ادعا بزرگ  که  تر باشد نکته واقف بودند  کرد. این بود  ادعای   پیروان بیشتری جذب خواهند 
کردند تا طرفداران  کنند  الوهيت ائمه را مطرح  که از   ؟مهع؟ ئمه معصوم . ا بیشتری پیدا   و بزرگان تشيع 

مخالفت   گاهی کامل داشتند به مبارزه و جامعه اسالمی آ  کيد و مکر رهبران شياد غالت و خطر آنان برای 
کامل آنان را   ها با آن    ( 4٥ص ،  1389  ، بویراحمدی کردند. ) از اطراف خود طرد می  پرداختند و با جدیت 

شکل  روند  فرقه بررسی  برخی  غالت گيری  دارد.   های  آنان  رهبران  شيطنت  و  شيادی  از  نشان 
که خودخواهی جویان قدرت شبهه  گسترده،   های تند پرست  کننده  افکار و اوصاف رکيک و مشمئز و 
و ادعای   انداختن جریانی غلوآميز راه با به   د حيوانی خو  در راه رسيدن به مطامع دنيوی و شهوات   دارند 

کمال   کردند می معرفی    ها خود را نماینده آن   پیشوایان دینی  نام نمادهای مذهبی همچون الوهيت به  و 
بن  ه ابوالخطاب، مغير  ی و شخصيت رهبران غالت مانند گ سی زند با برر .  استفاده را به عمل آوردند   سوء 

که برای رسيدن به   ها آن  که   شود مشخص می ...    سعيد و  جاه و مال و منال   افراد زیرک و سياس بودند 
کردند و با بهانه  هایی بندی برای خود دسته  خود را پیامبر و منصوب از   ؟مهع؟ کردن الوهيت ائمه ایجاد 

را به    ها آن   کردند، استفاده    سوء  دل احساسات مردم ساده   و به این ترتيب از   کردند   معرفی  طرف آنان 
کشاندند و  شدند تا اینکه باْلخره حساسيت   های این حرکت خود برخوردار چند روزی از بهره  بیراهه 

کت رسيدند  حکومت را  تر  عالی  های بسيار واال و دیدگاهی زدن از آرمان نان با دم . آ برانگيختند و به هال
کيفيت بر تأثيرگذاری خود  و با   دارند   آوردن نفوذ بیشتر دست ه سعی در ب  کميت و    افزودند می  غلو در 

 (. 44، ص 1389)بویر احمدی،  
  های تالش   نها با ای  دارد.   ادامه   ؟جع؟ مهدی زمان امام   تا   و   د شروع ش   ص؟ مسئله غلو از زمان پیامبر 

رسانی به سالمت  آسيب  فراوان مالی و سياسی سعی در تخریب عقاید و  های گروهی و حمایت   و   فردی 
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  و  تشویق  با  طرفی  از  دهند.  فریب  را  ؟جع؟ مهدی  امام  منتظران  واهند خ می  فرهنگ شيعی را دارند و 
گرایان و نواصب و  تحریک و تجهيز سلفی  غلو آنان و از طرف دیگر با   کردن برجسته  و   حق   اهل   ترغيب 

 . آورند وجود می ه جبران را ب  فجایع و مصائب غير قابل ها  رودررو قراردادن آن 

 شیعیان   های ش انواع آزمای .  5

شدن بسياری از مردم  د هاست و عرصه مردو ها و سرگردانی سختی  ، امتحانات   ، آخرالزمان دوران غيبت 
  د ترین حالت خو مطلوب  است که در بهترین و ترین داستان تاریخ تشيع  تلخ  این   . ویژه خواص است ه ب 

که ب  بارترین حوادث و رویدادهایی بدترین و فاجعه  کننده باید تجربه  گرفتارشدن در  ه باشد  شدت از 
گاهی  و   اند آنها نهی شده   .  های الزم نسبت به آنها داده شده است آ

 مادی   های ش آزمای .  1- 5

امام مهدی  غيبت  نيز دارای  وجود دارد به  پیامبران   هایی به سایر شباهت   ؟جع؟ در  آنها  ویژه آنکه 
کرده    طورکه با غيبت پیامبران، امت بودند. خداوند همان مدت  طوالنی   یا   کوتاه   غيبت  آنان را آزمایش 
را  خواهد امت اسالم می   ، است  برابری طول غيبت خاتم ی  بیازماید و شاید این  با غيبت   االوصيا نيز 

که می مجموع پیامبران برای این   .  تر از آزمون آنها بیازماید هایی سخت امت را با آزمایش  خواهد باشد 
که مؤمنان در دو دست می از روایات مختلف به    و   گرفتار آزمایش مادی نيز خواهند شد   غيبت  ره آید 

 شد.   خواهند   موفق   کنند می   صبر   آزمایش   که در این   سانی ک 
ِد   ی وه فِ »    ِد ْبِن  ی حه م ه ْبِدالِل ِث ُمحه ا عه به

ه
ِمْعُت أ اله سه ى ِمنه الِل ُقْلُت    ُقوُل ی   ع؟ ُمْسِلٍم قه ْلوه اِئِم به امه اْلقه ن ه ُقد ه إِ

ُکْم ِبشه  ن ه ْبُلوه نه  وه له
ه

أ ره قه اكه فه ا ُهوه ُجِعْلت ِفده راِت ی مه مه ْنُفِس وه الث ه
ه
ْمواِل وه اْْل

ه
ْقٍص ِمنه اْْل ْوِف وه اْلُجوِع وه نه وه    ٍء ِمنه اْلخه

اِبرِ  ِر الص ه ش ِ ِن   نه ی به ْوُف ِمْن ُمُلوِك به اله اْلخه اِد    ی ُثم ه قه سه که اِل ِمْن  ْموه
ه
ْقٌص ِمنه اْْل اِر وه نه ْسعه

ه
ِء اْْل اله ٍن وه اْلُجوُع ِمْن غه ُفاله

ْضِل فِ  ِة اْلفه اِت وه ِقل ه اره جه رِ ي الت ِ ْوِت الذ ه ْنُفِس ِباْلمه
ه
ْقُص اْْل ا وه نه ْقُص الث ه ی هه ِة ره ِع وه نه اِت ِبِقل ه ره ِة  ی مه که ره ِة به ِع وه ِقل ه ْر ِع الز ه

اله  اِر ُثم ه قه مه اِبرِ  الث ِ ِر الص ه ش ِ ْعِج  نه ی وه به ِلكه ِبته اِئِم ي ِعْنده ذه   قبل : فرماید می  ع؟ امام صادق  ؛ ؟جع؟ ِل ُخُروِج اْلقه
  و  گرسنگی  و  ترس  آزماییم. می  را هرآینه  شما . است  آزمایشی   خدا  جانب  از  ؟جع؟ ی هد م  امام  از ظهور 

  کاهش  و   ها نرخ   گرانی   واسطه فرمود: به   امام   صبرکنندگان.   به   مژده   ثمرات و   ها و جان   و   ها کاهش مال 
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  و   سریع   و   عمومی   های مرگ   ها به جان   اهش ک  کمی سود و   ر و ا کسادی وضع تجارت و باز   وسيله به   مال 
ن  در آ   به صبرکنندگان   مژده :  فرمود   ها. سپس ميوه   برکتی بی   و   زراعت   و   غله   کمی   به محصول   کاهش 
 که   است   ده روایت آم   ع؟ نيز از آن حضرت   کند.   خروج   ؟جع؟ قائم   حضرت   زودی به   به اینکه   هنگام 
نخل   در   خرما   و   شود   فاسد   ها ميوه   که سال پرآبی است    ؟جع؟ مهدی   امام   همانا پیش از ظهور   فرمود: 

  ؛ 462/ 2،  1381؛ اربلی،  378- 377/ 2،  1413،  د ي )مف شک و تردید در این امر نيست«.    پس   گردد،   اه تب 
 ( 371/ ٥،  142٥  حرعاملی، 

ْن ُمْنِذٍر اْلُخوزِ ی زِ ی ُن ْبُن ي اْلُحسه ها آمده است: » آزمایش   این   ره روایات دیگر نيز دربا در   بِ   ی ده عه
ه

ْن أ   ی عه
ْبِدالِل  ِمْعُتُه  ع؟ عه اله سه ْبله قِ ی   ُقوُل ی قه اُس قه ُر الن ه اِئِم  اِم ي ْزجه اِص  ؟جع؟ اْلقه عه ْن مه ُر فِ  ِهْم ي عه ْظهه اٍر ته اِء   ی ِبنه مه الس ه

ْسٍف  اءه وه خه مه ُل الس ه ل ِ ٍة ُتجه اٍء    وه ُحْمره نه ا وه فه اِب ُدوِرهه ره ا وه خه ُك ِبهه اٍء ُتْسفه ِة وه ِدمه ْصره ِد اْلبه له ْسٍف ِببه اده وه خه ْغده ُع  ی ِببه قه
ْهِل   ی فِ 

ه
ا وه ُشُموِل أ ْهِلهه

ه
ْوٌف اله  اْلِعره   أ ار ی اِق خه ره ُه قه عه ُهْم مه   ع؟ صادق   امام   از   شنيدم :  گوید   جوزی   ؛ منزر ُکوُن له

دست کشند    معصيت   از   شود   گفته   آنچه   وسيله به   ؟جع؟ مهدی   امام   از ظهور   پیش   مردم فرمود:  می   که 
گيرد و   آسمان  صفحه  که  قرمزی   به  پدیدآید،  آسمان   در  که  آتشی   به  بغداد و  زمينی در   فرورفتن  به  را فرا

ترس عمومی مردم عراق   گرفتن   و به   آنجا   مردم   نابودی   ها و نه و خرابی خا  خونریزی   به   و   ره زمينی در بص 
 ( 378/ 2،  1413د،  ي )مف   باشند«.   ته نداش  آرام   که طوری به را  

 عقیدتی   های آزمایش .  2- 5
فتنه  آزمایش اعتقادی آن دسته از  از  که ابتال  ها و مراد  مؤمنين و حتی   باعث تضعيف ایمان   هاست 

ادامه    ؟جع؟ حجت  شود و تا زمان ظهور حضرت می برعکس  کفر و   تغيیرات مکرر از حالت ایمان به 
وایاتی از طریق  ت. ر گذاری براساس نتيجه اس ها نام قسم از فتنه  گذاری این پس مبنای نام   ، یابد می 

که  این روایات بیشتر به  .  د کر ا از آن برداشت  توان همين نوع فتنه ر می  منابع شيعی نقل شده است 
ک  اشاره   هایی ها و ابتال فتنه  که باعث پا   د. شو واقعی از غير آنها می  داران شدن و جداشدن دین دارد 
ها  ص شوند و خال ل می غربا   شيعيان   ؟جع؟ ی مهد  از ظهور امام   : »قبل فرماید می   ع؟ صادق  مام ا 

ِسبه   : رماید ف ی م   ع؟ امام رضا (  309، ص 1387  غفاری، . ) شوند« می   جدا   ها ص و ناخال  حه
ه

ن    »الم أ
ه

اُس أ الن ه
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ن  ی 
ه

ُکوا أ ا وه ُهْم اله ی ْتره ن ه امه ؛ ی ُقوُلوا ءه ُنونه   ، م ی ا مان آورده ی گفتند ما ا  نکه ی ا ه  ن پنداشتند که تنها ب ي ا مردم چن ی آ   ْفته
م  ا ی رها  بر  و  ه  ن ی شوند  آزما ي دعوى  شد ی چ  نخواهند  ر ش  می «.  فرمود:  اوی  مرا  سپس  فتنه  » گوید 

فدا  عرض   ؟ ست ي چ  ب ی کردم:  شوم  از ه  ت  است  عبارت  فتنه  ما  د  نظر  در  گرفتار   . ن ی گرفتارى    فرمود: 
طورکه طال  شوند همان ی خالص م  رمود: سپس ف  ، شود ش می ی که طال در بوته آزما ر طو شوند همان ی م 

می  ص 1387)غفاری،  «  شود خالص  م ؛  311،  امام    (. 130/ 1،  1426  انجی، ي احمدى  ظهور  از  قبل 
که در بازی وجود می اعتقادی فراوانی به  های شبهات و هجمه  ؟جع؟ زمان    جریانات سياسی  ها و آید 

مسائل سياسی یکی از   های اعتقادی با این آميختگی شبهات و سختی  و   شود تر می تر و تيره پیچيده 
که باید جلوی    مشکالت جدی جامعه  گرفت و خطرات و آ است  مجموع    . کرد کن  را ریشه   آن آفات   ن را 

که تا قبل از این روایات نشان می  فراوانی به   های اعتقادی زمایش آ   ؟جع؟ ظهور حضرت حجت  دهد 
که باعث می شيعه می  اعتقادات خود برگردند البته برخی  شود رسد  حالت ایمانی    دوباره  بسياری از 

بازمی  را  اما خود  بر همان حالت می  یابند،  تا ظهو بسياری  آزمایش   ، شود  ر محقق مانند  ها  پس این 
 . یابند می   ادامه   ظهور   عصر   تا   اما   هستند،   ؟جع؟ مهدی امام   ز ظهور مربوط به قبل ا 

 وظایف علما  .  6
بست  مردم  علما   به   كامل   گی اصالح  و  دانشمندان  دارد ی  اصالح  امور ی ز   ؛ جامعه  را    ی مذهب  را  مردم 

ماد  دانشمندان و علما برعهده دارند  امور  گر ا است.  جامعه به دست حکام    ی و زمام  گروه  ی ا ن دو 
گر ا  ی ا ي ن و دن ی سته باشند امور د ی شا  قرار    ی ت نامطلوب ي وضع  ن دو قشر در ی مردم اصالح خواهد شد و ا

کشيده می   به   بشری   عه جام  ی ا ي ن و دن ی امور د   رند ي گ   . شود تباهی 

   وظایف عقیدتی .  1- 6
وظا   یکی    معرفت   باالبردن   و   جامعه   به   ؟جع؟ مهدی  حضرت   شناساندن   دین   عالمان   مهم ف  ی از 

«.  ة  جاهليه   ة  ميته   اته مه   ِه زمانِ   مامه ا ف  عرِ م یه و له  ته ا ن مه مه ایشان است. این نکته بسيار مهم است: »  به   نسبت 
ببرند. معرفت  آنان  امام    . گو نيست ظاهری جواب سطحی و   باید شناخت نسبت به حضرت را باال 

روایتی می   ع؟ هادی  ْنُه : » فرماید در  عه لِ  ع؟ وه  عه اله  اله قه ٍد    ی قه م ه ْن  ْبُن ُمحه مه ْو اله  له ی ی )ع(  غه   ْبقه ْعده  ِة  ي به به
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اِئِمُکْم  اِع   ؟جع؟ قه الد ه اِء  مه اْلُعله له   نه ي ِمنه  ال ِ ي إِ الد ه وه  له ي ِه  عه اب ِ ي نه  الذ ه وه  ِد ی ِه  ْن  عه بِ ی نه  اْلُمْنِقِذ ِنِه  وه  الِل  ِج  نه  ی ُحجه
ْبلِ  اِك إِ اِد الِل ِمْن ِشبه اِء ِعبه فه ِق ي ِلُضعه ا به مه اِصِب له وه اِخ الن ه ِتِه وه ِمْن ِفخه ده ره ْن ِد   ی سه وه مه د ه عه اْرته  

ال ه ٌد إِ حه
ه

ِن الِل وه  ی أ
ِذ  ال ه ُهُم  ِکن ه الش ِ ی نه  ی له اِء  فه ُضعه ُقُلوِب  ةه  ِزم ه

ه
أ ا  ي ْمِسُکونه  مه که ِة  ِف ی عه الس ه اِحُب  صه ُهُم  ي ْمِسُك  ِئكه  وله

ُ
أ ا  هه انه ُسک ه ِة  نه

؛   ل ه جه وه ز ه عه الِل  ِعْنده  ُلونه  ْفضه
ه
از اْْل علما   وجود   ؟جع؟ مهدی   امام   ظهور   قبل    او   سوى به   که   ی ی دارند 

گان ناتوان  کنند و بند می  ن او دفاع ی هاى الهی از د شوند و با حجت می  رهنمون   او   وجود   به   و   خوانند می 
ن  ی در د   ی کس .  بخشند  ها نجات ی ناصب   ی ها رهانند و از دام روان او می ی پ  س و ي هاى ابل خدا را از دام 

ف را با قدرت در  ي ضع  ان ي ع ي ش   ی ها دل   ی آنان رهبر   ی ند، ول و ش ی مرتد م  ماند و همه ی خدا پابرجا نم 
دارد آنان  ی را نگاه م   ی کشت  سکان و فرمان   ی کشت   ی که ناخدا کنند چنان ی م  رند و حفظ ي گ ی دست م 

،  1409،  ی ثان   د ي ؛ شه 41، ص 1416،  ی ؛ هالل 18/ 1،  1403،  ی )طبرس د«.  هستن   ها انسان  ن ی نزد خدا واالتر 
 . ( 6/ 2،  1403  ، ی مجلس   ؛ 604/ 1،  1418،  ی ؛ حرعامل 33/ 6،  1411،  ی بحران   ی ن ي ؛ حس 118ص 

 که در تقابل با سفيانی قرار دارند. آنان شيعی   خواه با تفکرات ناب گرا و عدالت های حق نهضت 
ظهور امام   دارند که   نيستند، اما هدف و آرمانی واحد  پارچه و متمرکز گرچه همانند جریان سفيانی، یک ا 

ای مثل یمانی،  های برجسته شخصيت  تالش در این راستاست. رهبری این جریان را  و   ؟جع؟ مهدی 
 ( 238، ص 1392،  صمدی ) رند.  دا   رعهده و ... ب   بن صالح، سيد حسنی شعيب  خراسانی، 

 وظایف اخالقی .  2-6
 با تهاجم فرهنگی مقابله کنند، نسبت به توليد علم  ، علمای شيعه باید فرهنگ دینی را گسترش دهند 

دایر  و  ورزند  تا جهل   ه همت  گسترش دهند  را  باید نسلی   علم  کم نشود. علمای دین  بر جامعه حا
کنند  د، معتق  علمای تاریخ به این شکل بودند و   شود دیده می . در طول تاریخ  صبور و بردبار را تربیت 

رعایت اصول    د. ان فتوا در جامعه تحول ایجاد کرده  مردم حضور داشتند و در مواقف سخت با یک  در کنار 
م  گ ،  شناس دین   مجتهد   مؤمن،   ولی   آن،   رأس   در   که محوری  والیت   و   ساالری مردم   های نش و  اه،  آ

که  جوی است خدا  و  متقی  فردی  ز رهبری، والیی در این شکل ا  مقام   پناه باشد. مهدی  و  مدیر، مدبر 
یاران صالح   داند و را بر خود فرض می   ؟جع؟ از امر امام عصر  اطاعت   رانده است و   خود   از   را   هوای نفس 
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مخلص   و   او و  مکتب  این  پیرامون  ص 1390  روزآبادی، ي ف ) کند.  می   جمع   د راهبر  را  باید  (  72،  علما 
کنند. اینکه در حکومت جهانی چه اتفاقاتی  های حکومت جهانی را برای مردم ویژگی  خواهد   بیان 

کنند. بیان ویژگی  افتاد و مردم را برای رسيدن به آن روز  عمرانی و   های آن حکومت در بعد اميدوار 
کن می  ی ها از نظر فکر امنيت و تکامل انسان   د. تواند در مردم شور و اشتياق ایجاد 

که در مقابل ایجاد ه  وظيف   جامعه موضع بگيرند تا جلوی   چنين فضایی در  عالمان دین است 
گرفته شود و اميد مردم از آن آین    پرهيزدادن   نشود و ارزشمند به فضای موجود محدود   ده انحرافات 

کار سترگ عالمان دین،  به   گرایش   از   جامعه  امر به معروف و نهی از منکر،   رذایل و دعوت به فضایل. 
کلمات جامعه، دعوت به فضایل و بیان زیبایی  زدایی در گناه  برای مردم است.    ؟مهع؟ اهل بیت  های 
ِحمه »   فرماید: می  ع؟ رضا بن موسی ال علی  ْح   الُل   ره

ه
ْبدا  أ ا ي عه نه ْمره

ه
که امر ]و مکتب   خدا رحمت ؛  ا أ کند کسی را 

که پرسد: » عبدالسالم هروی آنجاست و می  کند«. ما را[ احيا   ُکْم   يی ْح ی فه  ي وه  ْمره
ه

فرماید:  « حضرت می أ
وه  ی »  ا  نه ُعُلومه ُم  ل ه عه ا؛ ی ته ُعونه به ت ه اله ا  ِمنه اله که اِسنه  حه مه ِلُموا  عه ْو  له اسه  الن ه ِإن ه  فه اسه  الن ه ا  ُمهه ل ِ را    عه ما  علوم  که  کسانی 

گيری آن بسنده نمی  گيرند و به فرامی  ؛  307/ 1،  1378  ه، ی ابن بابو ) آموزند  می  کنند بلکه آن را به مردم فرا
گر مردم زیبایی (،  180، ص 1403ابن بابویه،  کلما پس ا را بدانند پشت سر ما به    ؟مهع؟ اهل بیت ت های 

گر می ؛  « افتند راه می  ا را یعنی  جامعه  با سخنان،   خواهيد برای عصر ظهور  را  باید مردم  کنيد  تربیت 
کنيد   ؟مهع؟ فضایل، مکارم و اخالق اهل بیت  معارف،  از  توانند در قبل عالمان دین می   ، بنابراین .  آشنا 

 جامعه به ارمغان آورند و تحوالت ایجادشده در  برای   را   هایی ویژگی   چنين   ؟جع؟ مهدی امام   ظهور 
کنند   . فضای جامعه را هدایت و رهبری 

  گیری جه نتی .  7

ندارند    ارتباطی   هيچ   امام   با   که مردم   کبری   غيبت   در دوران   و   ؟جع؟ مهدی   امام   ظهور شيعيان قبل از  
که  وجود ضعف در صف شيعيان و اختالفات بین شيعيان شوند مانند  می   رو روبه   زیادی   با مشکالت 
آورد.  می   وجود به   زیادی   های درگيری   و   مشکالت   شود و می سبب سستی و شکاف بین آنها    این مسئله 

هاست و عرصه مردودشدن بسياری از  ها و سرگردانی و سختی  ها امتحانات و ابتال  ، زمان دوران غيبت 
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شود  . در این دوران اختالفات ظاهری و عقيدتی در ميان شيعيان ایجاد می ویژه خواص است ه مردم ب 
رود.  می   ن از ميا   ؟جع؟ امام زمان  یابد و پس از ظهور توسط زمان ظهور ادامه می  تا   ، روایات   که براساس 

در شيعيان دارند و برای رسيدن به این هدف خود    گرانی سعی در ایجاد شکاف و نفوذ چنين فتنه هم 
که غاليان و مدعيان دروغين از مهم بسيار تالش می  ترین آنها هستند. ابتالئات و آزمایشات الهی  کنند 

که بارزترین آنها آزمایش برای شيعيان پیش می   ؟جع؟ نيز در زمان قبل از ظهور امام مهدی  های  آید 
ن الزم است با بینش و عملکرد صحيح در این امتحانات الهی موفق  مادی و عقيدتی است و بر شيعيا 

که با وظایف عقيدتی و اخالقی   شوند. در این دوره حساس و خطير بر عالمان دینی ضروری است 
گاه بوده و در سایه عمل به آنها مقدمات الزم را برای ظهور مملو از خير و برکت حضرت فراهم   خویش آ

 نمایند. 
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