
 

  

 

 

 

 

گرايى مهدوی  عوامل بازدارنده در توسعه منجى

 از ديدگاه اسالمى

  *سيد ميرصالح حسيني جبلي

  

  چكيده

عنوی اسـت كـه های م گرايى يكى از وجوه مشترك اديان توحيدی و از جمله پديده منجى

. گونــاگون اســت ،ن پيــروان اديــانميــا مصــاديق منجــى در. اديــان مختلــف وجــود دارد در

و بـا توّسـل بـه آن  داننـد مى 7مسلمانان، نجات جوامع بشری را در ظهور حضرت مهـدی

نجـات  ،در مسيحيت نيز .كنند سازی برای ظهور جامعه مهدوی تالش مى زمينه در حضرت،

گرايى  ايى از منجى عده ،اين ميان در .اند دانسته 7حضرت عيسى ظهور جامعه بشری را در

های كـاذب  گـرو ايجـاد زمينـه كسب درآمـد و قـدرت خـود را در مهدوی گريزان بوده و

گرايى از ديـدگاه اسـالمى، از  شناخت عوامل بازدارنـده مهـدويت. دانند گرايانه مى معنويت

هـای نقلـى كـه  داده ش تحليل ثانوی بربا رو ،اين مهم. های اصلى اين پژوهش است دغدغه

فردی، شياطين، سحر، » خود« :مانندعواملى . شود انجام مى ،برگرفته از قرآن و حديث است

گرايــى  گرايى، ســبب جلــوگيری از گســترش منجى طلبى در معنويــت تنــوع و كســب پــول

  . استهای نوآورانه اين تحقيق  گردد و چگونگى كنترل اين عوامل از يافته مى 7مهدوی

  ها  كليدواژه

  .گرايى گرايى، عوامل بازدارنده منجى گرايى مهدوی، موعود منجى

                                                           
  hossini_mir@yahoo.com  العالميه المصطفى استاديار جامعة *

  علمى ـ پژوهشى فصلنامه
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  مقدمه

پرستى و تسخير موجودات متـافيزيكى، بـه اعمـال  افرادی كه از طريق رياضت باطل، شيطان

دهند تا منجى بيايد و جامعه بشـری  ايى را انجام مى العاده پردازند وكارهای خارق معنوی مى

های فكـری و  از باورها و عقايد دينى مردم سوءاستفاده كرده تـا بـه خواسـته ،دهدرا نجات 

انحرافـى  های اجتماعى، به تبليغ رفتار آنان با استفاده از ناآگاهى توده. نفسانى خود بپردازند

هـای كـاذب را تـرويج داده و  گـرايش بـه عرفان. كنند خواهى خود اقدام مى به ظاهر منجى

 گرايى وتشكيك مصداقى منحـرفين، در گرايش به منجى ،جذابيت فطری مردم نيز به خاطر

رو، نيازمند بررسى عوامل بازدارتـده گسـترش  از اين. شوند دام معنويت انحرافى گرفتار مى

  . گرايى مهدوی خواهيم بود منجى

رو،  از ايـن. باشدباره كمتر پژوهشى صورت گرفته كه از قرآن و سنت اخذ شده  در اين

 ،ايى كــه ريشــه در اخــتالالت فكــری و اعتقــادی دارد ارد از عوامــل بازدارنــدهضــرورت د

كـه در مكتـب تشـيع  - گرايـى يك نوع شكستن قواعد، هنجارها و الگوهای منجى عنوان به

  چـه كـه  آن. دكـركـردن آن در جهـان تـالش ، پرده برداشـت و در فراگير -بيان شده است

ن از ارائه الگويى از قـرآن و حـديث اسـت تـا بـه شود، نشا نوآوری اين گفتار شمرده مى از

، در جامعـه 7گرايى نظريه اسالمى نوينى، در مواجهه بـا عوامـل بازدارنـده توسـعه مهـدی

  . نزديك شويم

گرايى مهدوی چيسـت؟ ثانيـاً  عوامل بازدارنده در توسعه منجى: سؤال اين است كه اوال

گرايـى در  ن پـژوهش پـس از بيـان منجىدر اي بنابراين، ؟توان آن را كنترل كرد چگونه مى

های اجتمـاعى  گذاری  اديان، به عوامل بازدارنده مهدويت اسالمى اشاره كرده و به سياست

  .پرداخته خواهد شدآن از منظر قرآن و حديث 

زيـر  معنای بـهدرباره توضيح مفاهيم كاربردی اين پژوهش بايد گفت، اگـر انحـراف را 

هر  را بايد بپذيريم كه به ازایالگوهای رفتار بدانيم، اين واقعيت پاگذاشتن قواعد، هنجارها و 

 .)72ــ 71: تـا ، بىمقامى ئمفرهت قا( از آن وجود دارد امكان و استعداد انحراف ،ای قاعده هنجار يا

ظـاهر  )1395 ،پايگاه خبری فرهنگ انقالب اسالمى(های عرفانى  روی، گاهى در قالب حلقه از اين

پايگـاه خبـری وعـده صـادق بـا عنـوان (آيـد  مى گری در ادعای منجى صورت هبگاهى  شود و مى
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های معنـوی قـرار  و جامعـه را در معـرض آسـيب )1395 ،)عـج(مدعيان شياد رابطـه بـا امـام زمـان 

يا مقررات   (Giddens, 1996: 142)گرايانه كه با هنجارها منجى بنابراين، هر نوع رفتار. دهد مى

و يا بـه تعبيـر اريكسـون  )38: 1379شيخاوندی، (همنوايى نداشته باشد اجتماعى جامعه اسالمى 

خــواهى  توانـد منجــى ، مى)15: 1386صـديق سروســتانى، (، يـك انحــراف عملـى باشــد )1962(

تطابق بـا چـارچوب مـد  جامعه و عدم منجىِ  شدن از راه درستِ  منحرف. منحرفانه تلقى شود

ــى، ســبب مى ل ــاری و هنجارهــای دين د كــه رفتارهــای اجتمــاعى در عرصــه شــو هــای رفت

  .)156: 1378گالبى، (گرايى، دچار اختالل گردد  منجى

  گرايى در اديان منجى

در . شود كه در اديان مختلف وجود دارد يكى از رفتارهای دينى محسوب مى ،گرايى منجى

ده رهاننـ معنای بـه» سوشـياس«اشاره گرديد كه با عنوان » مزديسنا« ،به موعود ،آيين زرتشت

بيان ) مهربان(» ميتريه«با مفهوم  ،در آيين بودا، منجى موعود .)2: 1374پور،  ابراهيم(آمده است 

داننـد  بودای پنجم و آخرين بودا از بوداييان زمينى مى ،او را ،بودايى هيئاتدر ال. شده است

دو، منجى در آيين هن .)25: 1384كازينز، (ها را نجات دهد  كه روزی خواهد آمد تا همه انسان

يعنـى كـالى يوگـه  ؛در پايان آخرين دوره زمـانى از ادوار چهارگانـه» كالكى«موعود به نام 

ايى  نام دارد كه عده» مسيح ماشيح« ،موعود يهوديت .)46: 1381ورونيكام، (ظهور خواهد كرد 

منجـى  ،»مسـيح« ،در مسـيحيت نيـز .)352: 1382كهـن، (انـد  نـام برده» 7مسيح پسـر داود«به 

ّ (بخشد  الزمان است كه روزی خواهد آمد و جهان را از نابسامانى نجات مىآخر : انجيل يوحنـا

به صليب  7شود كه حضرت عيسى گفته مى ،دراعتقادات مسيحيت .)12.17/ 57و 56های  بنـد

شـنبه  دم روز يك سه شب به خاك سپرده شد ولى در سپيده كشيده شد و پس از سه روز و

آنان معتقدند كه آن حضرت يـك روزی  .)100: 1389زاده،  رسول(ديدند كه در قبرش نيست 

ّ (جز خدا كسى اطالع ندارد  ،از ساعت و روز او. خواهد آمد   .)19باب  :مكاشفه يوحنا

 گرايى بيان شده است اّما در مصـداقِ  نگاه مثبت به منجى ،اسالم ويژه بهدر تمامى اديان  

را باور دارنـد  7مهدی موعود ،سنت  هلاختالف نظر وجود دارد؛ مذاهب مختلف ا ،منجى

در زمانى  ،آيد هنوز متولد نشده است و در آخرالزمان به دنيا مى 7ولى معتقدند كه مهدی

شـماری از آنـان . پردازد نامشخص، فردی با اين نام متولد خواهد شد و به اصالح جامعه مى
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ند او پيش از ايـن متولـد دانند و معتقد را شخصى معين مى 7نيز همانند شيعه اماميه، مهدی

 7سنت كه والدت مهـدی  آن دسته از اهل. دهد اكنون به زندگى خود ادامه مى شده و هم 

و  255سـال والدت را  ،برخـى. هايى در سال والدت حضرت دارنـد اختالف ،اند را پذيرفته

ذكر  رمضان را 23 ،االول و شماری ديگر نهم ربيع ،برخى .اند قمری دانسته 258سال  ،برخى

معتقدنـد كـه امـام  ،اما شيعيان با داليـل و بـراهين مـتقن. )43: 1393صافى گلپايگانى، (اند  كرده

متولد گرديـده و  7قمری از نسل امام حسن عسكری 255شعبان سال  15 در) عج(مهدی 

خواهى  در زمان ظهـور، عـدالت) 82: 3قندوزی، ج ( باشند دارای دو غيبت صغری و كبری مى

  . )70: 1393صافى گلپايگانى، (آيد  جود مى های متعددی عليه ظلم به بد و قياميا گسترش مى

ـالَِحاِت «: فرمايد مى کریم قرآندر  ،خداوند سبحان لُـوا الص
ُ الِذيَن آَمنُوا مِـنْكْم َوَعمِ َوَعَداهللا

ُهم فِى لَيَمكنَن لَُهْم ِدينَُهْم الِذی اْرتََضى لَُهـْم اْألَْرِض كَما اْستَخْلََف الِذيَن مِْن قَبْلِِهْم وَ  لَيْستَخْلِفَن

ْن بَعْـِد َخـْوفِِهْم َأْمنًـا
ُهْم مِ لَن خداونـد بـه كسـانى از شـما كـه ايمـان آورده و  ؛)55: نـور(» َولَيبَد

دهد كه قطعاً آنان را حكمـران روی زمـين خواهـد  وعده مى ،اند كارهای شايسته انجام داده

ه پيشينيان آنها خالفت روی زمين را بخشيد و دين و آيينى را كه برای كه ب گونه ناهم ؛كرد

شـان را بـه امنيّـت و آرامـش مبـّدل  دار خواهد ساخت و تـرس آنان پسنديده، پابرجا و ريشه

پرستند و چيزی را شريك مـن نخواهنـد سـاخت و كسـانى  چنان كه تنها مرا مى آن ؛كند مى

  .ندهست كه پس از آن كافر شوند،آنها فاسقان

كِر َأن األَْرَض يِرثَُهــا عِبـَـاِدی  َولَقـَـْد كتَبْنـَـا فِــى«: فرمايــد چنــين مى هم ــن بَعْــِد الــذ
بـُـوِر مِ الز

الُِحونَ  وارث  ،ام بنـدگان شايسـته«: نوشـتيم) تـورات(بعد از ذكر » زبور«در  ؛)105: انبياء(» الص

 «و نيز  »!زمين خواهند شد) حكومت( كاَة  اُهْم فِىالِذيَن ِإْن َمكن َالَة َوآتَْوا الز اْألَْرِض َأقَاُموا الص

ِ َعاقِبَُة اْألُُمور َوَأَمُروا بِالَْمعُْروِف َونََهْوا َعنْ  همان كسانى كه هـر گـاه در  ؛)41: حج(» الُْمنْكِر َوِهللا

و  دهنـد و امـر بـه معـروف دارند و زكـات مى زمين به آنها قدرت بخشيديم، نماز را برپا مى

  ! كنند، و پايان همه كارها از آن خداست نهى از منكر مى

يعنـى  6محمـد در شـأن آل ،ايـن آيـه: فرمـوده اسـتاخيـر دربـاره آيـه  7امام باقر

كند و بـه  و اصحابش نازل شده است كه خداوند سراسر زمين را به او تمليك مى 7مهدی

برد تا حدی كه اثری از ستم  مىها و باطل را از ميان  سازد و بدعت دست او دين را ظاهر مى

نقل شده  7در حديث ديگری از امام صادق )562: 1393صافى گلپايگـانى، ( ديده نخواهد شد
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كـه از  گونـه ناشـود هم داد پر مى از عدل و 7زمين توسط امام مهدی: فرمايد است كه مى

ى نيسـت كـه بـدين معنـ ،البته اين روايت ؛)287: 1، ج 1359صدوق، (ظلم و ستم پر شده است 

اّمـا  ،های خوب نيز به وفـور وجـود دارنـد گردند، بلكه انسان ظالم و شقى مى ،ها تمام انسان

زيرا در روايت ديگر امـام ؛ بايد همه آنان به فرجام كار خوب و شقاوت كار بد خود برسند

پذيرد مگر اينكه هر كدام از شقى و سعيد بـه  تحقق نمى ،ظهور منجى: فرمايد مى 7صادق

  .)75: 1360العسكری، (ام كار خود برسند فرج

ها و هنجارهای مسـلط مهـدوی  ايى متناسب با ارزش گرايى در هر جامعه منجى ،بنابراين

مسـلمانان  ،7البيـت در مكتـب اهـل. شـود آن جامعه كه مورد احترام افراد است، انجام مى

 ن فرزنـدان پيـامبركند كه از دوازدهمـي را آرزو مى 7چشم اميد و انتظار ظهور امام مهدی

گرايى خارج از چارچوب اسالم از رفتارهـای دينـى  رو، هر گونه موعود از اين. اسالم است

  . شود ضد ارزشى شمرده مى

  7گرايى مهدوی عوامل بازدارنده گسترش منجى

  شيطان ) الف

برخى از  شدن فرد به شياطين يكى از رفتارهای انحرافى است كه در پرستى و نزديك شيطان

آنـان تـالش  .باشـند از دشـمنان خـدای سـبحان مى ،شـياطين. نما وجـود دارد يان منجىمدع

از  .های الهى دعوت كنند ، فرد را به انحراف از ارزشاو كنند با نفوذ در انسان و وسوسه مى

رفتارهــای معنــوی اســت و ايــن تمايــل  ،هــای درونــى انســان جــايى كــه يكــى از گرايش آن

كـردن  انحـراف انسـان از منحـرف بـرایدارد، شياطين نيز  فطری در انسان وجود صورت به

دهـى معنويـت بـه سـوی پرسـتش  كنند و با جهت نيروی كشش فطری در انسان استفاده مى

البتـه مقاومـت در برابـر شـياطين، تنهـا بـه كمـك خـدای  ؛كنند اقدام مى ،جای خدا خود به

از  ،های شـيطانى ر برابر وسوسـهدهد كه د به بشر ياد مى کریم قرآن پذير است و سبحان امكان

ياطِينِ «: خدا كمك بگيرند و به او پناه ببرند َأُعوذُ بِك مِْن َهَمَزاِت الش ب 97: مومنون(» َوقُل ر( 

» َوَأُعوذُ بِك َرب َأن يْحُضـُرونِ « .برم ها به تو پناه مى هاى شيطان از وسوسه !و بگو پروردگارا

  .برم به تو پناه مى ،به پيش من حاضر شوند] آنها[اينكه از  ،و پروردگارا )98: مومنون(

 طور مسـتقيم بـهايى است كـه گـاهى  گونه به ،گرايى های شيطان در عرصه منجى وسوسه
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شـياطين  ابزارهـای پردازند و در مواقعى از و به گمراهى مردم مىشوند  شياطين دست به كار مى

دی است كه در دشـمنى بـا خـدای سـبحان شيطان از موجودات پلي. كنند انسانى استفاده مى

قسم ياد كرده است كه تمام بنـدگان خـدا را بـه انحـراف از دسـتورات الهـى ) اعلى جل و(

قَـاَل َرب بَِمـا َأغْـَويتَنِى « :آنها را ندارد بكشاند، مگر بندگان خالص خدا را كه توان نفوذ در

نيز  و )40 و 39 :حجر(» َأْجَمعِيَن ِإال عِبَاَدك مِنُْهُم الُْمخْلَِصينَ  اْألَْرِض َوَألُغِْوينُهمْ  َألَُزينَن لَُهْم فِى

ـيَطاُن ِإال غُـُروًرا يعُِدُهْم َويَمنيِهمْ «: فرمايد در آيه ديگری مى بـه  ؛)120: نسـاء(» َوَما يعِـُدُهُم الش

جز فريـب و كه  سازد؛ در حالى دهد؛ و به آرزوها، سرگرم مى مى) ی دروغين(ها  آنها وعده

  . دهد نيرنگ، به آنها وعده نمى

دشمن است و سر بـه نافرنـانى  ،تنها موجودی است كه با خالق هستى به هر حال شيطان،

  . كندها را از منجى حقيقى عالم بشری دور  كند انسان گذاشته است و تالش مى

  در انسان »خود« تضعيف) ب

توجهى به شناخت خـود در  دوی، بىگرايى مه يكى از عوامل بازدارنده در توسعه منجى

های فرد و قدرتى است كه فرد در اثر پرهيزكـاری،  مندی كه همان توان» خود« .انسان است

عامل اصلى پيشرفت و سـعادت انسـان تلقـى  و اش داشته باشد تواند در رفتارهای معنوی مى

بـه شـكوفايى و توانـد  مى ،را تقويت كند وگناه نكنـد» خود« ،در درونش ،اگر فرد. شود مى

ادامه مسير حّق برای رسيدن به خوشـبختى  پويايى دست يابد و خالقش را بهتر بشناسد و در

ای كه خدای سبحان برای او در نظر گرفته است، گمراه نگردد و در شناخت منجى  جاودانه

  .در مسير اشتباه حركت نكند نيز عالم بشريت

و آنچه از بدى به تـو  ؛)79: نساء(» يئٍَة فَمِن نفِْسكَوَما َأَصابَك مِن سَ «: فرمايد مى کریم قرآن

َما يْهتَِدی لِنَفِْسهِ «از خود توست؛  ،رسد مى ِن اْهتََدٰى فَِإن هر كـس بـه راه آمـده ؛)15: اسراء(» م، 

  .است تنها به سود خود به راه آمده

يانه انحرافى گرا های منجى دهد كه سرچشمه تمامى رفتار نشان مى ،اين ديدگاه اسالمى 

شود و فرد را  اين ناآگاهى، سبب بدرفتاری فرد مى. تواند عدم شناخت فرد از خود باشد مى

نمايد و تمـامى رفتارهـای معنـوی او را تحـت  های رفتاری مى مستعد پذيرش انواع كجروی

بـايى نخواهـد داشـت؛كما اينكـه اگـر كسـى أ ،دهد و از انجام گناه و انحراف تأثير قرار مى
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ه خود شد و هدايت گرديد، به سود او خواهد بود و در پرتو هـدايتش بـه خوشـبختى متوج

كسى كـه خـود را  :فرمود 6رسول خدا: فرمايد مى 7امام صادق. جاودانه خواهد رسيد

 سـبب ،ايـن عنصـر تربيتـى .)257: 1382بلخـى، (شناخت، خدای خود را نيز خواهـد شـناخت 

در فـرد پويـا » خـود«  شـود و يت غيراسالمى تقويتشود كه توانمندی فرد در برابر معنو مى

  .منجى واقعى حركت نمايد دنبال بهگردد و با اين هدايت، 

  گيری گوشه )ج

. كنـد گرايـى كـاذب مى از عواملى است كه فرد را مسـتعد پـذيرش منجى ،گيری گوشه

ن چنـي. دهـد برای فرار از مشكالت اجتماعى، اميـد وی را بـه منجـى غيرواقعـى افـزايش مى

دهد  و صبر و تحمل خود را از دست مى كردفلسفه آزمايشى بال را فراموش خواهد  ،انسانى

  . گيرد های غيرواقعى قرار مى در دام منجى های دروغين، و به راحتى با وعده

ـنَ «: فرمايد درباره نزول برخى از بالها مى کریم قرآن كم بَِشـىٍء مْوِف َوالُْجـوِع الَْخـ َولَنَبْلُـَون

ابِِرينَ  وَ  اْألَْمَواِل َواْألَنفُِس َوالثَمَراتِ  نَقٍْص منَ وَ  ِر الص و قطعاً شما را به چيزى از  ؛)155: بقره(» بَش

آزماييم؛ و شكيبايان  ها و محصوالت مى ترس و گرسنگى، و كاهشى در اموال و جان]  قبيلِ [

  .»مژده ده را

كنـد و او را  ا بـه سـمت خـدا دعـوت مىدر حالى است كه فرد ر ،اين مژده به شكيبانان

دهـد كـه  به انسـان يـاد مى ،خدای سبحان .سازد های بيشتر اجتماعى مى مستعد انجام فعاّليت

هـای  بـردن بـه منجى و فرار از اجتماع و پنـاه گيری اگر مصيبتى به شما رسيد، به جای گوشه

ِذيَن ِإَذا «: توّجه كنيد ،آنچه كه او برای هدايت و نجات انسان بيان كرده كاذب، به خدا و الـ

ا ِإلَيِه َراجِعُونَ  ِه َوِإن ـ ا لِل ِصيبٌَة قَالُوا ِإن كسانى كـه چـون مصـيبتى ]  همان[ ؛)156: بقره(» َأَصابَتُْهم م

  .»گرديم ما از آِن خدا هستيم، و به سوى او باز مى: گويند به آنان برسد، مى

گرايـى مهـدوی  ، يكى از عوامل بازدارنده منجىاز جامعه مسلمين گيری بنابراين، گوشه

 گرايى را های پيوســتن بــه كجــروی در موعــود زمينــه كنــد و شــخص را افســرده مى. اســت

بر آزار و اذيت  آميزد و مومنى كه با مردم مى: فرمايد مى 6پيامبر اكرم. دهد گسترش مى

اذيت آنـان را تحمـل  ر وآميزد و آزا برتر از مومنى است كه با مردم نمى كند، آنان صبر مى

بـه مـردی كـه خواسـت بـرای  6و نيز پيامبر خدا )686: 4، ج 1409المتقى الهندی، (كند  نمى
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ای از جهان اسالم آنچه را كه بـرايش  اگر فردی از شما در نقطه :عبادت به كوه رود، فرمود

يى يك ساعت تحمل كند، بهتر از اين است كه چهل سـال در خلـوت و تنهـا ،ناگوار است

گيری از جامعــه  ، گوشــهبنــابراين. )35499-5ش : طــىخالــدَرالمنثور، نســخه (بــه عبــادت بپــردازد 

نيز در مراسـم و  مسلمين و عدم حضور در اجتماعات اسالمى مانند مسجد و نماز جماعت و

 ،7گزينى از تجمعات دينى توّسـل بـه امـام مهـدی نكردن و دوری مسلمانان شركت شعائر

گـرا گرفتـار آينـد و بـه جـای بـاور بـه  اد در دام مدعيان دروغـين منجىشود تا افر سبب مى

موعود و منجى واقعى به موعودهای كاذب روی آورند و دچار انحراف در فكـر و رفتـار و 

توان شواهد بسياری از اين دست انحرافات را نشان داد كه گرايش  چنانچه مى ؛عمل گردند

  .)1395 /يگاه خبری فرهنگ انقالب اسالمى به پا :ك.ر(اند  به ادعای مهدويت داشته

  گرايى  طلبى در منجى تنوع) د

ايــن تمايــل حتـّـى در عرصــه . طلبى اســت يكــى از گرايشــات غريــزی در انســان، تنــوع

ايـن حـس . گرايى و موعود مورد انتظار بشر، ممكن است سرايت نمايد خواهى و منجى دين

از ايـن  ،شـياطين. بـه گمراهـى كشـيده شـود به دام شياطين افتـاده و تاشده  سبب ،در انسان

های نفسانى و القائات شيطان در تشكيك افـراد  خواهش ،نمونه آن. كنند عنصر، استفاده مى

بـه  طلـب حتّـى در منجـى عـالم، مبـتال انسـان تنـوع ،در ايـن مرحلـه. به منجى مهدوی است

خدا نزديـك خواهـد های غيراسالمى، به  كند كه از طريق راه خواهى شده و تصور مى تنوع

 او ؛كه مصداق آن را اشتباه گرفتـه اسـت و شـيطان او را بـه گمراهـى انـداخت شد درحالى

اهى و گـخـواهى بـه دليـل ناآ خواهد تنوعى به اعمال معنوی خودش بدهد ولى اين تنوع مى

 6پيـامبر اكـرم. شـود راهـه كشـيده مى شناخت فرد نسـبت بـه منجـى واقعـى بـه بـى عدم

 »به مرگ جاهليـت مـرده اسـت ،خود را نشناسد 7كه بميرد و امام زمان كسى«: فرمايد مى

  .)376: 1386و كلينى،  23: 76ق، ج 1403 مجلسى،(

چـه كـه در مكتـب  خـواهى و توّسـل بـه منجـى غيـر از آن طلبى در منجى بنابراين، تنوع

. گرايـى مهـدوی اسـت يكى از عوامل بازدارنده در توسعه منجى ،مطرح شده 7البيت اهل

شـناخت و آگـاهى نسـبت بـه فرهنـگ تـوان  خـواهى، مى طلبـى در منجى برای كنترل تنـوع

   .فراگير و گسترش داد را مهدوی و تقويت اعتقادات دينى در بين مردم



  41  ىاسالم يدگاهاز د یمهدو گرايى ىعوامل بازدارنده در توسعه منج

  

  خواهى وتغييرات معنویدنيا) ه
آورد و انسـان دنياطلـب،  های تغييرات معنوی را در انسان به وجود مـى پرستى، زمينهدنيا

 شود و از معنويت واقعى و اخـروی شانده مىكانحراف  سویهای دنيوی به  ضتوسيله ريا به

مـن «: فرمايـد مى 7امام علـى. ماند باز مى -تواند منجر به خوشبختى نهايى او شود كه مى -

منـد  كسى كه عالقـه؛ )103حكمت : البالغه نهج( »...عاداها ابغض االخره و ،احب الدنيا و توالها

بـا آن دشـمنى  طبيعت متنفر خواهد شد و شد، از امور اخروی و ماورای به دنيا و امور مادی

كمتـر گنـاه  ،هر كس كه زيـاد بـه يـاد آخـرت باشـد: فرمايد نيز آن حضرت مى ورزد و مى

  .)7502 :آمدی تميمى(كند  مى

ها و عــدل و داد ســخن  چنــان از نجــات انســان ،گــرا در اثــر دنيــاخواهى مــدعيان منجــى

ترين  حـال آنكـه از سـخت اندازنـد و تعجـب مى گـران را بـه شـك وگويند كه گويا دي مى

نْيا وَ  مَِن الناِس َمن يعْجِبُـك قَْولُـُه فِـى وَ «: فرمايد مى کریم قرآن. دشمنان خدا هستند الَْحيـاِة الـد 

َه َعلَٰى َما فِى قَلْبِِه وَ  الِْخَصامِ  يْشِهُد اللـ و از ميان مردم كسـى اسـت كـه در ؛ )٢٠٤: بقره(» ُهَو َألَد

گـواه  ،دارد و خـدا را بـر آنچـه در دل دارد زندگى اين دنيا سخنش تو را بـه تعّجـب وامـى

نْيا ِإال َمتَـاُع الْغُـُرورِ « .ترين دشـمنان اسـت گيرد و حـال آنكـه او سـخت مى َوَمـا الَْحيـاُة الـد «

  .و زندگى دنيا جز مايه فريب نيست؛ )١٨٥: عمران آل(

نْيا بِاْآلِخَرِة فََال يَخفُف َعـنُْهُم الَْعـَذاُب َوَال ُهـْم ينَصـُرونَ « ِذيَن اْشتََرُوا الَْحياَة الدُأولـَٰئِك ال «

پـس نـه عـذاب  ،جهان ديگـر خريدنـد]  بهاى[نند كه زندگى دنيا را به همين كسا؛ )٨٦: بقره(

  .آنان سبك گردد، و نه ايشان يارى شوند

ايـن عامـل، . گرايى مهـدوی، دنيـاگرايى اسـت براين، يكى از عوامل بازدارنده منجىبنا

يـر حتى توسـالت معنـوی درسـت را تغي شود و سبب تغييرات اجتماعى زيادی در جامعه مى

علـت آن ظلـم و جـور  کـریم قرآنشود كه به تعبير  گرا مى و سبب رشد شيادان منجىدهد  مى

نْيا كَمثَِل ِريحٍ فِيَها ِصر َأَصـابَْت َحـْرَث قَـْوٍم «: بندگان است َمثَُل َما ينفِقُوَن فِى َهـِٰذِه الَْحياِة الد

ُه وَ  وَ  َظلَُموا َأنفَُسُهْم فََأْهلَكتْهُ  َما َظلََمُهُم اللـ  َ مثَل آنچه ؛ )١١٧: آل عمـران(» ـٰكْن َأنفَُسُهْم يْظلُِمونَ ل

كنند، همانند بادى است كـه در  خرج مى] در راه دشمنى با پيامبر[در زندگى اين دنيا ]  آنان[

آن را تبـاه  بـوزد و ،اند آن، سرماى سختى است، كه به كشتزار قومى كه بر خود ستم نموده

  .اند سازد و خدا به آنان ستم نكرده، بلكه آنان خود بر خويشتن ستم كرده
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  استفاده ابزاری از اعتقاد به منجى ) و
 .كننـد يان، برای نفوذ بيشتر در بين مردم از ادعاهای واهى استفاده مىگرا منجىبرخى از 

ى، به آن دسـت واهخ منجىهدف آنان كسب ثروت است و درصدد هستند كه با رفتارهای 

كننـد و  نيرنـگ اسـتفاده مى درحالى كـه ازخدعـه ودهند  خودشان را به حّق نشان مى. يابند

باشـند تـا از طريـق آن درآمـد بيشـتری  درصددگسترش انحراف فكری خود به ديگران مى

  .كسب نمايند

ا، هـ ها به دليل اعتقادات مـذهبى مـردم نسـبت بـه آن بسياری از ارزش ،در جامعه ديندار

های الهى مسلط در جامعه منطبـق  خود را با ارزش كنند رفتار شود و افراد تالش مى تبليغ مى

تواند به واسطه ايجاد خوف از عذاب الهى و  دين وجود دارد كه مى هايى در مكانيزم. سازند

كسانى كه ديـن دار  ،از منظر قرآنى .دكنهای دينى در فرد كمك  يا پاداش، به تثبيت ارزش

اينان همان افرادی هستند كه به . های دينى را در خود نهادينه نمايند توانند ارزش د نمىنيستن

ِذيَن َاليْؤمِنُـوَن «: فرمايـد مى کـریم قـران .زنند انحرافات معنوی در جامعه دينى دست مى الـ ِإن

به آخرت ايمان ندارنـد، اعمـال  كسانى كه؛ )4: نمل(» بِاْآلِخَرِة َزينا لَُهْم َأْعَمالَُهْم فَُهْم يعَْمُهونَ 

برخـى از مـدعيان . شـوند طوری كـه سـرگردان مى هب ،دهيم را برای آنان زينت مىشان  )بد(

كننـد كـه  آوردن مقام اجتماعى در يك جامعه دينى، تـالش مى گرايى، برای به دست منجى

يالت از معنويـت و ايمـان مـردم، اســتفاده ابـزاری نماينـد و بـه جــذب افـراد در جهـت تمــا

جـايى  از آن. شـود در جوامع دينى زيادتر يافـت مى ،اين آسيب. انه خود بپردازندكار بهكاس

كه ايمان و باورهای اعتقادی قدرتمندی در بين افراد متدين وجود دارد و هر گونه رفتـاری 

رو،  شـود، از ايـن كه خود را به هنجارهای دينى گره بزند در نـزد مـردم محتـرم شـمرده مى

كننـد و بـدون  منحرفين برای كسب قدرت اجتماعى، از عامل مـذهبى اسـتفاده مىبرخى از 

اينكه خودشان باور واقعى به دين داشته باشند، برای رسيدن به اهداف خود تظاهر به مذهب 

پـس از مـدتى كـه چهـره آنـان  پردازنـد و د و فقط به هنرنمايى مذهبى در جامعه مىنكن مى

دهنـد و  ين، انجام مىهرت پيدا كرد، هر انحرافى را در پناه دفرد مذهبى و متدين ش عنوان به

كسب پـول و قـدرت تـالش  برایجامعه،  خودشان در دادن سازی و مثبت نشان در اثر چهره

 با استفاده از ناآگاهى مـردم، مانند آنبه بهانه شفای امراض و رفع بالها و  ،معموالً . دنكن مى

فريـب سـخنان بـه ظـاهر  ای از مـردم، پردازنـد و عـده به اخاذی با ابزار هنجارهای دينـى مى
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 .شوند آنان جذب مى ویمذهبى آنان را خورده و به س

گرايـى مهـدوی را در جامعـه  توان عوامـل بازدارنـده از گسـترش منجى مى ،در مجموع

شـود  برخى از اين عوامل به حوزه فردی انسـان مربـوط مى :اسالمى به دو بخش تقسيم كرد

و فرد را  كندتواند از اين عامل، استفاده  تقوايى است كه شيطان مى مباالتى و بى كه بر اثر بى

های اجتماعى است كه  بخشى ديگر مربوط به حوزه. های انحرافى سوق دهد به سمت منجى

گردد و برای كسب پـول و درآمـد بـه آن دامـن  گرايى مى سبب سوءاستفاده مدعيان منجى

در ذيـل . پردازند گرايى غيراسالمى مى ز دين به گسترش منجىزنند و با استفاده ابزاری ا مى

  .ونگى مقابله با آن خواهيم پرداختبه چگ

  چگونگى كنترل 

انطبـاق بـا هنجارهـای  هايى كه جامعه برای واداشـتن اعضـايش بـه سـازگاری و به مكانيسم

توانـد  عـه، مىجام .)133: 1376ستوده، (شود  كنترل اجتماعى گفته مى ،برد اجتماعى به كار مى

ای بسازد تا همان نقش را در تأمين نيازهای اخالقى انسـان ايفـا كنـد كـه  كننده نيروی تنظيم

بـه عـواملى كـه  .)191: 1376كـوزر، (كند  اندام موجود زنده در تأمين نيازهای جسمى ايفا مى

بـرد و مجمـوع مـوانعى كـه بـه قصـد  يك جامعه در جهت حفظ معيارهای خود به كـار مى

شـود  دهد، كنترل اجتمـاعى گفتـه مى روی، جلوی پای آنان قرار مى افراد از كج گيری جلو

 يانـه،گرا منجىبه برخى از معيارها نسبت به نظارت بر رفتارهای  ادامهدر  .)133: 1376ستوده، (

  .شود اشاره مى

 معروف و نهى از منكر هامر ب) 1

غيراسـالمى، بيـان كـرده اسـت،  گرايـى برای كنترل منجى هايى كه اسالم، يكى از معيار

گرايـى، از  در نگـاه اسـالمى نظـارت بـر منجى. معروف و نهى از منكر اسـت مكانيسم امر به

بـا ثبـات و  اهميت بااليى برخوردار است تا افـراد در جامعـه، بـه سـمت رفتارهـای مـنظم و

عـاملى، (هنجارشكنان انـدك سـبب، عـذاب اكثريـت نشـوند  درست اسالمى هدايت شود و

  .)407و  140: 5ق، ج 1413

شـان  هـايى كـه در ميـان كاری هرگـاه مـردم در برابـر زشـت: فرمايـد مى 7امام صادق 
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وجـل كيفـر گيرد، دم فرو بندند و آن را تغيير ندهند، زود باشد كـه خداونـد عزّ  صورت مى

 برخى از آيات قرآنـى بـه نظـارت و در .)100:78ق، ج 1403مجلسى، (خود را شامل همه سازد 

ا َعلَيَها َحافٌِظ « :شده است ترل درونى فرد تأكيدكن منَفٍْس ل همانا هـركس  ؛)4: طارق( »ِإن كل

  .مراقب و محافظى دارد

پرهيزكاری، ايمـان  محافظ انسان در قرآن، گاهى در قالب نظارت درونى همانند تقوا و

مربوط است كه برخى ديگر به وظايف متوليان اجتماعى  در و عمل صالح بيان شده است و

اشـتر  در عهدنامـه مالـك 7امام علـى. در قالب مبارزه علنى با انحرافات بيان گرديده است

و از همكاران و نزديكانت سخت مراقبت ... سپس در امور كارمندانت بيانديش « :فرمايد مى

، كننداصالح  توان به بهانه اينكه افراد بايد خودشان را بنابراين، نمى .)53 نامه: البالغه نهج(» كن

  .يانه نپرداختگرا منجىنظر كرد و به نظارت بر رفتارهای  از اصالح جامعه صرف

  بشارت و انذار ) 2

از  7پيـامبران و معصـومين .گرايى، بشارت و انذار اسـت دومين معيار نظارت بر منجى

ك« :پرداختنـد هـا مى طريق بشارت و موعظه، به هدايت انسـان بِالِْحكَمـِة  اْدُع ِإلَـى َسـبِيِل َربـ

و  .با حكمت و اندرز نيكو بـه راه پروردگـارت دعـوت كـن ؛)125: نحل(» َوالَْمْوعَِظِة الَْحَسنَةِ 

. مجادله نمـاى ،كه نيكوتر است]  اى شيوه[با آنان به  ؛)125: نحل( »َوَجاِدلُْهم بِالتِى هِى َأْحَسنُ «

مأمور به مدارا و رفتار نيـك  ،من«: فرمايد كند و مى نيز بر اين امر تأكيد مى 6پيامبر اكرم

در فرازی از  .)153: 74ق، ج 1403مجلسى، (» كه به واجبات امر شدم گونه ناام؛ هم با مردم شده

و شما معصومين با حكمـت و موعظـه «: خوانيم زيارت جامعه كبيره خطاب به معصومين مى

  .)274: 2، ج 1378،  قمى( »نيكو مردم را فرا خوانديد

های معنويت اسالمى از طريق وعـده بهشـت، و تبشـير پيـامبران و شـرح و  راه تشويق به 

هـای  تثبيـت ارزش ایتوانـد الگـوی مناسـبى بـر توضيح آن با تأكيد بر قرآن و روايـات، مى

 7امـام علـى. باشـد و افـراد را از انجـام رفتارهـای انحرافـى بـاز دارد  گرايى اسالمى منجى

كارهای مهمى كه انجام  درپى آنها را تشويق كن در پى...«: فرمايند اشتر مى خطاب به مالك

ــِريَن « :فرمايــد مى کــریم قــرآن .)53نامــه : البالغــه نهج(» ...دهنــد مى ُمبَش َوَمــا نُْرِســُل الُْمْرَســلِيَن ِإال

 .دهنـده بـر انگيخـت پس خداوند پيـامبران را بـا سـالح بشـارت و بـيم ؛)48: انعام( »َوُمنِذِرينَ 
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های  شود كه ارزش عامل تشويقى، در قالب بشارت، انذار و موعظه نيكو، سبب مى بنابراين،

  .انه در فرد تثبيت شودخواه منجىدرست 

  اصالح رفتارهای فردی  )3

گرايــى  ســبت بــه منجىتوانــد فــرد را در كنتــرل درونــى خــودش ن از معيارهــايى كــه مى

 عمل نيك و توجه قلبى و .كردار درست اسالمى او است اسالمى، كمك نمايد، عمل وغير

شـود كـه او اخالقـش را بـا  هـا، سـبب مى كرداری فرد به حضور خداونـد در تمـام موقعيت

امـام . اعمال معنوی ارزشمند و مثبت در جامعه سوق پيدا كند سویديگران نيكو سازد و به 

غيـر از  مـردم را بـه ؛»كونوا دعاه الناس بغير السـنتكم«: فرمايد يعفور مى به ابن ابى 7صادق

داری را از شـما مشـاهده  زبانتان دعوت به دين كنيد تا سعى و كوشش و درستى و خويشتن

، گـرا منجىهـای كـاذب  نكردن در مجـالس عرفان شركت ؛)309: 67ج : ق1403مجلسى،(كنند 

بـود كـه  ای خواهـد عامل بازدارنـده نقش مهمى در نظارت فرد بر رفتارش خواهد داشت و

الينبغى للمؤمِِن ان يَجلِـس «  :فرمايد مى 7امام صادق. ای كاذب نروده عرفان ویبه س فرد

مــومن را  ؛)260 -199: 71ق، ج 1403مجلســى، ( »َمجلِســاً يُعصــى اّهللاٰ ُ فيــه و اليقــدر علــى تَغييــره

برتغييـر  او كه در حالى، شايسته نيست كه در مجلسى نشيند كه در آن خداوند نافرمانى شود

ــِذيَن «: فرماينــد خداونـد متعــال در ســوره انعـام مى .تآن نافرمـانى نــاتوان اســ َوِإَذا َرَأيــَت ال

در ]  بـه قصـد تخطئـه[و چـون ببينـى كسـانى  ؛)68: انعـام( »يخُوُضوَن فِى آياتِنَا فََأْعِرْض َعنُْهمْ 

  .روند، از ايشان روى برتاب آيات ما فرو مى

بـه راحتـى  كنـد، كت نمىهای كاذب انحرافى شر بنابراين، فردی كه در مجالس منجى 

بَقِيـُت «: موعودی باشد كه از طريق وحى بر پيامبر اسالم معرفى شده اسـت دنبال بهتواند  مى

ْؤمِنِيَن َوَما َأنَا َعلَيكم بَِحفِيظٍ  كْم ِإن كنتُم مِه َخيٌر ل اگر مؤمن باشـيد، بـاز نهـاده  ؛)86: هود( »اللـ

بنابراين، انجام اعمال نيـك، مـداومت بـر .  ا نيستمالهى برای شما بهتر است و من نگهبان شم

هـای كـاذب شـيطانى، سـبب  كارهای معنوی مناسب و مجبوركردن نفـس بـر تـرك عرفان

و بـه سـمت زنـدگى پـاك  گرايى انحرافى بـاز دارد شود كه فرد بتواند خود را از منجى مى

  . هدايت شود
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  های معنوی انديشه مهدويت تكيه بر ارزش )4
دارای قدرت اسـت  ،كه معنويت :شناسان همانند اگوست كنت معتقدند معهبرخى از جا

های جامعـه و وظـايفى كـه بـه دوش  تواند افراد را برای پذيرش ارزش و قدرت معنويت مى

در صـورتى كـه تـا  شود سبب مى ،اين موضوع ،)164: 1349مندراس، (آماده سازد  ،آنان است

. شود كه رفتار خود را كنترل نماينـد آنان يادآوری های معنوی دور شوند، به  افراد از ارزش

ــا برخــى از هــای اســ گرچــه خــارج از ارزش ،هــای جامعــه مهــدوی ارزش المى نيســت، اّم

گرايـى  تـوان منجى نمود بيشتری در جامعه دارد كه با تكيـه بـر آن مى ،ی مهدويتها ارزش

 ای اسـت كـه در گونـه ههای جامعه مهـدوی ب برخى از ارزش. انحرافى را به كنترل در آورد

چنـين افراد  ی اينها از جمله اين ويژگى .شود به وفور يافت مى 7رفتار پيروان امام مهدی

از  در كارهای خيـر پـيش قـدم بـوده و )24: 2 بحرانـى، ج(نام و شايسته هستند  خوشاست كه 

باشـند  ی مىنظير هستند كه دارای مقام اجتماعى بى آنان افرادی .)22: همـان(باشند  خيرين مى

ق، 1403مجلسـى، (از ايمان سختى برخوردارنـد  عاشق خدا و ؛)100: 3مؤسسه معارف اسالمى، ج (

صـافى گلپايگـانى، (شـوند  باشـند و از پارسـايان محسـوب مى با تقوا و پرهيزكـار مى )308: 2ج 

ن هاشـا دارنـد، دل زنده شـب  ياران آن حضرت در جهاد مانند شيرند و در نيـايش )486: 1393

و در عبوديـت و  )386: 52ق، ج 1403مجلسـى، (هـای آهـن، محكـم و اسـتوار اسـت  مانند پاره

هايى  نالـه ،آنان در دل شـب )268: 1ابن بابويه، ج (اند  كوش بندگى و اطاعت خدا بسيار سخت

داران در دل شــب و  زنـده چون ناله مادران داغ پسر ديده، آنهـا شـب ؛از خشيت خدا دارند

  .)165: 2يزدی حايری، ج (ر طـول روز هستند داران د روزه

هـای  شـود كـه منجى جامعه مهـدوی مسـلمانان، سـبب مى در ها فراگيركردن اين ارزش

بـه  البالغه نهجبا مطالعه در . زمينه الزم برای گسترش عقايد انحرافى خود پيدا نكنند ،كاذب

تمـامى سفارشـات امـام در . يابيم در كنترل رفتارهای مردم دست مى 7اين روش امام على

هـای معنـوی  در روابط فردی، اجتماعى، خانوادگى، سياسى و همانند آن بـه ارزش 7على

نـد كـه افـراد را از شـياطين بازدارنـد و بـه سـوی كن توّجه شده است و حضـرت تـالش مـى

َر فَـ«: فرمايـد خداگرايى، تقوا و پرهيزكاری رهنمـون سـازند و مى اْمـَرًأ تَفَكـ ُ اْعتَبََر، َرِحـَم اّهللاٰ

رحمت خدا بر كسى كه فكر و انديشه كند و عبرت گيرد و سپس بينـا شـود  ؛»َواْعتَبََر فََأبَْصرَ 

كـس  ای مـردم، آن: فرمايـد و نيـز مى )42: 4، ج 1386آمدی تميمى، (و راه تكامل را بازشناسد 
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حيـرت رسد و كسى كه مخالفت كند در  به آب مى ،كه از راه آشكار و جاده حق ره سپارد

هــای مهــدوی،  فراگيركــردن ارزش .)201/4 ،البالغــه نهج(و ســرگردانى قــرار خواهــد گرفــت 

ايمـان بـه خـدای  شناسـى و بـاالبردن سـطح آگـاهى مـردم در تفكـر خدا معارف اسالمى و

شود كه افراد مسلمان به راحتى تحت تأثير تبليغات مدعيان، واقع نشـوند و  سبب مى سبحان،

نفـوذ  های جامعه مهدوی و گسترش ارزش بنابراين، با. رف نگردنداز تشخيص راه حّق منح

گرايـى  توان به نظارت و كنترل عمومى جامعـه از منجى آن در روابط فردی و اجتماعى، مى

  .غيرمهدوی پرداخت

  نقش نهاد خانواده در تربيت مهدوی) 5

فرزنـدان  وگرايى اسالمى سوق دهد  به سمت فطرت پاك منجى تواند فرد را خانواده مى 

آنان را  .)120: 1389آقاتهرانى، (تربيت كند  7البيت را با معنويت دينى ومناسب با توالی اهل

با انجام پرستش خدا و توسالت  به سمت احترام به شعاير اسالمى سوق دهد و تالش نمايد،

های كسـب فضـائل  آخرين منجى عالم بشری، راه و 7و امامان معصوم 6به پيامبر خدا

ِإ نك ِإن تَـَذْرُهْم يِضـلوا عِبَـاَدك « :فرمايد مى کریم قرآن. را به فرزندان آموزش دهندمعنوی 

چرا كه اگر آنها را باقى بگـذاری، بنـدگانت را گمـراه  ؛)27: نوح(» َوَال يلُِدوا ِإال فَاجًِرا كفاًرا

از  :مايـدفر مى 6پيـامبر اكـرم! آورنـد كنند و جز نسـلى فـاجر و كـافر بـه وجـود نمى مى

بايد توّجه داشت كه  )104: 98ق، ج 1403مجلسـى، (شايسته است  خوشبختى مرد، داشتن فرزند

 سـویيا در محيط اجتماعى ديگری به  ای منحرف هستند و يا دارای خانواده مدعيان منجى،

بـا تقـوا،  هـای صـالح و برقراری ارتبـاط بـا خانواده. اند گرايى غيرمهدوی كشيده شده منجى

 7امـام علـى. گرايى در بين فرزنـدان خواهـد داشـت منجى صحيحسزايى در رشد  بهتأثير 

های خوب و صالح، روابط دوستانه برقرار كنيـدو خطـاب بـه  كند كه با خانواده سفارش مى

های صـالح و  روابط خود را با افـراد بـا شخصـيّت و اصـيل و خانـدان: فرمايد اشتر مى مالك

تواننـد الگوهـای  بنـابراين، پـدر و مـادر مى .)53/52نامـه : الغـهالب نهج(سابقه برقرار سـاز  خوش

گرايى را به فرزنـدان آمـوزش دهنـد و بـا شـركت در محافـل دينـى مهـدوی  درست منجى

خواهانـه فرزنـدان را كنتـرل نماينـد  توسالت، رفتارهای معنويـت و دعا و )126: 1389ملكى، (

   .)1395راد،  ملكى. ك.ر(
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  های مهدوی ربيت در انتقال ارزشنقش نهاد تعليم و ت) 6

گرايى مهدوی كه در روايات نيز به آن اشاره شـده  برخى ديگر از عوامل مؤثر بر منجى

های پــاك و  علمــاء و دانشــمندان مســلمان، انســان .دانشــمندان اســتمعلـّـم و اســت، نقــش 

 7لـىامـام ع .باشـندتفـاوت  توانند بـى ها نمى ها و زشتى دلسوزی هستند كه در برابر كجى

كننده مهربان، عالم دانا و باتجربـه، باعـث پشـيمانى و  نافرمانى از دستور نصيحت: فرمايد مى

معلــم و اســتاد دانشــگاه در مواجهــه بــا  .)35/2خطبــه : البالغــه نهج(انــدوه نــاگوار خواهــد شــد 

 كـردن اسـتداللى آنـان و بحـث و پاسخ بـه اشـكاالت فراگيـران علـم و قـانع گرايى و منجى

گرايـى  های منجى تواننـد جامعـه را از آسـيب امون شبهات مـدعيان دروغـين، مىبررسى پير

در جلسات درس دانشمندان و اسـاتيد زيـاد : فرمايد مى 7امام على .انحرافى نجات بخشند

وگو بنشين و با حكماء و انديشمندان نيز بسيار به بحث و بّررسـى بپـرداز كـه وضـع  به گفت

  .)192/120خطبه : بالغهال نهج(كند  كشورت را اصالح مى

ــا ــابراين، نظ ــدعيان ربن ــای م ــرل رفتاره ــى در كنت ــش مهم ــمندان، نق ــم و دانش ت معل

  .گرايى خواهد داشت منجى

  های مهدوی  های دوستى در انتقال ارزش و گروه همساالننقش ) 7

مدعيان منجى بخش، با نفوذ در بين دوستان و همسايگان، به ترويج افكار انحرافى خود 

قبـل  :فرمايـد مى 7امام على .زند تا شرايط محيطى ايمنى را برای خود فراهم نمايندپردا مى

ات، سـئوال و  سفرت و پيش از خريدن منزل درباره همسـايه از حركت برای سفر درباره هم

تواند  مى ،همساالنبرقراری ارتباط با  رفاقت و دوستى و .)31/115نامـه : البالغه نهج(تحقيق كن 

گرايـى مثبـت  تواند رفتارهـای منجى نيز مى های معنوی بزهكارانه مؤثر باشد ودر بروز رفتار

نسـبت بـه » دوسـتان«در رابطه بـا نقـش تربيتـى بسـيار حّسـاس  7امام على. كندرا تقويت 

سـاز، شـيرين و   ات را برای دوست خود آمـاده هميشه نصيحت خالصانه :فرمايد يكديگر مى

دهد كه با اين  گاه هشدار مى و آن )100: 31نامـه  ،البالغه نهج(كننده  نيكو باشد يا تلخ و ناراحت

و از  )38حكمـت /البالغـه  نهج(از دوستى بـا احمـق  :دوست نباشيد و از آنها دوری كنيد ،افراد

وبرحـذر بـاش از دوسـتى بـا انسـان فاسـد و  )38حكمـت /البالغـه  نهج(دوستى با بخيل بپرهيـز 

 .)38حكمـت /البالغه  نهج(و برحذر باش از دوستى با دروغگو  )38حكمت /البالغه  نهج(جنايتكار 
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گاه پـس از معّرفـى الگوهـای دروغـين دوسـتى، معيـار انتخـاب دوسـتان صـالح را بيـان  آن

به نيكوكاران نزديك باش كه از آنان خـواهى شـد و از اهـل شـر و بـدی دوری : فرمايد مى

های فاسـد و هواپرسـت،  همنشينى با انسان .)92 :31، نامه البالغه نهج(كن تا از آنها بركنار باشى 

   .)86/11خطبه / البالغه  نهج(كند  سپارد و شيطان را حاضر مى ايمان را به دست فراموشى مى

 چـههـر . كنـد بنابراين، بسياری از انحرافات معنوی توسط دوستان فرد به او سـرايت مى

گرايى فـرد بيشـتر تأثيرپـذير  ر منجىتر باشد، در بروز رفتا رابطه دوستى بين دو نفر مستحكم

هدايت های فرزندان سر در آورد و با   گرايى كاذب، بايد از دوستى برای كنترل منجى. است

  .دكرپذيری آنان جلوگيری  های سالم از آسيب  به سمت دوستى

  های مهدوی نقش نهاد حكومت و سياست در تحكيم ارزش) 8

گرايـى در جامعـه  هـای منجى ناهنجـاری توانـد در كـاهش يـا افـزايش حكومت نيـز مى

حـاكم  -مـردم را بـر مـن « :فرمايـد مى 7امـام علـى. سـزايى داشـته باشـد هاسالمى نقش بـ

اما حق شما بر من آن است كه از خيرخواهى شما دريغ نورزم و شـما  ؛حقّى است -اسالمى

آگاه شـويد  يريد ورا تعليم دهم تا از جهل و نادانى نجات يابيد و شما را تربيت كنم تا فراگ

كه فرد و جامعـه را  دهد كه نگذارند رهبری جامعه به دست نااهالن قرار گيرد، و هشدار مى

  .)9: 62:نامه، البالغه نهج(» كشانند به تباهى و نابودی مى

به نظارت آنان  گرا منجىتواند با بازخواست مدعيان نوظهور  حكومت مى ،عالوه بر اين

توان شـيوه بازخواسـت در انحرافـات گونـاگون را مشـاهده  ی، مىدر روايات زياد. بپردازد

بـه خـاطر  - حـاكم فيروزآبـاد فـارس -هبيـره شـيبانى  ، درباره مصقله بن7امام على. نمود

از تـو بـه مـن خبـری «: نويسـد كنـد و مى نكردن رفتارهای عادالنه اسالمى توبيخ مى رعايت

ه خشم آورده باشـى و امـام خـويش را خدای خود را ب ،رسيده است، اگر چنان كرده باشى

به خـدايى كـه ... ها و اسبهاشان گرد آورده و تو غنيمت مسلمانان را كه نيزه ،نافرمانى كرده

خـود را فـرود   هراست باشد، نزد مـن رتبـ ،اگر اين سخن !دانه را كفيده و جاندار را آفريده

  .)43امهن: البالغه نهج(» !ای و ميزان خويش را سبك شمرده ايد آورده

در بازار مدينـه از  6پيامبر گرامى اسالم«: چنين آمده است 6در سيره پيامبر اكرم

خـوراكى تـو را خـوب : پـس بـه صـاحب آن فرمـود .شـد خوراكى رد) كاالی(كنار يك 
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خداونـد عزوجـل، بـه آن وحـى  ،در ايـن هنگـام. گاه از قيمت آن سئوال كرد آن و! بينم مى

آن حضــرت چنــين كــرد و خــوراكى . خــوراكى ببــرد كــرد كــه دســتانش را در داخــل آن

بينم كه بين خيانت و فريب  جز اين نمى: گاه به صاحب كاال فرمود نامرغوبى پديدار شد؛ آن

  .)209: 12ق، ج 1413عاملى، ( »!ای جمع كرده ،مسلمانان

دهـد كـه در برابـر انحرافـات رفتـاری ازجملـه مـدعيان نوظهـور  نشان مى مصاديق،اين 

نبايد سكوت كرد و با توبيخ و تنبيه به كنترل آنان در جامعه اقدام نمود و نيـز در  ،گرا منجى

های اداری و حكومتى  های، بركناری و عزل افراد، از پست توان از مكانيزم مواجهه با آن مى

  .دكراستفاده 

و خود را از كاركنانت واپای، : كند در مورد كارگزارانش چنين توصيه مى 7امام على

همداسـتان  ،آن خيانـت كى از آنان دست به خيانتى گشود، و گزارش جاسوسان تو براگر ي

. بستان ،گواه بسنده كن و كيفر او را با تنبيه بدنى بدو برسان و آنچه بدست آورده بود، بدين

نامه : البالغه نهج(» شمار و طوق بدنامى را به گردنش بگذار ،خوار بدار و خيانكار ،سپس او را

درنگ از كار بركنار كـرده، بـه  هرمه را بى ابن«  :فرمايد ای به رفاعه مى نامه در حضرت .)53

زندان افكن، روز جمعه او را از زندان خارج كن و سـى و پـنج تازيانـه بـزن و در كوچـه و 

بپـرداز، سـپس او را بـه  طلـبش را ،ی از او آوردكار بـهبازار بگردان و هركس دليلـى بـر طل

هايش را زنجير كن و تنها هنگام نماز آن را بگشای و اجازه نده كسـى زندان باز گردان و پا

حقـوقش را نيـز قطـع كـن و گـزارش . به بهانه آوردن خوراك و پوشاك با او مالقات كند

 .)532: 2حنيفه، ج  ابى(» كار خود را برای من بفرست

ئل ابواالسـود دوئلـى را بـرای عـدم رعايـت برخـى از مسـا 7امـام علـى ،عالوه بر اين

كنــد، آن حضــرت در پاســخ  كنــد و وقتــى كــه ابواالســود اعتــراض مى قضــاوت، عــزل مى

، 1403االحسـائى (باشد  ديدم كه سخنت بلندتر از سخن طرف دعوا در دادگاه مى: فرمايند مى

 .)343: 2ج 

شود كه مـدعيان  بركناری فرد از سمتى كه در حكومت داشته، سبب مى بنابراين عزل و

گرايى مهدوی  های مسلط منجى نتوانند به فعاليت خود ادامه داده و ارزش گرا منجىنوظهور 

اسـت حكومـت اقتـدار خـودش را بـه الزم گـاه . تضعيف نمايند را در يك جامعه اسالمى،

نمونه بارز آن برخورد  .مدعيان دروغين نشان دهد و حتى برخورد نظامى با آنان داشته باشد
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بـود و بـه قصـد  7كه مدعى نيابت از امـام زمـانحكومت عراق با جريان الكرعاوی است 

حمله به نجف اشرف سالح و عده جمع كرده بود كه قبل از انجام عمليات توسط حكومت 

  .)1395: حجامى: ك.ر(عراق سركوب گرديد 

 گيری نتيجه

ديـدگاه اسـالمى پـرداختيم  گرايى از به شناخت عوامل بازدارنده مهدويت ،در اين پژوهش

ارزش  موجـودات شـيطانى، بـى: ننـدامعـواملى  هـای كتـاب و سـنت، آموزه كه با توّجه بـه

از اجتمـاع مسـلمين،  گيری در انسان، فرار از تعامالت اجتماعى و گوشـه »خود«كردن  تلقى

گرايـى و در  طلبـى مهارگسـيخته انسـان در منجى حـس تنـوع دنياطلبى و تغييرات معنـوی و

سـبب شـده اسـت كـه  ،گـرا منجىنوظهـور  نهايت استفاده ابـزاری از ديـن توسـط مـدعيان

هـای اعتقـادی و ارزشـى  بنيان گرايى مهدوی مورد نظر اسالم دچـار چـالش گـردد و منجى

  . شودمديريت  ،ضعف سوی، با گسترش شبهات به )عج(مهدوی 

بـه كنتـرل  )عـج(گرايى مهـدوی  بخشى و فراگيرنمودن منجى هويت برایسزاوار است 

های اجتماعى مورد نظر اين  گذاری سياست. پرداخت 7مهدویعوامل بازدارنده از توسعه 

  :ذيل است چگونگى كنترل عوامل مذكور به قرار برایپژوهش 

های درست  كردن اقشار گوناگون اجتماعى نسبت به شناخت راه الزم است با هدايت) 1

هـای  نيز اطالعات مورد نياز برای گروه و گرايى مهدوی مورد نظر اسالم دست يازيد منجى

 .سنى را بازنويسى نمود

در انجام رفتارهای فردی و اجتماعى خود، بـر  ،افراد متولى گسترش فرهنگ مهدوی) 2

  .كنندعمل 7بيت معيارهای مورد نظر فرهنگ اهل اساس

المللـى در بـين  های معنـوی مهـدويت اسـالمى در سـطح ملّـى و بين با تكيه بر ارزش) 3

  . كاذب پرداخت توان به كنترل ديدگاهای مسلمين، مى

بيت و امام  توسالت اعضای خانواده به سمت توّسل به اهل و ادعيهبا تربيت و هدايت ) 4

 .گرا جلوگيری كرد توان از جذب افراد به مدعيان منجى مى 7عصر

گرايـى  در هدايت و شناخت مردم نسبت به منجى علماءنصايح و گفتار دانشمندان و ) 5

  .های كاذب دارد ديدگاه نقش مهمى در كنترل) عج(مهدوی
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هـای اسـالمى در كنتـرل  حكومت در جامعه اسـالمى بـرای حفـظ فرهنـگ و ارزش) 6

توانــد بــا پشــتكار و قاطعيــت، بــه  و مى باشــد دارای نقــش مــؤثری مى ،گرايــى كــاذب منجى

زننـد،  گرايى دامـن مى توبيخ و بركناری افرادی كه به انحرافات منجى، اصالح، بازخواست

  .بپردازد

در كنتـرل گـرايش آنـان بـه  ،های دوسـتى سـنين نوجـوان و جوانـان نظارت برگروه )7

  .ای است گرايى كاذب دارای اهميت ويژه منجى

های جامعه مهـدوی  شود كه ارزش معروف و نهى از منكر سبب مى هدو مكانيزم امر ب) 8

  .گرايى كاذب كنترل گردد گسترش يابد و با بسط آن در جامعه، منجى
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