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 اجتماعی اعتقاد به مهدویت_آثار دینی

 

 مقدمه
اعتقاد به امام حیّ، یکی از اما  ؛ق وجود داردرَادیان و فِ یهدر هم اعتقاد به منجی تقریباً

کند؛ نگرشی که نگرشی خاص را در شیعیان ایجاد می های بسیار مهم مذهب تشیع استشاخص

ی همهگرایی این است که تقریباً جالب در منجی یهنکت ق وجود ندارد.رَکه در سایر ادیان و فِ

زمان شریک های صاحب تمدن و دین به لحاظ ژنتیکی هم در وجود آخرین منجی یعنی امامامت

 .مادر آن حضرت یهواسط اسرائیل بهسجاد و بنیمادر امام یهواسط ها بهجمله ایرانی از هستند
 

 آثار اجتماعی مهدویت
یر د. خِبخشزمان به آن هدف میو انتظار امامدهد میالحسین به تشیع هویت شهادت اباعبداهلل

مهدوی محقق  یهخواهیم جز در جامعها میانسان یهخود برای هم یهو برکتی که ما در ادعی

ای است که بسیاری از اندازه شیعه به یهمهدویت در جامع یهاهمیت اندیش شود.نمی

های بسیار ها و سختیمستشرقین غربی معتقدند آنچه شیعه را در طول تاریخ و با وجود دشمنی

بینش و  یهشناسی از حیطاز منظر جامعهمهدویت  داشته، اعتقاد به مهدویت است. زنده نگه

شود و به همین علت خصوص رفتار اجتماعی می رفتاری به یهرود و وارد حیطاعتقاد فراتر می

 آثار و نمودهای مهدوی در جامعه در سه بخش قابل بررسی است:
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 اجتماعی_دینی 

 هااعیاد و جشن 

زیرا  ؛این اعیاد متفاوت است یهشعبان با هم یهاما عید نیم ؛در ایران اعیاد زیادی وجود دارد

یر شادی و خِ ،نشاط اجتماعی ،عید عدالت ،هابسترهایی از بن ،شعبان عید انتظار یهنیم

 خواستن برای تمام مردم جهان است.

 های دینیگِردهمایی 

فردی،  پیمایی اربعین عالوه بر آثارمانند دعای ندبه و راهمهدوی _مذهبیحضور در اجتماعات 

ی همه آثار اجتماعی فراوانی دارد. وقتی ما در اجتماعی مانند دعای ندبه برای ظهور دعا و برای

 کندما سرایت می یهکنیم این خیرخواهی به زندگی ما و اطرافیان و جامعمیطلب خیر  ،مردم

اموال زمان این است که مردم زندگی و های حکومت امامیکی از ویژگیهمچنین در احادیث، 

شود؛ اهمیت میهای جزئی و خصوصی بیدهند و مالکیتخود را در اختیار یکدیگر قرار می

 شود.روی اربعین به خوبی دیده مینمود عینی این احادیث هر ساله در پیاده

 دعیه و توسلا 

مهدوی براساس حاالت و نیازهای درونی  یهخصوص ادعی چیدمان و خط ِسیر عبارات ادعیه به

یکی از آثار اجتماعی ادعیه و توسل این است که ما بفهمیم تنها راه نجات و تقرب به  ماست.

ولیّ معصوم آن عصر و تنها راه  ،زمانبیت هستند. در عصر غیبت، وجود مبارک امامخدا اهل

 برسد. زمانبیت هم برای استجابت باید به تأیید و امضای امامنجات است و توسل ما به سایر اهل

 های خاصمکان 

جمله رفتن به  های خاص در وحدت و همگرایی شیعیان اثرگذار است ازگاهی توجه به مکان

به مردم بگو به این مکان رغبت »زمان به حسن جمکرانی فرمودند: خود امام مسجد جمکران.

 (تاریخ قم ،الحق و الیقینهالحزین فی معرفمونس صدوق،)شیخ« کنند و این مکان را عزیز بشمارند.

 صدقه برای حضرت 

 یکی از دالیل توصیه به این امر این است که صدقه عملکردی مالی و منجر به هزینه است که
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فرماید: بقره می یهسور 268 یهشود. خداوند در آیبودن انجام آن می همین باعث سخت

پیامبر در « ...ترساندفقر می از به هنگام انفاق شیطان شما را»؛ «...الشَّیْطَانُ یَعِدُکُمُ اْلفَقْرَ»

مگر آنکه من در نزد او از خودش محبوبتر باشم  ؛ای ایمان نیاوردهیچ بنده»فرمایند: حدیثی می

 «.و خاندانم از خاندانش و عترتم از عترتش و ذات من از ذات خودش محبوبتر باشد

 (112، ص 27نوار، ج حاراألمجلسی، بعالمه)

اما برای سالمت  ؛خود صدقه بدهیم یهشود ما برای سالمت خانوادآیا میبا توجه به این حدیث، 

 حال خود را منتظر بدانیم؟! این صدقه ندهیم و با زمانامام

 زمانهدیه به امام 

 یههای کسب محبت و رابطزمان یکی از بهترین روشدادنِ ثواب کارهای مستحبی به امام هدیه

توانیم روزانه یک صفحه قرآن بخوانیم همراه دارد. می قلبی با امام است که آثار اجتماعی نیز به

این کارها عالوه بر  .زمان هدیه کنیم یا به نیابت حضرت به زیارت برویمو ثواب آن را به امام

 گردد.میمندی ما از دعا و الطاف حضرت کند باعث بهرهاینکه محبت ما به ایشان را بیشتر می

 ت خاصتوسال 

های قدر، غافل هایی خاص مانند شبخصوص در زمان بهدسته جمعی نباید از آثار توسالت 

 یهجز خود امام و خواست ؛خواهندچیز می هایی همهباشیم. متأسفانه مردم در چنین زمان

اند یعنی از ما خواسته ؛است« اکثرُ الدعا به تعجیل الفرج»امام از ما  یهمهمترین خواست. ایشان

ای زیاد به زبان یکی از آثار تکرار یک ذکر این است که وقتی خواسته زیاد برای فرج دعا کنیم.

ها و لحظات شود و ما در سختینشیند و تبدیل به ملکه و ارزش درونی میبه دل می بیاید

مهدوی  یهجمله ادعی ما از ییهدر عموم ادعآوریم. آن را به زبان می دادن جانحساسی مانند 

چند نکته دسته جمعی خواندن دعا تأکید شده است. در توسالت  مانند دعای ندبه بر جمعی

 حائز اهمیت است:

« هَل ِمن معین...»مشترک در بین افراد حاضر در این توسالت مانند  یهوجود درد و انگیز .1

 ؛در دعای ندبه

 ؛زمانمسابقه برای نزدیکی بیشتر به اماموجود حس رقابت برای کسب مقامات معنوی و  .2
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 روشن و ظهور. یهوجود امید مشترک در بین افراد برای رسیدن به آیند .3

 گراییمنجی 

 یهپنجم سور یهای کامالً اجتماعی است. خداوند در آیمسئله ،گرایی و نجاتمنجی یهمسئل

 وَنَجْعَلَهُمُ أئمًّة وَنَجْعَلَهُمْ االرْضِ ِفی اسْتُضْعِفُوا الّذینَ عَلَی نَمُنّ أنْ وَ نُریدُ»فرماید: قصص می

 را آنان و نهیم منّت بودند، شده فرودست زمین در که کسانی بر خواستیم و» ؛«الْوارِثینَ

دو برداشت کلی از این آیه وجود دارد: در « .کنیم[ زمین] وارث و گردانیم[ مردم] پیشوایان

اجبار به استضعاف کشیده  قدرت به داشتنِ  وجودِ کسانی هستند که بابرداشت اول، مستضعفین 

مطابق این آیه خدا اراده کرده است که با ظهور، . یعنی صالحان و در رأس آنها ائمه ؛اندشده

اما در برداشت دوم، منظور  ؛امامان را به دنیا بازگرداند و به قدرت و حکومت برساند یههم

شود که حقیقت ایمان به آنها نرسیده است. شامل تمام کسانی میمستضعفین فکری است و 

حق و  یهپس آیه در این معنا به عرض ؛اندعموم مردم جزء این دسته صادقمطابق سخن امام

نهایت و الهی یکی از عوامل پذیرش دین در آخرالزمان، عِلم بی نجات این دسته اشاره دارد.

از ظلم و ستم آخرالزمان به این نتیجه خواهند رسید که  رمردم در دنیای پُ زمان است.امام

غوث  و زمان تنها ملجأ یا پناهگاه است. القابی مانند کهف )پناهگاه(منجی موعود یعنی امام

 شودزمان در ادعیه با آنها خوانده میها( که امامسختی یهالکرب )گشایند)فریادرس( و مفرج

 تأکید دارد.بخشی ایشان و رهاییبودن  بر پناه

 اجتماعی_تربیتی 

زمان هم امام شود.انتظار از اموری است که موجب تربیت اجتماعی شیعه در عصر غیبت می

که مورد انتظار شیعیان است خودش نیز منتظِر ظهور و حالی یعنی در ،منتظِر است و هم منتظَر

برخی از  .ظهور استفقط خود امام که خود خدا هم منتظر  شدن شیعیان هم هست؛ نه آماده

 اند از:آثار تربیتی انتظار عبارت

 یهمستقیم دارد. انتظار برای فرد یا واقع یهمدت و کیفیت انتظار با ارزشمندی منتظَر رابط .1

 ؛ارزشمند بیشتر است

 ؛شوداین انتظار موجب قدردانی بیشتر هنگام وصال می .2
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کردن راه نجات از  افراد به فکر پیدا شود وایام انتظار و حیرانی ناشی از آن موجب تفکر می .3

 ؛فتنداها میزندان غیبت و جبران کاستی

 ؛شوندکردن برای رسیدن به منتظَر می ها در ایام انتظار، حاضر به هزینهانسان .4

یعنی ایدئولوژی و مدل  ؛شودشوند و پوچی آنها ثابت میهای موجود امتحان میتمام گزینه .5

 ؛شودای در جهان وجود ندارد مگر اینکه تجربه میحکومتی

 ؛تر استخاطر صبر عظیم منتظران، بزرگتر و ویژه غیبت به یهطوالنیِ دور پاداش انتظارِ .6

 ،گرددشدن و نزدیکی آنها به ایشان می انتظار موجب پیوند قلبی بین منتظران و امام و شبیه .7

های تسبیح، حول شود و شیعیان مانند دانهبستگی منتظران به یکدیگر میانتظار موجب هم

 ؛شوندمحور محبت امام جمع می

اعتقاد  رسد. اعتقاد به ظهور منجی در بین ادیان ازغایتمندی و هدفمندی ادیان به نتیجه می .8

عدالت و  تر است و غایتمندی ادیان باعث تقویت اخالق و اجرایگرن رآنها به قیامت و معاد پُ

 شود.مبارزه با ظلم می

 اجتماعی_سیاسی 

سبب اعتقاد به مهدویت  ظهور، فرایندها و اتفاقاتی است که به اجتماعیِ_منظور از آثار سیاسی

 شود:بندی میآید و در سه بخش دستهبه وجود می

 های دینیها و انقالبقیام 

یعنی مهدویت در  ؛شودستمگران میستیزی و تسلیم نشدن در برابر گرایی موجب ظلممنجی

گیری برخی از رخدادهای سیاسی بوده و باعث طول تاریخ مانند موتور محرکی برای شکل

تقویت ایمان ما به غیب و حضور امامی شده که پشتیبان و مراقب شیعیان خود است و همین 

کردن و  حق حاضر به هزینه یهایمان موجب شده شیعه همواره برای تحقق ظهور و اقام

ق موجب رَادیان و فِ یهگرایی در طول تاریخ و در میان هماین منجی بر عالوه ؛فشانی باشدجان

گرایی مسیحیان درکشورهایی مانند جمله جنبش هزاره های فراوانی شده است ازایجاد جنبش

مهدویت بلژیک و فرانسه. شیعیان عصر غیبت نیز بالفاصله بعد از ماجرای سقیفه با اعتقاد به 

آرمانی  یهای هستند که مبارزات خود را برای رسیدن به جامعروشن مانند رزمنده یهو آیند



 
6 

زمان در طول تاریخ و منتظران امامواقع شیعیان  در اندظهور آغاز کرده و تا امروز ادامه داده

 مانند سربازان عملیات بزرگی هستند که از سقیفه آغاز شده و تا ظهور ادامه دارد.

 مدعیان دروغین مهدویت 

وجود مدعیان دروغین در طول تاریخ دلیلی بر اثبات وجود مهدی موعود است. عموماً وجود 

در مورد مدعیان دروغین  واقعی و اصلی آن است. یهبَدَل از یک چیز نشانگر ارزشمندیِ نمون

 باید به دو نکته توجه کرد:

 مهدویت کرده یا توسط استعمار به مردم غالب هایی ادعای مدعیان دروغین غالباً در زمان

 ؛اند که جوّ جامعه ناآرام و متشنج بوده استشده

 ها و مدعیان دروغین غالباً در میان افرادی که سواد و اطالعات دینی پایینی دارند، فرقه

 گیرند.مورد توجه قرار می

 های سیاسیها و انقالبقیام 

مبنای  مترین اتفاق و انقالبی در طول تاریخ است که برتوان گفت انقالب اسالمی ایران مهمی

 یهوجود آورند ترین علت بهمهدویت اصلی یهواقع اندیش مهدویت شکل گرفته است در

م دینی گیری انقالب ایران به رهبری یک عالِدر شکل انقالب اسالمی مردم ایران بوده است.

 چند نکته دخیل بوده است:

 ةالْوَاقِع وَ أمَّا الْحََوادِثُ»به عالمان در عصر غیبت:  مورد رجوعدر زمان امامتوصیه و توقیع  .1

 وقایعی اما در»؛ «اللَّهِ عَلَْیهِمْ ةُ جَّحُحَدِیثِنَا فَإنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أنَا  هفَارْجِعُوا فِیهَا إلَى رُوَا

 بر من حجت آنان که کنید رجوع ما احادیث راویان به آنها مورد در داد پس خواهد رخ که

 (10، ح 180ص  ،53نوار، ج بحاراأل) «.هستم آنان بر خداوند حجت من و شما

 بیتاهل یهنکته: باید توجه داشت که منظور از راوی حدیث کسی است که احادیث و سیر

 دهد.شناسد و حق را از باطل تشخیص میرا می

که یکی از رموز « مهدوی یهحسینی و آیند یهگذشت» یهتوجه و پیروی از تفکر دوگان .2

 یهو آیندبه هویت ماست  حسینی یه. گذشتپیروزی و نجات شیعه در طول تاریخ بوده است

 دهد.مهدوی به مبارزات ما هدف می
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گشا بوده و علت تداوم و استمرار انقالب هویت و هدف همواره برای شیعه بسیار راه یهاین دوگان

خصوص  والیت معصوم و به یهمبنای نظری نیز بر« والیت فقیه» یهحتی نظری ؛ایران است

معنی پیشوا و رهبر  امام که به یهبر همین مبنا بود که مردم از واژ شکل گرفته است و زمانامام

اما  ؛استفاده کردند خمینیاست و با مفهوم مأموم )پیرو( وابستگی تنگاتنگ دارد برای امام

امام برای رهبر بعدی ایران  یهواژ یهروانی از استفادوفق شدند با عملیاتدشمنان تشیع م

. گویندسنت حتی به راویان حدیث خود امام میاست که اهل این در حالی ؛جلوگیری کنند

سازی ظهور بر این موضوع تأکید داشتند که انقالب اسالمی ایران انقالبی برای زمینه خمینیامام

ما همه انتظار فرج را داریم و باید در این انتظار خدمت کنیم. » ایشان فرمودند:زمان است؛ امام

انتظار فرج انتظار قدرت اسالم است و ما باید تالش کنیم تا قدرت اسالم در جهان تحقق پیدا 

 (255، ص 7)صحیفه نور، ج  «شاءاهلل تهیه بشود.کند و مقدمات ظهور حضرت ولی عصر ان

زمان است، شیعیان وظیفه دارند با شدن امام ز عوامل غیبت ترس از کشتهکه یکی ا آنجایی از

سازی رسیدن از جان امام خود محافظت کنند و دفاع از امام و زمینه قدرت تشکیل حکومت و به

 ظهور بدون تشکیل حکومت ممکن نیست.
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