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 سخن سردبیر
 

 اهللُ االرضَ قسطاً و عدالً کما مُلئت ظلماً وجوراً اَلسالمُ عَلی اَلمَهدی، اَلَّذی یَمالُ

 اولین مدرسه، طالب و پژوهش معاونت محترم، مدیر همکاری و خداوند لطف به

  ایروانی اهللآیت علمیه مهدویت مدرسه رویکرد با پژوهشی روش هنشری» شماره

از این « روش»قابل ذکر است که علت نامگذاری این نشریه به . شودمی منتشر «قم

شود که جهت است که در هر شماره از این نشریه به موضوعاتی متفاوت پرداخته می

مهدوی، روش خانواده  سبک پژوهش های مدرسه درآن مورد توجه است: مانند روش

 و مطالعه روحیه تشویق و بخشیانگیزه ،نشریه این انتشار اصلی اهداف از یکیو... 

 برای علمی متنوع هایبخش هدف، این راستای در. است مدرسه این در طالب پژوهش

 آن در بتوانند علمی سلیقه و توانمندی هر با طالب تا است شده گرفته نظر در نشریه

 معرفی پژوهشی، مرکز معرفی کتاب، معرفی علمی، مقاله بخش مانند ؛بزنند قلم

 ...و مقاالت چکیده شناسی،منبع افزار،نرم و سایت معرفی علمی، هایشخصیت

 اختیار در اکرم پیامبر که است نابی اسالم هایآموزه تبلور مهدویت فرهنگ

 همان بلکه نیست فتهبا جدا تافته مهدویت فرهنگ حقیقت. است داده قرار هاانسان

 مهدویت فرهنگ. است شده تغییرات دستخوش زمان گذر در احیاناً که است هاییآموزه

 .شودمی یاد موعود مهدی جهانی قیام عنوانبه آن از که است بزرگ اتفاق یک به وابسته

 در مهدویت فرهنگ تأثیر است، روروبه آن با اسالمی انقالب که مهمی وقایعی از یکی

 دوم گام بیانیه در ایخامنه امام اسالمی، انقالب معظم رهبر. است اسالمی بانقال

 این تحقق و تجلی چراکه ؛«نیست شدنیکهنه اسالمی، انقالب شعارهای: »فرمودند

 و هارسالت از یکی بیانیه این طبق. بود خواهد مهدوی شهرآرمان در شعارها
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 در طلبه بانوان نقش میان، این در. است پژوهش و علم جوان، نسل هایمأموریت

 ترینمهم پژوهش، و علم اساساً و است رهبری تأکید مورد پژوهش، و علم عرصه

 له، معظم تأکیدات به توجه با بنابراین است؛ اسالمی تمدن سویبه حرکت مجرای

 تقویت مهدویت و پژوهش عرصه در را خودشان آگاهی طلبه، بانوان دارد ضرورت

 صورتبه مهدویت مباحث از برخی است شده سعی نشریه این در تاراس این در. کنند

 هایسایت و افزارهانرم ،مهدویت مراکز با طالب آشنایی مانند شود؛ ارائه فشرده

 و بوده طالب بین در مهدویت فرهنگ گسترش برای زمینه وسیله، بدین تا... و مهدویت

 انحرافات و شبهات با مقابله نیز و مردم و طالب اعتقادی و فکری نیازهای پاسخگوی

 .باشد

 التوفیق اهلل من و

 پورنجف فهیمه
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 مقاالت علمی

 موعود مهدی جهانی حکومت تربیتی یدستاوردها

 8عذرا جعفری

 چکیده

از جمله اعتقادات مهم تشیع، مهدویت و اعتقاد به وجود امام غایبی است که به اذن  

که از ظلم و جور آکنده شده است، پر از الهی، ظهور خواهد کرد و جهان را پس از این

ای خواهد ساخت که در عدل و داد خواهد کرد و با حکومت عادالنه خود، مدینه فاضله

ها در سایه تکامل عقلی به حقیقت عالم پی خواهند برد و رشد و شکوفایی آن، انسان

 علمی و معنوی رخ خواهد داد و مردم در نهایت آرامش، زندگی خواهند کرد.

نتایج و دستاوردهای بسیاری اعم از  بر اساس روایات شیعی، حکومت امام مهدی

اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، دینی، تربیتی و... برای مردم آن عصر خواهد داشت که 

گونه رنج و گرفتاری ای تشکیل خواهد شد که هیچواسطه این دستاوردها مدینه فاضلهبه

آن جامعه قابل مشاهده نیست. نوشتار حاضر در پی در افراد  روانی ـو ناآرامی روحی 

به لحاظ تربیتی چه  پاسخ به این سؤال است که حکومت جهانی حضرت مهدی

در  ارمغان خواهد آورد؟ آنچه از کالم معصومیننتایج و دستاوردهایی برای مردم به

با اقدامات سرشار از  عصراست که حضرت ولی شود ایناین رابطه برداشت می

عدالت خویش، سبب تربیت روحی مردم شده و آنها را به غنای درونی و بیرونی 

                                                           
 رشته کالم اسالمی. اهلل ایروانی.استاد سطح دو مدرسه آیت1
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های آن عصر تغییر کرده و همه به انجام فضائل، ای که مبدأ میل انسانگونهرساند؛ بهمی

شوند و رذایل از نظر آنها نکوهیده خواهد بود؛ لذا افراد آن جامعه در سایه راغب می

تخاب خویش، فضائل اخالقی را سرلوحه رفتار خود حکومت حضرت با اختیار و ان

قرار خواهند داد. در این مقاله سعی شده است به دستاوردهای تربیتی حکومت حضرت 

 در سه بُعد معرفت، اخالق و رفتار از نگاه روایات پرداخته شود. عصرولی

 عصر ظهور دستاورد، تربیت، حکومت، امام مهدی کلیدواژه:

 ـ مقدمه 8

ی هاواسطهمتعال پس از خلقت انسان برای نشان دادن راه کمال و سعادت،  خداوند

فیض خویش را بر انسان نازل کرد و از طریق هزاران نبی و رسول، مسیر را برای 

رسیدن به قرب الهی به بشر نشان داد؛ هدف تمام انبیا، رسیدن انسان به خداوند بود و 

ان مبنی بر ایجاد تغییر و تحول در انسان برای برای نیل به چنین هدفی برنامه تربیت انس

ترین مخلوق انسان، شگفترساندن وی به عبودیت الهی را دنبال نمودند. چراکه 

تواند به خداوند بوده و مستعد اتصاف به همه صفات و کماالت الهی است و می

 جایگاهی برسد که مصداق کامل جانشین و خلیفه پروردگار شود؛ این سِیر، جز با

 شود.تربیت حقیقی، میسر نمی

ها و معبودهای مجازی، یوابستگدر این راستا تمام تالش انبیا بر این بود که انسان را از 

تمام عالیق مادی و معبودهای  چراکهجدا ساخته و معبود حقیقی را به او نشان دهند؛ 

عنی یت، یغا بهمجازی،غل و زنجیری به پای روح انسان است و او را از رسیدن 

 دارد.یبازمتعالی حق
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ی حضرت حق باید عشق به پروردگار عالم در نهاد سوبهبرای رهایی از موانع حرکت 

ها بتواند، موردی یوابستگانسان برتر از هر عشقی باشد تا همواره در تعارض عالیق و 

 که خود خداوند طورهمانسازد؛ یمتر یکنزدرا انتخاب کند که وی را به خداوند منان 

 (161؛ )بقره/ اشدّ حبّاً هللفرماید: یم مؤمناندر توصیف 

باید شناخت و معرفت در  ستبرای رسیدن به عشق برتر که همان عشق به پروردگار ا

انسان، پرورش یابد. طبیعی است اگر انسان یک عشق برتر را بشناسد، به آن وابسته 

کند؛ پس کلید عشق برتر، یمتر را رها یینپای هاعشقشود و در تزاحم عالیق، یم

 شناخت است.

همه انبیا و اوصیا آمدند تا انسان را از طریق شناخت به عشق متعالی و عبودیت 

را در این راستا تربیت کنند. آنها همه  هاانسانحضرت حق برسانند یا به بیان دیگر، 

در این راه،  برای رسیدن به عبودیت خداوند بودند و هاانسانایجاد تغییر در  دنبالبه

کامل، محقق  طوربهنهایت تالش خود را کردند؛ اما به دالیلی نتوانستند این هدف را 

معنای کامل در حلقه آخر این سلسله است که این مهم را به یمهدسازند. امام 

جهان، محقق خواهد ساخت. در نظام مهدوی نیز همچون رویه انبیا و اوصیای پیشین، 

ای است که خالق جهان است و هدف تربیت نیز معطوف یگانه آغاز تربیت از حقیقت

پس از ظهور، تمام همّ و غمّ خویش را برای تربیت  به اوست. لذا امام زمان

گیرد و در راستای نیل به تربیت حقیقی، از طریق اصول و یمکار ی آن عصر بههاانسان

 کند.یمم ایجاد های روحی مردیژگیوی تربیت دینی تغییرات اساسی در هاروش

در عصر ظهور در این مقاله به معنا  شدهحاصلتربیت و نتایج تربیتی  مسئلهجهت تبیین 

و مفهوم تربیت و دستاورد و همچنین آثار تربیتی حکومت امام عصر ارواحنا فداه 

 پردازیم.یم
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 مفهوم شناسی ـ 2

 تربیت 2-8

کار رفته است؛ در زبان فارسی واژه تربیت در زبان فارسی و عربی در معانی متعددی به

کار به (881 ص:،1831عمید،) معنی پروردن، آداب و اخالق را به کسی یاددادنتربیت به

نظر وجود دارد؛ ای تعیین ریشه کلمه تربیت اختالفاما در عربی بر رفته است؛

 المعجم البسیط،) معنای زیادت در رشد متربیبه« ربو»زبان دو ریشه شناسان عربلغت

معنای تغییر و تحول تدریجی در راه رسیدن به کمال را به« ربب»( و 811 :، ص1111

خود،  «مفردات»عنوان مثال راغب اصفهانی در کتاب برای تربیت، مطرح کردند؛ به

 . داندمعنای تغییر و تحول تدریجی و رو به کمال میتربیت را از ریشه ربب دانسته و به

 (111 :راغب اصفهانی، ص)

ای به آن پرداخته است؛ اما در این ای تعریف اصطالحی تربیت هر متفکری از زاویهبر

دار نوشتار معنای اصطالحی تربیت عبارت است از: مجموعه اعمال عمدی و هدف

که آن افراد در عمل و نظر به آن نحویهای معتبر به افراد دیگر بهمنظور آموزش گزارهبه

؛ درواقع تربیت، تغییری در جهت رسیدن انسان به کمال ها متعهد و پایبند شوندآموزه

 (16 :)ر.ک. تربیت دینی، داوودی، ص .است

توان گفت تربیت اسالمی عبارت است از شکوفایی استعدادهای خدادادی در هر لذا می

و با قصد رسیدن به اهداف و کمال مطلوب  منظور ایجاد اعتدال در زندگیانسان به

 (101 :.ک. اسحاقیان درچه، صمورد نظر خداوند. )ر



 نشریه پژوهشی روش 64

دادن استعدادهای انسان معنای پرورشبا توجه به معانی ذکرشده، تربیت در این مقاله به

در جهت تغییر در بُعد معرفت و اخالق و رفتار برای رسیدن به کمال مطلوب که همان 

 .استتعالی است، قرب حق

 دستاورد 2-2

 دست آورده، نتیجه، نتیجه معنای بهه مصدر مرخّم از دست آوردن است ک دستاورد

ای که محقق شده باشد و دست یافتن به چیزی را عمل، برآیند کار یا فکر، خواسته

 گویند.

توان گفت در این مقاله دستاورد، همان با توجه به معنای لغوی کلمه دستاورد، می

هست  و نتیجه عملکرد حضرت در مدیریت و اداره عالم اهداف حکومت امام زمان

توان برند؛ اما پس از تحقق میبا این توضیح که قبل از تحقق با لفظ اهداف از آن نام می

رو منظور از دستاورد در این مقاله به آن اهداف، لفظ دستاورد را اطالق کرد. ازاین

 هست. شده برای حکومت جهانی امام زمانتحقق اهداف ترسیم

 حکومت مهدوی 2-9

آید این است که دین کامل نزد خداوند متعال، اسالم آن برمیآنچه از کتاب مقدس قر

که جهانی بوده و بر تمام ادیان، غالب خواهد شد. لذا از همان ابتدای هدایت  1است

های مهم آنها تأسیس حکومت اسالمی و تشکیل امت واسطه انبیا یکی از برنامهبشر به

هادهای فراملی باوجود کمبودها، ها و نواحد جهانی اسالم بوده است؛ امروزه سازمان

اند ها، نتوانستهها، ظلم و ستم، فساد و تباهی، خودکامگی و استبداد دولتنارسایی

شدن یک امت واحد جهانی جای تشکیلپاسخگوی نیازها و احتیاجات بشر باشند و به

                                                           
 (11انّ الدین عنداهلل االسالم )آل عمران/  1
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زوده ها و پرخاشگری میان سیاستمداران افها و تباهی فرهنگجوییروز بر ستیزهروزبه

شود؛ چراکه انسان با عقل معاش منفصل از حقایق الهی، احکام و قوانین حقوقی را می

کند؛ اما کند و بعد از مدتی متوجه نواقص آن شده و قوانین جدیدی وضع میتنظیم می

ازآنجاکه آنها را هم درست به همین شیوه تنظیم کرده است متوجه ناکارآمدی آن شده و 

ها از قوانین ای انسانطور... در چنین جامعهکند و همینوضع می مجدداً قوانین دیگری

دنبال حاکمیت فراگیر و بدون نقص های صرفاً بشری قطع امید کرده و بهو حکومت

 .خواهند بود که بتواند پاسخگوی احتیاجات مادی و معنوی و اقتصادی و علمی و..

می معصوم، آگاه و شجاع، امکان مردم جهان باشد؛ این حاکمیت تنها در سایه وجود اما

دارد و چندین قرن زندگی بشر نشان داده است که امکان تشکیل مدینه فاضله به دست 

 (111، 1831بشر وجود ندارد و باید منتظر موعود آسمانی باشیم. )ر.ک. کارگر، 

یقین با انقالب حکومت جهانی با اوصاف ذکرشده تا به امروز محقق نشده است و به

عصر ارواحنا فداه جامه عمل خواهد پوشید؛ حکومت جهانی حضرت ولیجهانی 

که حکومت را در برهه  1و ظهور مصلح کل، وعده قطعی خداوند است مهدی

وسیله او، عدالت، و به 1حساسی از زمان به دست بندگان صالح و برگزیده خواهد داد

و نیکی در پهنه زمین رفاه، علم، بهداشت، آسایش، عدل و داد، آبادانی، یکتاپرستی 

 (111ارزانی خواهد بخشید. )همان، 

این حکومت جهانی دارای مبانی و اهداف خاصی است؛ بنای حکومت امام زمان عجل 

یگانه  ها همه دارای فطرت واحد و منشأاهلل تعالی فرجه بر این است که چون انسان

                                                           
فِي الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ  وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ 1

يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِکُونَ بِي شَیْئًا  ٰ  لَهُمْ وَلَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا  ٰ  وَلَیُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى

 (55 نور/) كَ هُمُ الْفَاسِقُونَئِٰ  لِكَ فَأُولَٰ  وَمَنْ کَفَرَ بَعْدَ ذَ ٰ  
 (105 )انبیا/ وَ لَقَدْ کَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ 2

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=21&AID=105
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=21&AID=105
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اظ سرشت واحد، جویی آنها باهم برخالف فطرتشان است و به لحهستند لذا ستیزه

خواهان حکومت واحدی هستند که در آن حکومت، رشد و تعالی پیدا کنند و عدالت 

محور جای ظلم بنشیند؛ الزمه چنین حکومتی این است که این حکومت باید دینبه

باشد و حاکمان آن از صالحان باشند تا بتوانند با عدالت، حکمرانی کنند و به دینداری و 

 مک کنند.تعالی روحی مردم ک

 ـ دستاوردهای تربیتی و حکومت امام مهدی 9

پس از ظهور، وعده خداوند را  دوازدهمین امام شیعیان، حضرت مهدی موعود

محقق ساخته و حکومت واحد جهانی را تشکیل خواهد داد که این حکومت با 

رد و های دینی به لحاظ تربیتی، دستاوردهایی در بعد فساختن آموزهمداری و محققدین

معنای تغییر و تحولی است که در اثر شکوفایی اجتماع خواهد داشت. ازآنجاکه تربیت به

پس از   شود؛ لذا امام زماناستعداد انسان در راستای رسیدن به کمال، حاصل می

گیرد و آنها را کار میهای آن عصر بهظهور، تمام همّ و غمّ خویش را برای تربیت انسان

کند تا بتوانند به کمال شایسته خویش طرتشان هماهنگ است وارد میبه مسیری که با ف

ها را با فرایند شکوفاسازی استعدادهای روحی شروع برسند. ایشان روند تربیت انسان

کند. ازآنجاکه انسان دارای دو بُعد جسمانی و روحانی است، برای تغییر و تحول و می

ر مثبت شرایط بُعد مادی و بُعد روحی اش نیازمند تغییهای وجودیشکوفایی سرمایه

های عصر ظهور از نظر روحی و هم از نظر است؛ لذا حضرت در مسیر تربیت انسان

های مادی را که غل عنوان مثال نیازمندیکند. بهمادی آنها را تغذیه نموده و پشتیبانی می

های و زمینه کشند ازبین بردهو زنجیری به پای روح انسان هستند و او را در بند می

سازد تا بتوانند در جهت رشد، بهتر و ها را فراهم میروانی انسان ـآرامش روحی 

 تر پیش روند و تمام قوا و استعدادهای روحی آنها شکوفا شود.سریع
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ها و استعدادها، شناسایی و ییتواناهای وجودی انسان و یتظرفدر همین دوران، 

یجه تمام درنتشود. یممطرح  هاانسانیرت الهی های شکوفایی آن با توجه به سینهزم

 شود.یمدرست از منابع و امکانات، فراهم  و استفادهی پیشرفت مادی و معنوی هاراه

 آمده است: در روایتی از امام صادق

«. کندیماند، برای اینکه به هر چیزی که مخفی باشد، هدایت یدهنامایشان را مهدی »

 (80 :، ص11، ج بحاراالنوارمجلسی، )

زوایای پنهان وجود انسان را  یمهدتوان برداشت کرد که امام یماز این حدیث 

کند و زمینه اصالح جامعه بشری و بهسازی افکار و رفتار انسان را فراهم یمآشکار 

اربلی، ) 1کند.یمی وجودی انسان را استخراج هاگنج امامسازد. به تعبیر روایت، یم

 (14، ص 1ج الغمه، کشف

کار برده شده است، اعم از هر با توجه به اینکه لفظ کنوز در روایت مذکور، مطلق به 

توان یمآمده است « یفتح الشرک»دنبال آن عبارت به ازآنجاکهسرمایه و گنجی است؛ اما 

ی درونی انسان که همان استعدادهای درونی هاگنجگفت، این روایت ارتباط بیشتری با 

 ، دارد.هستاو 

دهد و انسان وقتی با منزلت واقعی خود آشنا یمام، مقام واقعی انسان را به او نشان ام

تواند از زندگی مادی و غیر اصیل، دور شده و وارد بسترهای سیر و سلوک یمشد، 

 روحی در جهت کمال شود.

                                                           
 .«یستخرج الکنوز و یفتح الشرک» 1
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 های عصرش به کمال و هدایت آنها از ضاللتبرای رساندن انسان حضرت مهدی

دهد؛ بر ت حق، در سه بُعد معرفت، اخالق و رفتار، اقداماتی انجام میسوی نور حضربه

این اساس حکومت عادالنه ایشان نتایج و دستاوردهای تربیتی در ابعاد معرفت، اخالق 

شدن، و رفتار خواهد داشت. شایان ذکر است که انسان برای رسیدن به رشد و تربیت

مل است؛ اگر معرفت انسان، ارتقا یابد، نیازمند تکامل و پیشرفت در بُعد معرفت و ع

قطعاً در اخالق و رفتار و عملکرد وی تغییراتی حاصل خواهد شد؛ همچنین ارتقاء عمل 

شدن انسان منجر به باالرفتن معرفت خواهد شد که نتیجه این رابطه دوسویه، عقالنی

انی او هست که انسان یا به بیان دیگر غلبه بُعد عقلی و مجرد فرد بر بُعد مادی و نفس

با اکمال  عصراگر چنین شود، انسان، صاحب حیات طیبه خواهد شد. حضرت ولی

کند که نتیجه آن در رفتار انسان تجلی پیدا بُعد معرفت انسان به ارتقاء عمل او کمک می

را در سه محور  کند. بر این اساس، دستاوردهای تربیتی حکومت امام مهدیمی

 دهیم:مورد بررسی قرار می معرفت، اخالق و رفتار،

 در بُعد معرفت دستاوردهای تربیتی حکومت امام مهدی 9-8

 تکامل عقلی 9-8-8

ها را برای انسان روشن یکیتارتفکر صحیح از اهمیت باالیی برخوردار است چراکه 

برد و راه را برای فرورفتن یمعدم تفکر، انسان را در غفلت فرو  آنجاکهتا 1سازدیم

ی قرآنی و روایی، علت فساد را هاآموزه همچنان کهکند. یمر فساد فراهم انسان د

دانند که نتیجه آن اطمینان به این دنیای یمبودن دنیا غفلت از آیات الهی و اعتباری

کردن دنیای حقیقی اعتباری و رضایت به متعلقات آن مثل ثروت، قدرت و ... و فراموش

                                                           
 غرر الحکم() بالفکر تتجلی غیاهب االمور 1
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ی سوبهاز غفلت و هدایت آنها  هاانسانای نجات رو برینازا 1و مواجهه با خداست.

بنابراین یکی از  حقیقت باید قدرت تفکر و تعقل را در آنها تقویت کرده و ارتقا داد؛

است. با  هاانسانرشد و تکامل عقلی  دستاوردهای تربیتی حکومت امام مهدی

است و این  به توحید ناب هاانسانرساندن  زمانتوجه به اینکه هدف حکومت امام 

شود و حرکت انسان در مسیر ینمبخشی حاصل افزایی و آگاهیامر جز با معرفت

، لذا پس هستتربیت، وابسته به میزان شعور و آگاهی وی و عمل بر اساس آن معرفت 

اقدامات اولیه حضرت، ارتقاء معرفت و تکمیل عقول آنها از طریق  ازجملهاز ظهور 

به کمال عقلی برسند و با آن، رفع  هاانسانتا  ستعرضه حق و توجیه عقالنی آن ا

جهالت کنند و در مرحله بَعد به کمال اخالقی برسند و با آن رفع ضاللت نمایند تا 

ای و یشهربتوانند رفتاری موحدانه داشته باشند. لذا کمال عقلی، پایه و مبنای یک تربیت 

ه عشق برتر شده و در تزاحم تواند متوجیمعقل، انسان  واسطهبهپایدار است؛ زیرا 

عالیق، خدا و حب خدا را انتخاب کند و از این طریق به حقیقت برسد. رشد عقل 

زمانی در مسیر صحیح است که عقل و کتاب و سنت باهم مورد توجه قرار گیرند. 

... و یدعو الی سبیل ربّه بالحکمة و الموعظة الحسنة و »که در روایت آمده است: چنان

 (100ص  ،1ج  کافی،)« الغةالحجة الب

ظهور، شناخت  پس از زمانگفت امام  توانیمشده با توجه به توضیحات بیان 

عقل  کهیهنگامگذارد؛ زیرا را باال برده و سپس در بُعد احساس بر آنها تأثیر می هاانسان

هر  در برابر امری خاضع شود دل نیز در برابر آن خضوع خواهد داشت؛ وقتی انسان در

را خواهد پذیرفت و ایمان او  مسئلهآن  ترراحت قطعاًی توجیه عقالنی شد امسئله

                                                           
. ان الذین ال یرجون لقائنا و رضوا بالحیوه الدنیا و اطمئنوا ... عن آیاتنا غافلون اولئک ماوهم النار بما  1

 کانوا یکسبون.
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ساختن رشد فکری و آموزش بنابراین امام با فراهم؛ خواهد شد نه عامیانه 1عالمانه

ی اسالم ناب، سبب تکامل عقل و فهم مردم هاآموزهصحیح باورهای اعتقادی بر اساس 

دعوت  عصریولکار حضرت  نیترمهموایات، ؛ به همین دلیل بر اساس رشودیم

ص ، 1818کارگر،) 1.هستمداری مردم به توحید و حاکمیت اسالم و قرآن و والیت

 قائم ما کهیهنگام: »دیفرمایمگفت منظور روایت معروف که  توانیم رونیازا( 14

رشدهاى  قیام کند، دست شریفش را بر سر بندگان گذارد و خردهاى آنها را گرد آورد و

 .استهمین مطلب  8«آنها را کامل گرداند

 تکامل علمی 1-8-2

تفکر و تعقل نیازمند ماده خام دانش است، تفکری که بر پایه دانش صحیح نباشد جز 

و  ندازدیبی نخواهد داشت و ممکن است او را به اشتباه ابهرهخستگی ذهنی برای انسان 

هر  ، در زمان ظهور امامعصومینبه هدف نرساند. بر اساس روایات رسیده از م

شود و علوم افراد، افزایش یممخفی است، آشکار  هاانساناز علم و دانش بر  آنچه

رسد. شایان ذکر است که یمیابد و به باالترین حد خود در طول تاریخ جهان یم

                                                           
 باور صادق موجه 1
و الیبقی االرض الّا نودی طالب و البرائة عدوه یدعو الناس الی کتاب اهلل و سنة نبیه والوالیة علی بن ابی 1

 .130 ص ،11 ج بحاراالنوار، فیها شهادة الاله اال اهلل.

و کملت به أحالمهم، ثمّ مدّ اللّه فی  إذا قام قائمنا وضع یده على رؤوس العباد فجمع به عقولهم» 8

إلیه و هو و ینظرون  أبصارهم و أسماعهم حتّى ال یکون بینهم و بین القائم حجاب یرید یکلّمهم فیسمعون

 .813 ص ،11 ج و بحاراالنوار، 1 ص غیبت نعمانی،«. فى مکانه!
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یز شود بلکه علوم طبیعی را نینمافزایش علوم در زمان ظهور، صرفاً علوم دینی را شامل 

 (611ص  ،ق 1180کورانی، ) .گیردیم بردر

به انسان دانش و  قدرآنافزایش دانش در عصر ظهور، چنان است که بر اساس روایت 

 یامبرپدر خانه خود با کتاب خدا و سنت  دارخانهشود که زن یمفرهنگ داده 

 (811 ص ،11 و بحاراالنوار ج 111 غیبت نعمانی، ص) 1کند.یمداوری 

یی متربی مرهون دو عامل اساسی است؛ عامل اول افزادانشذکر است که  الزم به 

برخورداربودن مربی از علم و دانش کافی است و عامل دوم نبود مانع از جانب متربی 

 یعنی حضرت حجت هاانساندر فهم و پذیرش علم. است؛ در زمان ظهور، مربی 

از سوی دیگر  1متصل است؛ خود، انسان کامل است که به سرچشمه علم الیزال الهی

 که در قسمت قبلی گذشت به برکت وجود و حکومت امام مهدی طورهمان

کنند و در سایه پذیرش حقیقت و عمل بر اساس آن، موانع یمتکامل عقلی پیدا  هاانسان

فهم و یادگیری علم متربی مثل عدم توان عقلی، آلودگی ظرف وجود انسان و عدم 

شود؛ امام با تکمیل دانش و یمیقت نورانی علم برطرف صالحیت برای پذیرش حق

حق را  هاانسانکند به این معنا که یمرا نورانی  هاانسانتعلیم حکمت قدسی، درون 

انسان را دچار مشکالت فراوان  کنند؛ عدم پیروی از حق،یمدانسته و طبق آن عمل 

ت سبب نقض و زوال شود؛ حتی ممکن اسیمکند و مانع کمال عقل یمعلمی و عملی 

                                                           
کأنّى بدینکم هذا ال یزال مولّیا یفحص بدمه، ثمّ ال یردّه علیکم إلّا رجل منّا أهل البیت، فیعطیکم فى »  1

بیتها  و تؤتون الحکمة فى زمانه حتّى انّ المرأة لتقضى فى و یرزقکم فى الشّهر رزقین؛ السنة عطاءین

 .811 ص ،11 و بحاراالنوار ج 111 ص غیبت نعمانی، «.بکتاب اللّه تعالى و سنّة رسوله

اسم اهلل االعظم ثالثة و سبعون حرفاً... و عندنا منه اثنان و سبعون حرفاً و حرفٌ عنداهلل مستأثرٌ به فی علم 

 الحجه( کتاب، 1 جالغیب )کافی، 
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الحق  عقل شود؛ ضمن اینکه حق، همان است که از سوی خدای سبحان آمده است

( 111ص ، 1831ر.ک. جوادی آملی،)( 60)آل عمران/ ؛من ربک فالتکن من الممترین

با شناخت حق و عمل  ی عصر ظهور در سایه حضور و ظهور امام زمانهاانسانلذا 

 شوند.یمائل بر طبق آن به نورانیت درون ن

و  1شودیمرو در روایت چنین آمده است که در زمان ظهور به مردم حکمت عطا ینازا

سازد و پس از یمیله او زمین را پس از تاریکی آن از نور، آکنده وسبهخداوند عزوجل 

 1کند.یم، ماالمال دانش باکند و آن را پس از جهل و نادانی یمستم آن، از داد پر 

ت علوم در عصر ظهور، چنان است که در برخی روایات نسبت بین علوم میزان پیشرف

حرف  وهفتیستبعلم و دانش، »قبل از ظهور و بعد از ظهور چنین بیان شده است: 

است، تمام آنچه پیامبران الهی برای مردم آوردند دو حرف بیشتر نبود، مردم تاکنون جز 

وپنج حرف دیگر آشکار و یستبقیام کند، اما هنگامی که قائم، اند؛ نشناختهدو حرف را 

وهفت یستبکند تا یمشود و دو حرف دیگر را به آن ضمیمه یمدر میان مردم منتشر 

 (311، ص 1، ج 1101رواندی، )«. حرف انتشار یابد

 هاانساننکته قابل ذکر در رابطه با پیشرفت و تکامل علم در عصر ظهور این است که 

های نظری و اعتقادی به عمل به یافته یهساحق و حقیقت و در دست یافتن به  واسطهبه

که یطوربهشوند همانند جهان عینی؛ یمیابند و جهانی علمی یمعلم حضوری دست 

در عالم اتفاق  آنچه ازتوانند بدون امکانات مادی در عالم سیر کنند و یمی راحتبه

إن المؤمن فی زمان القائم و هو »د: فرماینیم که امام صادقافتد باخبر شوند؛ چنانیم

                                                           
 (183، 1114 نعمانی،)«. توتون الحکمه فی زمانه»  1
، 1 صدوق، ج) .یمال اهلل عزوجل به االرض نورا بعد ظلمتها و عدال بعد جورها و علما بعد جهلها  1

1811) 



  69  نشریه پژوهشی روش

«. بالمشرق لیرى أخاه الذی فی المغرب و کذا الذی فی المغرب یرى أخاه

 (611ص  ق، 1180کورانی،)

 چنانآنکند، خداوند یمکه قائم ما قیام یهنگام» در روایتی دیگر چنین آمده است:

نخواهد  رساننامهائم ما کند که میان آنها و میان قیمگوش و چشم شیعیان ما را تقویت 

که او در یدرحالبینند یمشنوند و او را یمگوید و آنها سخنش را یمبود. با آنها سخن 

 (111ص  ،3ج  ،1861)کلینی،«. مکان خویش است و آنها در نقاط دیگرند

این روایت نیز گویای تسلط علمی انسان بر جهان است که در اثر ارتقاء عقل و علم و 

 تواندیم. کسی که به این تسلط علمی بر جهان نائل شود شودیمون حاصل نورانیت در

فرشتگان مرتبط شود. امام  ازجملهبه عوالم باال صعود کرده و با موجودات معقول 

إذا قام القائم یأمر اللّه المالئکة بالسالم على المؤمنین و الجلوس » فرمایند:یم رضا

اجة أرسل القائم من بعض المالئکة أن یحمله، معهم فی مجالسهم، فإذا أراد واحد ح

و من المؤمنین من یسیر فی  فیحمله الملک حتى یأتی القائم، فیقضی حاجته ثم یرده

و منهم من  و منهم من یطیر مع المالئکة و منهم من یمشی مع المالئکة مشیا السحاب

و  اللّه من المالئکةو المؤمن أکرم على  و منهم من یتحاکم المالئکة إلیه یسبق المالئکة

و  148/ 8.عنه إثبات الهداة ؛ ومنهم من یصیره القائم قاضیا بین مائة ألف من المالئکة(

 61، 1180کورانى، 

جهانی است در اوج پیشرفت علمی؛ البته  یمهدلذا جهان در روزگار امام 

یی است که پیشرفت علم در حیطه علوم تجربی با تفسیر نظام فاعلی و غا ذکریانشا

همراه است و در حیطه علوم عقلی با کتاب و سنت همراه است؛ البته باید توجه داشت 

که علم با سواد فرق دارد؛ گاهی انسان عالم، مواظب است که به علم خود عمل کند اما 

یجه تزکیه حاصل شده است، در این صورت علم او همان تزکیه و درنتگاهی علم او 
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علم همان علم مطلوب است که درون انسان را نورانی تزکیه او همان علم است. این 

کند و دیگر نیازی به محاسبه نیست. هدف حکومت اسالمی نورانی نمودن جامعه یم

انسانی است، انسان نورانی از گزند نیروی هوا و هوس مصون بوده و از دسیسه و 

 (166و  161ص ، 1831ر.ک. جوادی آملی، ) .وسوسه و مغالطه محفوظ خواهد بود

شدن شدن علوم برای بشر، نورانیتوان گفت در عصر ظهور در کنار کشفیمرو ینازا

درون از طریق تزکیه نیز سبب تکامل دانش انسان و باالرفتن میزان درک بشر خواهد 

 شد.
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 در بعد اخالق دستاوردهای تربیتی حکومت امام مهدی 9-2 

 شدن فضائل اخالقیحاکم 9-2-8 

ین ترمهمباشد؛ یمبرای تحقق اهداف رسالت و امامت  یتباهلی هاآموزهتمام  

بوده  هاانسانتعلیم و تربیت و تزکیه اخالقی  یا و امامت ائمه هدیانبهدف رسالت 

که برای رسیدن به چنین هدفی معطوف بود است؛ چنان یتباهلو تمام تالش 

االمیین رسوالً یتلوا علیهم هوالذی بعث فی  :فرمایدیمخداوند متعال در قرآن کریم 

؛ آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمة و ان کانوا من قبل لفی ضالل مبین

 (1)جمعه/ 

که پیامبر  طورهمانهمچنین در روایات نیز بر این هدف رسالت تأکید شده است؛ 

 «.انّی بعثت مکارم االخالق»د: دنفرمو خاتم

 یتباهلهدف رسالت  عنوانبهالق و تزکیه، اخ مسئلهتأکید آیات و روایات بر 

نیز  اهداف حکومت مهدی موعود ازجمله قطعاًبیانگر اهمیت این مطلب بوده و 

 خواهد بود که روایات مربوط به عصر ظهور گویای این مطلب هستند.

شناسی اخالق اشاره کنیم؛ قبل از بیان روایات مهدوی در این رابطه، الزم است به مفهوم

( 111، ص 1ج  ،1111منظور،ابن) .معنی سرشت و سجیه استق از ریشه خُلق بهاخال

کار عام به صورتبهکار رفته است: برخی اخالق را و در اصطالح به دو صورت به

شود؛ از نظر این یمیل رذابرند که شامل اخالق خوب و بد یا به عبارتی فضائل و یم

شود که ارزشی است یعنی متصف به یمسان گروه اخالق شامل همه کارهای اختیاری ان

تواند سبب کمال نفس یا نقص نفس شود و برخی اخالق را یمخوب و بد بوده و 
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یل رذاکنند و از یمبرند و اخالق را به اخالق فضیلت معنا یمکار صرفاً برای فضائل به

 (.11ص ، 1ج  ،1811)ر.ک. مصباح یزدی،  .(برندیمفعل غیراخالقی نام  عنوانبه

کار برده شده است؛ لذا یل بهرذاعام برای فضائل و  صورتبهدر این نوشتار، اخالق 

 جدا مطرح شده است. صورتبهیل اخالقی رذافضائل و 

عمل و رفتار انسان بازتاب طرز فکر و اعتقادات او بوده و افعال ارزشی هر شخصی که 

باشد یماز تفکر و اعتقادات او شوق و انگیزه الزم برای عملی ساختن آن را دارد ناشی 

ی کمال یا نقص نفس حرکت سوبه هاارزشکردن بر اساس آن یج با عملتدربهکه 

یی باشد که او را به کمال نفس برساند، آن هاارزشکند؛ اگر عمل یک انسان بر پایه یم

فرد، دارای اخالق فضیلت است و اگر منجر به نقص نفس شود، اخالق رذیله را دارا 

شدن شجره خبیثه جهل وجود توان گفت با افزایش علم و قطعیمبنابراین ؛ واهد بودخ

فضایل  و شودیمآدمی، ثمره باارزشی به نام اخالق فاضله در وجود انسان حاکم 

که آنچه در یطوربهشود؛ یماخالقی که همانا فضایل عقلی نیز هستند در جامعه حاکم 

 یل.رذاشود فضائل است نه یمجامعه دیده 

بودن رفتارها و و معیارهای هنجاری هامالکنکته قابل ذکر این است که در عصر ظهور، 

ی قرآن و هاآموزهیابند و هنجارهای جدید بر اساس یمگفتارها تغییر اساسی 

شود؛ هنجارپذیری فرایندی یمرهنمودهای اسالم جایگزین هنجارهای نادرست جاهلی 

اخالقی و مکارم انسانی و تثبیت آنها در افراد منجر ی هاآموزهاست که به انتقال 

از آنها آگاه شده و  هاانسانی اخالقی، هاارزششود؛ در این فرایند با تشریح و تبیین یم

شود. در عصر ظهور امام یمی مذکور فراهم هاارزشهای کشش درونی افراد به ینهزم

با ایجاد بینش و آگاهی در حضرت هنجارهای صحیح را به مردم نشان داده و  زمان

( 11ص ، 1818نماید. )ر.ک. کارگر،یم، آنها را به پذیرش آن هنجارها دعوت هاانسان
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وقتی قائم ما قیام کرد مردم را از نو به »فرمایند: می امام صادقدر روایتی  کهچنان

 «.کنداند، هدایت میسوی چیزی که مردم از آن دور شدهکند و بهاسالم دعوت می

 (111، ص 8)کشف الغمه، ج 

تواند به نحو اتمّ یمدر عصر ظهور، تنها حکومتی است که  حکومت امام زمان

یل را از آن برکَند رذافضائل اخالقی را در جامعه جاری و ساری ساخته و ریشه تمام 

بزرگ مربی انسان، حضرت امام  که این مهم در سایه برنامه تربیتی کامل و جامع

یکی از  عنوانبهتوان یمشدن فضائل اخالقی را آید؛ لذا حاکمیمحاصل  مهدی

 دستاوردهای تربیتی حکومت حضرت نام برد.

 ازجملهباشد؛ یمنفس او دارای ملکه عدالت  قطعاًفردی که واجد فضائل اخالقی است 

معانی به کاربرده شده برای عدل، اعتدال در امور است؛ انسان عصر ظهور در تمام امور 

دارد زیرا واقعیت عدل را که حضرت یبرمفعال خود در مسیر اعتدال قدم و ا

یجه قلب او از تعلق درنتکند یممتجلی ساخته است با بصیرت خود مشاهده  حجت

شود و در قلبی که توجه صرفاً معطوف به معبود حقیقی است جایی یمبه غیر خدا آزاد 

ین قلب متصف به صفات الهی یل اخالقی نیست و ارذابرای خشم و غضب و سایر 

 باشد.یمشدن فضیلت اخالقی در وجود او شود که همان حاکمیم

آید این است که حرکت در مسیر اعتدال در عصر یبرمآنچه از روایات در این رابطه  

ظهور فقط اختصاص به انسان نداشته، بلکه تمام موجودات جهان چنین اعتدال را 

که در مسیر هماهنگ با حد وجودی خویش قرار گرفته و کنند؛ به این معنا یمتجربه 

توان به یمگردد. در رابطه با این مطلب یمتمام و کمال ظرفیت وجودی آنها شکوفا 

درندگان سازش  در دولت مهدى حسنروایت زیر اشاره کرد که به فرموده امام 
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ی هاگنجفرستد، ىکند، آسمان برکاتش را فرو مکنند، زمین نباتات خود را خارج مىمى

 1شود.شود و بین مشرق و مغرب را مالک مىنهفته در دل زمین براى او آشکار مى

انگیزد که او را در آخرالزّمان و شدّت روزگار و جهالت مردمان، خداوند مردى را برمى»

ماند جز اینکه به کند و... در زمان او شخص ناشایستى نمىبا فرشتگانش تأیید مى

 «.گرایدی مىصالح و اقو

 اصحابه فی جمیع البلدان و یامرهم بالعدل و االحسان. مهدی یفترق المهدی

دهد که عدل و یمکند و به آنان دستور یماصحاب خود را به همه کشورها پراکنده 

 (11 ص ،1111حائری، ) .پا دارنداحسان به

ای را یدهخوابو نه  شودیمریخته  ناحقبهگردند، نه خونی یممردم به فطرت خویش باز 

 (11ص ، 1111شیخ حر عاملی، ) .کندیمبیدار 

اگر انسان در مسیر الهی باشد و بندگی کند و استغفار داشته  بر اساس آیات و روایات

ی با هستاگر انسان هماهنگ  درواقعشود. یمباشد از برکات آسمان و زمین برخوردار 

و اجتماعی با هستی هماهنگ  شود و نظام فردییمعمل کند همه کارها درست 

خورد کاشته شود، طبیعی یمی که باران زیاد به آن اتپهمانند بذری که روی ؛ شودیم

 زیرا در مسیر هماهنگ با هستی است.؛ است که حاصل این بذر چند برابر خواهد شد

یز به اعتدال چهمهشود و یماگر ما و جامعه ما هماهنگ با هستی شویم، برکات نازل 

برای مثال اگر مالی در مسیر غلط خرج شود،  رسد، کما اینکه در همین زمان همیم

                                                           
.الکنوز، یملک ما بین 1و تظهر له  و تنزل السّماء برکتها و تخرج األرض نبتها تصطلح فی ملکه السّباع.»  1

 .114 و بشاره االسالم ص 130 ص ،11 ج حاراالنوار،ب«. الخافقین فطوبى لمن أدرک أیّامه و سمع کالمه!
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شود اما اگر انسان مال را در مسیر یمدنبال دارد و موجب حسرت انسان هایی بهیبآس

با نظام هستی  هاانسانزمان ظهور  در شود.یم مندبهرهصحیح خرج کرد از ثمرات آن 

در آن  هاانسانی بندگی و عبودیت خداوند است و شوند زیرا غایت هستیمهماهنگ 

ها، رفتارها و گفتارها و افکار انسان همه و همه به یزهانگشوند یعنی تمام یمزمان بنده 

یجه با هستی درنتشود و یمچرخد و انسان در برابر موال رام و نرم یمامر خداوند 

 شوند.یمهماهنگ شده و از برکات آن برخوردار 

نیازی درونی یبغنا و مودهای حرکت در مسیر اعتدال در عصر ظهور، یکی از ن

ی و معنوآید که در زمان ظهور منافع مادی یم به دست؛ از مجموع روایات هاستانسان

نیازی مردم از اموال و استغنای یبگیرد، یمی الهی مورد توجه قرار وسوسمتمردم با 

آمدن  به دستآوردن مال، نتیجه  به دستآنها و نبود هیچ نوع درگیری و ستیز برای 

آوردن مال و برداشتن  به دستملکه اعتدال و غنای روحی است؛ عدم ستیز مردم برای 

یادشدن ثروت و اموال زناشی از  صرفاًالمال در حد نیاز خود و فکر فردا نبودن یتباز 

ی طالب شوند، یکدو گرسنه که هرگز سیر نمی»فرمودند:  نیست، چراکه امام علی

 (، حکمتالبالغهنهج) 1«.علم و دیگری طالب دنیا

در رفاه و  چنانآندر دولت او مردم ...« تنعم امتی فی زمانه نعیما لم ینعموا مثله »

ص ، 1 ج ،1831)اربلی،  .برند که هرگز نظیر آن دیده نشده استیمآسایشی به سر 

رفاً رفاه حاصل از زیادی در روایت ص شدهمطرحرسد آسایش و رفاه یمنظر ( به164

نیازی و غنای یبتواند به دلیل یم هاانساناموال نیست؛ بلکه بخش اعظم رفاه و آسایش 

 درونی آنها باشد.

                                                           
 . مَنْهُومَانِ لَایَشْبَعَانِ، طَالِبُ عِلْمٍ وَ طَالِبُ دُنْیَا.1
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قیام کند خداوند غنا و  زمانی که حضرت مهدی»فرمایند: یم ارسول خد 

کس به مال و کند هر یمی که حضرت اعالم اگونهبهنهد یمنیازی را در دل بندگانش یب

ص طاووس، مالحم، ابن)«. شودینمقدم یشپثروت نیاز دارد بیاید ولی برای آن، کسی 

 1(.14ص  1ج ( )الشیعه و الرجعه 136ص ، 18ج (؛ )احقاق الحق، 41

شود که این دگرگونی به گروه یمکار رفته است مشخص از واژه )عباد( که در حدیث به

 آید.یمپدید  هاانساندگرگونی درونی در همه ای اختصاص ندارد بلکه این یژهو

ی مردم سوبهدهم که یمخوانیم: شما را به مهدی بشارت یمدر حدیث دیگری 

و اختالف بر مردم چیره است آنگاه زمین را پر از  هازلزلهکه یدرحالشود یمبرانگیخته 

سمان از او کند چنانچه پر از ستم و جور شده است و ساکن زمین و آیمعدل و داد 

کند یمنیازی یبرا سرشار از ی امت محمدهادلگردند. خداوند یمخشنود 

دهد هر کس به مالی نیاز دارد بیاید ولی جز یک نفر کسی یمی که منادی ندا اگونهبه

برو و بگو مهدی دستور  دارخزانهفرماید نزد یمبه او  آید آنگاه حضرت مهدیینم

را جمع کن  هاپولی دودستگوید یم دارخزانهثروت بدهی  داده است که به من مال و

بیرون نرفته است که از رفتار  ازآنجاریزد ولی هنوز یمرا در دامن خود  هاپولاو نیز 

ترین امت ید چه شد که من طمعکارگومی با خودگردد و یمخویش پشیمان 

یازی من ناتوان نیبنیازی آنان گشت از یبشدم آیا کسی که سبب غنا و  پیامبر

                                                           
: اذا خرج المهدی القی اهلل الغنی فی قلوب العباد حتی یقول المهدی من یرید المال؟ و عن النبی - 1

 الیاتیه احد.
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گوید ما چیزی یمپذیرد و ینم دارخزانهگردد تا اموال را بازگرداند اما یبازماست آنگاه 

 1گیریم.ینمرا که بخشیدیم پس 

نیازی یبرساند که بحث استغنا و کار رفته میکه در حدیث به« یمال القلوب»عبارت 

سر ر مالی در وضعیت خوبی بهروح مطرح است؛ لذا در زمان ظهور عالوه بر آنکه از نظ

یی از دولت موعود، هانشانهشود. )یمنیازی یبی آنان پر از حس هاقلببرند، یم

 (18ص الدین طبسی، نجم

سالی دوبار  فرمایند: حضرت مهدییم همچنین در روایت دیگری امام باقر

یکسان  دهد و بین مردمیمدهد. آن حضرت ماهی دوبار حقوق یمعطایایی به مردم 

شود. دارندگان زکات، ینمی که فرد نیازمند زکات در جامعه یافت اگونهبهرفتار کرده 

های یسهکاموال را در  ناچاربهپذیرند. ینمآورند ولی آنان یمسهم فقیران را نزد آنان 

گویند ما را به یمچرخانند ولی آنان یمی شیعه هامحلهگذارند و در یممخصوص پول 

 (810ص ، 11ج ، بحاراالنوار 183ص شما نیازی نیست. )غیبه نعمانی ی هادرهم

آید. یم به وجودرسد غنای درونی و روحی در اثر رشد عقل و افزایش دانش یمنظر به

بر اساس مبانی دینی ریشه حرص و طمع در درجه اول نگاه اصالی به دنیا و در درجه 

                                                           
ی یبعث فی امتی علی اختالف الناس و زالزل فیمأل االرض : ابشّرکم بالمهدقال رسول اهلل  - 1

قسطا و عدال کما ملئت جورا و ظلما و یرضی عنه ساکن السماء و ساکن االرض و یمأل اهلل قلوب امة 

محمد غنی فالیحتاج اخد الی احد فینادی مناد: من له فی المال حاجة؟ قال: فیقوم رجل فیقول انا فیقال له 

الخازن فقل له انّ المهدی یأمرک أن تعطینی ماالً فیقول له احث حتی اذا جعله فی اثت السادن یعنی 

حجره و ابرزه ندم فیقول کنت اجشع امّة محمد نفساً او عجز عنی ما وسعهم قال فیرده فال یقبل منه فیقال 

 له انّا ال نأخذ شیئاً اعطیناه

 (.116 ص ،18 احقاق الحق، ج)(؛ 81 ص ،1 )جامع احادیث الشیعه، ج
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انسان نسبت به رازقیت خداوند  دوم باور نداشتن مرگ و در درجه بعد عدم معرفت

 متعال است.

شوند یمرشد عقل و دانش خود، متوجه ماهیت اعتباری و غیر اصیل دنیا  تبعبه هاانسان

یجه بر سر آن با یکدیگر نزاع درنتدانند و یمو مال و ثروت دنیا را امری لهو و لعب 

بوب و مسجود آنان نیست. لذا برند؛ اما دنیا محیماز امکانات دنیا بهره  هرچندکنند. ینم

 جویی بر یکدیگر ازبین خواهد رفت.یبرتری به انگیزه اندوزمال

ی دینی مالک هاارزششدن موانع فرهنگ دینی، سبب برچیدهدر زمان ظهور به

ی خداوند، سوبهی غربی و... و بازگشت انسان هاارزششوند و نه یمی گذارارزش

 امامشود. پس درواقع یما به بهترین وجه تقویت هیماناگیرد و یمسرعت بیشتری 

را نیز  هاانسانی وجودی هاگنجآورد، یمی زمین را بیرون هاگنجکه  طورهمان

 رساند.یمیجه او را به غنای درونی و بیرونی درنتکند و یماستخراج 

 اخالقی لیرذازدوده شدن  9-2-2

شدن یل اخالقی و پاکرذافتن تمام ازبین ر حکومت امام زمان یکی از نتایج تربیتی

ی اصیل هاآموزهباشد. تعلیم حقایق قرآنی و یمشدن جامعه آن پاک تبعبهتمام افراد و 

 هابدعتاست که نتیجه آن از بین رفتن  حضرت مهدی اسالم یکی از کارهای مهم

بر و رواج فضایل در جامعه انسانی است. روایات فراوانی در این زمینه در کتب معت

 شود:یمروایی شیعی موجود است که به چند مورد اشاره 
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بیند مگر اینکه از آن نهی ینم هاانسانهیچ منکری را در  بر اساس روایت، امام 

 (114 ، ح816 ، ص3 )کلینی، کافی، ج 1کند.یم

 همچنین در روایت دیگری آمده است:

رود و یذهب الربا؛ شرّ ازبین می یذهب الشرُّ و یبقی الخیر... یذهب الزِّنا و شرب الخمر»

صافی، منتخب األثر، )«. شودکن میخواری و ربا ریشهماند... زنا و شرابو خیر باقی می

 (1، ح 111 ، ص1 ح

ها از دل بندگان خدا یناراحتها و ینهکاگر قائم ما قیام کند ... »د: نفرماییم امام علی

 (816ص ، 11ج )مجلسی، «. شودیمزایل 

ای وجود ندارد و آنچه در جامعه دیده یلهرذتوان گفت در عصر ظهور، شر و یملذا 

 شود فضیلت و خیر است.یم

آن  هیچ بدعتی نیست مگر اینکه مهدی« ال یترک بدعتا اال ازالها و ال سنه اال اقامها»

، ج 1101ی، )مجلس .را خواهد زدود و سنتی نیست جز اینکه آن را برپا خواهد داشت

 (811، ص 11

کند. خوشا به حال مؤمنانى که عصر او را ریشه پستى و انحراف را از روى زمین برمى

درک کنند و دولت حقّ را دریابند و آن روزگار میمون را ببینند و یاران باوفاى او را 

 1مالقات کنند.

                                                           
 یعمل بکتاب اهلل الیری فیکم منکراً االّ انکره ... 1
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جهت که به امرى که مردم از آن گم  از این« مهدى»گویند. او را مهدى و قائم مى»

 1«.کندجهت که به حق، قیام مى از این« قائم» ؛ وکنداند، هدایت مىشده

کند که همه مردم، کتاب خدا را تأویل و بر آن استدالل ولى قائم ما هنگامى ظهور مى

خیزند. به خدا سوگند که عدالت او به نبرد برمى آن حضرتآن با  بر اساسکنند و مى

 8رسد.که سرما و گرما به آنها مىچنانرسد، هایشان به آنها مىدر داخل خانه

که از تأویل و تفسیر به رأی نمودن قرآن  را ییهابدعترو امام عصر ارواحنا فداه ینازا

 کنند.یمی سازپاکایجاد شده است ازبین برده و جامعه را 

یل اخالقی را که از موانع و آفات رشد و تعالی رذا در عصر ظهور، امام مهدی

ی و تزکیه سازپاکبرد. حضرت بعد از افزایش بصیرت، یم، ازبین هاستانسانعقالنی 

دهد. انسان عصر ظهور در سایه بصیرت اخالقی، دنیا را یمنفوس را در اولویت قرار 

داند و یمگرایی بیند و وظیفه و راه نجات خود را در فضیلتیمفقط دار امتحان و گذر 

                                                                                                                              
و هو التّاسع من  و قاتل الکفرة، السّلطان المأمول الّذی تتحیّر فی غیبته العقول ثمّ یظهر أمیر األمرة» - 1

ین ولدک یا حسین. یظهر بین الرّکنین یظهر على الثّقلین و ال یترک فی األرض األدنین طوبى للمؤمنین الّذ

 «.و ال قوا أقوامه! و شهدوا أیّامه و لحقوا أوانه أدرکوا زمانه
روزگار «. و سمّی بالقائم، ألنّه یقوم بالحق و إنّما سمّی القائم مهدیّا، ألنّه یهدی إلى أمر مضلول عنه» - 1

 .801 ومنتخب االثر ص 111 ؛ ص1رهایى؛ ج
ممّا استقبله رسول اللّه )ص( من الجاهلیة. فقیل له:  إنّ قائمنا إذا قام استقبل من جهلة النّاس أشدّ» - 8

کیف ذلک؟. فقال: إنّ رسول اللّه أتى النّاس و هم یعبدون الحجارة و الصّخور و العیدان و الخشب 

أما  !و یحتجّ علیه به و یقاتله علیه و إنّ قائمنا إذا قام أتى النّاس و کلّهم یتأوّلون علیه کتاب اللّه المنحوتة؛

 و بحاراالنوار ج 111 ص غیبت نعمانی،« ه لیدخلنّ علیهم عدله جوف بیوتهم کما یدخل الحرّ و القرّو اللّ

 .868-861 ص ،11
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کردن آخرت آباداز آنها دور شده و به فکر یل رذابا پی بردن به زشتی انحرافات و 

 (1834افتد. )ر.ک. کارگر،یم

 در بعد رفتار دستاوردهای تربیتی حکومت امام مهدی 9-9

نمود اخالق است لذا بسیاری از عالمان اخالق موضوع اخالق را ملکات  درواقعرفتار 

خواهد شد. شخصی  نفسانی دانستند زیرا معتقدند با اصالح آنها رفتار آدمی نیز اصالح

که بخل یا حسد یا تکبر در روح و قلب او جای گرفته باشد طبیعی است که رفتارش 

هر  دیفرمایم. قرآن کریم در باب متأثربودن ظاهر از باطن دیآیدرمنیز به همان رنگ 

 (81حج/) .است هادلکس شعائر خدا را بزرگ دارد درحقیقت آن حاکی از تقوای 

چنین  در حدیثی از امام صادق ازجمله مینیبیمروایات شیعی نیز  تعابیر مشابه را در

فساد ظاهر ناشی از فاسدبودن باطن است و کسی که سرشت و باطن »آمده است: 

ص ، 48ج )مجلسی، «. خویش را اصالح کند خداوند ظاهر او را اصالح خواهد کرد

811) 

و آن را در بحث  دانندیمر علمای اخالق، شناخت و دانش را نیز در رفتار انسان، مؤث

؛ البته باید دانست همیشه شناخت، عمل را هدایت گنجانندیمقوه نظری و عملی 

بلکه رفتار و عمل انسان به بُعد گرایشی و احساسی نیز ارتباط دارد و شاهد  کندینم

. شودینممواردی است که علم و معرفت، موجب رفتار اخالقی هماهنگ با آن  همآن

 (141ـ 161، ص 1834اقی،)ر.ک. رز

در حوزه معرفت و عقل، معرفت و  حضرت حجت رسدیمنظر با این توضیح به

و در سایه آن فضایل اخالقی را  کندیمرا باال برده و عقول آنها را تکمیل  هاانساندانش 
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. نتیجه طبیعی این فرایند، بروز و ظهور رفتار توحیدی از سازدیمملکه  هاانساندرون 

. روایات زیادی در این باب بیان شده که مردم در عصر ظهور، نسبت به هم هاستنانسا

نمونه  عنوانبهو ...  شوندیم ریپذتیمسئول، روندینمی اندوزمالمهربان هستند، دنبال 

شرق و غرب جهان را تحت سیطره خود  حضرت مهدی در روایتی آمده است که

گى کنند، کودکان خردسال با مارها و درآورد، گرگ و گوسفند در یک مکان زند

بازى کنند و آسیبى به آنها نرسد، شرّ از جهان رخت بربندد و تنها خیر باقى  هاعقرب

 (.141ص االثر، )منتخب 1بماند.

 امنیت و آرامش روحی مردم 9-9-8 

؛ ستیکی از نتایج و آثار تربیت در حکومت مهدوی، امنیت و آرامش داشتن مردم ا

 قطعاًیل از جامعه رخت بربست و جای خود را به فضایل اخالقی داد، رذا چراکه وقتی

 ای وجود امنیت روحی و روانی برای انسان خواهد بود.یافتهیتترباثر چنین جامعه 

؛ «سیرو فیها لیالی و ایّاماً آمنین»در تأویل دو آیه  امام صادق در روایتی آمده است که

مراد از آیه اول همراهی با »فرمود: ( 14آل عمران / ) «من دخله کان آمنا»و  (13سبأ /)

ی که دست بیعت با او هرکسیه دوم این است که آاست و مراد از  بیتقائم ما اهل

بدهد و در بیعت حضرتش وارد شود و از یاران و اصحاب ایشان گردد، در امان خواهد 

 (111 ص ،1811)طبسی،«. بود

در  هاست...انسانبهترین  که حضرت مهدیهمچنین در روایت دیگری آمده است 

که زنی به همراه پنج زن دیگر بدون  دشویمزمان او زمین از چنان امنیتی برخوردار 

                                                           
و يلعب الصبیان  و ترعى الشّاة و الذّئب فى مكان واحد يملك المهدى مشارق األرض و مغاربها» - 1

 ،101 و 181الزام الناصب ص «. خیرو يذهب الشّر و يبقى ال ءبالحیّات و العقارب و ال تضرّهم بشى
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ص طاووس، مالحم، و از چیزی ترس ندارند. )ابن روندیمهمراه داشتن مردی به حج 

روانی  ـوحی ( اگر جامعه از هر لحاظ در امنیت باشد قطعاً نتیجه آن ایجاد امنیت ر61

گفت یکی از دستاوردهای تربیتی حکومت  توانیمبرای مردم آن جامعه خواهد بود. لذا 

 .هست هاانسانامام زمان امنیت و آرامش است که بازتاب تربیت و عدالت محور بودن 

 هاانسانی ریپذتیمسئول 9-9-2

ها یتمسئولبه شناخت کامل  یمهدی عصر ظهور، تحت تربیت امام هاانسان

، کمک شایانی به انسان در مسیر رسیدن مسئلهگیرند. این یمرسند و آنها را برعهده می

پذیر به رشد علمی جامعه مسلمین اهمیت یتمسئولی هاانسانبه هدف خواهد کرد. 

کنند. مردمان در پرتو ایمان چنان به یمدهند و در جهت حل مشکالت آنها تالش یم

شدن و فساد یکی را شوند، گمراهیمپیکری واحد  چنانخورند که یمیکدیگر پیوند 

و رنج  درد اندیشند.یمدانند تا جایی که به دیگران یممانند واردشدن فساد در بدن خود 

کنند. یمآورد و آسایش و امنیت و هدایت همگان را طلب یمدرد دیگران، آنها را به

دهد. تا آنجا یما بر خود ترجیح با اینکه خودش احتیاج به چیزی دارد، دیگران ر منؤم

 دارد.یبرمی از جیب برادر پول برادرکه 

ین و یاران واقعی مؤمندر همین زمان هم تکافؤ وجود دارد، منتها در اقلیتی از مسلمانان، 

. شدت احساس مسئولیت تا بدان جاست که برای گذارندینمرا خالی  عرصه امام

از آنها ناراحت شده که چرا سنگر را  د که امامی دیدار با امام، بیم آن دارنالحظه

 گذاشته و به دیدار من آمدید. خالی

در میزان  قطعاً البته شود.یماما در زمان ظهور این تکافؤ و احساس مسئولیت همگانی 

گیرند، ظرفیت یم یی که تحت تربیت امام قرارهاانسانآن اختالف وجود دارد زیرا همه 

که  کند، به این معنا نیستیمرا تربیت  هاانسانگوییم امام همه یمیکسان ندارند. اینکه 



 نشریه پژوهشی روش 14

های یتظرفواحدبودن تربیت امام،  باوجودرسند، بلکه یمهمه به یک مرتبه و درجه 

به میزان اقبال و ادبار آنها است؛ اما امام  هاانسانمتفاوت است و برخورداری  هاانسان

همه اعراب حجاز برخوردار از  همچنان که کندینمکسی دریغ  از رحمت، تربیت را

شود که یمآورد و چنان تربیت یمتربیت پیامبر بودند اما نتیجه یکسان نبود. یکی ایمان 

گیرد مثل ابوذر و مقداد و سلمان و... و ی از اهداف اسالم فاصله نمیاذرهتا لحظه مرگ 

 اصالًیکی هم  و یرزبطلحه و  مانند ماندینمآورد اما به ایمان خود باقی یمیکی ایمان 

مظهر رحمت خداوند هستند و  یامبرو پ آورد اما در هر صورت امامینمایمان 

 تابند.یم هاانسانمانند خورشید به همه 

دهد و نگاه او را از طریق افزایش دانش و تکمیل امام قله حرکت انسان را نشان می

رساند که با نگاه یمن بصیرتی کند و به چنایمتر یقعمعقول و عبادت صحیح، 

بیند و سرنوشت خود را یمتوحیدی، تمام موجودات را تجلیاتی از ذات الیتناهی الهی 

یابد، لذا رضایت خداوند را در پرتو رسیدگی به این یمبه سرنوشت آنها  خوردهگره

بیند یمی و تسامح در این باره را با هدف خود در تعارض انگارسهلداند و یمتجلیات 

ینان نشهمپذیری است و یتمسئولدر آن زمان، فضای عمومی جامعه فضای  ازآنجاکهو 

یر این فضا در این مسیر قرار تأثهمه دارای این صفت هستند، لذا انسان تحت انسان

؛ هر انسانی به «المرء علی دین خلقه»فرمایند: یماکرمپیامبر  همچنان کهگیرد یم

 دین دوستش است.

کوشند یمکنند هم در راه اصالح خود یماحساس وظیفه  هاانسانوصیفات، همه با این ت

کنند و با یمیله خرافات جلوگیری وسبهو هم در راه اصالح جامعه، از تخریب دین 

 دانند.یمی دینی در جامعه مسئول هاارزشدشمنان مبارزه کرده و خود را در راه احیای 

شود. احکام الهی اجرا یمی گشته و منکر ترک زمان ظهور معروف در جامعه عمل در

کنند و با تقویت جنبه عبادی یمتفاوتی را از خود دور یبتنبلی و  هاانسانشود و یم
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زیرا ؛ شودیمبخشند. لذا داشتن مسئولیت، دلپذیر یممسئولیت، به آن رنگ تقدس 

ت را روح ملکوتی سنجند واصل مسئولییمیزی را با اصل آن هر چدر آن زمان  هاانسان

 دهد.یمآن تشکیل 

قرار گرفتن جهان تحت یک مدیریت واحد هم از عواملی است که موجب ازبین رفتن 

یگر د شود.یمیجه ایجاد مسئولیت درنتها و ... شده و  ، نظام پرستمنتهاها، یخودمحور

ئولیت، کسی به بهانه اینکه اینجا کشور من نیست و شهر من نیست و ... از زیر بار مس

 کند.ینمشانه خالی 

 یریگجهینت

هندسه نظام تربیتی جامع نیازمند سه ضلع است: برنامه دقیق تربیتی، ضمانت اجرایی 

ازسوی مربی و قابلیت قابل ازسوی متربی؛ نقص در هر یک از سه ضلع مذکور منجر 

نظام تربیتی در  نیترجامع د شد. حکومت امام مهدیهبه نقص نظام تربیتی خوا

 چراکهداراست  اتمطول تاریخ را خواهد داشت؛ زیرا هر سه ضلع را در حد اکمل و 

بر پایه شناخت کامل انسان طراحی  تیباهلاوالً نظام تربیتی ایشان همچون سایر 

شده است و از طرفی برنامه تربیتی حضرت، ضمانت اجرایی بسیار قوی دارد؛ در زمان 

م وجود داشت و آن، اعتقاد به معاد و بهشت و نیز یک ضمانت اجرایی عا سایر ائمه

عالوه بر ضمانت  جهنم بود؛ اما در مورد نظام تربیتی عصر ظهور، برنامه امام زمان

به این صورت که اوالً حضرت  باشدیماجرایی عام، دارای ضمانت اجرایی خاص نیز 

 مو حتی پیامبر خات به خالف سایر ائمه هاستانسانباطن  حکمبه مهدی

 هاانسانبودند، ثانیاً حضرت بعد از اتمام حجت بر  هاانسانظاهر  حکمبهکه مأمور 

. ضلع دیگر نظام پردازدیمدرصورت نپذیرفتن حق و هدایت به جنگ و قتال با آنها 

شدن موانع تربیت است که نتیجه آن تربیتی، شکوفاشدن استعدادهای انسان و برطرف
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 ؛ در نظام تربیتی حضرت حجتباشدیمپذیرش تربیت  افزایش تام قابلیت انسان جهت

ی هاارزشآن شناخت  جهیدرنتکه  رسندیمابتدا به تکامل عقلی و معرفتی  هاانسان

حاصل و وجود انسان پر از  هاارزشی کاذب و ضد هاارزشواقعی و تمایز آنها از 

هور نمود پیدا ی عصر ظهاانسانشود که این امر در رفتار یمملکات فضائل اخالقی 

در سه بُعد  گفت دستاوردهای تربیتی حکومت امام مهدی توانیم؛ لذا کندیم

به  هاانسانکند و در سایه چنین تربیت کاملی یممعرفت، اخالق و رفتار بروز و ظهور 

 کمال شایسته خویش که همان قرب پروردگار عالم است، میرسند.
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 ی مهدویسبک زندگ تأکید برنقش زن در خانواده با 

 8زادهخانم معصومه رضاعلی

 چکیده

 در را او نقش همچنین و است زن جایگاه و شناسایی راستای در مذکور تحقیق

 قرار مرد مانند بلندی و رفیع جایگاه زن برای اسالم. کندمی بررسی زندگی کانون

 همین که است حاکم دو این بین زیبایی هایتفاوت طرفی از و است داده

 در زندگی سبک. بخشدمی خاصی هجلو و رونق را خانوادگی زندگی هاتفاوت

 شودمی اطالق فرد هر هایکنش الگوهای و رفتارها مجموعه به فرهنگی مطالعات

 در ...هست او اجتماعی زندگی معنایی و رفتاری، هنجاری ابعاد به معطوف که

 شده جدی تأکید آن تعالی و تحکیم و خانواده تشکیل به، اسالم ارزشی نظام

 اعضا از یک هر وظایف انجام گرو در خانواده تعالی و رشد به دستیابی؛ است

 الهی مسیر در را افراد هایگام که است خانواده در مادر و زن نقش خصوصبه

، فرزند، شوهر، زن) خانواده اعضاى از هریک براى دینى منابع. سازداستوار می

 رفط براى نیز وظایفى، حقوق این مقابل در و وضع را حقوقى(، مادر و پدر

، خانواده در زن دینی نقش اصالح و آگاهی با بنابراین است؛ کرده معین مقابل

 موجبات و کشانده مهدوی زندگی سبک و شیوه سمتبه هاخانواده زندگی سبک

 .شد خواهد مهدوی خانواده و اسالمی نظام گسترده اهداف شدناجرایی و رشد

 مهدوی. زندگی سبک، خانواده، زن، نقش: گانکلیدواژ

 مقدمه

 در را نقش ترینمهم جمعى زندگى در که است خانواده اجتماعى نهاد نخستین 

 سایر به نسبت، زندگى پایان تا و تاکنون ابتدا از بشر حیات مراحل رشد و توسعه

                                                           
 هلل ایروانیمدرسه علمیه آیت 1سطح  . استاد1
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 گسترده تهاجم اثر شاهد حاضر، عصر در متأسفانه. است دارا اجتماعى نهادهاى

 و هستیم آن تزلزل و خانواده مقدس نظام بر، غرب اخالقی ضد و منحط فرهنگ

 داده بها کمتر مرد و زن یعنی خانواده رکن ترینمهم به که هستیم شاهد گاه

 یابیمدرمی باشیم، داشته توجه هاخانواده فروپاشی عوامل بررسی به اگر. شودمی

 هاخانواده تزلزل عوامل از یکى همدیگر حقوق به شوهر و زن آشنایى عدم که

 کوچک واحد این در خانواده اعضاى که داشت توجه باید. ودشمی محسوب

 و رشد میزان به صحیح تربیت با و شوندمی تربیت و رشد یافته اجتماعى

 و پیشرفت با حاضر عصر در. دارند نقش انسانى بزرگ اجتماع در شانشکوفایی

 شاهد، مدرن به سنتی شکل از جوامع تغییر و زندگی مختلف هایحیطه در تحول

 تغییر به منجر تغییرات از برخی که هستیم بشری جوامع زندگی شیوه در تغییرات

 افراد هویت بیانگر جوامع هر در زندگی سبک شیوه. شودمی زندگی سبک

 به و است بوده مرد عهده بر ما دینی نظام در خانواده سرپرستی. است اجتماعی

 را خانواده کانون داخلی یتمدیر مسئولیت جهاد اجر با و داده بها زن هایتوانایی

 الگو را آنها خانواده در مرد و زن شایسته مدیریت بنابراین است؛ سپرده او به

 سوء، مقابل در. گذاردمی سازنده اثری نیز جامعه بر مدیریت این و ساخته

 زندگی سبک .انجامدمی خانواده فروپاشی به مرد و زن از هرکدام مدیریت

؛ است انسانی جامعه یک در اجتماعی و فردی تاریرف الگوهای از ایمجموعه

 با متناسب رفتاری الگوهای از و هستند هاییفرهنگ دارای بشری جوامع تمام

 از نوعی آداب و فرهنگ این که اندبوده برخوردار خود فرهنگی هایشاخص

 تاریخ ابتدای از بشری جوامع تمام بنابراین است؛ آنها زندگی سبک و شیوه

 به فرهنگی مطالعات حوزه در زندگی سبک هستند زندگی سبک رایدا تاکنون

 معنایی و هنجاری ابعاد به معطوف که فرد هر کنش الگوهای و رفتارها مجموعه

 چنین اساس بر که است طبیعی. »شودمی اطالق، باشد اجتماعی زندگی
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 خاص محتوای و ماهیت بر داللت اینکه بر عالوه زندگی سبک، رویکردی

 و معانی، نیات، اغراض مبین و دارد جامعه هر در اشخاص هایکنش و تعامالت

 و باورها نظام کیف و کم دهندهنشان، است روزمره عمل جریان در فرد تفاسیر

 است معتقد کنی مهدوی( 1 ،1811، قانع فاضل) «بود خواهد نیز افراد هایارزش

 دور «سلیقه» کلی عنوان با عمومی محور یک حول زندگی سبک مطالعات که

 گذران شیوه، مصرف الگوی مانند هاییشاخص بر اندیشمندان تمرکز زیرا؛ زندمی

 زندگی الگوهای، معاشرت آداب، هامندیعالقه بر تمرکز الگوهای، فراغت اوقات

 یک، سلیقه» (.116، 1836، کنی مهدوی. )است سالمت و بهداشت و خانوادگی

 و شده گرجلوه انسان رفتاری رجیحاتت و تمایالت قالب در که است ذهنی امر

 پرتو در، آیدمی شماربه عمومی و کلی امری آنکه اجزای و فرهنگ، ترتیب بدین

 برای را فرد هویت و کرده پیدا فردیت، سلیقه از برآمده ترجیحات و تمایالت این

 اندیشه و ها، رفتارهاسلیقه بنابراین ؛(18، 1810، بوردیو) «کندمی ترسیم دیگران

 شاهد شیعیان بین در. کندمی بیان را آنها زندگی سبک حقیقت، در بشر

 آن تالش در حقیقت در. هستیم بیتاهل از مختلف جهات در الگوپذیری

 ایشیوه بتوانیم بیتاهل...  و عبادی و گفتاری و رفتاری سیره از که هستیم

 و دهیم لشک بیتاهل سیره و سبک اساس بر را مانزندگی و کرده اتخاذ

 منتظر شیعیان برای بریممی سربه عصر امام غیبت در حاضر عصر در کهازآنجایی

 و تکنولوژی عصر به توجه با عصر امام سبک و شیوه که شودمی تلقی مهم امری

 باشد داشته زندگی در ایشیوه چه باید منتظر شیعه یک و بود خواهد چگونه... 

 .باشد عصر امام و حق مرضی تا

 زندگی سبک به نگاه با خانواده در زنان نقش اهمیت به توجه با مقاله این در 

 و عواطف با تواندمی زن کهازآنجایی. کندمی مطرح را زن نقش منتظرانه،

 شخصیت در نوعیبه و باشد خانواده اعضای برای مأمنی خویش احساسات
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 پرداخته همسر حیث از زن مقوله به؛ است تأثیرگذار آنان نگرش و اجتماعی

 .گیردمی قرار بررسی و بحث مورد محور چهار در مذکور مقاله... شودمی

 

 مفاهیم تعریف: اول محور
 خانواده تعریف

 تعریف. کندمی یاری آن گستردگی و مبانی فهم در را ما واژه هر تبیین و تعریف

 در و باشدمی دودمان و بیتاهل، خاندان: معنایبه معین فرهنگ در خانواده لغوی

    ،معین. )کنندمی زندگی خانه یک در که افرادی مجموع خانواده اصطالح

 گروه ترینکوچک و از جامعه است کوچکی گروه حقیقت در( 116 ص: ،1834

 را تربیتی و اقتصادی، جسمانی، شخصی گوناگون کارکردهای و است اجتماعی

 .دربر دارد ار جامعه اصلی عناصر ایآیینه همچون خانواده. دارد برعهده

 مهدوی و اسالمی زندگی سبک تعریف

 نگاه از سبک( 111 ص:، 1834،معین) باشدمی شیوه و روش، طرز معنیبه سبک

 هافعالیت محدودترین بر، ظاهری رفتاری گستره حیث از آنها استعمال و مردم

. شودمی اطالق زندگی ابعاد تمام در آنها ترینگسترده تا نشستن شیوه نظیر

 و ذوق از که است مندینظام هایفعالیت زندگی، ( سبک13 ص: ،1811،یی)مال

 هویت فرد به دارند و خارجی و عینی جنبه بیشتر و شودمی ناشی فرد، سلیقه

 اما و( 11 ص: ،1810،بوردیو) .کندمی ایجاد تمایز مختلف اقشار میان و بخشدمی

 در اسالم قبول مورد مسائل و موضوعات مجموعه به، اسالمی زندگی سبک

 زندگی در اسالمی هایارزش حاکمیت، خدامحوری شود.می گفته زندگی عرصه

 و فردی زندگی باید. است اسالمی زندگی سبک بودناسالمی معیار ترینمهم از

 توانمی، صورت این در. باشد قرآنی رهنمودهای و اسالم بر مبتنی ما اجتماعی

(. 1 ص:،1811، مصباح) است اسالمی وهشی و سبک به ما زندگی که بود امیدوار
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 و هافعالیت مجموعه به زندگی سبک که رسدمی نظربه چنین تعاریف به توجه با

 از گرفته الگو رفتارها این و زندمی سر شخص از که شودمی اطالق رفتارها

 و رفتار از الگو زندگی در فرد یعنی مهدوی سبک. است غرب و جامعه، شخص

 .باشد گرفته دارد، اسالم منشأ دین در هک عصر امام سیره

 این در رهبری معظم مقام»: گویدمی رهبری معظم مقام از نقل به صفاری

 عنوانبه آن از و مطرح را زندگی سبک و مقاومتی اقتصاد بحث اخیر هایسال

 برابر در که روشی؛ کردند یاد کشور اقتصادی حرکت مسیر تغییر در مهم روشی

 (.30 ص:،1811انارکی صفاری. )شد کارآمد محکم سدی همانند غرب هایهجمه

 نهادهای و جامعه با تنگاتنگی رابطه، متفاوت کارکردهای به توجه با خانواده

 عوامل ریزیپی در ریشه جامعه در تحوالت و تغییرات کهطوریبه، دارد اجتماعی

 و فاتاختال در که مهمی عوامل از یکی همچنین و است خانواده در تغییر

 زندگی سبک آموزش و است زندگی سبک، دارد مهمی نقش خانوادگی تعارضات

 خواهد را در پی آنها زناشویی مندیرضایت میزان افزایش، هازوج به صحیح

 .داشت

 تمام به آن در که است زندگی سبک نوع آن مهدوی و اسالمی زندگی سبک

 یک عنوانبه هائم و برپیام تعالیم و شده پرداخته مسلمان فرد یک هایجنبه

 و ریزیبرنامه، مرگ زمان تا تولد لحظه از را او زندگی، جامع لیمالعدستور

 از یا باشد مهدوی تواندمی زمانی رفتاری و فکری پدیده یک. کند هدایت

 حضرت سنت و معارف در ریشه که رود مهدوی زندگی سبک مصادیق

 رفتارهایی از بخش آن هدویم زندگی سبک، درواقع. باشد داشته عصرولی

 باید. نباشد عصر امام زندگی شیوه مخالف، شریعت داشتن بر عالوه که است

 فکری منظومه و رفتار عین از ناشی عملی رفتار و شناسیمعرفت، فکری منظومه

 .باشد عصر امام
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 خانواده تشکیل از هدف: دوم محور
 خانواده ایجاد از هدف

 تشکیل برای اسالم و دهدمی تشکیل را امعهج اصلی محوریت خانواده کانون

 ساختارهای مبنای بر مطلوب خانواده. است کرده لحاظ را اهدافی خانواده نظام

 ایخانواده. است خداوند عبودیت یعنی نهایی هدف به رسیدن برای اسالمی

 انحرافات کاهش به و دهد تحویل جامعه به سالم فرزندان که است مطلوب

 نداشته نمود آن در شایسته فرزندان تربیت که ایخانواده. کند کمک اجتماعی

 هاکجروی، هاانحراف، فساد وجود و نیست دینی مطلوب خانواده حیطه در باشد

 خود نقش درست ایفای در خانواده موفقیت عدم دهندهنشان جامعه، در جرایم و

 است؛ سالمیا و مطلوب هایخانواده باشد، اخالق مبنای بر که ایخانواده؛ است

 مانند غربی جدید هایجنبش تأثیرتحت را خانواده ساختار چه هر، بنابراین

 سبب کنیم تعریف، است کرده تعریف اسالم از آنچه متفاوت که فمینیسم

 در، جامعه بر زنان، ویژهبه خانواده. شد خواهد مطلوب خانواده از گرفتنفاصله

 (4 ص: ،1833،حیدری) است. نهفته کارکردها این دل

 و شودمی جامعه پاکی موجب همچنین و فرد روحی آرامش سبب خانواده، ایجاد

 آن زاللی و پاکی، گیرد شکل اسالمی تعالیم قالب در بیشتر هرچه نظام این

 :از اندعبارت خانواده تشکیل از هدف بنابراین است؛ هویداتر

 ؛خداوند بندگی و الهی قرب به رسیدن. الف

 ؛دین معیارهای اساس بر پاک نسلی تربیت. ب

 خانواده؛ اعضای روانی آرامش به رسیدن. ج

 .اجتماعی سالمت ایجاد. د

 اسالم منظر از خانواده استحکام عوامل



 نشریه پژوهشی روش 46

، عاطفی عوامل باشد. داشته نقش خانواده استحکام در تواندمی گوناگونی عوامل

 مطلوب ادهخانو راستای در بنگریم روایت و آیات در . اگر... و ارتباطی عوامل

 ساززمینه تواندمی آن از الگوبرداری که دارد وجود زیادی هایدستورالعمل

 در زمینه این در بحث کهازآنجایی. باشد خانواده افراد دینی استعدادهای پرورش

 .کرد خواهیم اشاره مورد یک به مختصر طوربه گنجدنمی ما تحقیق موضوع مقوله

 از یکی عشق، و محبت به نیاز؛ مهربانی و بتمح ابراز و روانی ـ عاطفی عوامل

. غذاست به نیاز همچون که است زوجین خصوصاً انسان هر روانی نیازهای

 که است روانی عاطفی ـ نیاز یک، محبت ابراز که بینش این با زندگی در همسران

 و عشق دارد به دنبال به ناپذیریجبران و نامطلوب تبعات آن ارضاء در کوتاهی

 پردازند.می یکدیگر به محبت

، بینیخوش، متقابل احترام، محبت ابراز شامل، خانواده روانی ـ عاطفی عوامل

 از قدردانی، منفی هایهیجان مهار، پوشیعیب، گذشت و بخشش، فروتنی

 مهمی نقش که است بخشنشاط هایبرنامه و همسران جنسی نیاز تأمین، یکدیگر

 سبک مبنای بر خانواده در ابعاد این تقویت ،درنتیجه دارد. خانواده استحکام در

 و استادی) کند.می کمک خانوادگی روابط استحکام و پایداری به اسالمی زندگی

 و فروتنی از موارد مذکور اعم از هریک بر اسالم( 11ص: ،1811 ،فر ساالری

 زوجین عاطفی عوامل، آن اجرای پرتو در که دارد زیادی دستورات...  و قدردانی

 و زناشویی رضایت میزان در مؤثر عناصر از یکی «زندگی سبک. »شودمی نتأمی

 زنان پایبندی نقش بررسی هدف با مطالعه این. است خانوادگی اختالفات بروز

 گرفت. انجام خانوادگی تعارضات بینیپیش در اسالمی زندگی سبک به هاخانواده

 و زندگی به وجینز نگاه محقق، نظر به( 11 ص: ،1811،همکاران و عطادخت)

 نقش تواندمی که است عنصرهایی مؤثرترین از یکی زوجین بین تعامالت ساختار

، نشینیهم مقوله به زوجین نگاه اگر باشد. داشته اسالمی خانواده ایجاد در مهمی
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 پی در هاییموفقیت قطعاً باشد محبت و عطوفت با توام مهدوی و دینی نگاهی

 که خانواده نهاد در مهدوی زندگی سبک سازیردیکارب راهکارهای تبیین. دارد

 تواندمی که است عواملی ترینمهم از یکی، شده مطرح ما روایی هایآموزه در

 و هستی نظام در عظیم بسیار جایگاهی که شود کامل انسانی تربیت ساززمینه

 .دارد منتظر جامعه

 اسالم در زن جایگاه: سوم محور
 زن حقوق

 در زن را جایگاه است الزم، است زن نقش زمینه در پژوهش مقوله کهازآنجایی

 موقعیتی و ارزشی جایگاه چه، خارجی و مستقل موجود عنوانبه زن بدانیم. اسالم

 .است شده ریزیپی محبت پایه بر، اسالم نظام در خانواده حقوق. دارد جامعه در

 و زن سیماى در یکى: است یافته تجلى ساحت دو در که است حقیقتى یک انسان

 خودشان طبیعى لوازم و احکام، متفاوت هایساحت همین مرد. چهره در دیگرى

 در که شده سبب جوهرى، و ذاتى غیر اختالفِ این داشت. خواهند درپى را

 آنها در و نداشته مشابه وضع انتظارات و مجازات، تکالیف، حقوق از بسیارى

 و زن که است این، است مطرح ماسال نظر از آنچه زیرا نباشند؛ یکسان و هماهنگ

 یکدیگر مشابه زیادى جهات در، مرد دیگرى و است زن یکى اینکه دلیل به مرد

 یکنواخت را آنها، طبیعت و خلقت. نیست شکلیک آنها براى جهان، نیستند

 مجازات و تکالیف، حقوق از بسیارى در که کندمی ایجاب همین. است نخواسته

 به اگر( 38 ص: ،1831،نسب ابراهیمی و حیدری) باشند. نداشته مشابه وضع

 در زن اسالم ظهور از قبل که دانست خواهیم کنیم، مراجعه اسالم از قبل تاریخ

 شریعت اسالم ظهور با اما؛ است نداشته بهایی و ارزش بشرى جوامع برخی میان

 کرامت، به رسیدن در مرد و زن. است شده قائل کرامت دو هر برای ما دین

 در و کرده لحاظ را عدالت حد احکام اجرای در اسالم دارند و یکسانی هجایگا
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 زن برای جرم ارتکاب یا و نافرمانى جزاى و است نشده اجحاف زن حق

 کنار در و شدندنمی قائل ارزشی زن برای که جوامعی در. نیست مرد از ترسنگین

 جنسی استفاده آن از فقط تا داده قرار حیوانات رده در گاهی و نشاندندنمی خود

 لطیف، موجود این برای اسالم؛ کردندمی استفاده آن از نسل دوام برای یا برده

 در حتی و مردان سطحهم موارد از بسیاری در که شدند قائل حقوقی و ارزش

 امر در زنان نداشتن شرعی وظیفه مانند است داده قرار مردان از باالتر موارد برخی

 جهاد و پاداش و شده محسوب لطف شود انجام کاری امور این در اگر و خانه

 همگان و است قائل حیثیتی او حقوق تنظیم و زن به اسالم. شودمی تلقی زن

 حیثیت به کسى اگر اسالم در مثال براى؛ هستند زن مقام از پاسدارى به موظف

 مانع چیزهیچ و جارى او بر حد، کند حرمت هتک او به و کرده تجاوز زنى

 بدون، خانواده تربیت کانون و است بشریت مربی زن شود،نمی زانى دح اجراى

 حکیمانه و زیبا نظام در تعالیحق و دید نخواهد سعادت رنگ، شایسته مربی این

 پایگاه و هستی کانون زن. است داده قرار جایگاهی چنین در را زن آفرینش

 به عطوفت و ایثار، صمیمیت، صفا آموزش مرکز، خانواده عشق و مهرورزی

 روایتگر را زندگی سبک»: گویدمی ویلسکا از نقل به پور ابراهیم است همگان

 و هاارزش افول از ناشی امر این داند کهمی متأخر مدرنیته دوره در افراد هویت

؛ است روزمره زندگی در خود یافتن اهمیت همچنین و سازهویت هایسنت

 در که خاطرتعلق احساس ـ اختیشن هستی امنیت گیدنز آنتونی آنچه، درواقع

 توسط پیش از بیش نامدمی ـ دارد وجود پایداری هویت هر مرکزی هسته

 آمده پدید دارند، قرار بازار از بیرون در که زندگی سبک متخصصان و کارشناسان

 (.114ص: ،1816، رحیمی و پور ابراهیم) است.

 را وظایفی حقوق، این و است قائل حقوقی خانواده افراد تمام برای اسالم دین

 که وظایفی برابر در مرد که طورهمان بنابراین، دارد همراهبه همدیگر به نسبت
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 بر نیز حقوقی که شده موجب امر این و دارد خود فرزندان و همسر به نسبت

 خانواده در هافداکاری و وظایف بنابر نیز زن حقوق. باشد شده نهاده او عهده

 به و دارد حقوقی یک همسر عنوانبه شوهر عهده به المث عنوانبه است متفاوت

 .دیگر حقوقی مادر عنوانبه فرزندان عهده

 شوهر عهده بر زن حقوق

 هر و است مرد گردن بر که است داده قرار حقوقی زن برای اسالم مبین دین

 عدم درصورت که کند مهیا امکاناتی او برای است الزم کند ازدواج زنی با مردی

 حقانیت دلیل این و شد خواهد مواخذه عرفی حتی و قانونی و شرعی نظر زا تهیه

 که پردازیممی زن حقوق از بخشی به قسمت این در. است مذکور مباحث در زن

 .است مرد عهده بر

 زیرا است مسکن حق برد نام آن از توانمی که حقی اولین نوعیبه: مسکن حق .1

 مشترک زندگی به منوط این و رسیدن رامشآ به و بودن هم کنار در یعنی ازدواج

 زندگی برای مکان که است الزم مرد بر و کردن زندگی مکان یک در یعنی است

 سکنی خودتان که هر جا به دهدمی دستور کریم قرآن کند و مهیا را مشترک

؛ وجدکم من سکنتم من اسکنوهن: بدهید سکنی جاهمان زنان به گزینیدمی

 (.6 طالق/)

 که دارد وظیفه مرد که است واضح همگان بر نفقه مفهوم: مهریه و نفقه حق .1

 نفقه و مهریه بر دادن کریم قرآن کند تأمین را همسر پوشاک و خوراک مخارج

 مهریه که است مردان بر که است مطلب این دال بر زیادی روایات و کندمی تأکید

 زنانتان به دهدمی ستورد قرآن. کنند تأمین را زن نفقه و بدهند را همسرانشان

( 1 نسا/) .نحله صدقاتهنَّ آتوالنساء و: نمایید تقدیم هدیه عنوانبه را مهرش

و  حق و دانسته باکرامت و مستقل موجودی را زن شخصیت اسالم شریعت

 برخی در زن که داشت اذعان باید بنابراین؛ است کرده لحاظ برایش را حقوقی
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 کارکردن مانند نرسد او لطیف روحیه به آسیبی تا شده دانسته مرد از باالتر موارد

 .زن مایحتاج تأمین برای مرد

؛ نیست ما بحث در نیازی که است موجود زیادی روایت زن حقوق زمینه در: نکته

 .پردازیمهمسر می عنوانبه زن نقش به و کرده بسنده مقدار همین به لذا

 مهدوی خانواده در زن نقش: چهارم محور
 همسری شنق. الف

 که است ایمقوله بهترین، احساس و عاطفه از لبریز انسان یک عنوانبه زن

 تواندمی همسر یک عنوانبه زن. بدهد خوبی رونق و رنگ زندگی به تواندمی

. بفشارد گرمیبه را خانواده کانون شریعت احکام پرتو در و شده مرد آرامش مایه

 با متناسب او رفتار و گفتار قطعاً باشد ادار را واقعی منتظر یک معیارهای که زنی

 توأم زندگی ایجاد در را مهمی نقش همسری چنین و بود خواهد دینی معیارهای

 زندگی گویی که رفت خواهد ایزندگی سمتبه نیز افکارش و داشته معرفت با

 دینی هایفضیلت معیارها و اساس بر را اشروزانه هایبرنامه و است عصر امام

 زن یک از بهتر کسی چه. بود خواهد همسر خرسندی موجب و کرده اریگذپایه

 الگویی چه؟ کرد پیاده خانواده کانون در را دین شخصیتی هایشاخصه تواندمی

 زن. است الهی وحی پرتو در امید و عشق نمایانگر که همسر الگوی از بهتر

 است هاییگیویژ دارای قطعاً مهدوی و منتظر زن و مدار شریعت زن، مداردین

 مثال عنوانبه. شودمی خانواده روحی آرامش و رفاهی امکانات شدنفراهم مایه که

 و دینی سبک به زندگی هاویژگی آن با تواندمی که مؤمن زن هایویژگی از

 :از اندعبارت؛ بیفزاید آن هایزیبایی به و داده سامان را مهدوی
 تعبد و ایمان الف.

 باور و ایمان، منتظرانه و مهدوی زندگی سبک جلوه زترینبار و ترینمهم از یکی

 منتظر من که کند ادعا تواندنمی کسی. دارد نمود او زندگی در که است شخص
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 بنابراین؛ نباشد معتقد و مؤمن ولی دارد مهدوی رنگ من زندگی و زمانم امام

 یک. اوست بندگی و عبودیت و اعتقاد، ایمان مهدوی زندگی سبک شاخصه اولین

 اولین و باشد عبادت اهل و داردین باید دهندهآرامش و مأمن عنوانبه خانه در زن

 این با و دهد اهمیت وقت اول نماز به که است الزم و است نماز عبادت مرتبه

 أرغمَ ما: »فرمایندمی عصر امام زمینه این در کند دور خود از را شیطان عمل

 شیطان بینی چیزهیچ« الشّیطان أنفَ أرغم و فصلّها الصالة مِنَ أفضلُ الشّیطانِ أنفَ

 «.بمال خاک به را شیطان بینی و بخوان نماز پس مالدنمی خاک به نماز مانند را

 مهدی زندگی سبک عملی شاخصه اولین بنابراین( 110 ص:،1814،صدوق )شیخ

 خالق با ارتباط حقیقت در کار این با که است عصر امام سخن این به عمل

 را نفسش خویش تعبد با تواندمی زن یک و کرد خواهد ترمحکم را شخوی

 با. کند عمل و بشنود را خدا سخن و بگوید سخن خدا با و دارد نگه پاکیزه

 غیبت عصر در. بماند امان در او نیرنگ و شیطان هایهجمه برابر در قرآن قرائت

 نوعیبه و بود خواهد رتفریبنده دنیا هایوبرقزرق و هانیرنگ قطعاً زمان امام

 و داده گوش پیامبر سخن به باید که اینجاست در است شیطان کمین در ما ایمان

 إذا: »فرمایندمی اکرم پیامبر و باشیم داشته عنایت بیشتر قران قرائت به

 چون هاآشوب هرگاه بالقرآن؛ فعلیکم المظلِمِ اللّیل کقِطع االمور علیکم التًبست

 زن یک( 111 ص:،1861، کلینی) آورید رو قرآن به گرفت فا را شما تار شب

 پردازدمی خویش بندگی و عبادت به عصر امام یاد با و عصر امام با همراه مهدوی

 در زن اعمال این. باشد داشته زمانی امام رنگ او زندگی تا کندمی تالش و

 آرامش و شد خواهد او رنگهم نیز همسر طبیعتاً و گذاشت خواهد تأثیر خانواده

 در وارده دعاهای به باید مهدوی و موفق زن. شد خواهد ایجاد خانه در نسبی

 .بپردازد منتظر وظایف به همچنین و عصر امام مورد

 قناعت ب(
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 .جوییصرفه، کم مقدار به کردنبسنده، خود قسمت به خرسندبودن یعنی قناعت

 قانع تواندمی کسی؛ هست آنچه به بودنراضی قناعت،( 304 ص:،1834، معین)

 رضایت شرط کفایت بداند کافی را آن باشد راضی است، موجود آنچه به که باشد

 کفایت وقتی و است روزی کفایت دادن نشان نزولی مقایسه ثمره بنابراین است؛

 قناعت سانبدین و شودمی راضی هست آنچه به انسان شد آشکار خدا روزی

 آن به رسیدن راه و هست آنچه به کردن بسنده یعنی قناعت و گیردمی شکل

 نه بردمی میان از را نارضایتی و ناخرسندی احساس قناعت است نزولی مقایسه

 لم مَن»: فرمایندمی علی ماما(. 181،ص:1831 ،پسندیده. )را فعالیت و تالش

 اندک که کسى یعنی( 41 ص: ،1834، مجلسی) الکَثیرُ یَنفَعْهُ لم الیسیرُ یُقنِعْهُ

 «ندهد. سودش بسیار مال، کندن قانعش

 به پاسخ در العابدینزین امام از که است برخوردار اهمیتی چنان از قناعت

 این عمل برترین: »فرمودند بودند، شده اعمال برترین جویای ایشان از که فردی

 عَبْدِ أَبِی أَوْ جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ حَمْزَةَ .«باشی قانع است تو دست در آنچه به که است

، 131،الکافی) النَّاس أَغْنَى مِنْ فَهُوَ اللَّهُ رَزَقَهُ بِمَا قَنِعَ مَنْ قَالَ - السالمعلیه – اللَّهِ

 کند روزیش خدا آنچه به که هر»: فرمودند صادق امام یا باقر امام( 181 ص:

 .«است مردم نیازترینبی، باشد قانع

 که بسازد ایگونهبه را خود گیو زند باشد راضی دارد آنچه به زنی اگر بنابراین

 و باشد نداشته جایی آن در هاوپاشریخت و باشد نداشته رنگی آن در تجمالت

؛ باشد خوبش امام آمدن منتظر که کند تبدیل گرم کانون یک به را خانواده کانون

 که زیادی چیزهای او زندگی در و بود خواهد او زندگی به عصر امام نگاه مطمئناً

 به گاهی و کوشندمی آن کسب طمع در و کندمی مشغول خود به را دنیا مردم

 تفکر و مدیریت با زن یک درحقیقت و ندارد وجود؛ شوندمی کشیده انحراف

 که قناعت تفکر. شد خواهد خانواده روانی آرامش موجب قناعت، و اندیشیساده
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 و داشت خواهد دنبالبه را بیتاهل نگاه باشد بیتاهل سیره از برگرفته

 امام به توجه و دینی مباحث سمتبه زندگی دادنسوق و دینی تفکر از الگوگیری

 کرده دور زودگذر مادیات از را ما حقیقت در امام ظهور تحقق در تالش و عصر

 .دهدمی دینی رنگی زندگی به و

 اخالقیخوش ج.

. بدیامی معنا افراد بین تعامل حوزه در که است مفاهیمی از اخالقیخوش

 حقیقت در و است برخوردار باالیی بسیار اهمیت از خانواده در خلقیخوش

 روابط و اخالقی فضای بودنتنگ زیرا؛ شودمی خانه در صمیمیت و صفا موجب

 را فضا حقیقت در خلقیخوش و شودمی روحی تنش بروز موجب خانواده بین

 مسئله به اسالم در. کند قراربر ارتباط فرد با تواندمی راحتیبه انسان و کندمی باز

 منّی أقربکم: »فرمایندمی اکرم رسول. است شده زیادی تأکید اخالقیخوش

 من با شما همنشین تریننزدیک لِأهله؛ خِیَرکم و خُلقاً أحسنکم القیامه یوم مجلساً

 ج، مجلسی. )«است خانواده برای شما بهترین و ترینخلقخوش قیامت روز در

 قیامت در خود همنشینی را خوب اخالق پاداش پیامبر(. 834 ص:،1834، 41

 جای در؟ است پیامبر با همنشینی از بهتر چیز چه زن یک برای. داندمی

 أهلک معَ خلقک حسنُ علی یا: »فرمایندمی المؤمنینامیر به پیامبر دیگر

 العلی؛ تالدرجا فی عنداهلل تُکتبُ، الناسِ من تصاحبُ و تُعاشرُ مَن و جیرانِک و

 داری همنشینی و معاشرت آنان با که کسانی و همسایگانت و خانواده با علی ای

، 1831، )حرانی«. شوی نوشته بلند درجات در خداوند نزد تا باش اخالقخوش

 (11ص:

 نحوه در عمده نقش، هاچهره رویارویی این کیفیت خود همسر با مواجهه در

 مطرح نگاه در هم روییخوش. هاستدل قفل گشایش رمز و دارد رفتار و گفتار

 و هارابطه بساچه، رفتار در هم شودمی آشکار گفتار در هم لهجه در هم است
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 سویی از. است خورده هم به شدنعبوس و کردناخم و ترشرویی با که هادوستی

 و شکفته چهره با وقتی. است بوده تبسم یک هم هاآشنایی از بسیاری مبدأ دیگر

 داده او دستبه را دوستی و محبت کلید درواقع شودمی روروبه مسرشه با باز

 بر عالوه گیرد انجام الهی و پاک نیت با روییخنده و خوشرویی این اگر است

 که فهمدمی او همسر آیدمی حساببه هم عبادت و حسنه آفرین،محبت تأثیر

 پیش را خدا و ماما راه هم آن و داشته تأثیر او زندگی در امام و خدا چقدر

 و استوار را هارابطه آنچه و کندمی احساس اشزندگی در را آرامش و گیردمی

، سخن در متانت. است بخششادی و دلپذیر گفتار سازدمی ترصمیمی را پیوندها

 وخویخلق و است کینهبی دالنپاک خصلت کالم در زیبایی و گفتار در ادب

. کندمی روشن بیان و زبان را اشوجودی جوهره و انسان ارزش دین اولیاء

 شیرینی و میوه و غذا با همیشه است خسته کهوقتی خود همسر از پذیرایی

 از باالتر اکرام این است شایسته سخن و خوب کالمیک با پذیرایی گاهی؛ نیست

 .است روح غذای زیبا و شایسته گفتار چراکه؛ است اطعام و تغذیه

 است رفتار و گفتار در ادب الگوی و حسنه اخالق که اسوه خدا رسول

 فی یزل لم گرتبه عنه فرج و بها یلطفه بکلمه المؤمن اخاه اکرم من: »اندفرموده

 گفتن با را باایمانش برادر کس هر؛ ذلک فی کان ما الرحمه علیه الممود اهلل ظل

 است شادمان او وقتی تا دهد قرار تکریم مورد زداغم و آمیزمالطفت کالمی

 اصول) .«بردمی سر به الهی گسترده رحمت سایه در همواره سخن آن گوینده

 حاضر عصر مشکالت و زندگی سخت شرایط به توجه با( 106 ص، 1 ج کافی،

 نامناسب اقتصاد و خانه مخارج تأمین سختی و هستند درگیر آن با ما مردم که

 در بزند؛ سر او از نادرستی رفتار است ممکن و است خانه مرد نارضایتی موجب

 آرامش مایه تواندمی زن یک پسندمهدی زیبای اخالق و لبخند یک صورت این

؛ شودمی مشکالت برخی حل و ذهنی آرامش موجب خود آرامش این و شود مرد
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 و داشته آرامش بخواهند شرایط هر در باشد که سخت زنان از خیلی برای شاید

 بیندیشند یا کنندمی چه او شرایط در رعص امام که اگر بیندشند؛ کنند هدیه آرامش

 و کنممی را کار این ایشان شیوه از الگوپذیری و عصر امام رضایت برای من که

 و بود خواهد انرژی از سرشار خودش قطعاً کنممی هدیه خانواده به را آرامش

 آمده بیتاهل سیره در چراکه. باشد امام برای خوبی عملی الگوی تواندمی

 با و داده خرج به مالطفت افراد از بسیاری ناشایست رفتار برابر در نانآ که است

 سخن آن هایمؤلفه و اخالقیخوش بحث در. کردندمی برخورد افراد با صدرسعه

 .پرداخت خواهند آن مطالعه به مندانعالقه شاءاهللان و است زیاد

 خطاپوشی و گذشت د(

 و بوده خانواده آرام جو ایجاد در مؤثری بسیار عامل زندگی در اغماض و گذشت

 را جوییعیب و عصبانیت، قهر، بدبینی و اضطراب زمینه مسئله این نکردنرعایت

 صفاتی اما؛ گذردمی خود بندگان هایلغزش و گناهان از خداوند. کندمی فراهم

 این. است خطاپوشی و گذشت، باشند داشته باید خانواده کانون در و زن مرد که

 بزرگواران، آن. دارد تام جلوه الهی انبیای و بیتاهل سیره در کونی خصلت

 اِلَیکُم اُسیءَ اذا»فرمایند: می امیرالمؤمنین مولی خطاپوشند. و باگذشت بسیار

 شما کرد بدی شما به کسی اگر. عَنکُم یُعفی أَن تُحِّبُّون کما واصفَحوا فَاعْفُوا

 هم دیگران دارید دوست که طورهمان باشید داشته گذشت و کنید پوشیچشم

 (114 :ص، 1831،حرانی. )«باشند داشته گذشت شما به نسبت

 کنند گذشت و پندارند نادیده را کوچک اشتباهات جامعه یا خانواده محیط در اگر

 ترمهم. داشت خواهد پی در را صمیمیت و صفا و دارد محیط آن در مناسبی اثر

 خطاهای و هابدی از قیامت روز در عالم دگارپرور که شودمی سبب امر این اینکه

 با را خانواده کانون یقینًا گذشت و عفو وجود ببخشاید را او و بپوشد چشم انسان

 شاهد گاهی زن یک شاید. شودمی گناهان بخشش موجب و داردمی نگاه حرارت
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 آن شیطان یا باشد سخت برایش آن از گذشت که باشد همسرش نامناسب رفتار

 هر در که شودمی توصیه صورت این در کند آرامش سلب تا دهد قرار لهوسی را

 حل ما مشکل نبخشم را همسرم اگر که بیندیشد و داشته خدا بر توکل حال

 در و نکن او خطای درگیر را خود هرلحظه اما؛ ببخشی نتوانی شاید نه،؟ شودمی

 بیندیش ایآینده به عصرولی حضرت از استعانت یا کن مدفون ذهنت پستوی

 تضمین را همسرت لطف خود محبت و لطف با و بسازی بهتر را آن توانیمی که

 به هم او امام لطف به بود خواهد شما زندگی در امام نگاه که باش امیدوار. کنی

 .آمد برخواهد جبران در صدد و برده پی خود اشتباهات

 توقعیکم ه.

 خود به مخصوص قدرتی و قوت دارای روحی و جسمی نظر از زنی و مرد هر

 و طبیعی برخورد و معاشرت مدتی به بستگی قوت و قدرت این درک است

 کنند؛می درک ایتااندازه را یکدیگر اندک مدتی از پس شوهر و زن. دارد اخالقی

 به باید شوهر و زن. شوندمی آشنا همدیگر روحی موقعیت و بدنی موقعیت به و

 ارائه مهم بسیار مسئله در حق حضرت که ندباش داشته توجه الهیه حقیقت این

 انسان مقدور که را آنچه اول. است فرموده منظور را واقعیت دو انسان به تکلیف

 و تکالیف، دوم و نکرده تکلیف انسان به بوده بیرون طاقتش و تحمل از و نبوده

 قدرت دایره از کمتر که انسان وسع مالحظه با را اخالقی و شرعی هایمسئولیت

 خداوند»؛ ...وسعها اال نفسا اهلل یکلف ال .است داده قرار انسان دوش بر ستا

 و زن لذا(؛ 136 بقره/« ).ننماید تکلیف اشوجودی سعه اندازهبه جز را احدی

 و کریمانه اخالق این یکدیگر از توقعاتشان و هادرخواست مسئله در باید، شوهر

 قانع که زنی. دهد قرار خود الگوی و سرمشق را حق حضرت رحیمیه صفت

 زندگی و کند پیشهقناعت خویش هایخواسته و نفسانی هواهای برابر در و باشد

 من جایبه عصر امام اگر بگوید خود با و بسنجد خویش امام زندگی با را خویش
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 خود نفسانی خواسته به طریقی هر به یا کردندمی صبر آیا؟ کردندمی چه بودند

 مادیات از خیلی که دانست خواهد بیندیشد زن این اگر؟ دپوشاندنمی عمل جامه

 و خدا مرضی مورد قطعاً. نیست راضی هم عصر امام و آوردنمی سعادت

 روانی و روحی آرامش با شخص این. شودمی واقع همسر رضایت مایه همچنین

 .باشد شادکامی و سعادت مظهر تواندمی خویش

 زیرا؛ است پرداخته مؤمن زن اوصاف از ندچ به مقاله این اینکه ذکر قابل نکته

 با آشنایی و ذهنی آمادگی جهت لذا؛ ندارد مفصل توضیح اقتضای مقاله موضوع

 از چند به کالم اطاله از پرهیز و مطلب حق ادای جهت خانواده در زن محوریت

 .باشد کالم مبین تا پرداخته ویژگی

 مادری نقش. ب

 بسیار نقش طریق از پروردگار سویبه انسان تقرب و مستقیم صراط در حرکت

 .بود خواهد میسر فرزندان تربیت و مادری مؤثر و کلیدی

 حق از پیروی و تقواپیشگی و دین در پایداری و راستی و درستی تربیت از هدف

 تربیت در باشدمی حقیقی هایزیان از دوری و واقعی سعادت سبب و است

 و نمود هدایت مقدس هدف و وسوتسم این به را کودکان که است الزم فرزند

 .یابدمی تحقق مادر پرمهر دستان در امر این

 اگر و دورویی و تصنع و هازشتی با جنگ از عبارت است تربیت از هدف

 نظام و یافته گسترش اخالقی ماندگیعقب و انحطاط ریشه نباشد چنیناین

 به مادر پرتو در امر این و گرددمی خارج دینی زندگی سبک و نظام از نیز خانواده

 تربیت و تعلیم، ملت یک در نیرومندی عامل ترینبزرگ. نشست خواهد تحقق

 والدین که است سنگینی مسئولیت عظیم امر این و است دینی اخالق همراه به

 .باشد ترپررنگ امر این در مادر نقش که است طبیعی و دارند برعهده
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 پرداخته آن به و بوده تحقیق موضوع از خارج فرزندان تربیتی راهکارهای: نکته

 .شد نخواهد

 گیرینتیجه
 را خودش خاص هایدشواری سادگی، عین در زندگی سبک همچون کلی مفاهیم

 سبببه که است ممتنعی سهل، زندگی سبک که گفت توانمی تعبیری به. دارد هم

 خاص صورتبه را آن ثغور و حدود تواننمی، حدش از بیش بودنبسیط

 به پرداختن حساسیت و ضرورت کرد انکار تواننمی که را آنچه اما کرد؛ مشخص

، باشد اقتصادی امری آنکه از بیش، خانواده در زن جایگاه. است موضوع این

 موقعبه و مناسب راهکارهای ارائه با توانندمی زنان. است اجتماعی فرهنگی امری

 چهار در مقاله این. نندتعیین ک آینده در را آن اعضای و خانواده حرکت مسیر

 سپس و خانواده و سبک چون مفاهیمی با آشنایی اول محور در شد. بحث محور

 .شد بیان خانواده تشکیل از هدف دوم محور در ادامه در

 که شد داده توضیح آنجا در پرداختیم. اسالم در زن جایگاه به سوم محور در

 لحاظ زن برای را رفیعی هجایگا و بخشیده کرامت مردان همچون زنان به اسالم

 بحث ارائه مادر و همسر یک عنوانبه زن نقش به چهارم محور در است کرده

 زندگی تداوم و بوده همسر آرامش مایه همسر عنوانبه زن که شد بیان و گردیده

 که کندمی ایفا نیز را مادری نقش، همسری نقش پرتو در و شودمی متضمن را

 مؤمن زن داشت اذعان چنین توانمی. شودمی پاک نسلی تربیت و تعلیم موجب

 تقرب و خانواده آرامش موجب او تقیدات قطعاً باشد شریعت اصول به مقید که

 خواهد مهدوی زندگی سبک در مهمی بسیار نقش درنتیجه شده الهی قرب به

 .داشت
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 در زندگی انسان آثار فردی انتظار حضرت مهدی

 8یفرشته عظیمی؛ راضیه میر

 

 چکیده

 یک به باور است. زندگی در امیدافزایی برای تکاپو بشری همواره در حال جامعه

 یک انتظار روبازگرداند. ازاین زندگی بشر به را آرامش و امید تواندمی الهی دهندهنجات

 دیرباز است. از ابراهیمی هایکیش پیروان درمیان کهن سنتی و ادیانی بین مشترک مقوله

 منجی یک ظهور به اشاره تاریخ یا گوییپیش غالب در اسالمی روایات از ایمجموعه

 است، شده اشاره و منتظران منجی وظایف به منابع از این ایپاره در اند وکرده آسمانی

 این است. صبر و همراهی دعا، جمله آن از که دارند وظایفی منتظران اسناد، این پایه بر

 هایزمینه آنها به که کندمی فراهم را هاخواسته از یاهمجموع یکدیگر کنار در معتقدات

توصیفی آثار  ـکوشد به روش تحلیلی می پژوهش این .گویندمی انتظار عملی و نظری

 آگاهی، و بصیرت :فرد در سازنده انتظار تأثیرات فردی انتظار را بررسی کند. ازجمله

 تنگاتنگ ارتباط به توجه با و است ...و شخصیت و زندگی در تعادل خودسازی، صبر،

 موجب آخرت، و دنیا در تأثیرات این است، دنیا عمق آخرت درواقع که آخرت و دنیا

 .شوندمی فرد سعادت

 .ظهور منتظران، وظایف منتظر، مهدی، حضرت انتظار، :هاکلیدواژه

 

 

 

 

                                                           
 اهلل ایروانیطالب سطح دو، مدرسه علمیه آیت 1
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 مقدمه

 م مهدیو دوستداران اما شیعیان که هاستقرن ،مهدی حضرت شیعیان دوازدهم امام

 جامعه رهبری برای فطری درخواست نوعی درواقع کار این کشند.می را ظهورش انتظار

 سویبه را جهان او است قرار اسالمی روایات در که است؛ الهی فردی ازسوی انسانی

 قرار تحقیق موضوع اینجا در آنچه. کند مبارزه آن مظاهر و با ستم و ببرد پیش دادوعدل

 ونیز هاانسان و روان ذهن در بشری منجی یک ظهور به اعتقاد ربیتیت است، آثار گرفته

 .است اجتماعی و فردی روزمره زندگی در اعتقاد نوع این تربیتی آثار

 در بوده و اسالم پیامبر رسالت از بخشی الهی، هایسنت مبنای بر درست تربیت

 امام به اعتقاد د چنانکهدارن تربیتی جایگاه خود نیز اسالمی اعتقادات از برخی میان این

 هاانسان تالش و امید مایه نمونه دارد برای همراهبه را خوبی انسانی هاویژگی زمان

 تالش هاانسان تا شودمی سبب همچنین و شودمی اخالقی فاضله مدینه به رسیدن برای

 .برسند امام با دیدار عالیه مراتببه  کنند

 که تحرکبی و منفی و سازنده و مثبت انتظار :رددا وجود انتظار درباره دیدگاه دو

 انسان گذارد، پسمی شخص فردی و اجتماعی زندگی بر متفاوتی تربیتی آثار هرکدام

 مثبت، انتظار در .کند تالش موضوع این پیرامون صحیح بینش به رسیدن برای باید

 مورد که کندمی متنظی ایگونهبه مختلف ابعاد در را خود فردی و اجتماعی روابط منتظر

 را خود رذایل از دوری و اخالقی فضایل کسب با گیرد و قرار عصر امام رضایت

 راستای در ایسازنده تغییر هیچ عمالً منتظر منفی انتظار در کند ولیمی ظهور آماده

 .کندنمی پیدا دست سعادت به درنتیجه و دهدنمی انجام عصرولی رضایت

 بوده بحث مورد همواره مسلمانان زندگی در بینشی چنین راث منتظر و و ظهور مسئله

 کالم از برگرفته آن ترینکامل که دارد وجود متفاوتی نظرات زمینه این در است و

 عصر در مبنا این بر عصر امام ظهور به اعتقاد .است شیعیان به مربوط بیتاهل
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 اخروی و دنیوی سعادت به را او و زندمی رقم شکل بهترین به را انسان زندگی غیبت

 شناسی، کالمی، اجتماعیروان ابعاد در آن تربیتی آثار و انتظار موضوع .رساندمی

تربیتی در بعد  نظر از است که در صدد این تحقیق این که است بررسی قابل وتربیتی

 از: اندعبارتفردی  بعد در انتظار تربیتی آثار نیترمهم .بپردازد موضوع این به فردی

 عصر امامشناخت  (8

 نظرها از و مینیبینم آشکارطور به را خویش زمان امام که میبریم سربه عصری در ما

 به زیادی افراد شودیم موجب حضور نه است ظهور مقابل در که غیبت ایناند و پنهان

 شناخت احادیث، به توجه با امر این از جلوگیری یهاراه از یکی شوند کشیده انحراف

را  خود اماماگر  بشناس، را خود امام» :دینفرمایم امام صادق است. صرع امام

ج  ،1108 مجلسی،)«. رسدینم زیانی توبه  دیر، یا بیفتد اتفاق زود ظهور چه یشناخت

 از قبل جاهلیت با برابررا  زمان امام نشناختن دیگری روایات در و( 111 ص ،11

 جاهلیه؛ میته مات زمانه امام یعرف لم من» دنیفرمایم و دانندیماسالم پیامبر ظهور

 مرده جاهلیت مرگ به که است این مثل بمیرد و نشناسد را خود زمان امام کس هر

 (.844 :ص ،1ج  ،1861 ی،نیکل) «.است

 ( خودسازی2

 موجب آنچه شناخت با کندمی سعی نشسته یمهد حضرت انتظار به که کسی 

 و کندمی تربیتو ترک آنها  انجام بر را خود تاس دین اولیای ناخشنودی و خشنودی

 امام حدیث این نیزو  است عترتش و امبریپ خدا، به خود کردننزدیک دنبالبه پیوسته

 ما محبت به را او که بپردازد اموری به باید شما از یک هر: »فرمودند که را عصر

 فرا ناگهانی ما ظهور زیرا جوید دوری است ما ناخوشایند که کارهاییو از  کند نزدیک

 کهیهنگام، دهدیم قرار خویش زندگی الگوی( را 11 :ص ،1831 اکبری،) «.رسدیم

 از که را انتظار گرایش با همراه زندگی و اسالمیاخالق  الهی، یتقوا منتظر، شخص

 پیدا گرایش اخالقی فضایلبه  دهد، قرار خود کار سرلوحه هستند خودسازی مهم ارکان
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 تربیت شکل، بهترین به را خود درونی جوید، نفسمی دوری اخالقی رذایلو از  کندیم

 .شودیم عصر امام به خدمت آماده جهیدرنت و کرده

 محمد دست به جهان آینده در و بوده بشر اصالح خداوند هدف اینکه به با اعتقاد منتظر

 قراریبر و یافتن تحقق برای را ، خودشودیم داد و عدل ازپر  یعسکر حسن بن

 باشد و حضرت راه ایثارگران وکنندگان دعوت جزء کهیطوربه .کندیم آماده عدالت

 نموده الهی احکام پایبند را خود پیوسته باید باشد راستین منتظر یک نمونه بخواهد اگر

 را خود امام منتظر چونو  دهد ترجیح خویش یهاعالقه بر را خداوند دستورات و

 که زشتی کارهای از راخود  ،کوشدیم همواره ندیبیم خودو ناظر بر اعمال  حاضر

 و دنیا خیر به منتظر سبب اینو به  کندحفظ  ،شودیم از امام عصر او دوری موجب

 عادالنه رفتار دنیا خیر و متعال خداوند خشنودی آخرت خیرکه  ابدییم دست آخرت

 رهبر مقابل در مسئولیت پذیرش برای روحی آمادگی ایجاد و دیگران با خود رابطه در

 (.816-860 :ص ،1838 صدر،. )است ظهور روز در

 ناامیدی و یأس از ( دوری1

 طرفی از و است آمده امیدواری با رابطه در که زیادی روایات و آیات به توجه با

 مهم یهابرنامه از یکی رسدیم نظربه است، کرده نکوهش را خداوند رحمت از ناامیدی

 .است امیددادن مسئله بشریت، تربیت برای اسالم

: دیفرمایم و داندیم کفر اهل صفت را متعال خداوند رحمت از ناامیدی کریم قرآن

ُالْکافِرُونَ الْقَوْمُ إِلَّا اللَّهِ رَوْحِ مِنْ یَیْأَسُ ال إِنَّهنومید خداوند رحمت از که یراستبه» ؛ 

 و داندیمؤمنان م صفت را یدواریام مقابل در( و 34یوسف/) .«کافران گروه مگر نباشند

 یَرْجُونَ أُولئِکَ اللَّهِ سَبِیلِ فِی جاهَدُوا وَ هاجَرُوا الَّذِینَ وَ آمَنُوا الَّذِینَسنّ : دیفرمایم

 و دیار و ملک از خدا براى و آورده ایمان که کسانىآن »( 113/بقره)؛ اللَّهِ رَحْمَتَ

 و کوشش و جدیت گونهچیه از خدا راه در و کرده هجرت و پوشیده چشم خود هستى

 «.دارند خدا لطف وبه رحمت  امید و رجاء اینان ننمودند دریغ مبارزه و جهاد
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 ،دی. امکارهاست به تشویق و دلگرمی مایه زندگی جوانب تمام در امید روانی، نظر از

 تالش سبب بهتر، هآیند به انتظار چون و کندیم فعالیت به دلگرم و کار به وادار را انسان

 است موعود مهدی حکومت حاصل که روشنی آینده و انتظار به امید ،شودیم بیشتر

 اشیدواریام بر روزو هر  نشده ناامیدی دچار هرگز منتظر فرد شودیم موجب نیز

 من الفرج انتظار: »دینفرمایم رضا امام که است جهت همین به شاید .شود افزوده

 از(؛ و 111 :ص ،1111 طوسی،) .«است گشایش یدر زندگ فرج تظاران یعنی الفرج؛

 سال دویست»: فرمودند من به جعفر بن موسى که است شده نقل یقطینبنعلى

 این در( 111 :ص ،1ج ،1861 کلینی،) «.شودمى تربیت آرزوها با شیعه که است

 ،کندیم زمان امام ظهور بودننزدیک بر دیتأک که روایاتی فلسفه حدیث،

 زندگی بهآنها  امیدواری کلیطور به و عصر امام ظهور به شیعه امیدوارکردن

 .داندیم

 باطل فرهنگ از تأثیرنپذیرفتن( 4

 گروهی که دیآیم وجودبه یسردرگم یمهد غیبت سبببه: »دینفرمایم یعل امام

 پنهان نظرها از امام غیبت، زمان در چون .«مانندیم هدایت بر گروهی و شوندیم گمراه

ها اختالف آشکارشدن اثر درها )انسان از بسیاری پس کشدیم درازا به امر این و هستند

 دینی باورهای و اندیشه حوزه در گوناگون یهامسلک و آرا شیدایپ فکری، یهافتنه و

 محیط در عوامل این وجود ،شوندیمنحرف م باورها، در تردید و یأس وجودآمدنبه و

 بسیار را دینداری ظهور به نزدیک روزگار درآنها  ادشدنیز ژهیوبه غیبت اندور دینی

 آنجا تا( 181ص  ،1841 حوزه، مجله نویسندگان از جمعی). (کندیم مشکل و سخت

 در که مانندیم هدایت بر و رندیگینم قرار باطل یهاشهیاند تأثیرتحت ییهاآن فقط که

 .باشند کرده رام را خویش نفس و برده باال را خود بصیرت غیبت، عصر

 بیشتر هرچه تالش و ییایپو (7
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 بـا  نکـردن مبـارزه  و سسـتی  موجـب  انتظـار،  که شودیم روشن قبل شدهگفته مطالب از

 کـریم  قـرآن  در متعال خداوند کهگونه ( همان860ص  ،1838 صدر،) .ستین ستمکاران

 علـی  احـداهما  بغـت  فـان  بینهما فاصلحوا اقتتلوا المومنین من طائفتان ان و: دیفرمایم

 هـم  با ایمان اهل از طایفه دواگر » ؛...اهلل امر الی ء تفی حتی تبغی التی فقاتلوا االخری

 بر قوم یک اگر و کنید برقرار صلحآنها  بین نیمؤمن شماالبته  ،زندیبرخ دشمنی و قتال به

. (1/ حجـرات ). «یـد آ بـاز  خـدا  فرمـان  به تا بجنگید ظالم طایفه آن با کرد ظلم دیگری

 مقابـل  در مسـئولیت  از کـردن  خالیشانه  ،بردیم سربه قائم ظهور انتظار در که منتظری

 در را خـود  وظایف کوشدیم و داردینم روا را عصر امام وجامعه  ،فرزندان همسر،

و  یفقهـ  ی،نـ ید اخالقـی،  وظـایف  دنبالبه رونی. ازادهد انجام شکل بهترین بهآنها  قبال

 راسـتای  در را خـود  زنـدگی آنها  به صحیح عمل و یادگیری با و رودیم خود یعاجتما

 .داردیم نگاه پویا دین،

 

 ( صبر6

 انسان بدن مانند عبادات اگر کهیطوربه است یاژهیو جایگاه دارای اسالم دین در صبر

 و قوامو  است صبر عبادات نیترفیشر یعنی است؛ انسان سر منزلهصبر به شود، تصور

 الصَّبْرُ اللَّهِ طَاعَةِ رَأْسُ»: دینفرمایم صادق است. امام صبر به عبادات سایر بقاء

خداوند  از رضایت صبر عباداترأس  (60 :ص ،1ج  ،1861 کلینی،) «....اهلل عنِ والرضا

 به رامنان ؤم و است کرده اشاره صبر به متعددی جاهای در کریمن آو قر است

 مع اهلل إن والصّالة بالصبر نویواستع .دیفرمایم و است کرده هتوصی صبر از گرفتنکمک

 از و «است صابران با خداوند که بگیرید کمکاز صبر ...»( 118/بقره) ؛نیالصابر

 را دیگر هم که هستند کسانی است شده استثناءها انسان خسران از که اشخاصی معدود

 رابطه زمان امام غیبت عصر با صبر و( بالصبر تواصوکنند )یم صبر به توصیه

 منتظری، شیعه هر که است آن مستلزم غیبت عصر دشوار بسیار طیشرا دارد، تنگاتنگی
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 مغلوب صبرش و کند دفاع خود هویت از و بایستد هایگرفتار و مشکالت برابردر 

 و دفاع خود از صبر صالح با و نشود آید پیش برایش که الهی امتحان ای ناگوار حوادث

 پشت یانهیهز کمترین با را موانع گونهنیا تا کند تقویت هابیآس برابر در را ودخ روح

 بِالصَّبْرِ فَعَلَیْکُمْ… الْفَرَجِ انْتِظَارَ وَ الصَّبْرَ أَحْسَنَ مَا: »دینفرمایم رضا امام بگذارد، سر

 الحمیری،) .«مِنْکُمْ أَصْبَرَ قَبْلِکُمْ مِنْ ذِینَالَّ کَانَ قَدْ وَ الْیَأْسِ، عَلَى الْفَرَجُ ءُیَجِی إِنَّمَا فَإِنَّهُ

 !است نیکو کشیدن فرج انتظار و گرفتن پیشه صبر چقدر( 830ص 

 نومیدى و یأس هنگام ،حق دولت ظهور ومحمد آل فرج که گیرید پیشه صبر پس

 .اندکرده صبر شما از بیش بودند، شما از پیش که آنها بدانید را این و رسید خواهد

 انتظار و کند صبرهرکس »: دینفرمایم امام کاظم است، پیروزی انتظار در صبر نتیجه

 از انتظار دوره صابرانچنانکه  دارد، یادیز اهمیتمسئله  نیا ،رسدیم پیروزی به کشد

: دینفرمایم اکرم امبریپ ؛«اندشده شمرده رستگاران از بلکه غیبت به گروندگان

 که هستند کسانی همانآنها  یمهد غیبت دوره در صبرکنندگان حال بهخوشا »

 یومنون والذین :دیگویم که آنجا است، آورده خود کتاب در را ایشان وصفخداوند 

 غیب به که آنهایی» ؛المفلحون هم اهلل حزب ان أال اهلل حزب اولئک  بالغیب

«. دنرستگاران نهما خداوند حزب که دیو بدان هستند اهللحزبآنان  ،اندآورده ایمان

 (143 ـ 144 :ص ،1831 فرزادفر، و احمدی)

 زمان امام به اعتقاد که شودیم محقق زمانی واقعی انتظار که داشت توجه باید البته

 یک عصریول به عقیده گوهر حفظ و اعتقادی مبانی تحکیم) رایز؛ شود تقویت

کننده ت گمراهو نظرا آراء از خواهدیم که است یاعهیش هر برای جدی وظیفه

 صادق امام از نقل به زراره(. 61 :ص ،1831 اکبری،). (باشد امان درآخرالزمان 

 این در مردم کردم. عرض شودیم غایبآنها  امام که دیآیم مردم بر زمانی»گوید: می

 عمر یک که کسانیچه  شود، آشکار تا جویند تمسک والیتفرمود: به  کنند؟ چه زمان

 جواد امام نیز و «شودیم تردید گرفتارآنها  قلب اما زنندیم او والیت از دم
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 امیق هستند، امامتش به معتقد که کسانی اکثرمرتدشدن  و نامش محو از بعد»: دینفرمایم

 وجود به همه اسالم صدردر  .بحاراالنوار( از نقل به 61 :ص ،1831 اکبری،) «.کندیم

جز به اسالم مختلف یهافرقه در حدیث این مضمون اکنون اما داشتند اعتقاد قائم

 از شوندیم محسوب شیعیان از که یاعده حتی و است یافته تحقق یامامدوازده شیعه

 جایگاهی کمترین یمهد حضرت گویا که برخوردارند یاهیروح وو اخالق  اعمال

 غیبت، عصر و میریگیم فاصله اسالم صدر از چه هر. البته نداردآنها  زندگی در

 غیبتی فرمودند: او . رسول اکرمرسدیم فرا دینداری غروب شودیم تریوالنط

 دین از و افتاد خواهند حیرت و سرگردانی به آن ها دربارهامت و داشت خواهد طوالنی

 .آوردیم رو مردم یسوبه درخشان یاستاره عقل هنگام این در شوندیم منحرف خود

 که مردمانی: »دینفرمایم ( امام سجاداراالنواربح از نقل به 64 :ص ،1831 اکبری،)

 از هستند وی ظهورو منتظر  او امامت به معتقدو  برندیم سربه مهدی غیبت در

وخرد و  فهمآنها  به است بزرگ یادش که خدایی زیرا برترند؛ها زمان همه مردمان

 مجلسی،). «ستا امام حضور مثلآنها  برای امام غیبت که است داشته ارزانی شناختی

 که دارد همراهبه معنوی برکات و آثار کسانی برای انتظار( پس 111 :ص ،11ج  ،1108

 تحرکیب و گریه با اینکه نه باشند ماندهو استوار  محکم خود اعتقاد در غیبت عصر در

 .بدانند محمد آل قائم منتظر را خود تالشی هیچ بدون و

 شخصیت ( تعادل7

 درتعادل  شود،می دیده یمهد حضرت واقعی منتظران در یی کههانشانه بارزترین از

 آنها قدرتمندی و نفوذ راه همین و است بصیرت و قدرت آخرت و ایدن شخصیت،

 گرایش و وتفریط افراط و دارد دوست را تعادل و موازنه گونهاین متعال ی. خدااست

 در فروتنی خدا، برای عبودیت و خشوع بین. تعادل داردمی ناپسند را راست و چپ به

 .شودیم محسوب موازنه همین از نیز کفار برابر در قاطعیت وشدت  مؤمنان، برابر

 (141ـ 141 :ص ،1831 مهدویت، تخصصی علمی فصلنامه)
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 آگاهی و ( بصیرت1

 :، ص11ج  ،1108 )مجلسی،. اندچراغ چونان القنادیل؛ آنان قلوبهم کانّ کالمصباح

 ظلمت، که است پذیرامکان ای. آاست روشن هاییقندیل شانهایدل در که انگار (803

 آن شکستندرهم قدرت ولی کندمی احاطه را قندیل ظلمت، چندهر  بشکند؟ را قندیل

 حضرت ارانی( 141 :ص ،1831 تخصصی، علمی فصلنامه) .داشت نخواهد را

 کنند کهمی حفظ آگاهی و قوی بصیرت با را خود ایمان عصری در یمهد

 .است دست در آتش گلوله داشتننگه مانند ایمان داشتننگه

 اخالص (3

 بدونو  شودمی سنجیده عمل آن خلوص و نیت با عملی هر ارزش شک بدون

 کند،نمی صدق آن بر چیزی معنیبی و ارزشبی حرکاتی جز بندهعمل  اخالص،

 (1/نهیب) ؛الدِّینَ لَهُ مُخْلِصینَ لَّهَال لِیَعْبُدُوا إِالَّ أُمِرُوا ما وَ :دیفرمامی سبحانه حق چنانچه

 را دین کهیدرحال کنند، عبادت که جهت بدان مگر نشدند الهیه اوامر به مأموربندگان »

 است مقصود غایت و مطلوب منتهای که پروردگار لقایو  باشند کرده خالص او برای

 صالِحاً عَمَالً فَلْیَعْمَلْ رَبِّهِ لِقاءَ یَرْجُوا کانَ فَمَنْ :دیفرمامی کهچنانهم است، بسته آن به

 را خود پروردگار مالقات آرزوی هرکس» (110/؛ )کهفأَحَداً رَبِّهِ بِعِبادَةِ یُشْرِکْ ال وَ

. در «نکند شریک را احدی پروردگار خود عبادت در و بدهد انجام صالحعمل  دارد،

 به را آن و است من سرارا از سِرّی اخالص»که  است آمده قدسیه اخبار از بعضی

 حضرت و «گذارم می باشم داشته دوست که خود بندگان از هریک دل در ودیعت

 برای را دعا و عادت گرداند خالص که کسی حال به خوشا: »فرمایندیم نیمنؤرالمیام

 خالی اخالص از که عملیو ...« بیندمی او چشمان آنچه به نشود مشغول او دل و خدا

بلکه  برندارند، چیزی به روز جزا مستوفیان در نزد و ندارد اعتبار روردگار،پ نزددر  باشد

 قسم لعین، آنچون  نشود، خالص شیطان شراز  باشد، نداشته اخالص کسی که مادامی

 فَبِعِزَّتِکَ قالَ را اخالص اهل مگر سازد گمراه را بندگان همه که است کرده یاد
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ـ 101 :ص ،1831 نراقی،« )31-38:ص .الْمُخْلَصینَ مِنْهُمُ عِبادَکَ إِالَّ أَجْمَعینَ لَأُغْوِیَنَّهُمْ

101) 

 امام به غیبت زمان در را خودش بخواهد کسی اگر که فهمید توانیم مطالب این از

 از خالی که عملی وکند  امام با هماهنگ را خود عمل باید کند کینزد زمان

دور  زمان و عصر صاحب از و نزدیک شیطان به را خود صاحب باشد، اخالص

 .کرد خواهد

 أَمَانٌ بَیْتِی أَهْلُ ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ» :دینفرمامیکه  امبریپ از حدیثی به توجه با

 .«101 :ص ،1ج  ،1811 بابویه،ابن»الْأَرْضِ  أَهْلُ ذَهَبَ بَیْتِی أَهْلُ ذَهَبَ فَإِذَا الْأَرْضِ لِأَهْلِ

 اهل بروند، زمین از بیتاهل که زمانیپس  هستند، امان زمین هلا برای من بیتاهل

 امکان زمان امام از مردم عموم بردن نفع بر. عالوه روند می میان از هم زمین

 آن چگونگی و میزان که دارد امکان زین امرولی حضرت محضر از خاص استفاده

 کند ترخالص را خودش نانسا چههر  و دارد افراد و اخالص ایمان و معرفت به بستگی

 .کرد خواهد استفاده بیشتر فروزنده، آفتاب این وجود از

 تا شوندمی واقع امتحان مورد مردم غیبت، زمان در که شدهنقل  ائمه از روایاتی

 عَلِیٍّ بْنَ مُحَمَّدَ جَعْفَرٍ أَبَا سَمِعْتُ قَالَ بَصِیرٍ أَبِی بشوند. جدا هم از ناخالص و خالص

 ابی ابنالْقَمْحِ ) مِنَ الزُّؤَانُ یُغَرْبَلُ کَمَا لَتُغَرْبَلُنَّ اللَّهِ وَ لَتُمَحَّصُنَّ اللَّهِ وَ لَتُمَیَّزُنَّ اللَّهِ وَ یَقُولُ

 قسم خدابه »: فرمودند که هکرد نقل باقر امام از بصیریاب ،(101 :ص ،1814 زینب،

 قسم خدابه  و شوندمی خالص و کپا قسم خدا به و شوندمی داده تمییز هم از مردم

 گندم از (رویدمی هاگندم بین معموالً که ایدانه نامان )وزُ که همانطور شوندمی غربال

 .شودمی غربال

 کَمَا فَیَعُودُ لَیُعَادُ الزُّجَاجَ إِنَّ وَ الزُّجَاجِ تَکَسُّرَ لَتُکْسَرُنَّ اللَّهِ وَ»: فرمایندمی صادق امام

 وَ لَتُغَرْبَلُنَّ اللَّهِ وَ وَ کَانَ کَمَا یَعُودُ فَلَا لَیَتَکَسَّرُ الْفَخَّارَ فَإِنَّ الْفَخَّارِ تَکَسُّرَ لَتُکْسَرُنَّ هِاللَّ وَ کَانَ

 زینب، ابی ابن) ؛کَف صَعَّرَ وَ الْأَقَلُّ إِلَّا مِنْکُمْ یَبْقَى لَا حَتَّى لَتُمَحَّصُنَّ اللَّهِ وَ وَ لَتُمَیَّزُنَّ اللَّهِ وَ
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 شیشه شکستههمانا  شوند،می شکسته شیشه مثل مردم قسم خدا( به 104ص  ،1814

 از که حدیبه  شوید،می خالص و داده تمییز هم از خدا قسمبه  است، برگشت قابل

 .ماندنمی باقی اندکی جز شما

 و کند آماده روزهایی چنین برای راخودش  شیعه که است این انتظار آثار از یکی پس

 نهان شرک هرگونه از و خداوند برای خود کردنخالص ،امتحانات این در پیروزی راه

 .است فرارکردن

 طلبیشهادت و جوییمرگ (81

 یاوران مصداق تا عاشق شهادت باشد باشد، باید واقعی منتظر بخواهد کسی اگر

، کندمی وحشت دچار را صدساله و نودساله پیرمردان که یمرگ بگیرد، قرار حضرت

 آغاز در جوانان نیا اند،داده کف از را آنها به میل و زندگی هایلذت تمام کهیدرحال

 نتیجه دو و گیردمی سرچشمه چیز دو از شهادت بهعشق  ورزند،می عشق بدان جوانی

 دل در انسان اگر که است دنیا از رویگردانی یکی گذارد،می جایبه افراد زندگی در را

 و نخستگام  نخورد، را فریبش و سازد رها آن بند از را خود و دکن مقابله آن با خود

 و دهد خدا محبت به دل که است این دیگر گامو  است برداشته راه این در را دشوار

 نیا بازگردد، خدا سویبه وجود باتمام دلی چنین صاحبکه  باشد او عشق و یاد شیفته

 طلب را شهادت و هراسندمی آن از مردم که هستند مرگی عاشق جسور، جنگجویان

 به مردم اشتیاق شهادت مانند به شاناقیاشت جویند،می را الهی لقای آن در و کنندمی

 غربی هایانسان کنند، درک را آنان که کسانی هستندکم  است، باالتر دنیا هایلذت

 حال ،کنندیم توصیف کنندگان خودکشی به را آنان گاه و ندارند راهی آنان درک برای

 بستبن به زندگی در و شودمی خسته دنیا از که است یکس« کنندهخودکشی»که آن

 رویشان به ایدن یابند،می گشوده خود روی به را دنیا درهای جوانان، این ولی رسدمی

 از آنان نیبنابرا افکند،می سایه سرشان به و زیورهایش طراوت تمام با و زندمی لبخند
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 رایز اند،شده گردانروی آن ازبلکه  اند،نرسیده بستبن به آن در و نشده خسته دنیا

 (113 :ص ،1831 نویسندگان، شورای) .اندالهی لقای مشتاق

 
 گیرینتیجه

 :ند ازاانتظار پویا، عبارت فردیآثار  

های راکد انسان در پرتو دوران سخت به جریان افتادن نیروهای نهفته و سرمایه -

 ؛انتظار

 ؛شدن دوران غیبتبه مرحله خلوص به جهت طوالنی رسیدن وپاالیش درون  -

معنایافتن زندگی در پرتو پویایی معطوف به هدف، با نگاه تطبیقی به زندگی بدون  -

 ؛شدن از درون و روزمرگی استتهی آنکههدف و فرجام 

رشد قدرت تحمل در برابر نامالیمات و تنگناها به جهت قداست و عظمت هدف که  -

 ؛یابدر حضرت معنا میدر انتظا

 ؛فراتررفتن از مرز انسان متعادل و رسیدن به مرحله انسان متعالی -

های تحمل عظیم نهادن در وادی رنجهای مادی و گامرهاشدن از سطح و مرحله رنج -

 ؛معنوی

 ؛استقرار وحدت و همبستگی -

 خود جامعه و کنندمی تالش هم جامعه اصالح برای خویش اصالح بر عالوه منتظران -

 .کنندمی موعود مهدی ظهور پذیرای هم را
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 زندگی مهدوی عی سبکهای فردی و اجتماشاخصه

 8▪سمیه رضایی

 چکیده

برقراری سبک زندگی دینـی، دگرگـونی در رفتـار هـر فـرد و درمجمـوع بـه آبـادی و         

شود که زندگی در چنین شرایطی آرمـان و هـدف هـر    سازندگی اخالق جامعه منجر می

ترین سـرمایه معنـوی بـرای اصـالح و رشـد      انسان است. آموزه مهدویت و انتظار، مهم

است که باید بـه ایـن موضـوع توجـه      شیعیسبک زندگی خصوص بهو  اسالمی جامعه

های دینی، به مراقبت از خود و توجه به کانون خانواده بشود؛ چراکه تأکید آموزهای ویژه

است تا از این طریق، افراد، خود و خانواده را برای درک حرکت جهانی مهـدوی آمـاده   

ها به کـانون تربیـت   ای مهدوی و تبدیل خانههسازند. حرکت در جهت تشکیل خانواده

ان اسالم، امری حائز اهمیت فرهنگی دشمن جانبههمهدر برابر هجوم  تیبمحبان اهل

توصــیفی بــه بررســی اهمیــت  -رو در مقالــه حاضــر بــه روش تحلیلــی ازایــناســت. 

در دوران غیبـت آن   فـردی و اجتمـاعی منتظـران ظهـور امـام مهـدی        یهـا یژگیو

های جامعه مهـدوی در ابعـاد فـردی و اجتمـاعی     ترین ویژگیمهم پردازیم.می حضرت

 وسـالمت   ،یدالور وشـجاعت   احتـرام،  تکـریم و  ،فرهنگ امیـدواری عبارت است از: 

تـالش   شکیبایی، و صبر ،نیقی شرک زدایی، ،یدشمن و نهیک ازپاکی دل  روانی، بهداشت

ـ امنو  صـلح  ،محـوری تعـدال ، یـی گراآرمـان  عبـادت،  ،یریپـذ اطاعـت  ،کوشش و ، تی

                                                           
 اهلل ایروانی. طلبه سطح دو، مدرسه آیت1



 نشریه پژوهشی روش 56

از انـزوا،  پرهیز  ،یهمبستگ ووحدت  مسئولیت، احساس ،حجاب وعفاف  گری،اصالح

، امر به معروف و نهی از منکر و نقش سبک زندگی هیفقتیوالانحراف ستیزی، پیوند با 

 .شودیمی ظهور پرداخته سازنهیزممهدوی در 

 نتظار.مهدویت، ا یمهدسبک زندگی، امام  ها:کلیدواژه

 مقدمه

گر زندگی منتظرانه و برگرفته از زندگی است که تجلیای از سبک زندگی مهدوی، شیوه

الگوی جامعه مهدوی و در راستای رسیدن به جامعه موعود و آرمانی است. مهـدویت و  

هـای  هـا و مـدل  معـارف و سـبک   أتواند منبع و منشـ سرمایه معنوی است که می ،انتظار

ثیر أتواند تنگر باشد و به همین جهت میفردی و اجتماعی و آیندهمطلوبی برای زندگی 

آمـوختن،  ، اندیشیدن، کارکردن، دانـش وبرخاستنشستخاصی بر شیوه زندگی ما یعنی 

 د.ارتباط با مردم و... داشته باش

بـه   درمجمـوع و  را در بـر دارد  برقراری سبک زندگی دینی، دگرگونی در رفتار هر فـرد 

شود که زنـدگی در چنـین شـرایطی آرمـان و     اخالق جامعه منجر می آبادی و سازندگی

با توجه به اینکه یکی از الزامات تغییر و هدایت نیروهای انقالبی  هدف هر انسان است.

 رگـذار یتأثسوی سبک زندگی مهدوی، استفاده از الگوهای پیشـرو و  و ارزشی جامعه به

رو تبیـین  ازایـن  ،وهای ارزشی هسـتند در تربیت نیر رگذاریتأثاست و نخبگان از عوامل 

سبک زندگی مهدوی جهانی و جهادی و انقالبی از نیازهـای ضـروری اسـت. لـذا ایـن      

یکـی   های سبک زندگی مهدوی چیسـت؟ ها و رسالتویژگیرسد که سؤال به ذهن می
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هـای اساسـی در حیطـه فـردی و     از رویکردها به سبک زندگی مهدوی، بررسـی مؤلفـه  

هایی که در ایـن زمینـه انجـام شـده و تـا حـدودی       قیقات و پژوهشتحاجتماعی است. 

های سـبک زنـدگی مهـدوی پاسـخ     توانسته است به نیاز انسان در پاسخگویی به ویژگی

های فردی و اجتماعی سبک زنـدگی  صورت خاص بر مؤلفهدهد؛ اما تکیه این تحقیق به

. هسـت یق کتب و مقاالت تحقیق مبتنی بر گردآوری منابع از طر نیا مهدوی بوده است.

 .استتبیینی ـ  صورت توصیفی ای و بهروش گردآوری، کتابخانه

 زندگی مهدوی های فردی و اجتماعی سبکشاخصه

 شناسی مفهوم

هـا و  کند تا تمام تـالش سعی می و کندیم انتخاب راهر انسانی در زندگی خود هدفی  

شـود کـه   مـی  سـبب رد و این هایش در مسیر رسیدن به آن هدف قرار گیسختی کشیدن

مهدویت، بهترین هـدفی کـه    اندازدار شود و ارزش پیدا کند. در چشمزندگی انسان معنا

نظر بگیرد و در راستای تحقق آن تالش کند، همـان  تواند برای زندگی خود درآدمی می

خداونـد   ،عبودیت خداوند است و برای رسیدن به ایـن هـدف و تحقـق آن در زنـدگی    

هسـتند کـه    های الهی و امامان معصومها معرفی کرده و آن حجتانسانراهی را به 

 .شـوند ای قـرب بـه خـدا تنهـا راه محسـوب مـی      بخشند و برخداوند را تحقق میاراده 

هـا  هـا و بیراهـه  از طـاغوت  میت خداوند قرار گرفتیواقع پس از آنکه ما در مسیر والدر

کنون کـه  بشناسیم و با او همراه شویم و ا ایم. ما باید امام عصر و زمان خود راجدا شده

زندگی خود را بایـد   ،برند و ما منتظر ظهور ایشان هستیمسر میامام زمان ما در غیبت به

 لذا سؤال اصـلی ایـن اسـت کـه     ؛قرار دهیم ،گونه که شایسته یک انسان منتظر استآن
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هـای  ویژگـی  ،برای دستیابی به پاسخ ایـن سـؤال   ؟منتظر چیستهای یک انسان ویژگی

 .کنیمزندگی مهدوی را بررسی می اجتماعی فردی و

 های زندگی مهدویویژگی

 های فردیشاخصه الف.

 کنـد. کند تا برای هدف خویش جانفشانی عمیق به انسان کمک می اعتقاد قوی و باور و

نیـاز بـه    ،خطیـری کـه برعهـده دارد    هـای یتعالوه برمسئول منتظر ظهور منجی موعود،

، راه روشن مسیر انتظار مثبت قرار داده را در باورها نیز دارد که او ها وبینش تقویت این

های فردی در زندگی مهدوی فـراوان  از ویژگی سازد.باوری را برای او آشکار میمهدی

 ازجمله: یاد شده است

  یدواریام (8

 ،هاتیسخ مشکالت فراوان، هست. همیشه در وجود بشر بوده و ای روشن،امید به آینده

و  ظلـم ظالمـان   طلبـی، منفعـت  هـای متعـدد،  امنـی، جنـگ  نـا  های تـاریخ، نشیب فراز و

امیـد  تـرین آرزوی خـویش نا  نباید بشر را از رسیدن به آرمانیشدن دوران غیبت طوالنی

آرزوی دیرین بشر است.  محور،میدواربودن به ظهور موعود عدالتا امید به آینده و کند.

 بیـت سخنان آسـمانی اهـل   انتظار فرج در کلمات و کید برأل تترین دالییکی از مهم

که امید به آینده است که انگیـزه الزم  چرا واری باشد،تواند همین تقویت روحیه امیدمی

بـا امیـدواری بـه     کند.میگو آماده طلبان زورمنفعت را در انسان برای مبارزه با ظالمان و

 و خیزنـد مستضعفان بـه پـا مـی    لحان وداد است که صا حکومت عدل و آینده روشن و
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اگر امید بـه آینـده در وجـود     شوند.أیوس نمیها مرنج ها و. از شکستکنندانقالب می

که دیـر یـا    بداند ای روشن زندگی کند وچشمانی لبریز از امید به آینده با انسان باشد و

تنهـا ذخیـره    با رهبری محور واران دینکارگز دست صالحان وزود حکومت در زمین به

از جهـان رخـت    نـابرابری و...  ،سـتم  ظلم و و اداره خواهد شد الهی برای سعادت بشر

ای بـاال در انتظـار روز   روحیـه  ای قـوی و آن هنگام است کـه بـا انگیـزه    بست،برخواهد

 )کیـانی،  ه بتواند در ایـن مسـیر تـالش خواهـد کـرد.     چهر آن سر خواهد برد وموعود به

 (81:ص ،1831

 ( محبت2

بـر   بیت پیامبررا درضمن محبت سایر اهل خدا محبت و مودت حضرت مهدی

 .کردهمگان واجب 

 فی القربی هاال المود اسالکم علیه اجراً قل المن از شما جز مودت و محبـت   بگو:» ؛

 (18 )شوری/« خواهم.و مزدی برای رسالت نمی خویشاوندانم اجر

عنـوان اجـر رسـالت نـه منفعتـی بـرای       بـه  و امام زمان بیتدوستی و عالقه به اهل 

؛ بلکه تنهـا بـه   سازدمی بیتای را نصیب امام زمان و اهلدارد و نه بهره پیامبر

 همراه دارد.بهپایان آنان را در دنیا و آخرت های بیآورندگان است و بهرهنفع ایمان

 لکم قل ما سالتکم من اجر فهوام برای خود استه: هر اجر و پاداشی از شما خوبگو» ؛

 (14 )سبا/« شماست.
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کـه راه   های روحی و معنوی اسـت ، ارتباطها، عالقهها، محبتدر حقیقت همین مودت 

ان را در راسـتای اراده حـق شـکل    آورد و سـلوک انسـ  فـراهم مـی    را سوی خداسیر به

 دهد.می

ربه سبیال الی من شاء ان یتخذ اال اسالکم علیه من اجر قل ماز میان شـما  من ا بگو:» ؛

سـوی پروردگـار خـویش    مگر از آن کسان که بخواهند بـه  طلبم،این اجر رسالت را نمی

 (14 )فرقان/« ند.یبیا

د و با اطاعـت  شوهای اطاعت از او فراهم میاست که زمینه امام زمان با محبت انسان با 

 شود.سوی خدا هموار میاوست که راه کمال انسان به از

 وریو دال شجاعت (9

ارزیـابی دالوری، خطرپـذیری    ارزیـابی شخصـیت افـراد،    اصول مهـم تربیتـی و  زیکی ا

 های اخالقی انسانی، شـجاعت یکـی  ها و ارزشبین فضیلت باشد. دروشجاعت آنان می

 .فضائل استترین کلیدی برترین و از

دلیـری عزتـی   شـجاعت و   ؛الشُّجاعَهُ عِزُّ حَاضِرٌ»فرمایند: این باره می در امیرالمؤمنین

 (111 :، ص1866 آمدی، )«.حاضر و آماده است

پـروری و  فرهنگ مهدویت، فرهنـگ دالوری و مردانگـی و شـجاعت و مکتـب شـجاع     

به همین دلیل در توصیف اصحاب امـام   .های خطر استآفرینش جرأت ورود به صحنه

وسِ العبـاد  وَ یَضَعُ یَدَه علـی رُءُ » آمده است که فرمودند: از ناحیه امام علی عصر
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در آن زمـان  ؛ فَال یَبقی مُؤمنٌ إالّ صارَ قَلبُهُ أشدَّ مِن زُبَرِ الحدید و أعطاهُ اهللُ اربعینَ رجـالً 

ماند مگر اینکه قلـبش از  دهد و مؤمنی باقی نمیدست رحمتش را بر سر بندگان قرار می

« .دهـد و مـی چهل مـرد را بـه ا  شود و خداوند نیروی تر میشده، سختآهن گداختهپاره

 (1110 :، ص8ج ، 1101ی، الراوند)

نیازمند وجـود مردانـی شـجاع و دالور اسـت و      ،گستر مهدویتشکیل حکومت عدالت

 شود.تربیت چنین سربازانی از کانون تربیتی خانواده شروع می ،یقینبه

 سالمت و بهداشت روانی (4

جسـمی اسـت و از    جامعـه بشـری، سـالمت روانـی و     انسان و هدایای الهی بر زیکی ا

طرفی یکی از مشخصات حکومـت و فرهنـگ مهـدوی، تـأمین و تضـمین و گسـترش       

 باشد.میجامعه سالمت روانی و جسمی آحاد 

ــه روزگــار عــدالت در د ــت کریمــه مهــدوی ک ــا و گســتری و حکومــت فضــیلتول ه

هـای جسـمی، روحـی و    بیمـاری  هاست، به برکت حضور و ظهور امام عصرزیبایی

إذا قـام قائِمُنَـا   » در ایـن خصـوص فرمودنـد:    رود. امام سـجاد ازبین میروانی انسان 

ری و اندوه را از شیعیان چون قائم ما قیام کند، خداوند بیما؛ أذهَبَ اهللُ عَن شِیعَتِنا العاهَه

 (41 :األنوار، صمشکاه، طبرسی) «.داردما برمی

 ها از کینه و دشمنیدل یپاک (5
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هـا،  ها از کـدورت شوی دلوت مهدوی برای بشریت، شستآوردهای حکوماز جمله ره

ها قبل از برقراری چراکه اساساً ریشه بسیاری از فتنه .هاستها، تعارضات و کینهدشمنی

   ست.ا هاها و دشمنیکینه حکومت امام زمان

محمـدی  ) «.توزی استها، کینهعلت فتنه؛ سَببَ الفِتَنٌ الحِقدُ» د:دنفرمو حضرت علی

  (1011ح ،1841 ،شهریری

امـر کـرده و   بـه پـاک کـردن دل از آن    و  کـرده هـا را کینـه معرفـی    حضرت علت فتنـه 

 ،های خود را از کینه پـاک کنیـد  دل ؛طَهِّروا قلوبَکُم مِنَ الحِقدِ فَإنَّهُ داءٌ مُوبیٌّ»فرمایند: می

 (1014 ح ،همان) «.آن دردی مهلک است

 یقین  (6

تـرین  ؛ بلکـه مهـم  یش برای رسیدن به اهداف موهـوم نیسـت  هاداند که تالشمنتظر می

هـا  او مثل بسیاری از انسـان  هدف او است. هاست،قت که رشد و تعالی انسانهدف خل

پـس از   تا پایـان عمـر و   و کنندود را سرگرم اهداف خیالی وهمی میکه تا آخر عمر خ

 مانـد، رایشان نمـی یک سلسله امور اعتباری و موهوم ب ورود به برزخ چیزی جز مرگ و

 ،اش در دادگاه عـدل الهـی مسـئول اسـت    لحظهبهعمر باارزش خود را که در برابر لحظه

تنهـا چیـزی کـه ارزش     و انـد او بیهوده خلق نشده داند که جهان واو می کند.تلف نمی

داند کـه خداونـد   او خوب می رسیدن به هدف خلقت است. تالش دارد، صرف عمر و

محشـور   ای که با امامش داشته است،اساس رابطه بر را با امامش و روز قیامت هر گروه
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مطلوب  سالم و لذا خود را از طرف خدا مسئول  برقراری یک ارتباط صحیح و؛ می کند

 (110:ص ،1811 ،)شجاعی داند.سازنده با امامش می و

 شکیب و صبر (7

 راحـت جسـم و  گونه که یک رزمنده برای رسیدن به پیروزی بـر زخـم شمشـیر و ج   آن

من منتظر هم در عصر غیبت، گوهر صبر باید داشته ؤمشکالت جهاد صبور است، یک م

 باشد.

  ؛امام های عصرغیبت ودوری ازصبر بر دشواری - 

  ؛های دشمنانطعنه ها وتحمل زخم زبان -

 ؛فشارهای زندگی بر مدار ایمان و تقوا و دوری از گناه -

های نفس زی حالل و مقاومت در برابر وسوسهه روتنگی معیشت و قناعت ب بر صبر - 

. و شیطان برای ورود به حریم گناه و زیـر پـا گذاشـتن حـدود الهـی و مقـررات شـرع       

 (18:ص ،1818 )محدثی،

 کوشش تالش و (1

ین بردن ایـن تفکـر و فرهنـگ الهـی در گسـتره      طور که دشمنان مهدویت برای ازبهمان

ای رسـیدن بـه ایـن    با تمام توان، تالش خویش را برتاریخ تا به امروز کوتاهی نکرده و 

 باید با همه توان به این مهم بپردازد. نیز اند، نسل منتظرکار بستههدف به
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اوان بـرای رسـیدن بـه هـدف از     ناپـذیر و کوشـش فـر   روشن است که تالش خستگی 

دف عنـوان هـ  انسان در راه رسیدن به آنچه به های فردی بشر است.ترین برنامهضروری

ت خســته شــده و کنــار بکشــد. نبایــد از نامالیمــات و مشــکال ،تعریــف کــرده اســت

اگـر   .هـا در ایـن راه فـراوان اسـت    ظار و نیز فراز و نشـیب بودن مسیر در امر انتطوالنی

خود را برای راهی بس دشوار و طوالنی آماده نکند و تـالش بسـیار را سـرلوحه     ،منتظر

از مسیر انتظـار منحـرف و درگیـر     و که خسته شده پاید، دیری نمیکار خود قرار ندهد

  .مانداز حق باز می انحرافات شده و

در هر حال بـا نشـاط و قـدرت و     و همیشه ،انتظار پویا و فعال یعنی اینکه انسان منتظر

در ایـن صـورت    ،توان در جامعه حضور داشته و برای خدا مجاهـده و کوشـش نمایـد   

 ،11ج ،1101 )مجلسـی،  فرسـتد. را بـر او مـی  وند نصـرت و یـاری خـود    است که خدا

 (118:ص

 پذیریاطاعت (3

پـذیری  جز در سـایه فرمـان   جز با اطاعت امت او و پیشوایی یک رهبر، امامت یک امام،

 پذیرد.پیروانش تحقق نمی

لیطاع باذن اهلل ارسلنا من رسول اال ما و هیچ امامی را مقـرر نداشـت مگـر آنکـه      و»؛

 (61 )نساء/« او فرا خواند. وفرمانبری ازمردم را به اطاعت 

 منکم اولی االمر الرسول وا اطیعو و اهللا اطیعو وهیچ امامی را مقرر نداشـت، مگـر   » ؛

 (11 )نساء/« آنکه مردم را به اطاعت و فرمانبرداری از او فراخواند.
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ری و اما اراده و فرمانش در میان همـه خالیـق جـا   ؛ امام زمان در پس پرده غیبت است 

ها است . همیننافذ است. دستوراتش را باید اطاعت کرد، حاکمیت او را باید گردن نهاد

 آورد.که زمینه ظهور را فراهم می

ر در حضور او باشند جز اطاعت منتظرین حضرت مهدی همان نیکبختانی هستند که اگ 

 جمکـران،  تحقیقات مسجد )واحد دهند.و جز به فرمان او کاری انجام نمیشناسند نمی

 (11:ص ،1830

 عبادت (81

ادت و پرستش خداونـد متعـال و   عب ،های منتظران واقعی و راستینیکی دیگر از ویژگی

عنـوان هـدف   وردگار است. آنان عبـادت را کـه بـه   دادن مملوکیت خویش برای پرنشان

منحرف نشـده و خـود را    از مسیر اصلی عبودیت که نظر دارندآفرینش است همیشه در

ند. منتظـران از ایـن جهـت    الب خویش را برای عبادت فارق کردهدانند و قدا میبنده خ

ورزنـد و قلبشـان بـا آن عجـین     ؛ چراکه به عبادت، عشق میترین مردم هستندبافضیلت

اراده و روحیـه خـود را تقویـت کـرده و      منتظران با عبادت و بندگی خدا ایمـان،  .است

و در انتظـار  اند در وجود خود پرورش دادهت که همان نتایج عبادات اس را صفات عالی

 (11:ص ،1831 گودرزی، )میانجی و کنند.شماری میلحظه ظهور امام مهدی

انتظار فرج  ترین عبادت،؛ بافضیلتالفرج افضل العباده انتظار» فرمایند:می امام صادق

 (41:ص ،1108 )مجلسی،« است.

 گراییآرمان (88
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ترین آرمان جهـانی در طـول تـاریخ، مـورد نظـر ادیـان،       ظیمعنوان عمهدویت به باور به

آرمانی بزرگ مبنـی بـر برقـراری     .اندیشمندان، نویسندگان و هنرمندان قرار گرفته است

شـهر مهـدوی در برخـی از آیـات     های این آرمانمدینه فاضله که به مشخصات و برنامه

 اشاره شده است. بیتقرآنی و روایات اهل

 ِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّالَةَ وَ آتَوُا الزَّکَاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَـنِ  الَّذِینَ إ

ا قـدرت بخشـیدیم،   گاه در زمین به آنهـ همان کسانی که هر» ِ؛الْمُنْکَرِ وَ لِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُور

کننـد و پایـان   منکر می از معروف و نهی به دهند و امردارند و زکات مینماز را برپا می

 (11/ )حج «.خداست همه کارها از آنِ

حکومت مهدوی در پی تشکیل جامعه بزرگ فاضله و خانواده در پـی تشـکیل جامعـه     

هـای  هر دو در پـی ایجـاد فضـایی بـا محوریـت ارزش      بیانیکوچک فاضله است و به 

، مسـیر تکامـل و   یها بتوانند بدون هیچ مانعآسمانی و الهی هستند تا در این فضا، انسان

بـرای داشـتن یـک زنـدگی آرمـانی و       .کننـد هـای انسـانیت را طـی    رسیدن به اوج قله

در تحصـیل آن   بایـد اصلی مهم اسـت کـه    ،های واال و آخرتیخداپسند، انتخاب آرمان

 تالش شود.

 همراه با شوق وصال اندوه فراق، حزن و (82

اظهـار شـوق بـه لقـای آن حضـرت       و حضرت مهـدی مهموم ومحزون بودن برای 

سـنت   های سـتمگر وباطـل،  سلسله حکومت سف از اوضاع ناهنجار وأت همچنین اظهار

 آن را شعار خود قرار داده اسـت و  ای است که همواره شیعه برآن مداومت داشته،هحسن
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آزادی و نجـات   مهـدوی و  سیس حکومـت جهـانی اسـالمی و   أت تا ظهور دولت حق و

 مترقـی و  هـدف متعـالی،   هـای ارزنـده و  گر خواستهاین شعار برقرار و روشن ها،نانسا

عشـق بـه    و مفارقـت امـام زمـان    ندبه بر در ضمن گریه و بخش اسالم است.نجات

احساسـات  نشـانه زنـده بـودن     کردن باطـل و محکوم نوعی انکار منکر، ،یت جمالشؤر

 یع است.ویژه تشبخش اسالم بهانسانی پیروان مکتب حیات

این است که در این اوقـات   بلکه از وظایف امت محمدی از وظایف شیعه امامیه،

 سـعادت ظهـور مهـدی    بودن از برکات فیض حضـور و سبب محرومها بهفرصت و

ارادت را بـه آن رهبـر بـزرگ     تا خداوند وفاداری اخالص و اندوهناک باشند سف وأمت

 (48ـ41:ص ،1831 )ساور سفلی، مشاهده نماید.

  های اجتماعیشاخصه ب.

هـا و  شود و به مسئولیت نسل منتظر برای حضور فعال و مهدوی در اجتماع باید تربیت

به شکلی مورد خطاب راهبر و راهنمـای   فرد وظایف اجتماعی خود آشنا و عامل گردد.

که ظهور و مسئولیتی در جامعه آماده شود. ازآنجاخویش است که برای پذیرش هرگونه 

های مهدوی برای تمام افراد و تمام گستره هستی است، منتظـر نیـز بایـد بـا ایـن      برنامه

 .کندآمادگی پیدا  رویکرد تربیت شده و برای چنین فضایی

خـود را بـا چنـین     بایـد  ،کسی که منتظر موعود منجی برای تمام اجتماع انسانی اسـت  

 و ان قـدم بـردارد  یعنی در جهت هدایت دیگـر  ؛حرکتی تربیت و از هر لحاظ آماده کند

در جهـت روحیـه اجتمـاعی و    . اجتماعی آماده شـود  یای اجتماعی و برای حرکتگونهبه
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 بایـد مـورد توجـه قرارگیـرد     ینکـات  ،تربیت نسل منتظر در راستای اهداف بلند مهدوی

 ازجمله:

 محوریعدالت (8

محـوری و  دوسـتی، عـدالت  عـدالت  ،های اساسـی فرهنـگ انتظـار و مهـدویت    از مؤلفه

ما یکون هذا االمر حَتّـی  »فرمایند: می صادق امام .سرشارسازی زمین از عدالت است

الیَبقی صِنفٌ مِنَ النّاس إال قَدوُلُّوا عَلَی النّاس حَتّی ال یقولَ قائلٌ إنّا لَو وُلِّینـا لَعَـدَلنَا ثُـمَّ    

فی از مـردم بـه   پذیرد تـا اینکـه هـر صـن    امر فرج تحقق نمی؛ یقوم القائمُ بِالحقِّ وَالعَدل

کردیم! رسیدیم با عدالت رفتار میحکومت برسند تا اینکه نگویند اگر ما به حکومت می

، ج بحـاراالنوار مجلسـی،  )« .دکنکند و با حق و عدالت حکومت میقیام می ،سپس قائم

 (111 ص، 1

دلُهُ جَوفَ بُیُـوتِهِم  إنَّ قائماً... وَاهلل لَیدخُلَنَّ عَلَیهم عَ»فرماید: همچنین روایتی است که می

( عـدالت خـویش را تـا درون    به خدا قسم قـائم مـا )مهـدی   ؛ کَما یَدخُلُ الحَرُّ والقَرُّ

هـا وارد  طوری که هوای گرم و سرد به درون آن خانههمان ،کندهای مردم وارد میخانه

 (861 :ص ،11 ج )مجلسی، بحاراالنوار، «.شوندمی

 صلح و امنیّت (2

در کنـار  ( 113 /سـاء ن) «.صلح و دوسـتی همیشـه بهتـر اسـت    ؛ رٌوالصُّلح خی» 

های ناشناخته الهی است. رسول صلح، امنیت نیز از ضروریات زندگی انسان و از نعمت
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ارزش دو نعمت از نظـر مـردم    ؛نِعمتانِ مَکفُورتانِ: األمنُ والعافیهُ»فرمایند: می خدا

 (81 :، ص1 ج ،1844شیخ صدوق، ) «.پوشیده است: امنیت و تندرستی

برقراری صلحی پایدار در سرتاسـر   ترین دستاوردهای دوران ظهور امام عصراز مهم

اساس اصول انسانی و بشردوستانه است؛ هر چند ایجاد چنین صـلحی مسـتلزم    گیتی بر

هـای ضـد بشـری    ازبین بردن موانع صلح پایدار یعنی زورگویان و ستمگران و حکومت

این نظام صلح و دوستی خواهد بود. صلحی که  ین شاهد برقراراما در انتها، جها ؛است

ای برای نـزاع و وحشـت   های الهی و انسانی، دیگر بهانه و انگیزهداشتن پشتوانه سبببه

وجود صلح و سازگاری و امنیت عاطفی اخالقی و جسـمی   ییگذارد. از سوجای نمیبه

 .  است های مهدوییکی از لوازم خانواده

 نتصدق واما (3

های استوار بر پایه راستی و درستی از سعادت برخوردار اسـت و افـراد بـه هـم     زندگی

 .شودمند میعه از تعادل مطلوبی بهرهاعتماد دارند و جام

ترین فضـایل اخالقـی   از مهم صدق و امانت که یکی در گفتار است و دیگری در کردار

 شمار آمده است.ک شخص بهیار برای ارزش و ایمان یعنوان معبه است و در روایات

بسا به نماز و روزه حریص ؛ چرا که شخص چهفریب نماز و روزه اشخاص را نخورید 

 ترک کند دچار وحشت شود.   و به آنها عادت کرده باشد که اگر
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امانـت   لیکن آن را بـه راسـتگویی و   ؛ولکن اختبر وهم عند صدق الحدیث واداء االمانه»

 (101ـ 101:ص ،1، ج 1833 ،)کلینی.« امتحان کنید

اسـالمی نیسـت و    ،ای که در آن دروغگویی و تخلف و فریب رواج داشته باشـد جامعه

توانند ادعا کنند که ما منتظر دولت کـریم  نمی ،مردمی که صداقت و امانت نداشته باشند

 چه در گفتار چه در کردار. هستند؛ یاران او همه از صادقان هستیم. امام زمان

من نصیحت و مشـورتی   از یا اگر قاتل علی امانتی به من بسپارد»فرمود:  امام صادق 

 (1111ح ،1116 شهری،)ری« بخواهد و من بپذیرم امانت را به او برمی گردانم.

 اصالحگری (4

سـازی آن  یگـری و جهـان  های دولت کریمه مهدوی، مبارزه با فساد و اصـالح از ویژگی

اصـالح یعنـی   » فرمایـد: طلبـی مـی  اصـالح  شـهید مطهـری دربـاره اصـالح و     باشـد. می

معنـی نابسـامانی ایجـادکردن اسـت. مـورد      بخشیدن، نقطه مقابل فساد است که بهسامان

البـین( و گـاهی   استعمال اصالح در قرآن گاهی رابطه میان دو فرد اسـت )اصـالح ذات  

   «محیط خانوادگی است و گاهی محیط بزرگ اجتماعی است.

 کنـد و از زبـان شـعیب پیغمبـر    عنوان مصلحان معرفی مـی به پیامبران را ،قرآن کریم

جـز اصـالح تـا آخـرین حـد توانـایی       » ؛إن اُریدُ إالّ االصالح مَا استَطَعتَفرماید: می

  (33هود/ ) .«منظوری دیگر ندارم
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 :فرمایـد کند و درباره منافقان میشدت تخطئه میو برعکس ادعای اصالح منافقین را به

ِسِـدُونَ وَ  أَالَ إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْ یلَ لَهُمْ الَ تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَوَ إِذَا ق

گوینـد مـا فقـط    مـی  ،هرگاه به آنها گفته شود در زمین فسـاد نکنیـد  » ؛لکِنْ الَ یَشْعُرُون

  (11بقره/ ) .«فهمنداما نمی هستند؛ ها مفسدانگرانیم، آگاه باشید که همیناصالح

 حجاب عفاف و (5

اوضاع جامعه هم  پس وضع آنان در ،دهندزنان و دختران تشکیل می نیمی ازجامعه ما را

ط بـا  انتظاری که از آنان است، رعایت حجـاب و عفـاف و پرهیـز از اخـتال     .ثر استؤم

حجاب از احکام قطعـی و روشـن اسـالم اسـت و     . گری در جامعه استمردان و جلوه

کیـد دارد و مراعـات آن بـه سـالمت اخالقـی و      أآیاتی از قرآن و احادیث بسیار بر آن ت

مـان بپوشـانند و هـم مـردان     هم زنان باید خود را از نامحر» کند.روانی جامعه کمک می

 .«این فرمان خـدا در قـرآن اسـت    ؛آلود به زنان و نوامیس مردم نداشته باشندنگاه هوس

 (81ـ80)نور/

رود الگوی نجابت و حیـا  ، انتظار میهستند انتظار آمدن امام زمانچشم از بانوانی که

داننـد انتظـار   مـی  و امـت محمـد   از آنان که خود را شیعه زهرا .و پاکی باشند

و امـام   ی خـدا و رسـول  است که حجاب و عفاف را رعایت کننـد وگرنـه رضـا   

 (106:ص ،1818 )محدثی،« توانند کسب کنند.را نمی زمان

 درد مردم داشتنو  احساس مسئولیت جهانی (6
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های آینده بشـری  نگری و تضمین سعادت نسلایده مهدویت عمدتاً ناظر به مقوله آینده

ای زیبا بـا  آینده .ای روشن برای فردای بشریت استمبشّر آینده ،دکترین مهدویتاست. 

یعنی احساس  های عدالت، محبت، امنیت، تربیت و شکوفایی استعدادها. مهدویتمؤلفه

المللی و جهانی نسبت به انسان امروز و فـردا و دغدغـه اصـالح بشـریت     مسئولیت بین

اندیشـیدن و بـه   « ما»آمدن و به در« من»و از قالب  کردنرنج بشریت را احساس .داشتن

تر، مهدویت یعنی طرحی جهانی بـرای شـکوفایی انسـانیت؛ بـر ایـن اسـاس       ساده بیانی

رهنگ و ایده مهدویت و انسـجام، اسـتحکام، اصـالت و رسـالت     ارتباطی تنگاتنگ بین ف

هـا،  ها و حکومـت چراکه امروزه روابط انسانی و روابط میان دولت ؛خانواده وجود دارد

هـا و  تـرین سـالح  بر اساس قدرت نظامی و توان تسلیحاتی و بر اساس داشتن خطرناک

شـود بـا   نی گفتـه مـی  و اگـر از محبـت و عشـق نیـز سـخ      شودافزارها، تنظیم میجنگ

 .پرستی استکارانه و بر اساس اصل لذّتجویانه، فریبهای منفعتانگیزه

های حکومت مهـدوی، رفـع هـراس از جهـان، مبـارزه بـا       در نقطه مقابل یکی از مؤلّفه

دوستانه بر اساس  هیک رابطها و تبدیل روابط خصمانه به ها و دشمنیها و ناامنیقلدری

مظهـر   ،چراکه اساساً امام ؛تی خالصانه و انسانی و بلکه الهی استمحبت و عشق و دوس

داشـتنی و  رشار از عشق است. او موجـودی دوسـت  آفرینی و منبعی سدوستی و دوستی

زیـرا محبـت خـالص و     ؛ع بشری استانسانی حامل رحمت برای انسانیت و همه جوام

ن روایتی طـوالنی،  در ضم شائبه، یک نیاز کلیدی برای انسان است. حضرت رضابی

اإلمـام االمـینُ الرَّفیـق و الوالـدُ الشَّـقیقُ واألخُ      » :فرمایندمی در معرفی شخصیت امام
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یاری امین و پـدری مهربـان و بـرادری دلسـوز و      ،امام؛ الشَّقیقُ و مفزَعُ العِباد فیِ الدَّاهِیَهِ

  (643 :، ص1 ج ،1831 ،بابویهابن) «.پناهگاه بندگان در حوادث ناگوار است

 همبستگی وحدت و (7

شکست و ضعف  پیروزی و موفقیت اجتماعی در وحدت و یکپارچگی است.

صـفوف و نیروهـا و    و نابودی هم پیامد تفرقه و جدایی و تشـتت در افکـار و رفتـار و   

 .دعوت و از تفرقه پرهیز شده است ،به وحدت در قرآن نیز .ها استفعالیت

 آفـرین بـوده اسـت.   بخش و وحدتان و رفتارش الفتر وحدت بود. سخنپیامبر ما پیامب

منان همه با هم برادرند و خونشان برابر است و همه بایـد در  ؤم»اند: فرموده پیامبر

 ،1ج )کلینـی ، « .وهـم یـد علـی مـن سـواهم     »؛ «یکپارچـه باشـند.   و برابر دشمن متحـد 

 (101:ص

مانه علیه یکدیگر دل امـام  های خصگیریقه و منازعات بیهوده و جبههبکوشیم که با تفر

 نریزیم .درد نیاوریم و آب به آسیاب دشمن زمان را به 

تفصـیل از عوامـل عـزت و ذلـت اقـوام گذشـته و        در خطبه قاصعه، به نیمنؤالمامیر

های آور و استمرار نعمتوید و از جمله عوامل عزتگپیروزی و شکست آنان سخن می

 .شماردبر می راهای دشمنان مواردی الهی و رفع زیان
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یپرهیـز از تفرقـه   ؛ التـواص بهـا   التحاض علیهـا و  من االجتناب للفرقه واللزوم لاللفه و»

 البالغـه، )نهـج  .«مالزم بودن با همبستگی ،تشویق و توحید یکدیگر به الفـت و وحـدت  

 (111خطبه 

 پرهیز از انزوا (1

 ،اعتنایی بـه امـورات  بی گیری ونشینی، کنارهایف مهم نسل منتظر، دوری از گوشهاز وظ 

که یک موجـود اجتمـاعی اسـت     طور کلی با طبیعت بشرانزوا و قطع ارتباط با جامعه به

بـا همکـاری و    انسان به شکلی آفریده شده است کـه امـوراتش را در جمـع و    باشد.می

. اهمیـت اسـت  ر امر انتظار نیز مورد توجه و باگذراند. این مهم دنوعانش میاری همهمی

و دشمنی، انتظـار را   های نادرست از روایات و برخی هم از روی عمدبا برداشتبرخی 

انتخـاب کـرده و بـا     گوشه و عزلت را کنند که شیعه منتظر امام زمانطوری معنا می

دسـت خـود آن   ا بـه رخوت و تنبلی به امید روز موعود زندگی بگذراند و همه کارهـا ر 

انتظـاری کـه    صحیح است. نتایج انتظار دگی ازکه پویایی و بالنحضرت بسپارد. درحالی

آمـاده کنـد. انتظـاری     من منتظر باید خـود را بـدان آراسـته و بـرای قیـام مهـدی      ؤم

رو . ازایـن کنـد سـازی مـی  سمت جلو را زمینـه ، فعال و با برنامه که حرکت بهآفرینرشد

گونـه  هر از رانتظار و آمادگی مداوم به دو های عمده اعتقاد به مهدویت،یکی از شاخص

خود و رنج بشـر را رنـج خـود     دگیری است. منتظر باید درد اجتماع را درگوشه و انزوا

سید محمد باقر صدر در ایـن   بداند و خود را در سرنوشت دیگران سهیم و همراه سازد.

تبلور یک الهام فطری است که مردم از دریچه آن روز  مهدویت، رابطه چنین می نویسد:

 تنها یک اندیشه نیست که ما در انتظار والیـت او باشـیم و   مهدی نند.بیموعود را می
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یک واقعیـت   بلکه مهدی گویی نیست که به امید مصداق آن نشسته باشیم،یک پیش

 نفـی هـر نـوع ظلـم و    » تفکر باش است که ما منتظر عملیات او هستیم.آماده خارجی و

تجسـم یافتـه    خواهـد کـرد(   زودی ظهـور ینک در شخص پیشوای منتظر )که  بها «ستم

تعهـدی نسـبت بـه هـیچ حـاکم       گویـد و هـا نـه مـی   . شخصیتی که به همه قدرتاست

 (116:ص ،1834 )کارگر، ستمگری ندارد.

راهـی بـه سـعادت     از اجتمـاع سـازگار نبـوده،    فـرار  گیـری و چنین تفکری با گوشهاین

 یابد.نمی

 ستیزیانحراف (3

 سـتیزی اسـت و  ، مسـئله انحـراف  ود خود احیا کنـد از دیگر نکاتی که منتظر باید در وج

کـردن ایـن مسـیر ارزشـمند را     و برخورد با کسانی که قصد منحـرف  مبارزه با انحرافات

 .من منتظر استؤدارند از وظایف م

ها، خطـرات و مشـکالتی کـه در ایـن     در اینجا به اختصار به برخی از انحرافات، آسیب

 .کنیم، اشاره میزمینه وجود دارد

 ن وقتیپرهیز از تعی لف(ا

 تشـیع،  مکتب بر اساس تعالیم دین مبین اسالم و تعالیم ارزشمند رهبران الهی

او باید زنـدگی خـود   . باشد مهدی موعود آماده ظهور ،منتظر باید همیشه و در همه حال

قـرار   زمان مشـیت الهـی بـرای ظهـور حضـرت مهـدی       را چنان سامان دهد که هر

 آید.سربلندی تمام به خدمت حجت خدا دری الزم و بتواند با آمادگ ،گرفت
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کـرده و   تعیین وقت برخالف فلسفه انتظار است و منتظر را به سـکوت و رکـود مبـتال    

 دهد.خیر انداختن آمادگی خود قرار میأطوالنی بودن زمان را دلیلی برای به ت

 اهمیتپرهیز از طرح مسائل کم ب(

من متعهـد و منتظـر   ؤاعت از ایشان وظیفه هـر مـ  شناخت و اط برایتوجه به امامت امام 

محور الی آن یعنی رسیدن به دولت عدالتاست. آنچه برای انتظار و رسیدن به هدف وا

از طرح مسائلی که  بایدلذا ؛ همین نکته است ،و مشکالت الزم است هاو نجات از ظلم

و معرفت نسـبت  پرهیز کرد. شناخت  ،تأثیری در رشد، پویایی و شناخت منتظران ندارد

کنـد، الزم  بت گذاشته و کمک به اطاعت بهتر مـی ثیر مثأبه آنچه در اطاعت ما از ایشان ت

 بیهوده است و نیازی به آن نیست. ،چه طرح شودو غیر از آن هر

 معطوف کنیم ازجمله: منتظران را به نکاتی توجه در این راستا باید

 ؛تقویت شناخت شخصیت امام زمان .1

 ؛محورسطح کیفی اعمال و رفتار دین تقایتقویت و ار .1

 باالبردن دانش و بینش مهدوی؛ .8

 )کیـانی، . کندکه ما را از هدف اصلی خود دور میهایی زدودن موانع و آسیب .1

 (113ـ 111:ص ،1831

 فقیه( پیوند با والیت81
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. زنـدگی در  گره خورده اسـت « فقیهوالیت»اندیشه شیعه در عصر غیبت کبری با نظریه 

کـه   در دوره امام دوازدهـم فقیه، تمرین زندگی در جامعه مهدوی است. یتنظام وال

مطـرح   ،سازی توسط نایبـان عـام و خـاص   همزمان با غیبت امام است، هدایت و جامعه

 وظیفـه  فقیـه ولی و فقها کبری غیبتدر دوره  و نایب ،شود که در دوره غیبت صغریمی

کت مهدویت در حـال حاضـر توسـط    ه دارند. حربرعهد را زندگی سبک و سازیجامعه

در این راستا عملکرد علما و مراجع همان رسـالت انبیـا اسـت و     .رودفقیه پیش میولی

کنند، همان کارهایی است که انبیا برای تحقق این هـدف انجـام   هایی که علما میفعالیت

گـی،  هـای فرهن های مهدوی تعریـف شـود، نظـام   ابتدا باید نظام ،این تمدن در. ادنددمی

. گیرد صورت تالش سازیسیاسی، اخالقی، تربیتی و اجتماعی ایجاد شده و برای جامعه

 تـالش  تمام که همان .شودمی تبدیل مهدوی زندگی سبک به سازیجامعه این خروجی

 مختلفـی  ابزارهای و هاروش ،سازیجامعه این آنهاست. حرکت ادامه و بوده اولیا و انبیا

هایی کـه بـه   . یکی از نگاهشود نهادینه جامعه در تولید از بعد یاجتماع ایهنظام تا دارد

رساند این است که مهدویت را منحصر به دوره امامت کنیم. چراکـه  مهدویت آسیب می

، حـاتم  ،جدیـدی ) .رفـت اگر تمام ظرفیت مهدویت را ارائه ندهیم، به انحراف خـواهیم  

 سایت شمیم ظهور(

 نهی از منکر به معروف و امر (88

بر اصالح فرد، به رشد اجتماعی و اصـالح جامعـه    افزونسالم آیینی اجتماعی است و ا

وضع قـوانین الزم اسـت و بهتـرین قـوانین هـم       ،هم نظر دارد. برای بهبود وضع جامعه

ارساز است که به آن عمل شود. ضامن اجرای قوانین اسالم هم حکومت اسالمی وقتی ک
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 یتکلیفـ  روازایـن  د و احساس مسئولیت مردم.هم تعه و نیروی اجرایی و قضایی است،

به خصوص در مرحله تذکر لسانی  وجود دارد دینی به نام امر به معروف و نهی از منکر

 .طلبدارت افراد و دولت را میکه نظ

کنار نماز و روزه از فروع دیـن  است که در  ایامر به معروف و نهی از منکر دو فریضه 

)آل  قرآن مکرر به آن دستور داده و آثارآن را فرمـوده اسـت.   آید. خداوند درشمار میبه

 (101 عمران/

در جامعه خداپسند این فریضه باید زنده و اثرگذار باشد و همه نسبت بـه آن احسـاس    

کنـد  ه کسی که به این دو واجب عمـل نمـی  اعتنا نباشند. در روایات بکنند و بیتکلیف 

از  العملـی عکـس  هـا بـدعت  بل مفاسد وگناهان ونه با دست در مقا نه زبان و ونه قلب،

 )عـاملی،  گفتـه شـده اسـت.    «میت االحیا» به تعبیر حضرت علی دهدخود نشان نمی

 (101ص ،11ج

بت به همه کارهـا نظـارت   جامعه مطلوب آن است که مردم با احساس تکلیف دینی نس

هـرکس بـه    و گر این احساس وظیفه در جامعه کمرنگ شـود ا تفاوت نباشند.کنند و بی

دامنگیـر   هم مفاسد، اقدامی نکند، حرفی نزند و میل دیگری دست روی دست بگذارد و

 گناهشـان و  سـبب گناهکـاران را بـه  . گیردهم عذاب الهی همه را دربر می شود،همه می

 سکوتشان.سبب دیگران را به
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رگـاه مـردم   ه؛ اذا رای الناس منکرا فلم یغیروه عمهـم اهلل بـالبالء  » فرمودند: پیامبر

 )محـدثی، « گیـرد. کیفر الهی همه را فرامی جلوی آن را نگیرند، و ببینند زشتی را منکر و

 (110ص ،1818

شعاع تأثیرگذاری خودشان به این امر مهـم پرداختـه و بـه     منتظران باید در حد توان در 

عنوان منتظر برای برطـرف کـردن   دعای ندبه از آن حضرت به در این هدف کمک کنند.

کن کردن ستمگران، ذخیره برای تجدیـد  مهیا برای ریشه امید برای زدودن ستم، ها،ژیک

احکام آن یـاد شـده اسـت.     فرایض و سنن و احیاگر آیین و شریعت و قرآن و حدود و

 تفاوت نباشد.منتظر ظهور باید احساس تعهد و تکلیف کند و بی

  گیرینتیجه

در پرتـو  کـه   است ایجامعه ه مهدوی است،ای که آرمانش رسیدن به مدینه فاضلجامعه

ای کـه  . جامعهنومیدی در امان خواهد بود پویایی امیدوار و از نشاط و دین به حرکت و

بـا   و پـردازد اصـالح مـی   همین امروز به صـالح و  وار است،آرمانی امید به آینده زیبا و

عامل برای مقابله مهدویت بهترین  ،بدین سان شود.انسانی احیا می های اسالمی وارزش

ویـژه کـه   ویج فضائل در افراد جامعه است بهبرای تر بستری با تهاجم فرهنگی دشمن و

اطاعت ها زمینه بت آنمح با افزایش عشق و شناخت عمیق افراد نسبت به امام مهدی

 کند.از امام را بیشتر فراهم می

عـدالت در همـه    ای که به عدالت مهدوی دلبسته است و آرمانش تحققهمچنین جامعه

پـیش  خواهانـه را  ، حرکتـی عـدالت  از همه زمین است ستم شدن ظلم وبرچیده جهان و
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رویکـرد   ی بـا یهـا . از همـین جاسـت کـه حرکـت    کندسازی میبرای آن زمینه گیرد.می

نقـالب اسـالمی ایـران بـا هـدف      چنانکـه ا  گیـرد. ستیزی شـکل مـی  ظلم طلبی وعدالت

ملت به همین انگیزه  به راه افتاد و حضرت مهدیسازی برای حکومت جهانی زمینه

 در مسیر انقالب فدا کرد. اش رامعنوی آرزو تمام امکانات مادی و و

سیراب شده و افـراد آن   ،ساز ظهور باشد که از اعتقادات صحیحتواند زمینهای میجامعه

  طـری و ف ای اسـت عمـومی و  انتظار، مسئله در پی انجام وظایف و تکالیف خود باشند.

ثیر هیچ ایده أتاین اعتقاد تحت بسان تمام اعتقادات دیگر دینی، ،تمام بشر در نهاد ودیعه

 دین دیگری نبوده است. و

های جامعه مهدوی در ابعاد فردی و اجتماعی عبـارت اسـت   ترین ویژگیمهم

 بهداشـت روانـی،   سـالمت و  دالوری، شجاعت و تکریم واحترام، ،فرهنگ امیدواریاز: 

 کوشـش،  تـالش و  شـکیبایی،  و صـبر  ن،یقـی  زدایـی، شـرک  دشمنی، کینه و دل از پاکی

عفـاف   گری،، اصالحو امنیّت صلح ،محوریعدالتگرایی، آرمان عبادت، پذیری،اطاعت

سـتیزی،  انحـراف  پرهیـز از انـزوا،   همبسـتگی،  وحدت و مسئولیت، احساس حجاب، و

 نکر.نهی از م امر به معروف و فقیه،پیوند با والیت
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 معرفی کتاب ما منتظریم

 8مرضیه باباخان

 مقدمه 

 مهدویت به عقیده آید کهمی دستبه نکته این تاریخ بزرگ جریانات بر مروری با

 نیز را رفتارهایی آن، بر عالوه بلکه شودنمی محسوب جهان آینده به مثبت باور یک تنها

در مقابل حاکمان ظالم خود بهترین گواه  هاقیام انسان و خروش که اردد همراهبه خود با

 امام حـضرت رهبری ایران به اسالمی انقالب در را آن این مطلب بوده و نمونه بارز

 هدف، در هم و انگیزه در هم ایشان، که ایگونهبه کرد مشاهده توانمی خمینی

 رحلت از پس و کردند تبیین مهدی حضرت انقالب جهانی مسیر در را اسالمی انقالب

 همان با نیز ایخامنه امام حضرت ایشان، صالح خلف و برجسته شاگرد وی، جانسوز

 .کنندمی رهبری و هدایت را انقالب سکان مهدوی، عقیده

 گذری کوتاه بر معرفی کتاب
« ما منتظریم»این جمالت، آغازگر کتاب 

 ها،یامپ بیانات، نوشته حسن مالیی است که در آن

 العظمی اهللآیت حضـرت و مکتوبات هانامه

 چهل طی را مهدوی معارف حوزه در ایخامنه

 1818 پایان تا 1818 هایسال از یعنی سال

 اند.آوری کردهجمع

                                                           
 . طلبه سطح چهار، رشته فقه خانواده، مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه1
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 کند:گونه بیان مینویسنده کتاب، انگیزه خویش را از تألیف این مجموعه این

 لزوم اند،کرده جمع خود در اینهخام اهللآیت حضرت که ممتازی هایویژگی» 

 و فقیه تنهانه ایشان زیرا کندمی حتمی ایشان دیدگاه از را مهدویت مقوله بررسی

 برعهده نیز را ایران بزرگ ملت رهبری و امامت مسئولیت بلکه هستند؛ شناساسالم

 نگاه با را آن موضوعات ریز انبوه با مهدویت آموزه تا شودمی موجب امر همین و دارند

 آن به دشمن و دوست و شده جهانی او رهبری قدرت آوازه که شناساسالم رهبر یک

 .«کنیم بازخوانی اند،کرده اعتراف

 این به کتاب تنظیم که شده تقسیم بخش 11 به کتاب مطالب، محتوای حیث از

 از بسیاری با ارتباط در شده سبب گفتارها، و زیرمطالب و عنوان 11 و هابخش

 مهدویت مباحث پیرامون صنفی و سیاسی خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی، هایحوزه

 بحث سه به ابتدا هابخش این در وجود داشته باشد. رهبری معظم مقام از صحبتی

پرداخته شده  «آن برکات» و «مهدویت اهمیت» ،«مهدویت مفهوم» ازجمله مهدویت

 است.

 و امامت جایگاه نخست ؛است رویکرد دو با شناسیمهدی امام چهارم؛ بخش

 که است زمان امام مبارک وجود خصوصیات بحث دیگری و عام صورتبه مهدویت

 مباحث زیرمجموعه و امام غیبت به نیز را بخش یک بوده، جذاب برخی برای

 اختصاص یافته است.

 انقالب و مهدویت به نیز بخشی آنها، صفات و منتظران و انتظار دیگر؛ بخش

 زیارات و ادعیه دیگر؛ بخش زمان امام حکومت و ظهور دیگر بخشی اسالمی،

 بحث به دهم بخش و است رهبری معظم مقام از بدیلیبی نکات حاوی که مهدویت

 آورده بارهاین  در لهمعظم از زیبایی بسیار نکات که دارد اختصاص هاآسیب و مهدویت

 شده است.
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 بخش ،زمان امام با شمنیدر د آنها ترفندهای و مهدویت دشمنان بعدی بخش

 به نیز بخش یک و آمده مهدویت موضوع با مرتبط افراد و هامکان مراکز، دیگر

 رهبری معظم مقام منظر از مهدویت حوزه در تبلیغی و پژوهشی هایبایسته

 خواهد حائز اهمیت مهدوی معارف در پژوهش مندانعالقه برای که دارد اختصاص

 در رهبری معظم مقام که است نجواهایی و دعاها لشام کتاب، نهایی بخش. بود

 در را ما سالم! پروردگارا»کردند: می ذکر خویش مکتوبات و هاسخنرانی از پس یا حین

 صاحب و مملکت این صاحب که عصرولی سیدمان، و موال محضر به عید روز این

 نزدیک را ولیت ورظه محمّد، آل و محمّد حق به! برسان، پروردگارا است، زمانه و زمان

 و اسالمی حکومت این اسالمی، نظام این محمّد آل و محمّد به پروردگارا» .«کن

 روان دنباله و حسین خون آمدهدستبه و حسین یادگار که اسالمی جمهوری

 دعا! ما موالی ای! ما سید ای» .«بفرما حفظ مهدی ظهورحضرت تا است حسین

 تویی؛ انقالب این صاحب تویی؛ کشور این صاحب تویی؛ ما صاحب ما؛ برای کن

 داد؛ خواهیم ادامه هم قدرت با داد؛ خواهیم ادامه را راه این ما شما هستید؛ ما پشتیبان

 «.بفرما پشتیبانی خود، توجّه با خود، حمایت با خود، دعای با را ما راه این در
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 متن ادبی

 از کوه طور تا صحن ظهور

 ایخانم سبزه

گور کوچکی است که از پدر  ،دخترک رونمایم انسانیت گذاشته بود، جهل پا بر حلقو

کند. هدیه گرفته و در آن به خواب ناز رفته آن طرف در غار سکوت غوغا می

ای شفا بخش کند تا نسخهصعود می های عبودیتبر سجده از پله سر محمد

کند اذن اقرا ل نزول میئیجبرا ،کنددریای رحمت الهی خروش می ناگهان .هبوط کند

خانه به  طبیب محمدشود و حضرت نسخه دردمندی انسان می ،قرآن .باردمی

با خود  رود واو می ند کند.های او را کُتواند قدمخارهای تیزکی می و هاسنگ. خانه

تصفیه  زدن او،آلود با نفس نفسهوای مسموم و شرک بردخانه به خانه عطر صداقت می

رسالت پایان یافته و حال وقت لبیک به دعوتی الهی است او رنج  سال 18 .شودمی

شیطان در حصاری تنگ گرفتار  .قرآن و عترت سپاردرود و دو میراث به امت میمی

بیند، پس باید اندیشد و تنها راه را در جدایی روح از جسم میبه چاره می است شده

فاق این ریسمان را پاره با خنجر تفرقه از پشت نقاب ن، قرآن را از عترت جدا کند

آیه والیت را دست بستند و سوره  پسبندد. دنیا دهان نومسلمانان را می حبکند؛ می

 ها را پر کرده که عترتباطل گوش چنان !آوردکوثر را پهلو شکستند و کسی دم بر نمی

خار در چشم و  کاه،بیند سکوتی جانتنها راه سخن گفتن را در سکوت می ،دل شکسته

با سالح سکوت یا صلح، هدف بر داشتن نقاب از چهره نفاق است.  خوان در گلواست

، طوفانی است تار و پود آن سست شده حال .حق است که باید آشکار شود هدف

های تن علی اکبرش ریسمان ثقل خواهد که با پارهسبط اصغری می طلبد حسینیمی

طوفانی که اگرچه با خود سایه . پاشدو در کربال این طوفان بر  اصغر و اکبر را گره بزند

 ،چند در واویالی آن هر .اما آبروی ظالمان را هم برد ؛آرام رباب را برد زینبسر 
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حسین  .گهواره تا میدان دوید اما باطل را هم از عزت تا ذلت دواند از حسینطفل 

های هراس های پیراهن دخترکت که مضطرب در بیابانراه حق از شعله حالجان! 

این مسیر پاهایش اگر چه انسانیت در پیچ و تاب و سنگالخ  دوید روشن شده استمی

 آنگاه که ذخیره .یافت تسکین خواهد ،ظهور ناما باالخره روزی در صح تاول زده است

کند عیسایی که زنده می. کندشود و بناهای شرک را ویران مییآید، ابراهیم مالهی می

 سازدهمان نوحی که کشتی نجات مظلومان عالم را می رامانده دین جدش ناحکام زمی

نام و بله او محمد؛ دهدبشریت را از نیل خروشان گمراهی عبور می ،وارو موسی

 .گیردمی های بدر و احد راکشد و انتقام بغضسیرتی است که شمشیر میمحمدی

از اینکه هایی که خنجر شدند و حنجر خشک حقیقت را در کربال بریدند غافل بغض

او مهدی . دواندریشه می ،میرد بلکه آبیاری شدهحقیقت با ریختن خونش نمی

ها را ها تا قله آسمانکند تا عدالت از پستوی خانهکه ظلم را درو می است موعود

رود و کسی زکاتش را خانه به خانه می ،روزگار معکوسی که ثروتمند .فتح کند

 ،ها قد خواهند کشید و سبدسبدخیز عقلحاصل در آن هوای پاک و زمین پذیردنمی

ل لولیک هم عجِّلَّوار برای آمدنش ندبه الپس بیایید یعقوب. های علم خواهد دادمیوه

 .الفرج سر دهیم
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 طلبه پژوهشگر مصاحبه با 

 صنمیفاطمه خان 

 تاکنون ابتدا از یتان پژوهش هایفعالیت مورد در سؤال، اولین عنوان ب(

 .دهید صری توضیحمخت

طور جدی شروع کردم. بنده از مقطع کارشناسی، پژوهش را در حوزه تخصصی به

ابتدای کار فقط، به مطالعه مقاالت علمی پژوهشی پرداختم تا با روش و متد پژوهش و 

ای در ذهنم ایجاد کرده بودند نگارش مقاالت آشنا شوم، سپس موضوعاتی را که دغدغه

در همان مقطع توانستم در همایش مربوط به  و آنها را پرورش دادم؛در کاغذ پیاده کردم 

با نگارش و چاپ دو مقاله  عنوان مقاله برتر را کسب کنم. همچنین پیامبر اعظم

نامه و دیگری از تحقیقات کالسی بنده بود علمی پژوهشی که یکی مستخرج از پایان

اهلل مدرسه علمیه آیه 1 طلبه سطحاکنون توانستم مقطع ارشد را به پایان برسانم و هم

 و در حال دفاع از رساله دکتری در دانشگاه ادیان و مذاهب هستم. ایروانی

 تألیفاتی از شما به چاپ رسیده است؟ لطفا معرفی کنید صنمیخان  خانم

تألیفات بنده تاکنون حدود ده مقاله علمی ـ پژوهشی چاپ شده در مجالت فارسی و 

مقاله پذیرفته شده در نشریات داخلی و خارجی ارائه شده  10از انگلیسی زبان، بیش 

نامه به اتمام رسیده و یک صورت پوستر و سخنرانی، سه طرح پژوهشی و دو پایانبه

شده از بنده ناظر به چاپ هایهشاهلل است. عمده آثار و مقالنامه در حال اتمام، انپایان

تحلیل مفهوم »عنوان مثال در مقاله است. بهمباحث پیرامون امامت و مسائل فرع بر آن 

به تبیین مفهوم هدایت باطنی امام که « از دیدگاه عالمه طباطبایی« ابتلی»امامت در آیه 

http://ensani.ir/fa/article/336155/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/336155/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/336155/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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چاپ شده است. « تفسیری مطالعات»عالمه آن را مطرح کرده پرداخته شده و در مجله 

 ملی بر روایت ابن سعد از مسئله جانشینی رسول خداأت»مقاله دیگری با عنوان 

در کتاب  مسئله جانشینی رسول خدا چاپ شده، به« معرفت کالمی»که در مجله 

آشکارا دیدگاه نویسنده را و گزارش جانبدارانه او پرداخته که سعد ابن «الكبريطبقات»

سعد به خواننده القا ها ابندهد. در این گزارشکردن اعتقاد خود نشان میدر برجسته

برای جانشینی پس از خود، کسی  کند که تنها نامزد مورد عالقه رسول خدامی

ی مخالف و همچنین روایات هاجز ابوبکر نبوده؛ این در حالی است که گزارش

سایر مقاالت نیز در  .گیردرا نادیده می درباره مقام و موقعیت ممتاز علی پیامبر

 های امامیه است.حوزه پژوهش

 دانید؟می چه پژوهش امر در را خود موفقیت رمز

 هایکالس و کتاب نقد جلسات در شرکت نویسندگی، و مطالعه به فراوان عالقه

 پژوهشی، های هسته با همکاری محور،پژوهشتادان اس محضر در ذتلمّ تحقیق، روش

 رموز از تحقیق روش تدریس و هاهمقال و کتب از نویسینمایه نویسیخالصه

 .پژوهشی است امور در من موفقیت

و انتخاب صحیح موضوع،  طور کلی باید عرض کنم اگر مبنای پژوهش، انگیزهبه

، قطعاً ثمربخش خواهد بود، البته آشنایی با متد و همراه تالش و دانش کافی باشدبه

روش تحقیق هم ازجمله موارد مهمی است که باید دایره ذهنی پژوهشگر را پر ساخته 

و از عجله پرهیز کند. همه این  باشد. همچنین پژوهشگر باید صبر زیادی داشته باشد

 شااهلل.شکل گیرد. انشود پژوهش منطقی و علمی موارد موجب می

 چیست؟ نویسندگی و تحقیقی کار درباره طالب به شما توصیه

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1417829/%d8%aa%d8%a7%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%a8%d9%86-%d8%b3%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%84%d9%87-%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%b4%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%84-%d8%ae%d8%af%d8%a7-%d8%b5
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 و کتب مطالعه مصوب، درسی کتب مطالعه کنار در که است این طالب به من توصیه

 موضوعات در جدید و ارزشمند متفرقه کتب نیز و درسی مباحث با مقاالت مرتبط

 نویسی،هخالص با را مطالعات این و دهند قرار خود کار در دستور را مختلف

 که هستند پژوهش الزم شرط دو نگارش و مطالعه همراه کنند تحقیق و نویسینمایه

 مهارت هم آوری کند،جمع را اطالعات هم طلبه بتواند تا شوند واقع هم کنار در باید

 سطح به بتواند و بگیرد یاد را قلم خود به بازنویسی و اطالعات آن پردازش

 برسد. پژوهشگری
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 مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم آشنایی با

 و اَعِنَّا عَلی تَأدِیَةِ حُقوقِهِ اِلَیْه

 «بر ما دارد، یاری فرما! خدایا! ما را در ادای حقوقی که امام زمان»
 

 * ضرورت تأسیس

فرد، یکی از توانمندترین عوامل های منحصربهدلیل دارابودن ویژگیبه« مهدویت»اندیشه  

است. تبیین درست و گسترش این فرهنگ نورانی، سبب رشد و رشد جامعه دینی ما 

ها است. در عین حال، این اندیشه و بالندگی هر چه بیشتر جامعه و حفظ آن از تباهی

نگری شده فهمی و سطحیکاری، کجهاست دچار غفلت، کممسائل پیرامونی آن، سال

ساز بروز خرافات و زمینهسو کاری در این امر مقدس و خطیر، از یکو کم کوتاهی است.

از سوی دیگر موجب در دست گرفتن این مقوله سترگ به وسیله افرادی ناشایست، کم

 .دانش شده استدانش یا بی

ـدان شودشمس فروزنده چو پنهان شود                        شب ـگر مـی  پره، بازـی

ها و افراد فرهیخته شخصیتهای اخیر، با کوشش برخی مراکز و با حضور تنی چند از در سال

نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران، این سد غربت، شکسته شد و این مسأله از انزوا خارج 

البته  شد؛ درنتیجه، رکودی که بیش از دو دهه بر این مباحث سایه افکنده بود، کنار زده شد و

ن، پژوهشگران و پرواضح است که این رکود طوالنی، جز با تالش مضاعف همه نهادها، مسئوال

 اندیشوران متعهد و دلسوز، جبران نخواهد شد.

با هدف گسترش و تعمیق فرهنگ مهدویت در  1830مرکز تخصصی مهدویت در سال 

ویژه نسل جوان و فرهیخته و تربیت پژوهشگر، مبلّغ و مدرّس مباحث سطح جامعه به

 و از سال شهر قمهای علمیه در عالی حوزهمهدویت، با کسب مجوز رسمی از شورای
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های اندازی شد. در ادامه به اهم فعالیتدر همدان راه 1818اصفهان و از سال  در 1831

 .کنیمپژوهشی این مرکز، اشاره می

 * نشريات مهدوي
دو ماهنامه  و توزیع چاپ توان بهدر این مرکز، می گرفتهپژوهشی صورت هایاز دیگر فعالیت

 .اشاره کرد انتظارموعود»ی و فصلنامه علمی ـ ترویج« امان»

 «انتظار موعود»ترويجي  ( فصلنامه علمي ـ1
یکی از دستاوردهای مهم و بابرکت مرکز تخصصی مهدویت، تدوین و انتشار فصلنامه علمی ـ 

حوزه و  حاصل تالش جمعی از فرهیختگان و استاداناست که  انتظارموعود»ترویجی 

 باشد.دانشگاه می

ار طرح علمی و دقیق مباحث و موضوعات مختلف مهدوی است، پنج داین فصلنامه، عهده

زن و . »1، «قرآن در یمهدامام . »8، «عدالت مهدوی. »1، «دکترین مهدویت. »1نامه ویژه

 است. شده در این فصلنامهازجمله محورهای ارائه« پژوهیمهدویت و آینده. »1« مهدویت

 011 - 84311661 تلفن مستقیم:

 (ن )ويژه امام زمان( مجله اما2
جامعه در مورد معارف و فرهنگ  از جمله اهداف انتشار این مجله، ارتقای شناخت سطح عموم

منتظر « امان»اصیل مهدوی است که بحمداهلل مورد استقبال اقشار مختلف قرار گرفته است. 

پست الکترونیک  و متون ادبی خوانندگان محترم از طریق هاهدریافت مقال

info@mahdaviat.ir :011 - 33113601 یا تلفن مستقیم 
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 های مهدویترسانهو  هاافزارها؛ سایتمعرفی نرم

 مهدوی افزارهای*نرم

 بشارت؛ هنری فرهنگی گروه امید، آخرین. 1

 مهدویت؛ تخصصی مرکز انتظار، مشق. 1

 مهدویت؛ تخصصی مرکز ،1 انتظار شمیم. 8

 مهدویت؛ تخصصی مرکز تزویر، قبیله. 1

 اصفهان؛ علمیه حوزه ایرایانه تحقیقات مرکز موعود، .1

 قم؛ یاسین فرهنگی مؤسسه زمان امام با آشنایی. 6

 قم؛ استان موعود مهدی حضرت فرهنگی بنیاد هستی، بهانه. 4

 آبادان؛ موعود مهدی حضرت فرهنگی بنیاد عشق، آفتاب. 3

 مهدویت؛ تخصصی مرکز موعود، انتظار. 1

 ؛ عصرولی حضرت تحقیقاتی سهمؤس نرگس، گل. 10

 روشن؛ آینده مؤسسه مهدویت، دکترین. 11

 روشن؛ آینده مؤسسه تر،قشنگ دنیای. 11
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 مهدويت هايرسانه و ها*سايت

 www. Mahdaviat.org؛ قم علمیه حوزه مهدویت تخصصی مرکز. 1

  .ir313mahdiwww. ؛مهدویت مجازی آموزش مرکز. 1

 ؛مهدویت( جامع )پورتال موعود مهدی حضرت فرهنگی بنیاد. 8

http://mahdaviat.ir 

  www. intizar.ir مهدویت(؛ پژوهشکده) روشن آینده مؤسسه .4

 www. Mouood. Org  ؛عصر موعود مؤسسه. 5

  tvhttps://www.velayat. والیت؛ شبکه. 6

 http://www.jamkaran.ir  جمکران؛ مقدس مسجد .7

 www. 313 adine. Net  پژوهی؛آینده و مهدویت بنیاد .8

 www.entizar. ir  موعود؛ انتظار علمی فصلنامه. 1 

 www.aman. ir  امان؛ مجله .11

 

http://www.mahdi313.ir/
https://www.velayat.tv/
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 مهدویت()پژوهشی  هایفعالیت

 مقدمه

 معاونت چهار از یكی پژوهش اونتمع طلبه دارد. 666 اهلل ایروانیمدرسه آیت

 آشنایی مختلف هایدوره توانمند، و برتر پژوهشگران تربیت هدف با كه است مدرسه

 و راهبری ساماندهی، بخشی،انگیزه وظیفه كند. همچنینمی برگزار را پژوهشی امور با

 دارد. عهدهبه را طالب پژوهشی امور پیگیری

 ست از:های معاونت پژوهشی عبارت افعالیت

 ؛2ریزی و ساماندهی تحقیقات پایانی سطح برنامه 

 های علمی ـ ها و کارگروهزی و هدایت و مدیریت اجرایی نشستریبرنامه

 های پژوهشی برای طالب و استادان؛پژوهشی؛ فراخوان

 سازی و توسعه کتابخانه و تأمین منابع مکتوب و دیجیتالی؛غنی 

 هشی به طالب؛ساماندهی و ارائه خدمات علمی ـ پژو 

 نماد گسترش فرهنگ دینی؛ ،برگزاری همایش با عنوان عفاف 

 های پژوهشی؛تشکل 

 شامل سیر مطالعاتی مهدویت، علوم قرآنی، زنان و خانواده، تاریخ  کانون پژوهشی؛

 ؛...اسالم

 التحصیل؛نویسی استادان و طالب فارغکتاب ها:هسته 

 ها؛برگزاری نشست 

 

 )مهدویت( برگزاری سیر مطالعاتی  
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 شد. برگزار اهلل ایروانیتی با موضوع مهدویت در مدرسه آیتسیر مطالعا

 نشست 6/1/14 مورخ شنبهروزسه ایروانی اهللبه گزارش روابط عمومی مدرسه آیت

 علمیه مدرسه در قم مهدویت بنیاد مرکز از تهامی خانم حضورسرکار با مهدویت

 .شد برگزار ایروانی اهللآیت

 و پرداختند زمان امام مبارک وجود از بحث وضرورت اهمیت به ابتدا تهامی خانم

 به نسبت باید طلبه که کردند بیان صورت این به دین مبلغ عنوان به را طلبه یک وظیفه

 .دکن آگاه مهم امر این به نسبت را دیگران تا دباش داشته کافی شناخت زمان امام

 در که است جامعه بین در مهدویت مباحث ترویج ،طلبه یک اصلی وظایف ازجمله

 برای تشنه و خواهان و باشند داشته زمان امام از کافی شناخت مردم امروزی جامعه

 .باشند اهللبقیه حضرت آمدن

 و مهدوی دروغین ادعاهای مقابل در شناخت از بعد باید طلبه که کردند بیان درادامه

 تربیت مدرک اعطای با همراه این دوره نهایت در .باشد گوپاسخ مهدویت شبهات سایر

 شد. برگزار طالب برای مبلغ تربیت و مدرسه اساتید برای مربی
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این دوره ابتدا دو جلد کتاب نگین آفرینش برای طالب تدریس شد و بعد از  در

 گذراندن آن نوبت به آزمون شد.
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 مهدوی زندگی سبک نشست

 علمیه درمدرسه مالیی آقای لمینالمس و االسالمحجت حضور با مهدوی زندگی سبک

 .شد برگزار ایروانی اهللآیت

 
 ایروانی اهللآیت در مدرسه 13اردیبهشت  14شنبه روز سه عمومی روابط گزارش به

 و( مهدوی خانواده یا منتظر خانواده) مهدوی زندگی سبک با طالب آشنایی نشست قم،

 .شد برگزار زمینه این در تخصصی مقاالت نوشتن

 متغییر دو از مهدوی خانواده: کرد بیان و پرداخت منابع معرفی به استاد جلسه ابتدای در

 اقسام. هستند ایجداگانه منابع دارای هرکدام که است شده تشکیل مهدویت و خانواده

 :ندازاعبارت منابع

 .(آیندمی حساببه عام منابع جزء خانواده کلی ایهبحث) عام منابع .1

 (.دارد وجود مهدویت حوزه در فقط که ییاهکتاب) خاص منابع .1

 مالیی استاددارد.(  وجود مهدوی خانواده حوزه در که ییهاکتاب) اخص منابع .8

 و علمی باید عنوان است؛ بسزایی اهمیت دارای مقاله در یابیعنوان که کرد بیان
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 _ علمی مقاالت به رجوع با بگیرند؛ یاد را فن این باید طالب و باشد فنی

 را عنوانی چه نویسندگان که کنند ارزیابی است شده تصویب که پژوهشی

 .کنند کسب را مهارت این طریق این از طالب و کردند انتخاب

 با و خوانیانبوه آنها، دقیق مطالعه منابع، به مراجعه با طالب که افزود ادامه دروی  

 مقاله یک نگارش فنون و روش توانندمی موجود، پژوهشی ـ علمی مقاالت به رجوع

 علم تولید توانایی درنهایت و کرده کسب را (مقاله اجزای سایر یا مقاله عنوان) خوب

 .بیاورند دستبه را مقاله نگارش زمینه در

. است زمان امام به ...و حوزه نظام طلبه، هویت بیان کردند که درنهایت و

 و باشد داشته را زمان امام یوسوسمت باید ...و فرهنگی و پژوهشی هایفعالیت

 این از و ببرند حضرت سمت به را دیگران ،نگارش بر عالوه این است که طلبه وظیفه

 .نشوند غافل مسیر
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 )مهدویت( چکیده مقاالت پایانی

 شیعه روایات بر تکیه با ظهور عصر در عقول تکامل و رشد چگونگی

 معظمی سمیرا

 چکیده

 مانع و حبس معنایبه عقل. است حیوان از امتیاز عامل و انسان درّاکه نیروی عقل 

 و عقل شکوفایی و رشد. شودمی شهوانی لذات و غرایز یهامیدان در نفس تازییکه

 این و برسد کمال نهایت به بتواند آدمی تا و بوده انبیا همه رسالت مردم نمودنعاقل

 همچنین و هاهزمین نبودن آماده سبببه تاریخ از ایدوره هیچ در شکوفایی و رشد

 دوران در فقط شکوفایی و رشد این و نشده انجام دوره هر مردم خود و پذیرش

 انسانی و الهی هایآرمان همه تحقق روزگار دوران، آن .افتاد خواهد اتفاق ظهور باشکوه

 و رشد عوامل به شودمی سبب عقل تکامل چگونگی از آگاهی. است جوانب همه در

 آمادگی موضوع این به نسبت مردم شناخت باالرفتن با و دنکن توجه عقل رشد موانع

 نیز و شود منجی ظهور برای سازیزمینه و برده باالتر را خویش فکری و روحی

 با و باشد دوران آن در مهدی امام عملکرد شیوه درباره شبهات گویپاسخ تواندمی

 هازمینه ایجاد برای تالش و شده ظهور دوران مشتاق امام عملکرد چگونگی شناخت

 عملکرد شیوه از مردم از بسیاری کهازآنجایی .شد دخواه بیشتر حضرت ظهور برای

 و هاشیوه و اهداف بیان به اسنادی - توصیفی روش با مقاله این ،ندارند آگاهی امام

 و باره این در دادنآگاهی با ندبتوا تا هکرد اشاره ظهور زمان در امام برخورد چگونگی

 سازیزمینه در کوتاه هرچند قدمی دوران آن به رسیدن و دیدن برای اشتیاق باالبردن
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 روی بر خدا حجت و عاقل و کامل انسان نمونه خود که امام. شود واقع مؤثر ظهور

 علم با و است دارا را هاخوبی و فضایل تمام خود که است مربی همچنین و است زمین

 خواهد هدایت تکامل و کمال مسیر به را هاآن و پرداخته هاانسان تربیت به خود کامل

 .برسند ،است لقاءاهلل که خلقت هدف به تا کرد

 مهدی عقل، ظهور، عصر شیعه، تکامل،: هاکلیدواژه

How the intellect developed and evolved in the age of emergence by relying 
on Shiite narratives 
Samira Moazami 
 
Abstract: Reason is the power of the human dhaka and the agent of the 
animal. Wisdom means imprisonment and I prevent self-unity in the fields of 

instincts and erotic pleasures. The growth and flourishing of wisdom and the 
wisdom of the people is the mission of all the prophets, so that one can attain 
perfection, and this growth and prosperity at no time in history because of the 
unpreparedness of the land and the acceptance and self-sacrifice of every 
failed period and this growth and prosperity. It will only happen in the glorious 
era of the emergence of that age, the time of fulfillment of all divine and 
human aspirations in all aspects. Being aware of the evolution of the intellect 
and paying attention to the growth factors and hindrances of the growth of 
the intellect and trying to take care of them and increasing the public's 
awareness of the subject, increase their mental and intellectual readiness and 
provide the ground for the emergence of the Savior. One can answer the 
doubts about Imam Mahdi's style of work at that time and by knowing how 
Imam Khomeini's eagerness would work and trying to create grounds for his 
emergence would be increased and since many people are unaware of Imam 
Khomeini's style Describe the purpose and methods of how to deal with the 
descriptive method of the document With the advent of Imam pointed to 
raising awareness about and longing to see and get to that step, however brief 
appearance in preparing effective. Imam, who is the example of a perfect and 
wise man and the authority of God on earth, and also a mentor who has all 

the virtues and virtues of his own and with his full knowledge and morality 
prey will train human beings and guide them to the path of perfection and 
evolution. In order to achieve the goal of creation, which is Allah. 

 
Keywords: Evolution, Shia, Age of Emergence, Reason, Mehdi 
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 ستیزیانتظار در تقویت باورهای استکبارنقش 

 پورفهیمه نجف

 

 چکیده

 ، انتظاراست. انتظار ظهور حضرت مهدی« مهدویت» ،یکی از باورهای مسلمانان 

واری و در عین امید کنندتحقق آن زندگی می ه امیدمطلوبی است که منتظران ب ،عدالت

و صبر، از هیچگونه تالش و مقاومتی در راه ظلم و استکبار در راستای تحقق حکومت 

انتظار در عصر  بیتکنند. بر اساس احادیث اهلنمیو عدالت مهدوی دریغی 

غیبت، از امور دشواری است که نیاز به شکیبایی و بصیرت دارد. انسان منتظر در زمان 

بر اساس اطل خود را بشناسد و باورهای خود را حق و ب و دوست و دشمنغیبت باید 

در مقابل فساد، ظلم، ناعدالتی و ادیان انحرافی و ساختگی و تمام ای خاص ضابطه

های زمانه دچار تا در آشوب های آنان تقویت کرده باشدعوامل استکبار و توطئه

دف توصیفی و با ه ـ سردرگمی نشود. بر این اساس پژوهش حاضر با روش تحلیلی

های ترین شاخصهبررسی نقش انتظار در تقویت باورهای استکبارستیزی، به تبیین مهم

ر های مادی و معنوی قابل استفاده دها و قدرتکبارستیزی منتظران و واکاوی سالحاست

جامعه خود را به جامعه  دتا از این طریق بتوان پردازدبرابر دشمنان داخلی و خارجی می

های شاخصهترین شده در این پژوهش، مهمهای انجامق بررسیکند. طبمهدوی متصل 

 افزایی، التزام به تولی و تبری، تقویت صبربصیرت»ند از: اعبارت منتظراناستکبارستیزی 

 ظهور برای نظامی آمادگی پذیری، کسبمنکر، والیت از و نهی معروف به تحمل، امر و

 .«عصر امام

 .ستیزیستکبار، استکبارهدویت، انتظار، ام :هاکلیدواژه
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The role of waiting in reinforcing arrogant beliefs 
Fahimeh Najafpour 
 
Abstract: One of the Muslim beliefs is 'Mahdism'. Waiting for the emergence 
of Prophet Mahdi, the expectation of justice, is a desirable one for those who 
wait for it to come to pass, and while they hope and wait, they do not hesitate 
to try and resist the oppression and arrogance of Mahdavi's rule and justice. 
According to the traditions of the Ahlul-Beit waits in the age of absence, it is a 
difficult matter that requires patience and insight. The person waiting in the 
absence must know his right and wrong in the absence of his friend and foe, 
and his beliefs should be strengthened according to a certain standard, against 
corruption, cruelty, injustice and devious religions and all their agents of 
arrogance and conspiracy. The chaos of the time will not be confused. Based 
on this descriptive-analytic method, the present study aims at explaining the 
most important attributes of those waiting and exploring weapons and 
material and intellectual powers usable against domestic and foreign enemies 
in order to investigate the expected role of reinforcing arrogant beliefs. This 
way you can connect your community to the Mahdavi community. According to 
the research conducted in this study, the most important characteristics of the 
arrogance of those who are waiting are: "Increased insight, commitment to 
tolerance, reinforcement of patience and tolerance, fame and forbidding evil, 
guardianship, military readiness for the emergence of the Imam of the age."  
». 
Keywords: Mahdism, waiting, arrogance, arrogance 
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 خانواده در بانوان مدیریتی سبک هایویژگی

 مهدویت باورداشت بر اساس

 شاکر سمانه 

 چکیده

 و علمی نظر از مهیا و معتقد نسل تربیت مهدوی خانواده تربیتی هایرسالت از یکی 

 خانواده در مادر میان این در که است زمان امام منویات واجرای یاوری برای عملی

 حسین امام و حسن امام همچون فرزندان نیکوی تربیت با مستقیم صورتبه گاهی

 وجود پنهان نیمه و کنندهکامل مستقیم غیر صورتبه گاهی و زهرا حضرت توسط

 جریان در کرده اسالم اعتالی فدای را اشدارایی تمام که خدیجه حضرت همچون مرد

 اختیار در را فردی به منحصر نقش مهدوی جامعه ایجاد فرینیآتمدن و سازیتاریخ

 در زن یک .کنندمی معرفی ازهر حضرت را خود الگوی عصر امام کهچنان .دارد

 منجر که گزیندبرمی را زندگی سبک زمان امام رضایت دادن قرار هدف با خانواده

 اساس بر بانوان مدیریتی سبک ویژگی برترین. شودمی مهدوی خانواده تشکیل به

 :فرمودند که باشد پیامبر از روایت همین اساس بر تواندمی مهدویت باورداشت

 محبت ،پیامبر محبت .کنید تربیت خصلت و پایه سه بر را فرزندانتان»

 ونگیچگ و خصلت سه این محورهای مورد در روپیش مقاله در« نآقر و بیتاهل

 .کرد خواهیم اشاره مادر توسط خانواده در نآ به عمل و احیا

 ها: مدیریت، بانوان، مهدویت، سبک مدیریتی.کلیدواژه
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Characteristics of Women's Management Style in Family Based on Mahdism 

Belief 

 Samanah Shaker 

Abstract: One of the educational missions of the Mahdavi family is the 

generation of the believer in the scientific and practical sense of helplessness 

and the fulfillment of Imam Zaman's teachings. In the meantime, the mother 

in the family is sometimes directly involved in the good upbringing of children, 

such as Imam Hassan Wamam Hussein (PBUH). (Salat) Sometimes the indirect 

and half-hidden fulfillment of the existence of the dead, such as Prophet 

Khadijeh (peace be upon him), who sacrificed all his possessions for the 

exaltation of Islam, has a unique role in the process of historicizing and 

civilizing the creation of the Mahdavi community.. If the Imam of the era 

introduces his model Prophet Zahra Salamullah Ali. A woman in the Imam's 

family chooses to adopt the time-honored 4 life style that leads to the Mahdavi 

family. The Prophet, the love of the Prophet (peace be upon him) will be 

mentioned in the following article on the axioms of these three traits and how 

the mother is resurrected and acted upon in the family. 

Keywords: Management, Women, Mahdism, Management Style. 
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عصر در زندگی اجتماعیت حضرت ولیهای رحمجلوه  

 با استناد بر ادعیه 

 فاطمه مرادی

 چکیده

 دالیل از لذا است. پرداخته عصرولی حضرت سیمای هایجلوه بررسی به مقاله این

 هایجلوه که است آن بر تحقیق است. این جسته بهره متقن زیارات و ادعیه و نیآقر

 بشر برای که غیبت زمان در چه و ظهور زمان در چه عصرولی حضرت حمانیر

 هایداده .کند بیان ،هست زیادی معنوی و مادی منافع و رحمت موجب عصر خویش

 اساس بر آن تدوین و شده آوریگرد ،ایکتابخانه روش اساس بر تحقیق این اولیه

 آمیزیخشنونت چهره که است نیکسا ادله مقابل در تحقیق این .باشدمی توصیفی روش

 چهره که شده اشاره هاییشاخصه بیان به نوشتار این دراند. داده نشان را حضرت از

 مسلمان چه) حضرت به مردم همه جذب سبب و داردبرمی حضرت را از خشونت

 باشد شخصی هایشاخصه جزء یا تواندمی هاشاخصه این .شودمی (مسلمان غیر وچه

 مسائل در حضرت عمومی هایشاخصه جزء یا هست حضرت دخو وجود در که

 .باشد اقتصادی یا اجتماعی یا فرهنگی

 رحمت هایجلوه عصر،ولی زیارات، ادعیه،: هاکلیدواژه
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The manifestations of the mercy of Prophet Vali in social life 

 Based on the claim 

Fatima Moradi 

 

Abstract: This article examines the effects of the Prophet Vali Asr. He has 

therefore used the Qur'anic reasons and the Faithful Faith. This study seeks to 

explain the merciful effects of the Prophet (pbuh) both during his appearance 

and during his absence, which is a source of great mercy and material benefit 

to the people of his age. The basic data of this research have been compiled 

and edited by the library method. It is based on the descriptive method. And 

this research is in contrast to the arguments of those who have shown the 

violent face of the Prophet. Whether he becomes a Muslim or a non-Muslim, 

these attributes can be either part of the personal attributes that exist in the 

Prophet himself. Components of the Prophet's general attributes may be in 

cultural, social, or economic matters.  

Keywords: Religion, Pilgrimage, Vali-e-Asr, manifestations of mercy 
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 ایخامنه اهللآیت اندیشه در منتظر جامعه هایشاخصه و هاویژگی

 قاسمیفرحناز 

 دستبه منتظر جامعه تشکیل ظهور، از قبل جامعه اساسی مسایل از یکی چکیده:

 امام به مردم کنندهمتصل و رابط جامعه، این. است غایب ماما پیروان و معتقدان

 را مهدوی جامعه نام که است درست کامالً. است مهدوی آرمانی جامعه و زمان

 در ما که را روزگاری نه گذاریم، نام آن واقعی مفهوم به« دانش و نور حاکمیت عصر»

 همه در فساد ما مانهز در. است انسان اسارت عصر راستیهب که کنیممی زندگی آن

 و جدید هایشکل در استعمار طبقاتی، اختالف. است دارمیدان زندگی جوانب

 حقوق از دفاع نام به هاانسان حقوق تضییع تروریسم، با مبارزه نام به دولتی تروریسم

 عدالت که است آن گواه همه و همه دموکراسی، نام به اسالمی کشورهای غالاش و بشر

 و یابد ظهور کامل و جامع مصلحی باید و است شده رنگکم انسانیت و فضیلت و مرده

 چنین به رسیدن برای .بسازد قرآنی و عادل اجتماعی و دهد پایان امور این همه به

 آن مقدمات و کنند تالش باید واقعی منتظران بلکه ؛کرد تماشا و نشست نباید ایجامعه

 جامعه ،انقالب فرزانه رهبر هربارگ هایودهفرم بر بنا. سازند فراهم را مهدوی جامعه

 متحد، مقاوم، بصیر، مدار،اخالق استوار، محور،والیت مدار،دین ایجامعه منتظر،

 رهایی سبب هاییشاخصه چنین وجود. است نگرآینده و فساد از دور به عادل، پرتالش،

 و معنویت و التعد با همراه آرمانی جامعه سویبه او دهندهسوق و جهالت از انسان

 ـ توصیفی رویکردی با و ایمنابع کتابخانه بر تکیه با نوشتار این در. است سعادتمندی

 اهللآیت حضرت اندیشه در منتظر جامعه هایشاخصه و هاویژگی بیان به تحلیلی،

 .پردازیممی ایخامنه العظمی

 ای، مهدویخصه، جامعه منتظر، خامنهها: شاکلیدواژه
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Characteristics and Characteristics of the Society Awaiting Ayatollah  
Khamenei's Thought  
 
Farahnaz Ghasemi 
 
Abstract: One of the fundamental issues of the pre-emergent society is the 

formation of a community waiting for the believers and followers of the absent 

Imam. This community is the link between the people of Imam Zaman and the 
ideal Mahdavi community. It is perfectly appropriate to call the Mahdavi 
community the name of "the age of the rule of light and knowledge" in its true 
sense, not the day in which we live, which is truly the era of human captivity. 
In our time, corruption is rampant in all aspects of life. Class differences, 
colonialism in new and exotic forms, and state terrorism in the name of 
combating terrorism, human rights abuses in the name of human rights, and 
the employment of Islamic countries in the name of democracy all bear 
witness to the diminished justice and virtue and humanity. It is and must come 
to a complete and complete compromise, ending all these things and building 

a just and Qur'anic society. To reach such a society, one must not sit and 
watch, but the real waiters must strive to provide the Mahdavi community with 
its facilities. Based on the essentials of the prudent leader of the waiting 
society revolution, it is a religious-oriented, provincial-centered, solid, ethical-
oriented, visionary, resilient, united, hard-working, just, corruption-free, 
prospective. The existence of such attributes emancipates man from ignorance 
and leads him to an idealistic society with justice, spirituality and prosperity. In 
this article, based on library resources and with a descriptive and analytical 
approach, we address the expression and characteristics and characteristics of 
the community waiting for Ayatollah Khamenei's thought.                   .    
Keywords: Attribute, Waiting Community, Khamenei, Mahdavi. 


