
 های جامعة مهدویویژگی

 *خدامراد سليميانحجت االسالم والمسلمين 

 اشاره

ابعهاد رو  انسهانی   بهرین  و پها   بهرین از اصیلکه  أو مهدی موعود به مهدویتباور 

هها، بهرای   انسان اجتماعی فطری و خواهیباریو مرمان، ریشه در یک گیردسرچشمه می

از مهتن   وری روییهدو اای بر پایة ایمان، عدالت و عمل صالوان دارد؛ بحاور در جامعه

درون در  که پایندوو  استوار ای سترد،مایهبا درونباورهای دینی، فطر، یکتاپرستانه و 

و بها زنهدو   دههد نویهد مهی  ا نا  ری با یخویش شور و شعف، پویایی و شعور و فردا

 .سازدای روشن رهنمون میامید و اشتیاق در دل انسان، او را به میندو ةساختن بارق

مسهلمانان  امها   ،مودود نیسهت  یو مذهبی خاص دینه ب ،باورداشت و اعتقاداگرچه این 

 و در میان مسهلمانان، شهیعه   اندداشتهای ویهو و اهتمام بوجهاساسی هموارو به این اصل 

ها را بهرای من  برین ویهگی، فراگیربرین و کامل[های پیشوایان معرومبر پایة مموزو

با باروپود زندگی دینهی   ،این اصلبوان گفت ای که میباور، شمارو کردو است؛ به گونه

شهیعی، چنهان    اندیشهة بنیهاد   ةبهه منزله  و ممیختهه اسهت   ، [پیروان مکت  اهل بیت

 ثمر خواهد بود.بیکه با نبود من، اندیشه شیعه  پیدا کردوجایگاهی در این مکت  

                                                           
 عضوُهيأتُعلميُپژوهشگن ُعلومُوُف هنگُاسالمي.ُ*
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زوایهای گونهاگون   از  بتهوان من را  شهود کهه  این موضوع سب  مهی  برجستگی گمان،بی

در من بهه  است که  «هدویجامعه م یهاویهگی»زوایا،  این برینیکی از مهمکرد. بررسی 

قیهام و حکومهت   ، أموعهود مههدی  پردازد کهه در انتظهار   ای میجامعههای بیان مؤلفه

 سازد.جهانی او، خود را ممادو می

 جامعه مهدوی

، مخهرین پیشهوای   أای است مرببط و پیوسته به حار، مهدیجامعة مهدوی، جامعه

بخش. البته این عنوان، برای دو جامعه در دو دوران گوناگون بهه  شیعیان و موعود نجا،

کند زندگی می أدی موعودای که در دوران غیبت مهشود: نخست، جامعهکار بردو می

ای که عرر ظهور من حار، را در  خواهد کرد. گفتنی اسهت، ایهن   و دیگری، جامعه

ههایی اساسهی نیهز    های فراوانی با هم دارند، اما بفاو،که شباهتدو جامعه در عین این

که از نگاو گسترة جغرافیایی، این جامعه مودود است و من دیگهری، بهر   دارند؛ یکی این

 شود.کرة زمین گستردو میبمام 

طهور  های فراوان، احکهام الههی بهه    که در دوران پیش از ظهور، به دلیل مودودیتدوم من

هها و بنگناهها   شود؛ در حالی که در عرر ظهور، همهة موهدودیت  کامل و فراگیر اجرا نمی

 شد. گونه که خداوند ارادو نمودو، اجرا خواهدبرداشته خواهد شد و همة احکام الهی، من

که در این جامعه، به دلیل در دسترس نبهودن ظهاهری امهام، بهه فرمهایش من      و سوم این

کهه او  برند؛ بها من حار،، مردم از علمای دین به عنوان نایبان عام من حار، بهرو می

یاوران عرهر حاهورند. از   باوران عرر غیبت، همان مهدینقا  از چهرو برگیرد. مهدی

ای کوچهک باشهد از من جامعهة موعهود،     غیبت باید نمونهه  این رو، جامعة مهدوی عرر

متناس  با شرایط دوران غیبت؛ زیرا اگر چنین نباشهد، اطهالق جامعهة مههدوی بهر من،      

 خطایی است بس روشن.

ههایی  در این نوشتار، مقرود ما از جامعة مهدوی، جامعة نخست، یعنهی جامعهة انسهان   

کنند و ایهن جامعهه، دارای   خود را سپری میاست که با پیروی از من امام پنهان، زندگی 

 پردازیم.هایی است که به من میشاخره
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 مهدوی ههای جامعویژگي

بهوان بهرای جامعهة مههدوی بیهان کهرد کهه مجهال         ههای بسهیاری مهی   ویهگىگمان، بی

بهرین  طور کوباو به برخی از برجستهطلبد؛ اما متناس  این نوشتار، به بری را میگستردو

ههای  . شاخرهه 2ههای اعتقهادی؛   . شاخرهه 1شود: ها در دو دسته اشارو میهاین شاخر

 1رفتاری.

روشنی از این سخن خداوند به دست ای اعتقادی و عملی، بههبه طور کلی، این ویهگی

سرتَخْلِفَنَُّْمرُفِيُالْأَررضُينَُآمَن واُمِنْك مرُوَُعَمِل واُالصَّنلِحنتُِلَيوَعَدَُاللَّهُُالَّي»فرماید: مید که میمی

خهدا بهه کسهانی از شهما کهه ایمهان موردو و کارههای         2؛...ُنَُمِنُْقَبرلِِْمريكَمَنُاسرتَخْلَفَُالَّي

جانشین ]خود[ قهرار   ،اند، وعدو دادو است که حتماً منان را در این سرزمینشایسته کردو

 .«نشین ]خود[ قرار دادجا ،گونه که کسانی را که پیش از منان بودنددهد؛ همان

ین و امنیت کامل را بهه  یدین و م بربری ،روی زمینجانشینی  ةوعدوند خدا 3میهاین در 

کهه  . ایهن دادو که دو ویهگی برجسته دارند: یکی ایمان و دیگهری عمهل صهالح    گروهی

من را اشارو بهه  . بسیاری گو استومیان مفسران گفت اند؛کسانیاز این گروو چه  قرودم

من حار،  حکومت پرچمدر زیر  ،دانند که شرق و غر  جهانمی أمهدی حکومت

و جنهگ از صهفوه    بهرس نهاامنی و   ،کنهد در همه جا نفوذ میاسالم  دینگیرد، قرار می

طبق عقیدو  4یابد.برای جهانیان بوقق می ،شود و عباد، خالی از شر زمین برچیدو می

ر از عهدل و داد  سراسهر زمهین را پُه   و سهنیی، من حاهر،    شهیعه  ، یعنیعموم مسلمانان

از عمومیهت و   یمنعه  ،ولهی بها ایهن حهال     ؛مرداق کامل ایهن میهه اسهت    و او، کندمی

 . یستن نگستردگی مفهوم م

                                                           

ُالبتهُبهُگونه1 ُتقسيمُك د؛ُمننندُويژگيتوا ُاينُويژگيهن ُديگ  ُنيزُمي. ُاخالقيُوُههنُرا ُاقتصند ،ُسينسي، ن :

ُايم.مبنن ُبحثُق ارُداد جنُكهُمحورُسخنُدرُاينُنوشتنر،ُآيهُيندشد ُاست،ُاينُتقسيمُراُف هنگي؛ُامنُازُآ 

ُ.55ُ،ُآيهنور.2ُ

ُهن ُديگ  ُنيزُبتوا ُمط حُك د..ُممكنُاستُبنُب رسيُسني ُآينت،ُويژگي3

،ُش1361ينزدهم،ُُنپچُدفت ُانتشنراتُاسالمي،ُقم:،ُفيُتفسي ُالق آ ُالميزا .ُر.ک:ُطبنطبنيي،ُسيدُمحمدحسين،4ُ

 .218ُ،ُص15ُج
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بنابراین، میه دارای دو بخش است: بخش نخست من، اشهارو بهه دوران پهیش از ظههور     

و بخش دیگر، بیانگر دوران پس از « .الصَّنلِحنتُنَُآمَن واُمِنْك مرُوَُعَمِل وايوَعَدَُاللَّهُُالَّي»دارد: 

 .«سرتَخْلِفَنَُّْمرُفِيُالْأَررضيلَ»ظهور است؛ 

میه شریفه چنهین   این من حار، ذیل است کهروایت کردو  {قابو بریر از امام صاد

و اصهوا  ایشهان نهازل     أاین میه،[ در بارة قائم»] 1؛نزلتُفيُالْقَنئِمُوَُأَصرحَنبه» فرمود:

 «شدو است.

 هاي اعتقاديويژگی ـ الف

کهه   های اسالمی، امور فراوانی به عنوان اعتقادا، و باورهای دینی معرفی شدودر مموزو

اند و البته جامعة مهدوی، بایهد  های مفرل بر پایة میا، و روایا، بررسی شدودر کتا 

یمان داشته باشد. برخی از این باورها به طور ها اهمة این باورها را در نظر گرفته، به من

 شود:ها اشارو میبرین منجا به مهمخاص در روایا، مهدویت نیز ذکر شدو که در این

 . ايمان به خداوند1

بردید، پایة همة باورهای دینی، ایمان و اعتقاد به پروردگار هستی است و ایهن بهاور،   بی

إِنَّمَهنُالْمُؤْمِن هو َُُُ: »فرمایهد بارو مى این دروند خدا ای دارد.در جامعة مهدوی جایگاو ویهو

خهدا و رسهولش ایمهان    ه هاینهد کهه به   من فقهط مؤمنهان   2؛ ...الَّيِينَُآمَن واُبِنللَّههُِوَُرَسُهولِهُُِ

 .«اند... موردو

ایمان به خدوند، نخستین گام در این مسیر است و هر کس از ایمان بیشتری برخهوردار  

 طا  این وعدو است.است، بیشتر مورد خ

 . ايمان به نبوت پیامبران2

پس از ایمان و اعتقاد به خداوند متعال، ایمان بهه پیهامبرانی کهه از سهوی او برانگیختهه      

اند، از باورهای اساسی یک موحد است. این مهم، در جامعه مههدوی نیهز مهدّ نظهر     شدو

                                                           
ُمحمدُبنُحسن1 ُشيخُطوسي، ُكتنبُ. ُقم، ُمعنرفُاسالمي،ؤمُ:الغيبة، 1411ُُچنپُاوّل،ُسسه 173ُصُق، نعمنني،ُ؛

 .35ُ،ُح240ُصق،1397ُمكتبةُالصدوق،ُ،ُبةالغيمحمدُبنُاب اهيم،ُ

 ُ.15ت،ُآيهُ.ُحج ا2
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يهنُُ»بیان فرمودو اسهت:   گونهاست. خداوند ایمان به رسول را پس از ایمان به خود، این

ا   1؛...ُتِجنرَةٍُت نْجِيك مرُمِنُْعَيابٍُأَلِيمٍُت ؤْمِن و َُبِنللَّهُِوَُرَسُولِهُِعَلىُأَيَْْنُالَّيِينَُآمَن واُهَلُْأَدُلُّك مر

خواهید شما را به بجاربى راهنمایى کهنم کهه از عهذا     کسانى که ایمان موردید، میا مى

 ... .«خدا و رسولش ایمان موریده ببان دهد؟ دردنا  نجا،

مخرین فرستادة الهی، به معنای ایمان بهه سهخنان او،    ,روشن است که ایمان به پیامبر

رفتار او و دستورهای او است؛ یعنی همان چیزهایی که خداوند به من دستور دادو است. 

بر و هرمنههه  ویهو مهدوی، ایمان به پیهام بنابراین، دومین ویهگی یک جامعه اسالمی و به

 باشد.فرمودو می

 [. ايمان به امامت اهل بیت3

شیعه بر این باور است کهه پهس از ایمهان بهه خداونهد و رسهول او ایمهان، بهه امامهت          

های برگزیدو که همانا اهل بیت پیامبر هستند، امری الزم و واج  است. این بهاور  انسان

 {بیشهتری دارد. امهام سهجّاد   در دوران غیبت، به جهت پنهان بهودن امهام، حساسهیت    

گونهه مطهر  فرمهودو    های مردم دوران غیبت، اعتقاد به امام غای  را ایهن بارة ویهگیدر

أَفْضَهل ُمِهنُْأَهرهلُِك هلُُُُُُِّإِ َُّأَهرلَُزَمَن ُِغَيربَتِهُِوَُالْقَنئِلِينَُبِإِمَنمَتِهُِوَُالْمُنْتَظِ ِينَُلِظ ُْورِ ِ...ُ»است: 

ذِكْ   ُُأَعرطَنهُمرُمِنَُالْعُق ولُِوَُالْأَفَْْنمُِوَُالْمَعر ِفَةُِمَنُصَنرَترُبِههُِالْغَيربَهة ُعَهنُْْمرُُُُُيهَُتَعَنلَلِأَ َُّاللَُّزَمَن 

مردم زمان غیبتِ من امام که به امامت و ظهور او معتقهد هسهتند، از    2؛ ...بِمَنْزِلَةُِالْمُشَنهَدَةِ

ها دادو است که غیبهت  و فهم و معرفتی به منمردم هر زمانی بربرند؛ زیرا خداوند، عقل 

 .«نزد منان، به منزلة مشاهدو است... 

 {امهام صهادق  نخستین گام برای این ایمان، شناخت و معرفت امهام من زمهان اسهت.    

ُاعر ِفرُإِمَنمَكَُفَإِنَّكَُإِذَاُعَ َفْتَُلَهمرُيَض ه َّکَُتَقَهدَّمَُهَهيَاُالْهأَمر  ُأَورُُُُُ» فایل فرمود:خطا  به 

 ،ایهن امهر  شهدن  ، دیهر و زود  یامام خود را بشناس که اگر امام خهود را شهناخت   3؛تَأَخَّ َ

 «د.انبه بو نخواهد رس

                                                           
 .11ُ،ُآيهُ.ُصف1

ُ.2،ُح319ُ،ُص1ُ،ُجُق1395،ُةالكتبُاالسالميُدارتْ ا :ُ،ُوُتمنمُالنعمةُالدينكمنلُ،ُمحمدُبنُعليشيخُصدوق،ُُ.2

 .2،ُح371ُ،ُص1ُجُ،ُش1365ُچنپُچْنرم،ُ،ةالكتبُاالسالميُدارُ:تْ ا ُ،كليني،ُمحمدُبنُيعقوب،ُالكنفيُ.3
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گونهه سهفارش شهدو    و ایمان به خداوند، پیامبر و امهام، ایهن    معرفتشریف، ی یدعادر 

سَكَُلَمرُأَعر ِفرُنَبِيكَُاللَُّْمَُّعَ ِّفْنِيُرَسُولَكَُاللَُّْمَُّعَ ِّفْنِيُنَفْسَكَُفَإِنَّكَُإِ ُْلَمرُت عَ ِّفْنِيُنَفْ»است: 

ُفَإِنَّكَُإِ ُْلَمرُت عَ ِّفْنِيُرَسُولَكَُلَمرُأَعر ِفرُحجّتكَُاللَُّْمَُّعَ ِّفْنِيُحجّتكَُفَإِنَّهكَُإِ ُْلَهمرُت عَ ِّفْنِهيُُُ

را بهه مهن   خدایا! خود، را به مهن بشناسهان کهه اگهر خهود       1؛حجّتكَُضَلَلْتُُعَنُْدِينِي

شناسم. خدایا! رسول خود را به من بشناسان کهه اگهر رسهول    نشناسانی، پیامبر، را نمی

شناسم. خدایا! حجّتت را به من بشناسهان کهه   خود را به من نشناسانی، حجّت بو را نمی

 «شوم.اگر حجّت خود را به من نشناسانی، از دین خود گمراو می

. پیامبرشناسی؛ 2. خداشناسی؛ 1شود: ند درخواست میدر این دعا، سه شناخت اساسی از خداو

 شناسی.. امام3

 . ايمان به رستاخیز4

گویی به رفتارهها در برابهر   ها به رستاخیز و پاسودر عرصة ایمان و معرفت، بینش انسان

یافتن رفتارهای انسان در دوران زنهدگی دارد.  ای در ساماندادگاو خداوند، نقش برجسته

که زمانی انسان در برابر خداوند به هر منهه انجهام دادو و بهاور داشهته، بایهد     باور به این

دهد، بیندیشد. خداوند در دارد با در کارهایی که انجام میپاسو دهد، انسان را بر من می

شان بأکیهد ورزیهدو   گویی به رفتارهایها برای پاسومیا، فراوانی بر لزوم ممادگی انسان

نگهری هنگهام   ها را به فرجامهای دینی نیز انسانرمن، دیگر مموزواست. افزون بر میا، ق

کشی از خود، پیش از قیامت بوصهیه  رفتارهای خود سفارش کردو و ایشان را به حسا 

 نمودو است.

 هاي رفتاري )عمل صالح(ويژگی ـ ب

به  در قرمن کریم در بیش از پنجاو میه، با بعابیر و ماامین گوناگون، ایمان و عمل صالح

 شود:  جا به دو نمونه از این میا، اشارو میهمراو هم ذکر شدو است. در این

ُفِيَْهُنُخَنلِدِينَُالْأَنْرَنرُُتحَْتَِْنُمِنُتجَْ ِىُجَنَّنتٍُسَن درخِل ُْمرُالصَّنلِحَنتُِعَمِل واُْوَُءَامَن واُْالَّيِينَُوَ»ه 

ها را در بهاغ زود  منانجام دادند، بهو کسانى که ایمان موردند و کارها  شایسته  2؛أَبَدًا

                                                           
ُ .342صُ،ُهمن .1ُ

ُ.122و57ُُ.ُنسنء،ُآيه2ُ
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کنیم که نهرها از زیهر درختهانش جهار  اسهت. همیشهه در من      هایى از بهشت وارد مى

 «  خواهند ماند.

وَُهُهوَُمُهؤْمِنٌُفَأ ولئِهكَُيَهدرخ ل و َُالْجَنَّهةَُوَُُُُُُُوَُمَنُْيَعرمَلُْمِنَُالصَّنلِحنتُِمِهنُْذَكَه ٍُأَوُْأ نْثهىُُُ»ه 

، خواو مرد باشهد یهازن  ، که چیز  از اعمال صالح را انجام دهد و کسى 1؛نَقي اًاليُظْلَمُو َُ

شوند و کمترین ستمى بهه  چنان کسانى داخل بهشت مى، که ایمان داشته باشددر حالى 

 «ها نخواهد شد.من

ناپذیرند؛ یعنهی هنگهامی کهه    نظران، ایمان و عمل صالح، از هم بفکیکبه اذعان صاح 

ید و مانعی نباشد، عمل صالح هم بوقق خواههد یافهت و ههر کجها عمهل      ایمان پدید م

حقیقت ایمان، فقهط دانسهتن   »صالوی موقق شود، قطعا منشأ من ایمان خواهد بود؛ زیرا 

نیست؛ بلکه عالوو بر من، الزم است انسان خود را بسلیم خدا کند و برمیم بر التزام به 

ایمان، اختیهاری، ولهی علهم، اختیهاری نیسهت.      که لوازم من علم داشته باشد. به دلیل این

بنابراین، چنین فرضی درست نیست که انسان ایمان داشهته باشهد و عمهل نکنهد؛ زیهرا      

عمل، میوو و ثمرو ایمان است و در صوربی که شرایط خارجی من پیهدا شهد و بکلیهف    

 2«متوجه انسان گردید، باید بوقق پیدا کند.

شود؛ بهه  جود رابطه کلی بین ایمان و عمل خبر دادو میاصوالً در بسیاری از میا،، از و»

شهود و متقهابالً انجهام کهار خهو  نیهز       این بربی  که ایمان، منشأ انجام کار خو  مهی 

که انجام کار زشت نیز سهل  ایمهان را بهه دنبهال     موج  ازدیاد ایمان خواهد شد؛ چنان

عمل، همان بهأثیر و بهأثر   مورد. ممکن است کسانی گمان کنند که این رابطه ایمان و می

متقابلی است که در مکت  مارکسیسهم و فلسهفه دیالکتیهک بهه عنهوان یکهی از اصهول        

بوانند علت و معلول یکدیگر شود و یا گمان کنند که دو چیز میچهارگانه من مطر  می

بوان گفت: با دقت بیشتر متوجه باشند، به شکل دور. در پاسو به هر دو اشکال فوق می

ای دیگر است؛ زیرا من مرببهه از ایمهان کهه منشهأ یهک      شد ]که[ مسأله، به گونهخواهیم 

گاو متأثر از من رفتار نخواهد شد و ایمانی که از این رفتار بهه  شود، هیچعمل و رفتار می

                                                           
ُ.124.ُنسنء،ُآيه1ُ

ُپژوهشيُامنمُخميني،2ُ ُيزد ،ُمحمدتقي،ُاخالقُدرُق آ ،ُقم:ُمؤسسهُآموزشيُو ُ.125ُه124،ُص1ُش،ُج1388ُ.ُمصبنح
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مید، مرببه دیگری است از ایمان، و با ایمان نخستین که علهت من رفتهار بهودو    وجود می

ار، دیگر، اصهل ایمهان، موجه  یکسهری اعمهال و رفتهار       کند؛ به عباست، بفاو، می

بهوان گفهت: یهک    شود و من اعمال و رفتار، باعث افزایش ایمان خواههد شهد و مهی   می

که هر عملی در هر ایمهان، و ههر ایمهانی در ههر     دهد؛ نه منمنونی زیگزاد بشکیل می

 1«عمل مؤثر باشد.

ای رفتاری در جامعه مهدوی را چنین هبرین ویهگیوان مهمبپس از بیان این مقدمه، می

 برشمرد:

 خواهی. عدالت1

های پیامبران الهی و بزرگان دین، برپایی عدل و قسط است؛ چه اینبرین رسالتاز مهم

برین هدف برپایی حکومت جهانی منجی موعود نیز گسهترش عهدل و قسهط    که اساسی

 ها است.در زندگی انسان

موردن جامعهة  و برقهراری عهدالت، و نیهز پدیهد     بالش و مجاهد، برای برپایی قسهط  

بوحیدی بر اساس برادری در دین و برابری در مفرینش، هموارو در دستور کار بزرگهان  

دین بودو است. البته رساندن جامعه در عرر ظهور به ویهگی عهدل و قسهط، هرگهز بها     

خواههد شهد؛   اجبار و اکراو نخواهد بود؛ بلکه در پربو بوقق شرایطی، ایهن مههم انجهام    

ها به کمال عقالنی، امنیت فراگیهر، اوج خداپرسهتی، و یها احسهاس     مانند: رسیدن انسان

گستر است، باید بهر  ای که در انتظار موعود عدالتگمان، جامعهها. بینیازی در انسانبی

 پایة عدالت و قسط رفتار نماید.

 . پرهیزكاري2

هها پها    ارو جان خهویش را از پلیهدی  های مهم اخالقی، من است که انسان هماز مموزو

سازد و رو  خویش را با یاد پروردگار صفا و جال دههد و در هنگامهه بهروز وسهاوس     

از اوامر پروردگار، خویش را نگهه دارد. در میها، قهرمن و روایها،      شیطانی و نافرمانی

برین صفا، انسهان شهمردو شهدو اسهت و بها من      این ویهگی از برجسته [معرومان

 مندی را پشت سر نهاد.زندگی سعاد، بوانمی
                                                           

ُ.139ه138.ُهمن ،ُص1ُ



 

 

 

 
   223  هاي جامعة مهدوي ويژگي

 

ههای جامعهة مههدوی    بنابراین، از اموری که در برخی روایا، به عنوان یکی از شاخره

ها الزم و است. پروای الهی، در همه زمان الهی یبقوارعایت و  یارکپرهیزدانسته شدو، 

واج  است؛ اما در دوران غیبت، به دلیل شرایط خاص، اهمیّت بیشتری دارد؛ چهرا کهه   

ها را بهه بیراههه کشهاندو،    در این دوران، عوامل فراوانی دست به دست هم دادو با انسان

 گمراو سازند.

الههی   یبنهدو بقهوا   ،پهس  .هسهت ی االمر غیبتصاح  یهمانا برا» فرمود: {امام صادق

ُيَك هو َُُسُ َُّأَ ُْمَنْ» :من حار، در جایی دیگر فرمود 1«و به دین او چنگ زند.کند پیشه 

ُالْقَنئِمُِفَلْيَنْتَظِ ُْوَُلْيَعرمَلُْبِنلْوَرَعُِوَُمَحَنسِنُِالْأَخْلَنقُِمِنْ شود از من هر کس شاد می 2؛أَصرحَنبِ

ههای اخالقهی را عمهل کنهد؛ در     س باید پرهیزکار بودو، نیکوییکه از یاران قائم باشد، پ

 «  حالی که منتظر است.

داری کردن حالهت خویشهتن   بواند در فراهمهایی که میگفتنی است، امروزو یکی از راو

های وارسته و پارسها و  مؤثر باشد، اربباط و نشست و برخاست با علمای اخالق و انسان

است؛ منان که عمر خویش را در زهد و پارسایی سهپری کردنهد و   نیز مطالعه مثار ایشان 

میند؛ البتهه در ایهن مسهیر، انتخها  مهراد و مرشهد       چراغ روشنی در این راو به شمار می

دلهی هسهتند   که در این میان، رهزنان باریهک شایسته، بس سخت و دشوار است؛ چه این

طلبی و دهند و جز جاور میکه خویش را به جای عارفان پارسا در معر  رهجویان قرا

هایی دروغین در دوران دنیاخواهی، انگیزة دیگری ندارند. گواو بر این ادعا، رواج عرفان

 معاصر است.

  [امامانهاي از دستور يپیرو. 3

های جامعة مههدوی در عرصهة رفتهار، پیهروی از دسهتورهای پیشهوایان       از دیگر ویهگی

ههای  ها و فرمودوای هستند، دستورنور یگانه جا که همة اماماناست. از من [معروم

هها  این، پیروی از هر کدام، پیهروی از همهة من  کند. بنابرایشان نیز یک هدف را دنبال می

های دیگهر ائمهه، چهراغ راو    است. در زمانی که یکی از ایشان در دسترس نیست، دستور

 هدایت است.

                                                           
ُ.51،ُص1ُجُپيشين،ُ،ُةكمنلُالدينُوُتمنمُالنعمصدوق،ُ؛336ُ،ُص1ُجُُپيشين،ُ،كليني،ُالكنفي.1ُ

 .200نعمنني،ُالغيبة،ُپيشين،ُصُُ.2
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پس  ،االمر غای  خواهد شدصاح ایم شنیدو»که گفت:  یدر پاسو کس {امام صادق

که با این؛ بان استقبل[ در دستپیشوایان چنگ بزنید به منهه ]از  فرمود: ،«چه کنیم؟

 1«.شودامر بر شما مشکار 

 و فقیران نفایاز ضع يگیردست. 4

کمک به ضعیفان و مورومهان، اعهم از فقهرای اقترهادی، فرهنگهی و معنهوی، در همهة        

د است و در دین اسالم، به من سفارش بسیاری شدو است؛ اما ها کاری بس ارزشمنزمان

در ایهن بهارو    {امهام بهاقر  به علت غیبت امام، در دوران غیبهت ارزش بیشهتری دارد.    

عطوفهت نمایهد   بایهد  و  ،بهان را شهما ضهعیف   یکمهک نمایهد قهو   باید هر مینه » فرمود:

اگهر   ،خهود... پهس   یبهرادر دینه   ینماید فهرد بهرا   یو خیرخواه ،ثروبمندبان بر فقیربان

، شههید از دنیها رفتهه    کنهد کهه قهائم ظههور    پیش از من ،شخص در این حال از دنیا رفت

 2«.است

  أيمهدحضرت با دشمنان  یبا دوستان و دشمن یدوست. 5

و دشهمنی   [بر موبت و دوستی با اهل بیهت  ,در روایا، فراوانی از پیامبر اکرم 

هها اسهت؛ امها در برخهی     ت و این، مربوط به همة زمهان با دشمنان ایشان بأکید شدو اس

و دشمنی با دشهمنان   أروایا،، به صور، ویهو، به دوستی با دوستان حار، مهدی

 کردو است:روایت  ,از رسول خدا {امام باقرمن حار،، سفارش شدو است. 

ُ اَورلِيهنءَ ُُوَيُعهندُُُِيقَبرلَُقِينمِهُِوَيَتَهوَلُُّط وبيُلِمَنُْاَدررَکَُقنئِمَُاَهرلُِبَيتيُوَهُوَُيأتَمُْبِهُِفيُغَيربَتِهِ»

ی خوشا بر احوال کس 3؛القِينمَةُِيَورمَُيَّيُوَُذَوِ ُمَوَدَّتيُوَاَكْ َمُُا مَّتيُعَلَئاَعرداءَ ُ،ُذلِكَُمِنُْرُفَقن

دوسهتانش   ؛پیرو او باشهد  ،کردو و در غیبت و پیش از قیامش بیت مرا در  اهل که قائم

و  از رفقها ، در روز قیامهت  یچنهین کسه   ؛را دوست بدارد و با دشمنانش دشهمن باشهد  

 «برین امت من خواهد بود.یدوستان من و گرام

                                                           
ُ.4و5ُُ،ُح159ُصُپيشين،ُ،ُةكتنبُالغيبطوسي،ُُ.1

ُابيطب  ُآملي،ُ.2ُ ُلشيعةُالم تضيالمصطفةُالقنسم،ُبشنرمحمدُبن  .113صُ،ُق1383ُچنپُدوم،ُكتنبخننهُحيدريه،:ُ،ُنجفي
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مُواالتِننُفِيُغَيربَهةُِقنئِمِنهنُاَعرطهن ُُاللَّههُُُُُُُيمَنُثَبَتَُعَل: »فرمودبارو  در این نیز {امام سجاد

هر کس بر دوستی ما در دوران غیبت قهائم   1؛مِنُْش َْداءُِبَدررٍُوَا حُدٍُعَزَّوَجَلَُّاَجر َُاَلْفَُشَْيدٍ

دان بدر و احهد بهه او ارزانهی    یما ثابت و استوار بماند، خداوند پاداش هزار شهید از شه

 «دارد.می

 ي دوران غیبتهایبر سخت . شكیبايی6

  و یهاد من حاهر، را   هایی، باور به من امام غایه امروزو، کم نیستند افرادی که به دلیل

جا گذارند. از منبابند و در این راو، از ایجاد هر گونه مانع و اذیت و مزار فرو نمینمیبر

هها اسهت، یکهی از    ههای مههم دینهی، صهبر بهر مشهکال، و مرهیبت       که یکی از مموزو

های جامعة مهدوی نیز این است که در این دوران، بیش از هر زمان دیگر بایهد  شاخره

 ها شکیبایی ورزید. ال، و مریبتبر مشک

 ,روایت کهردو کهه فرمهود: رسهول گرامهی اسهالم       {عبداهلل بن سنان از امام صادق

 فرمود:

يَنُرَسُولَُاللَّههُِنَحرهن ُُُُ:قَنل واُ.سَيَأْتِيُقَورم ُمِنُْبَعردِك مرُال َّجُل ُالْوَاحِدُُمِنُْْمرُلَهُُأَجر  ُخَمرسِينَُمِنْك مر»

[ُلِمَنُحُمِّل هواُُإِنَّك مرُلَورُتحملواُ]تحملو َُ:فَقَنلَُ.ك نَّنُمَعَكَُبِبَدررٍُوَُأ حُدٍُوَُحُنَيرنٍُوَُنَزَلَُفِينَنُالْق  ْآ  

شدن دوران شما، مردمی بر سر کار خواهنهد ممهد کهه    پس از سپری  2؛لَمرُتَصربِ  واُصَبر َهُمر

ای رسول خهدا! مها در   ن، پاداش پنجاو بن از شما را دارا است. عر  کردند: هر فرد منا

جنگ بدر و احد و حنین در رکا  شما جنگیدیم و دربارة ما میابی از قرمن نهازل شهد.   

ها بومل کردند، برای شما پیش میهد، از صهبر و شهکیبایی منهان     اگر منهه را منفرمود:  

 «برخوردار نخواهید بود.

                                                           
ُ.6،ُح323ُ،ُصُهمن .1ُ

ُالخ ائجُوُالج ائح،ُ؛ُراوند ،ُقطب456،ُكتنبُالغيبة،ُپيشين،ُصُطوسيُ.2 چنپُُ،أمْد ُسسهُامنمؤمُ:قمالدين،

ُ.1149،ُص3ُق،ُج1409ُُاوّل،
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وَالتَّكْهيِيبُِبِمَنزِلَهةُُُُِ االَذُياَمنُاِ َُّالصَّنبِ َُفِهيُغَيبَتِههُِعَلَهُُُ» فرمود: {یبن علامام حسین 

اما صبرکنندو بر اذیت و بکهذی  در غیبهت    ... 1؛,رَسُولُِاللَّهُِ المُجنهِدُِبِنلسَّيرفُِبَيرنَُيَدَ

 «و کند.با دشمنان مبارز ,است که با شمشیر در رکا  پیامبر اکرم یاو، بسان مجاهد

 باش همیشگی. آماده7

های دیگر جامعة مهدوی، ممادگی همیشگی و راستین است. در ایهن  برین ویهگیاز مهم

اصرهبِ  واُوَُُ»ذیل میهة:   {های روایی احادیث فراوانی وجود دارد. امام باقربارو، در کتا 

ُأَدَاءُِالْفَه َائَُِِوَُصَهنبِ  واُعَهدُوَّك مرُوَُرَابِط هواُإِمَهنمَك مرُُُُُُياصرهبِ  واُعَلَهُُف مود:ُُصنبِ  واُوَُرابِط وا

بر انجام واجبا، شکیبایی کنید و برابهر دشهمنان، یکهدیگر را یهاری نماییهد و       2؛المنتظ 

 «برای یاری پیشوای منتظ ر، هموارو ممادگی خود را حفظ کنید.

 ؛کنیهد  ابزار جنگی فراهم أئمهر یک از شما برای ظهور قا» فرمود:نیز  {صادقامام 

این نیّت را داشته باشد، حهق بعهالی او را از   کسی که  ،امید است .یک بیر باشد هر چند

 3«اصوا  و یاوران او قرار دهد.

  [. ثبات بر واليت اهل بیت8

و بجدید دائمی عهد و پیمان، یکهی دیگهر از    أحفظ و بقویت پیوند قلبی با امام عرر

 دوی است. جامعه مههای شاخره

 که جمنرب کهرل کفرم نگره رکشر    هر آن 
 

  دکش رش ه ه حم  ک  بی نگه رکشر 
 

 گرک هوک   که ضعتوق نگ لد ایونرد 
 

 4نگمل رکش  رر شترته ترم نگره رکشر     
 

 قدمان بر امر والیت فرمودو است:دربارو ثابت {امام باقر 

که امامشان غیبت کند. خوشا بر افرادی که در من زمهان، بهر امهر مها      زمانی بر مردم مید»

هها  ها خواهد بود، این است که باری بعالی بهه من ثابت بمانند! کمترین ثوابی که برای من

                                                           
1ُ ُالنعمةُالدينكمنلُصدوق،. ُتمنم ُص1ُجُُپيشين،ُ،و ُح317ُ، ،3ُ ُ؛ ُال ضنهمو، ُاخبنر ُ{عيو  ُجْن ،ُانتشنرات،

 .36ُ،ُح68ُ،ُص1ُجُ،ُق1378

 .199نعمنني،ُالغيبة،ُپيشين،ُصُُ.2

ُ.10،ُح320ُهمن ،ُصُُ.3

ُ.132،ُص122ُديوا ُحنفظ،ُغزلُُ.4
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ای کنیزان من! به نهان من ایمهان موردیهد و غیه  مهرا     ای بندگان و ندا کردو و فرماید: 

دهم. شما بنهدگان و کنیهزان   خود، شما را مهدو میبردیق کردید. پس، به ثوا  نیکوی 

بخشهم و بهه   گذرم و برای شما مهی پذیرم و از شما در میحقیقی من هستید. از شما می

هها  ها بگردانم. اگر شما نبودید، بهر من بارم و بال را از منواسطة شما باران بر بندگانم می

 1.« فرستادم...عذا  می

کند، بجدید عهد هر روزو بها من  که این پیوند را ناگسستنی می بنابراین، یکی از کارهایی

بارو سفارش شدو که در پگاو هر روز، زانوی اد  در مقابهل  یار سفر کردو است. در این 

این عهدنامه را نجوا نماید  {ساحت من امام همام بر زمین نهادو، به دستور امام صادق

گونهه  ان من حار، باشد؛ دعایی که ایهن که اگر چهل صبح چنین کند، امید است از یار

 شود:مغاز می

أَيرنَمَنُكَن َُوَُحَيرث مَنُكَن َُمِنُْمَشَنرِقُُِاللَُّْمَُّبَلِّغُْمَورلَن َُصَنحِبَُالزَّمَن ُِ.بِسرمُِاللَّهُِال َّحرمَنُِال َّحِيمِ»

وَالِدَ َُّوَُعَنُْوُلْدِ ُوَُإِخْوَانِيُالتَّحِيَّهةَُوَُالسَّهلَنمَُُُالْأَررضُِوَُمَغَنرِبَِْنُسَْرلَِْنُوَُجَبَلَِْنُعَنِّيُوَُعَنُْ

 2«...ُ.عَدَدَُخَلْقُِاللَّهُِوَُزِنَةَُعَ ْشُِاللَّهِ

پروردگارا از جان  من و پدر و مادرم و فرزندانم و برادرانم بهیّت و سهالم برسهان بهر    

های زمهین  ها و مغر در هر کجا هست و همیشه از مشرق أالزمانموالی من صاح 

 های خداوند و سنگینی عرش او...ها به شمار مفریدوها و کوودشت

 ها. پاسداري از آرمان9

ها کاری بس مههم و  ست که پاسداری از منهایی اها و مرماننظام اسالمی، دارای ارزش

های برجسته اسهت. بخشهی   شاخره نماید و این مهم، در جامعة مهدوی ازضروری می

سازی جامعه از این پاسداری، در برابر دشمنان بیرونی، و بخش دیگر، در اصال  و سالم

های الهی و و بهبود رفتارها و روابط و مناسبا، انسانی است. حفظ و حراست از ارزش

ها و ارزشاسالمی در جامعه، و بالش و کوشش برای حذف و از بین بردن ضد ارزش

 های ارزشمند در این راو است.های دروغین، از جمله گام

                                                           
 .15،ُح31ُ،ُبنب330ُ،ُص1ُصدوق،ُكمنلُالدينُوُتمنمُالنعمة،ُپيشين،ُجُُ.1

 .550،ُصق1405ُرضى،ُانتشنراتُمصبنحُكفعمي،ُقم:اب اهيمُبنُعلي،ُكفعمي،ُُ.2
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 از شرّ دادن . دعوت به خیر و پرهیز10

ماند کهه اگهر ارادو کهردو    در عرصة روابط و مناسبا، انسانی، جامعه به پیکر واحدی می

های من، همدل و همسهو حرکهت   باشد در راو رشد و بعالی گام بردارد، باید همة انسان

 نشینان یک کشتی.کنند؛ مانند سر

اسالم با بوجه به اهمیت همسویی رفتار افراد در جامعه، مداومت در دعو، بهه خیهر و   

بهوان ایهن امهر را    روی را از ضروریا، دانسته است. از این رو، میممانعت از شر و کج

بهرین  های برجستة جامعة مهدوی دانسهت. جوانهان بهه عنهوان پرنشهاط     یکی از ویهگی

های خردمندانه به یکدیگر، جامعه را از بوانند با سفارشمهدوی، می مجموعه در جامعه

 هر گونه لغزش و انوراف پاسداری کنند.

مگاهی از بعالیم و مواضع اسالمی در زمینة موضوع و شرایط وجو  و مرابه  امهر بهه    

میهد کهه بهه    برین گام در این مسیر به شمار مهی معروف و نهی از منکر، نخستین و مهم

بوان از برانگیختن غیر، و حمیت دینی نسل جوان برای اصال  جامعهه و  من، میدنبال 

 انگیز اجتماعی، یاد کرد.مقابله با مفاسد اخالقی و عوامل مفسدو

های ممران به معهروف و ناهیهان از منکهر بوسهط جوانهان مهؤمن و       امروزو بشکیل گروو

 در این زمینه باشد. بواند گام ارزشمندیصالح در مراکز فرهنگی و بربیتی، می


