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  مقدمه

از جمله اعتقادات بنيادين مذهبى كه از منزلت خاصى در تفكر اسالمي برخوردار اسـت،  
باورى در نزد مسلمانان و نيز اعتقاد به منجى در همه اديان مهدى. اعتقاد به مهدويت است

شيعه به عنوان مكتبى كه  ابراهيمى و غير ابراهيمى، مقبول و مورد عنايت است؛ اما مكتب
داند، تنها زمانى خواهد توانست ديگران منجى موعود را از خود، و خود را منسوب به او مي

را به موعود خود دعوت، و افكار و اصول او را ترويج كند و در جذب ديگران موفـق باشـد   
  .ترين تصوير ممكن را از آن مرد الهى ارائه دهدترين و جامعكه معقول

اين منجى موعود و آثار اعتقاد  كه بعد تربيتىآنبا توجه به تحقق اين هدف،  ياستادر ر
آثار �با عنوان  تحقيق، قصد داريم در اين اثرگذار استبه او، بسيار برجسته و در عين حال 

ى مهدوى براى تربيـت بشـر و   هاهراهكارها، ساختارها و آموز ،�تربيتى اعتقاد به مهدويت
  .را بررسي كنيماعتقاد به او  اين رفته ازآثار تربيتى برگ

برنامه  ،ق اين مقصودتحق در راستاي است؛ تربيت و تكامل بشر، هدف الهى از آفرينش
بـه تعبيـر مـا يـك زنجيـره تربيتـى بـا         كه تنظيم شدهبراي انسان جامع و كالن تربيتى 

 �تربيت مهدوى�، اين زنجيره آخرين حلقه .استم از ابتدا تاكنون منظهاى پيوسته و  حلقه
و قصد ما تحقيق و بررسـي   و به هم پيوسته است يك زنجيره منظمكه خود داراى  است

بنابراين با تأمـل و بررسـي دقيـق در منـابع روايـي،      . در مراحل همين موضوع خواهد بود
هاي تربيتي عقيده به مهدويت، براي ارزيابي آثار تربيتي عقيدتي و تربيتي و تنظيم شاخص

هـا و  روش ،ى تربيتى مهدوىهاهآموز ،ضمن صحبت از راهكارهاده در هر عصر، اين عقي
ان و متربيـ ى براى تربيـت  مرببه عنوان بهترين  - 4هاى تربيتى حضرت مهدىاسلوب

آثـار   -غيبـت كبـرى   واز غيبت، غيبت صغرى  پيش ، دورهمنتظران در عصر قبل از ظهور
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تاريخي دال بر وجود اين آثار در  برخي شواهد بررسي، وتربيتي آن راهكارها را بر متربيان 
  .كردخواهيم هر عصر را بيان 

بـا بيـان راهكارهـا و    قصد داريـم   است كهحلقه تربيتى عصر ظهور ورود در  ،گام بعدي
يافته بر اساس اعتقاد ايجاد تصويرى از آينده انسان تربيتنيز ى تربيتى حضرت و هاهبرنام
براى عصـر   را ى عصر ظهورهاهها و برنامتربيتى بيان ويژگى مهدويت و جامعه او، آثاربه 

 ويـژه  با توجه به پتانسيل تربيتى اعتقاد به مهـدويت و بـه   ،در نهايت .بررسي كنيمحاضر 
مطلـوب در   حـد آثار ايـن اعتقـاد در    نيافتن و ظهور و بروزاز يك سو، قوت اعتقاد شيعى 

مـي نظر قـرار   مدى اين كمبود را يچراان شناسى و بي، آسيباسالمي از سوي ديگر جامعه
  .دهيم

در بروز و ظهـور آثـار تربيتـى     ،شيعىه ت كافى جامعموفقي عوامل، مانعبرخى متأسفانه 
شده و الزم است اين امر با توجه به آثار و فوايد مهم آن، به برگرفته از عقيده به مهدويت 

فرايند تربيتـي جامعـه اسـتفاده     اي اصيل و مطابق رهنمودهاي ديني احيا گردد و درشيوه
بـا خـدا    ه ويرابطـ انسان، در واقع با تبلور آثار تربيتى اعتقاد به مهدويت در شود؛ چرا كه 

، شـتن يبـا خو  ه انسـان در تنظيم رابطـ . يابدتحقق ميو عبوديت و ايمان گردد اصالح مي
ران، عدالت، از طريق اصالح روابط خود با ديگ. شودميمعنويت، عقالنيت و كمال حاصل 

پيشـرفت، توسـعه و   ه انسان با طبيعت، زمينه آيد و با تصحيح رابطمي پديدامنيت و الفت 
در پي  ل افراد و به عبارتىتعقبا رشد ايمان و در نتيجه،  .گرددمي آمادهاستفاده مفيد از آن 

ل از منتظران حقيقـى و مهـدوى بـه وجـود     متشكاى ايمانى و عقالنى آنان، جامعه تربيت
  .آيد مي

بـراى كـاربردى كـردن مباحـث تربيتـى       الگـويي شناساندن چنين  اين اثر، هدف اصلى
ت ايـن اعتقـاد بـراى    قابليگر ساختن آثار تربيتى آن به جهت روشن ساختن مهدوى، جلوه

سازى، ايجاد شوق و رغبت در متربيان بـراى منتظـر حقيقـى شـدن،     سازى و جامعهانسان
بـروز   تأكيد بر شناخت داليلو  ،عتقاد به عنوان نظريه تربيتىظرفيت واالى اين ا درل تأم

در ايـن   .اسـت متناسب با شأن علمى نظريـه   اين عقيده آثار تربيتى عملى نيافتن و ظهور
م و بـه  ه منظو تربيتى مهدوى و تبيين زنجير الهىت مدبلند تربيتىه با ترسيم برنام ،راستا
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تصويرى جـامع از عقيـده بـه     كوشيمظهور، مياز غيبت تا پس از  پيشآن از ه هم پيوست
اميد است اين اثـر، گـامي   . ايجاد كنيم مهدويت، تربيت مهدوى و آثار تربيتى برآمده از آن

  .كوچك در تحقق اين امر باشد
كران و شكر عظيم به درگاه خداى عليم ضمن سپاس بى دانمجا بر خود الزم ميدر اين

ى تخصصـ انـدركاران مركـز   ن و دسـت مسئوالن كرد، از م و تعليم را نصيبماتعلكه توفيق 
 مهدويت، پژوهشكده تعليم و تربيت آموزش و پرورش، مؤسسه انتظار نور و مؤسسه آينده

االسالم و المسلمين دكتر مهـدي  حجت: هاي جناب آقايانزحمات و راهنماييروشن، و از 
المسـلمين   االسالم وحجت راد،م و المسلمين دكتر محمد ابراهيمياالسالحجتمهريزي، 

و  ، دكتر عليرضا اسعديالمسلمين مجتبي گودرزي االسالم ودكتر عبدالرضا زاهدي، حجت
م و المسلمين جناب آقاي ماليي مدير محترم االسالچنين از مساعدت و پيگيري حجتهم

ر و تشـك ، گروه اخالق و تربيت مركز تخصصـي مهـدويت و مسـئوالن نشـر ايـن مركـز      
  . مكنسپاسگزارى 
پدر  بزرگوار وهاى مادر از زحمات و تالشخود را خالصانه و صادقانه قدرداني  ،در نهايت

ام در راه پـرورش و  هاى خـواهر فرهيختـه  ارجمندم ـ كه رحمت خدا بر او باد ـ و همراهي  
در به ثمر نشسـتن   و فرزندان دلبندم و عنايت و حمايت همسر فرزانه اينجانب،آموزى علم

يـدات  يو براى همه بزرگوارانى كـه از آنـان يـاد كـردم، توفيـق و تأ      دارمابراز مي اين اثر،
  .روزافزون الهى را خواستارم

  نجمه نجم
  1395زمستان

  



 

 

 
 

  اولفصل 

  مقدماتو  ميمفاه
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  تربيت مفهوم: اول گفتار

  تربيت تعريف) الف

اى زيادت و فزونى و به معن، �ربو�از ريشه  ،و دانشمندان اهل لغتاز نگاه  �تربيت�واژه 
، به معنـاى رشـد و نمـو و پـرورش     لسان العربو از نگاه صاحب  1،رشد و نمو گرفته شده

  2.استدادن 
اين ريشه بـه   رود؛ زيرا اين واژه ازتربيت به معناى تغذيه طفل به كار مي ندمعتقد برخي

ايـن   سـوره اسـراء شـاهد    24آيـه   ؛ى فزونى و پرورش اسـت هاهمعناى فراهم كردن زمين
تربيـت بـه معنـاى     گـاهي  .دارد در نظـر سوره شعراء تربيت جسـمى را   18معناست و آيه 

  3.است ات ناپسند اخالقىخصوصيتهذيب هم به كار رفته و به معناى زدودن 
ـ ر، مـدب به معناى مالك و  �رب: ربـب �ه تواند از ريشچنين ميهم �تربيت� ى و قـيم  مرب

راغب اصفهانى نيز اين چنين  5.گويند �رب�ر چيز را نيز هه كننداصالح ،و در ضمن 4باشد
ايجـاد   :رب در اصل به معناى تربيت و پرورش است و عبـارت اسـت از  : تعبير كرده است

                                                 
 420. ص ،اللغة سييمقا معجم فارس،ابن. 1

 127. ص ،5 ج العرب، لسان منظور، ابن .2

 247. ص ،العلوم و األدب و اللغة فى المنجد معلوف، سيلو .3

 243. ص همان،. 4

 96. ص العرب، لسان ؛378 ص ،اللغة سييمقا معجم .5
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  1.و كمال خود برسد تامنهايى و  حدكردن حالتى پس از حالت ديگر در چيزى تا به 
براى تبيين تربيـت   �ربب�يشه برخى معتقدند به كار بردن مفاهيم ربوبيت و ربانيت از ر

 �رب�ه تر كه برگرفته از ريشتر است؛ چرا كه معناى جامعاسالمى، از مفهوم تربيت مناسب
ى ايـن معنـا، خـدا را    هاهنظران تربيتى معتقدند پايصاحب. ، ربوبى شدن انسان استاست

مـانى كـه   ز. اسـت ر خويش گرفتن و به كار زدن طرح و تـدبير او در زنـدگى   مدبمالك و 
ت، تنها در شأن خداست و بايـد در راه  ربوبي. شودميباشد، منتسب به او  ربانسان مالزم 

  2 .و در ضمن آن تطهير و تزكيه كرد نموده ربوبى شدن سعى و تالش
آن  برايده و رهبران دينى كرچه قرآن بر آن تصريح نظران معتقدند آنى از صاحببرخ

ه تربيت؛ زيرا هدف، ساختنِ انسانِ مطلوب است كه تنها از اند، تزكيه است نبرانگيخته شده
؛ استچه در اسالم مطرح است، تزكيه و تهذيب آن ،بنابراين. پذير استامكانمسير تزكيه 

جا مراد در همه با اين حال، .تاس رفته ، همواره واژه تربيت به كاركاربردبه دليل غلبه  ولي
  3 .استمعناى تزكيه 

 اسـتفاده اى است كه معمـوالً در كنـار هـم    تعليم و تربيت دو واژهي، در معناي اصطالح
شود كه برخى صـاحب ميديده  ،معناى اين دو واژه درباره كاوشا در بررسى و امشود؛  مي

ل و نكتـه تأمكنند و برخى با ميت را در كنار هم معنا تربينظرانِ در اين موضوع، تعليم و 
نيز نوعى تربيت است و  تعليم :معتقدندو  كرده را معناتعريف تربيت، تعليم  پس از ،سنجى

  4 .پردازيمميعلم از جمله كماالتى است كه در تربيت، به پرورش و رشد آن 
ت رساندن فعليو عوامل به  هاهفراهم كردن زمين�: يعنى ،اول، تعليم و تربيتشه يطبق ر

ختيارى او به سوى يا شكوفا ساختن استعدادهاى مختلف شخص در جهت رشد و تكامل ا
   5.�شده سنجيدهاى هاى مطلوب و بر اساس برنامههدف

                                                 
 336. ص ،القرآن بيغر فى المفردات ،يصفهانا راغب. 1

 45. ص ،اسالمى تيترب به دوباره نگاهى  باقرى، خسرو. 2

 23. ـ 33 ص ،اسالم در تيترب هاىروش و اصول  احمدى، احمد ديس. 3

 15. ص ،1 ج ،تيترب و ميتعل و اسالم  نى،يام ميابراه. 4

 366. ص ،1 ج ،تيترب و ميتعل فلسفه ،دانشگاه و حوزه همكارى دفتر .5
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بهتـرين تعريـف آن را   تربيـت،   ه به تعاريف مختلفتوجبا پژوهشگران م، دو هشيطبق ر
  :كننداين گونه بيان مي

مناسب، انتخاب رفتار و گفتار مناسب، ايجاد شرايط و عوامـل الزم  ه فراهم كردن زمين�
تن استعدادهاى جسمانى و روانى انسان مورد تربيت در تمام ابعاد وجودى براى پرورش ياف

كمال مطلـوب كـه بـه طـور تـدريجى       و هماهنگ ساختن و هدايت آن در جهت هدف و
  1.�گيردميصورت 
كـه اسـتعدادهاى   رفع موانع و ايجـاد مقتضـيات بـراى آن   �: تربيت يعنىديگر،  يدر بيان

   2.�دانسان در جهت كمال مطلق شكوفا شو
در بيان  �تزكيه�اصيل ه از استفاده از واژ جداشده و  ه به موارد بيانتوجبه هر ترتيب، با 

در علوم تربيتى، معنـاى تربيـت و تزكيـه     ه كاربردبه دليل غلب �تربيت�شهير ه قرآن يا واژ
براى رسيدن به يك هدف بيان شده است و دانشمندان علوم تربيتى براى تبيين تربيت در 

  .اندم، از اصل تزكيه هم بهره گرفتهاسال
سازى انسان مسلمان براى زنـدگى  علم آمادهرا  �تربيت اسالمى�توان بدين ترتيب، مي

آمـاده كـردن كامـل انسـان و تربيـت بهداشـتى،       با اين توضيح كـه   دانست؛دنيا و آخرت 
مراحـل  ه مـ ، اجتماعى، ارادى و نـوآورى او در ه عقالنى، علمى، عقيدتى، ايمانى، اخالقى

و  3گيـرد مـي ى تربيتى اسالم، صـورت  هاهها و شيوها و روشرشد، در پرتو مبانى و ارزش
  .شودهاي اسالمي تربيت ميبدين شكل انساني مبتني بر ارزش

  ياسالم فرهنگ در تربيت ابعاد و اهداف) ب

ت به معناى تهذيب نفس و تعديل تمـايال  ،اديان الهى، تعليم و تربيت بشر اصلي هدف 
، افكار و رو ديناست؛ از اينترين سطح كمال يعال تاو باال بردن روح و عقل بشر  ،زيغراو 

                                                 
 14. ص ،تيترب و ميتعل و اسالم. 1

 24. ص ،اسالمى تيترب در رىيس ،تهرانى دلشاد مصطفى. 2

 و فريمتق غالمرضا: ترجمه ،ياسالم تيترب و ميتعل در پردازىهينظر سوى به گامى ملكاوى، فتحى حسن. 3
 73. ص ،يطوس اسداهللا
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 .سازدميه عوالم روحى و معنوى متوجانسان را  ،عقول و احساس مردم را راهبرى كرده

جسم كاربرد است و  ناپذيرزوال موجودى ،فهماند كه بشرميمعتقدند دين به انسان  علما
 ت وموقـ ى، آن هـم بـه طـور    مـاد هـاى  تفعاليه منظور تجليات ظاهرى و فقط ب ،و بدن

 هستند و براى كه روحانى و عقالنى دارد ترى نيزهاى لطيفا انسان، نيازام؛ استموسمى 
  .و راهبرى آنان نيازمند است انبيابه  ،هاآنرشد 

ه از شـود و همـوار  ميبيش از هر چيز موجب بهجت انسان  ،عقلى و روحى هايموضوع
مربى  وجوددر گرو  نشاط،اين  به دست آوردن .كندمياين موارد، احساس نشاط و رضايت 

  .كندمتربيان خود را تربيت  ،يافته در مكتب الهى است كه با برنامه صحيح تربيتىتربيت
بند خواهد بشر را معتقد به اصول و پايمياى است كه دين، نيرومندترين عامل و انگيزه

ن، داراى وجدانى زنده و درونى متديپس هدف دين، تربيت افراد . كندن تربيت به موازين آ
  1 .هستند اولياو  انبياهمان  ،هاآنمربيان  است كه بيدار و اثرپذير

اهـداف   ،نظـران علـوم تربيتـى   صـاحب  اسـالم،  در دينتربيت ه ه به ابعاد گستردتوجبا  
بـه  مـوارد  همه  ،در نهايت كه 2اندكرده مختلف براى تربيت بيان هايديدگاهبسيارى را از 
هـاى  هدف ه آغازه برخى، نقطاينك به توجه بااما ؛ شوندتكامل انسان ختم ميهدف نهايى 

هايى است كـه ايـن   ات و ويژگيه مشخصدانند، سخن دربارتربيتى را فرهنگ اسالمى مي
اين فرهنگ دسـت  توان به ميكه چگونه سازد و اينميها جدا فرهنگ را از ديگر فرهنگ

هـاى  در ايـن بعـد، هـدف    ،هاى اصيل فرهنگى اسـالم و با شناخت كامل از ويژگي يافت
  تربيتى را تبيين كرد؟

 توجه به با خدا جز عدل و احسان، تكليفي بر مردم قرار نداده است؛فرهنگ اسالمى،  در
  :بر اساس نوع روابط انسان تعيين كردهاى تربيتى را توان هدفمياين نكته 

معرفت خدا، ايمان به : فرهنگ اسالمى در زمينه ارتباط انسان با خدااهداف تربيتى در  -

                                                 
 33. ص ت،يترب و ميتعل و اسالم .1

ـ ح جعفـرى،  محمـدتقى  ؛73ص ،اسـالمى  تيترب در رىيس : رك مختلف، ينظرها با ىياآشن يبرا .2  اتي

 پـرورش  و آمـوزش  وزارت يپژوهشـ  ماهنامـه  ،»تيترب اهداف« رهادى،يم دمهدىيس ؛103ص ،معقول
 53. ص ،اسالمى تيترب به دوباره نگاهى ؛22ص ،)تيترب(
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بينى و احاطـه بـر رونـد    از طريق روشن تقوا آرامش،خدا و اطاعت از حضرت حق و كسب 
در جهـت   عبـادت  عصـيان، حركت زندگى و موفقيت در برابر مشكالت و حفـظ نفـس از   

يابى به عدالت اجتماعى و كسـب مقـام   دست ،رگزارىشك گناه،تقويت اطاعت و دورى از 
  .لتوكتسليم و  رضا و

 در دو بعـد ايـن اهـداف را    :ارتباط با خودزمينه  اهداف تربيتى در فرهنگ اسالمى در -
ابعـاد   ،بحـث مـا  ه حيطـ  .ابعاد مختص انسانى و ابعاد مختص حيوانى توان مطرح كرد؛ مي

  :دشوميدر سه هدف طرح  و است يمختص انسان
هاى آن، فراگيرى علـوم و معـارف، تعـالى    شامل پرورش عقل و روش: شناختىاهداف 

  .استاى براى خداشناسى مقدمهكه و خودشناسى  ،انديشه
ى، يخـداجو  حـس ى، يجـو تحقيقـ  حسپرورش ايمان در قالب پرورش  :گرايشى اهداف
  .ىيجوگرايش به جاودانگى و كمال ،ىيجوفضيلت

  .شودرا شامل مي در نهايت تزكيه و خودسازى فرد ،يت ارادهو اهدافى كه در جهت تقو
رعايت حقوق افراد  :ارتباط انسان با انسان زمينه اهداف تربيتى در فرهنگ اسالمى در -

  .اتحاد و برادرى حسيابى به عدالت اجتماعى و دست ،ارتباط سالم با آنان و
تفكـر و دقـت در   : ن بـا طبيعـت  اهداف تربيتى در فرهنگ اسالمى در زمينه ارتبـاط انسـا   - 

  1.ها در جهت كمال و اصالح خودبردارى صحيح از آنآفرينش و شناخت آيات الهى و بهره
به مقامى است كه انسان  رسيدن، آفرينشكه هدف به آن توجه با در بحث ابعاد تربيت،

 يكديگر قـرار دهد، بشر نيز بايد بهترين ابعاد وجود خويش را در خدمت به  را به خدا پيوند
ايـن ابعـاد اساسـى    . مسير الى اهللا به كار گيرددر را  هاآنو محصول خدمات متقابل  دهد

بـه   رسـيدن  وجود انسان را بايد از ديدگاه الهى شناسايى كنيم تا ما را به هدف مطلق كـه 
  .رضاى الهى است، نزديك كند

انسان از سـه بعـد    ا،علمنظر  بر اساسسوره سجده و  10تا  7با توجه به مضمون آيات 

                                                 
 ،اسالم دگاهيد از تيترب اهداف انشگاه،د و حوزه يهمكار دفتر ؛30ص ،مغرب ديخورش ،يميحك محمد. 1

 .كتاب كل خالصه
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اين ابعـاد   ،حكيم است خداوندجا كه شكل گرفته و از آن) روح و نفس(قلب  عقل وجسم، 
در نظر هر سه بعد را  ديباتربيت در بنابراين  .استنيافريده  دليلى انسان را بىهاهو خواست

  1.دادپرورش  ،يكديگربا  هماهنگرا  هاآنو  گرفت
گيرد، الزم ميعنوان ابزارى كه در خدمت عقل و روح قرار به  ،تربيت جسم و تقويت آن

ى مهم در جهـت  يبعدى است كه راهبر انسان در بندگى خدا و نيرو نيزتربيت عقل . است
، بـه كمـك وحـى و معيارهـاى الهـى      آنهاى محدوديت و 2استبه سعادت الهى  رسيدن

بـراى هـدايت و تربيـت     ،عقـل  و اوليـا و  اوصياخداوند از دو ابزار . شودميجبران و ترميم 
  3.گيردميانسان بهره 

. سوره سـجده، نفخـه الهـى اسـت     9اما در باب تربيت روح، مهم آن است كه روح طبق آيه 
بنابراين روح را بايد از طريق تربيت الهى، از اسارت و قيد و بنـد تمـايالت آزاد كـرد تـا خـدا را      

. اصلى پيامبران در تعليم و تربيـت بـوده اسـت    در كنار پرورش ابعاد ديگر، اين بعد، هدف. ببيند
تمام رهنمودهاى اديان، براى رشد ايمان و تنظيم ضوابط رفتارى و راه و رسم مردم با يكـديگر  

ها با خداست و به همين دليـل، پـرورش و تقويـت ايـن بعـد كـه مركـز و كـانون         و رابطه آن
  .باشد، ارزشمند استاپذير ميى نامحدود و فنانيدهد و نيروشخصيت انسان را تشكيل مي

در تمـامى ابعـاد    ،ن روح و خداوندمياناپذيرى پيوستگى خلل بايد معتقدند علما از اين رو
در قلب انسان، آرامـش و سـكون دائمـى ايجـاد شـود و قلـب بـا         تازندگى برقرار ساخت 
  .فرد و جامعه را به راه مستقيم هدايت كند ارتباطش با خدا، روح

د مختلف وجود انسان بـه عنـوان گـذرگاه و معبـرى در سـير بـه سـوى        پس تربيت ابعا
در برداشتن تمـام   دليلبه  ،بسيار مطلوب است و جامعيت تربيت الهى ،خوديابى و خدايابى

تربيت، مطابق با فطرت و  نوع به اثبات رسيده و اين ،از جسم، روح و عقل اعم وجودابعاد 
  4.كى بر تزكيه و يقين استمت

                                                 
 37. ص ،تيترب و ميتعل و اسالم ؛180و  40ص ،اسالم در تيترب و ميتعل ،يمطهر يمرتض .1

 38.  ص همان، ؛183و 181 ص همان، .2

 237. ص ،تيترب و ميتعل فلسفه و اصول ،يعتمداريشر يعل. 3

 38. ص ،تيترب و ميتعل و اسالم ؛89و 88 ص ،اسالم در تيترب و ميتعل. 4
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   اسالمى فرهنگ در تربيت ىهاشيوه) ج

هـاي مربـي   هاي تربيتي و ويژگيها و روشهاي تربيت، پرداختن به راهدر توضيح شيوه
  .رسدهاست، الزم به نظر ميترين ركن در اجراي روشكه مهم

ايجاد انسان، هستى و زندگى  دربارهدين  كه يبا توجه به نگرش درست :هاها و روشراه
راه و هدف و برنامه زندگى دنيـوى و اخـروى خـويش را از مربيـان     ، انسان مؤمن، كندمي

در مسير انجام  آزادانهگيرد و با ميل و رغبت و مي هاآن ياوصياو  انبياخداوند،  يعني خود،
  .كند و به آينده اميدوار استميوظيفه حركت 

يان باشد؛ مربه برنام ءهاى مهم نفسانى است كه پرورش آن بايد جزايمان، يكى از ارزش
 رودشـمار مـي  به ى مهم تربيتىهاهيكى از شيو، پرورش ايمان و استفاده از آن ،به تعبيرى

 رب، از جانـب  ،در جايگاه مربيـان بشـر   اولياو  انبياوجود  .از آن بهره گيرند بايد انمربيكه 
  1.پرورش اين امر مهم بوده است به منظوردقيقاً 

در تعليم و تربيت، پرورش و تقويت عقل اسـت؛   هاهيكى از بهترين را نيز در مورد عقل
د بـه  تقيـ ز و تمايالت و دعوت بـه كارهـاى نيـك و    يغراچرا كه عقل در كنترل و تعديل 
 نادانيمعلول  ، بيشترمشكالت اخالقى و اجتماعى انسان. مكارم اخالق، نقش بزرگى دارد

طبق  گيرد ومياختيار  زمام نفس را در ،اگر عقل نيرومند باشد. و ضعف نيروى عقل است
  .سعادتمند خواهد شد فرد، كند وميآن را اداره  ،مصالح واقعى

ى تربيتى خود قرار دهند هاهبرنام ءبنابراين مربيان الهى وظيفه دارند پرورش عقل را جز
است كه  دليلبه همين . و از اين طريق، متربى را در صراط مستقيم انسانيت هدايت كنند

  2.خاص دارد ، توجهپرورش آنبه عقل و  اسالم
ى اصلى تربيت در فرهنگ اسالمى، دو راه تربيـت ايمـانى و   هاهپس در يك كالم، شيو

خود، در تربيـت انسـان الهـى نقـش      3خاصهاى يك با روش كه هر است يعقالنتربيت 

                                                 
 37. ص ،2ج ،تيترب و ميتعل فلسفه .1

 38. ص همان، .2

): 2( بقـره  :ك.ر تـى، يترب هاىبحث و اتيروا و اتيآ اساس بر عقالنى تيترب هاىروش با ىيآشنا يبرا .3
 هيتنب فراس،ابى ابن ؛20ح ،10ص ،1ج الكافى، ،ينيكل ؛100هيآ): 10( ونسي ؛22 هيآ): 8( انفال ؛17 هيآ

� 
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  .كنندمي ايفاكليدى 
اسـالمي  مربي، يك ركن اصلي در شيوه تربيتـي   :هاى مربى در فرهنگ اسالمىويژگى

  :اند ازها عبارتترين آنهايي براي او ذكر شده است و مهماست كه ويژگي
  .را در بر داردر تفكل و تعقـ داشتن علم و حكمت عالى و كافى؛ علمى كه مبانى اصلى 

انسانى تكامـل  ...ى جسمانى، روانى، عقالنى، ايمانى، عاطفى، اجتماعى وهاهـ در عرص
  .يافته باشد

  .باشد داشتهان احساس پدرى و عطوفت و مهربانى ربيمت دربارهـ 
قدرت دفاع از حدود الهى نيز و  ،ى تربيت الهىهاهت و توانايى كامل در اجراى برنامدقـ 

  .را داشته باشد
  .باشد خداوندو مطيع امر  ،ـ خودنگهدار، حافظ دين خود، مخالف هوا و هوس خود

  .باشد آگاه ت و طبيعت متربيانوضعيـ از 
ز آنـان  يغرااستعدادهاى فطرى و  به متناسب با عقل و ظرفيت متربيان سخن بگويد وـ 
  .كنده توج
، آراستگى ظاهر و باطن، هيبت و صبر و بردباري كسب رضاى خدا، اخالص در عمل، ـ

  1.از خصوصيات او باشد ...وقار و
در اين دوران، . تندها، برترين مربيان از نگاه دين، انبيا و اوصيا هسبا توجه به اين ويژگي

                                                                                                                    
� 

 جعفـر  امـام  ثمـرة؛  بـاب  ،58 ص دررالكلـم،  و غررالحكم فيتصن ،يآمد يميتم ؛52ص ،1ج ،الخواطر

 مجلسى، ؛368ص ،1ج ،الفوائد كنز كراجكى، مشاورة؛ باب ،153و 152 ص ،عةيالشر مصباح ،7صادق
 ص ،اسالمى تيترب و ميتعل در پردازىهينظر سوى به گامى ؛198ص و 37ح ،106ص ،1ج ،بحاراألنوار

 سـه  بـر ( مـانى يا تيترب هاىروش با ىيآشنا يبرا . 48- 59 ص ،2ج ،تيترب و ميتعل فلسفه ؛77و 76

ـ نظر سـوى  به گامى :ك.ر ،)اخالقى تيترب و معنوى تيترب دتى،يعق تيترب محور ـ  در پـردازى هي  و ميتعل
 251 ،213 ،158  ،126 - 131 ،94 ص ،اسالم در تيترب و ميتعل ؛83 و 81 و 78 ص ،اسالمى تيترب

 240. ص ،تيترب و ميتعل فلسفه و اصول ؛236-

 ص پـور، يسجاد حسن ترجمه ،الظهور بعد ما خيتار صدر، محمد ديس ؛304و 192 ص بة،يالغ النعمانى،. 1
 44. و 43
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اسـت كـه    4برترين مربي به تعبير عام، منجي موعود و به تعبير شيعي، حضرت مهدي
هاي تربيت ديني در فرهنـگ  مبتني بر اهداف و ابعاد و روش ييهانرسالت او، تربيت انسا

هاي ايشان است كه نشان از ضرورت دليل ما بر اين مطلب، القاب و ويژگي. اسالمي است
   .از جانب حضرت داردتربيت 

 اصـلى  حـق ادعيه و زيارات، بـه چهـار   و كاررفته در روايات ت در الفاظ و صفات بهدقبا 
م معل حقحق پدر بر فرزند، حق آقا و موال بر بنده،  ؛شويمميخودمان آگاه  درباره حضرت،

  :كنيمكه به برخي از موارد آن اشاره مي 1،ترعيبر  امامم، حق متعلبر 
در  2.انـد مانده گل ما خلق شـده شيعيان از باقى كهسرداب مطهر آمده است در دعاى  ـ

�الشفيق الوالد�واژه نيز  7رضا ماماكالم 
 االب�در عبـارتى ديگـر،    و شـود مطـرح مـي   3

�الرحيم
ـ  و أنـا � :نيز آمده است 6پيامبر در حديثي از .به كار رفته است 4  هـذه  أَبـوا  يعل

.�األمة
تـرين  ق و خُلـق نزديـك  از نظر خَل 4حضرت مهدى كه بر اين اساس چنينهم 5

حق پدر بـر   نكته آن است كهحال . انددر جايگاه پدر امت 6،هستند 6خدافرد به رسول
آيـا  است؟  تر از مادر به فرزندمهربان ،فرزند چيست؟ حق مادر بر فرزند چيست كه حضرت

روشـن   است؟روحانى فرزند ت اخالقى و تربياصلى پدر و مادر،  وظيفهغير از آن است كه 
تربيت و هدايت بر ما حق فى شده و معردر جايگاه پدر و مادر ما  4است حضرت مهدى

  .دارد
�الوالة السادة و�تعبير ، در زيارت جامعه ـ

نشان از حق امامت و مولويـت   كه آمده است 7
اقتـدا و  تحـت لـواى هـدايت و تربيـت او و      ديباما مأموريم و  بنابراين .حضرت بر ما دارد

                                                 
 100. و 99 ،97ص ،1ج المكارم، اليمك اصفهانى، موسوى .1

 1013. ص مطهر، سرداب در 4المرا صاحب حضرت ارتيز ،الجنان حيمفات ،يقم عباس .2

 1. ح ،200ص ،1ج ،الكافى .3

 385. ص ،...معروفة اسماء لها يالت ةياألدع بعض... باب ،92ج ،بحاراألنوار. 4

 105. ص ،3ج ،طالبابى آل مناقب آشوب،شهرابن. 5

 1. ح ،286ص ،1ج ،النعمة وتمام نيالد كمال ؛148ح ،309ص ،35ج ،بحاراألنوار. 6

 1061. ص ره،يكب جامعه ارتيز ،الجنان حيمفات .7
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  .اطاعت او به رستگارى برسيم
او بـه   1.هاى حضرت، بـر آن داللـت دارد  صفات و ويژگي؛ چرا كه ممتعلم بر معل حق ـ

  .داردگرى انى و مربىرب حق 6پيامبره روش و سير
Fمنكُم رِاألَمي أُول و الرَّسولَ أَطيعوا و اهللاَ أَطيعوا آمنُوا الَّذينَ أَيها ياG آيه اساس بر ـ

 طبق و 2
   .است 4مهدى حضرت براى رعيت بر امامت حق 3،روايات

  :كننده حقّ هدايت و تربيت اوستافزون بر اين، القاب حضرت، تأييد
   4.اند؛ يعنى پدر بندگان صالح و پدر بندگان خدااهللا لقب دادهعبدصالح و ابواو را ابا

هاى حق راه همهه حقيقت، هدايت يافته و اند؛ يعنى كسى كه خود باو را هادى خوانده 
براى او آشكار شده و به مقاصد رسيده و مستعد هـدايت كـردن ديگـران شـده      ،و حقيقت

  .است
كس را به هر راهى كه دانـد  هر مقامى كه در هدايت خلق برآيد و  خواندند؛او را مهدى 

  .و تواند، به حسب استعداد آن فرد، به مقصد الهى برساند
مهدى  4مهدى�: ستا فرموده ،4مقام مهدى بارهدر يسؤال در پاسخ7قامام صاد

   5.�كندمياند، هدايت كه مردم را به امرى كه از آن گمراه شدهناميده شده است؛ براى اين
  : خداوند به پيامبرش فرمود ،در شب معراج

ى دشمنان قائم شما، زمين خود را با تسبيح و تهليل آباد كنم و آن را از پليده به وسيل

                                                 
 ،يالنعمان ؛385ص ،92ج و 21ص ،90ج و 34ح ،150ص ،24ج و14 ح ،115ص ،51ج ،بحاراألنوار. 1

 الـزام  ،يحائر يزدي يعل ؛317ص ،الظاهرة اتياآل ليتأو استرآبادى، نىيحس  ؛13باب ،213ص ،بةيالغ

ـ  ؛75 و 74 ص ،1ج ،الغائـب  الحجـة  اثبـات  فـى  الناصـب   و 1ح ،201ص و1ح ،198ص ،1ج ،افىالك
 ،7ج ،)7يعسـكر  حسـن  امام به منسوب(7عسكرى امام ريتفس ؛)العلم يف الراسخون( 2ح ،213ص
 .680ص ،2 ج ،النعمة تمام و نيالد كمال صدوق، ؛468ص ،2 ج ،الغمة كشف ،ياربل ؛340ص

 .59هيآ): 4(نساء .2

 468. ص ،2 ج ،الغمة كشف. 3

 فى المختصر القول ،يثميه حجرابن ؛257ص ،المختارة الفصول د،يمف خيش ؛300 ص ،53 ج ،بحاراألنوار. 4

 44. ص ،المنتظر المهدى عالمات

 461. ص ،الهدى باعالم الورى اعالم ،يطبرس. 5
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و تعاليم خود را بلنـد گـردانم و بـا     ،دينان را پستو با ظهور او سخنان بى پاك سازم
او را در اجراى فرمان من و آشـكار كـردن    ،رسانم تا فرشتگانبنيروى فرشتگانم مدد 

   1.بندگان من استه كننداو ولى من و هدايت ،و به راستى دهنددين من يارى 

و  انبيـا و القاب حضرت و صفات ايشـان، از جانـب خـدا و     روشن است كه بيشتر اسامى
ها و به كار بردن صـفات از جانـب مـا نيسـت؛     گذارىمثل نام ،آنان يگذارست و ناماوصيا

ها نام آنى نباشد، او را با متجلدر شخص  ياسم و صفت تا معناى ،بلكه خداوند و خلفايش
 4ها، صـفات و القـاب حضـرت مهـدى    ت در نامدقبا  بنابراين. نخواهند خواند اوصافو 

به آن پـرداختيم، در   پيش از اين ى در فرهنگ اسالمى كهمربهاى ويژگي ،شودميروشن 
در  اسـت و جـامع صـفات و خصوصـيات يـك مربـى       ،ىكلو به طور است گر ايشان جلوه

 عبـد أ و النـاس  أسـخى  الناس، أشجع الناس، أحلم الناس، أتقى الناس، أحكم الناس، أعلم�، روايت
�الناس

  .خوانده شده است 2

  مهدويت مفهوم: دوم گفتار 

  آن به اعتقاد و مهدويت) الف

در تعريف اصطالحى ايـن  . مهدويت، مصدر جعلى مهدى و به معناى مهدى بودن است
شيعه معتقد است كـه   .ستا عشرىه اثنااصول مذهب شيع عقايداز جمله : استواژه آمده 

و 7پســر امــام حســن عســكرى ،آن حضــرتيعنــى از فرزنــدان  ،، فــاطمى4مهــدى
   3.است 6دوازدهمين جانشين پيامبر خاتم

ع تشـي مكتب  ويژهبه ،اساسى جهان اسالم هايبحثاز  ،امروزه مهدويت و اعتقاد به آن
يكـى از اصـول اساسـى     شود،ميآن بحث  دربارهبحث امامت ه مهدويت كه در ادام. است

 ،اين اعتقاد .يابدميت نهوي ،اعتقاد به مهدويتو شيعه، بدون  رودبه شمار ميع تشيمذهب 
و اعتقاد به ظهور و عدالت ،اوبراي ظهور  شامل اعتقاد به وجود امام غائب، اعتقاد به انتظار

                                                 
 3. ح ،66و 65 ص ،51 ج ،بحاراألنوار ؛4ح ،632 ص ،األمالى صدوق، خيش. 1

 19. باب ،213ص ،1 ج ،7الرضا أخبار ونيع صدوق، خيش .2

 711. ص موعودنامه، اى،تونه مجتبى .3
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   1.آن حضرت استگسترى 
، در روايتى از امـام حسـن   آن حضرت و شناخت 4در باب اهميت اعتقاد به امام زمان

كـس   مانـد و هـر  ميت خدا بر خلقش خالى نحج زمين هرگز از� :است آمده7عسكرى
 ،در روايتى ديگـر  2.�ت از دنيا رفته استجاهليبر مرگ  ،بميرد و امام زمان خود را نشناسد

ت واالى    امـر  و ايـن  3ت، به كفر و نفاق و گمراهى تعبير شده اسـت جاهليمرگ  بـر اهميـ
  . دارد اشاره 4، حضرت مهدىزماناعتقاد به مهدويت و شناخت امام  موضوع

و  4مهـدي  حضـرت حضـور  و به مهـدويت، بـاور وجـود    مراد از اعتقاد بدين ترتيب، 
 و واسطه فيوضات الهـى و راه  االطاعةواجبكه ايشان را  شناخت ايشان است؛ بدين گونه

 ،و سفارشات ايشان و ديگر بزرگـان ديـن   هاهبدانيم و با توجه به برنام معرفةاهللارسيدن به 
  .بيت فردى و اجتماعى خود بر اساس مبانى اسالم كوشا باشيمهدايت و تر راهدر 

، اسـت االصـول عقايـد   كه اصل توحيدپس از عقيده به  ع،تشيدر معارف عقيدتى مكتب 
كـه كمـال   ــ   خويشى و مقصد نهايىِ خلقت باعظمت يغاآدميان براى رسيدن به هدف 

 ربـاني و هدايت  الهيت ، نيازمند حكمـ   ابعاد حيات دنيوى و اخروى استه حقيقى در هم
برانگيختن پيامبران و فرسـتادن  اين نياز مردم را خداوند از لطف و كرامت خود، با . هستند

  .استكتاب پاسخ داده 
 بشـر اين نيـاز    6پيروان مكتب امامت معتقدند كه پس از رحلت پيامبر ،در اين راستا

 ايشانانگيخت، در نبود ميرا بر انبياشود؛ پس خداى رحمان به همان دليل كه ميمنتفى ن
از هـدايت   چنانهمگزيند تا راه آنان را پى گيرند و مردمان، ميرا بر اوصيااز ميان نيكان، 

   4.خدا و تربيت آسمانى او بهره گيرند
بـه   ،ت نبـوى سـن ع با الهام از كتاب الهى و به اسـتناد  تشيدر راستاى اين اعتقاد، مكتب 

خدايند، به عنوان جانشينان منصوب آن حضرت  سولكه از اصحاب ر عصومدوازده وصى م

                                                 
 499. و 498 ص ،عشر الثانى االمام من المعجزات و بالنصوص الهداة اثبات عاملى، حرّ خيش .1

 21475. ح ،246 ص ،16 ج ،عةيالش وسائل ، عاملى حرّ خيش .2

 3. ح ،377 ص ،1 ج ،الكافى .3

 580. و 557 ،531ص ،1ج ،يكرم وادمحمدج: ترجمه ،نيالمدرست معالم عسكرى، دمرتضىيس .4
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دوازدهه از ديد شيعه، آخرين فرد از اين ائم 4امام مهدى. تا روز قيامت ايمان آورده است
توانمند ربانى، براى تحقق اهداف عالى حيات دنيوى انسان و اجراى ه گانه است كه به اراد

تا در زمـان مناسـب بـه پـا خيـزد و       تشده اسى پيامبران ذخيره هاهها و برنامكامل طرح
ت، قيام سنچون منابع اعتقادى اهل ع نيز، همتشيدر متون . جهانى را بنا نهد عدلحكومت 

  1.شودميناگسستنى پايانى جهان شناخته ه حتمى و مقدمه نشان 4مهدى
 درسـنت بـه مهـدويت،    اهـل  نداشـتن  اعتقاد درباره هاعاها و پافشارىادخالف برخى بر

و مسلمانان آن فرقـه   كه اكثر عالمان سنى وجود دارديى هاهنشان هاعقيدتى سنى فرهنگ
2.به شمار آورد هاآنفرهنگ عقيدتى ء توان آن را جزميو  دارند عقيده مهدويتهم، به 

  

 ؛نـدارد  اختصـاص  به دين اسالم اوعتقاد به آمدن منجى و ظهور ا البته گفتني است كه
روزى جهـان،   كـه  معتقدنـد  همه اديـان  پيروان و خوردم ميبه چشبلكه در تمامى اديان 

عدالتى و جهان را از بىكند ميظهور  قدرتمنديشود و منجى ميسراسر ظلم و بيدادگرى 
اين نويد در و  در انتظار چنين موعودى هستند ،همه بزرگان ملل و اديان .نجات خواهد داد

 ى درحتـ زند، جاماسب، تورات و انجيل و چون زند و پا ،ماندههاى آسمانى باقىكتابه هم
   3.ها هم آمده استىيبوداس براهنه و مقدهاى كتاب

                                                 
 455. ص ،يالهد باعالم الورى اعالم .1

 محمـد احمـدبن  حجرابن گفتار ؛)59ص ،7ج( ،البالغهنهج شرح در) 7 قرن( ديالحدابى ابن انيب: جمله از. 2

بنلىع نيعالءالد نظر ؛)مقدمه( المنتظر، المهدى عالمات فى المختصر القول در) 10 قرن( الشافعى ثمىياله
ـ د از تيمهـدو  اصالت  در سنتاهل بزرگ مفتى چهار فتاواى و الهندى المتقى حسام  ،تسـنن  اهـل  دگاهي

 عربـى  نيالدىيمح محمد كالم ؛)كتاب متن آخر صفحه ،السنة اهل عند يالمهد االمام مانى،يا هيفق مهدى(
ـ الملك و ةيالمالك االسرار معرفة يف ةيالمك الفتوحات در) 7 قرن( الحاتمى  ؛)366بـاب  ،319ص ،3ج( ،ةي

 ؛86-90 ص ،4 ج ،السـنن  ،يالسجسـتان  ابـوداود  :در »الساعة اشراط« ليذ تيمهدو مباحث و اتيروا
 من المعجزات و بالنصوص الهداة اثبات در سنتاهل مصنفات با ييآشنا اي ؛99ص ،4 ج ،السنن الترمذى،

 رساله از سنتاهل و عهيش ديد از تيهدوم به اعتقاد قسمت در(622. - 619ص ،3 ج ،عشر الثانى االمام

 بهره »سنت اهل و هيامام دگاهيد از سنت و كتاب در تيمهدو« عنوان با نسبتاجرى نيغالمحس دكتراى

 ). است شده مراجعه زين آن اول منابع به كه شده گرفته

 .69-75 ص ،جهان دادگستر ،ينيام ميابراه .3
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چه در اسم و ظاهر آن اخـتالف  گراعمومى و مشترك است؛ اي هعقيد ،منجىاعتقاد به 
الزمان و انتظار ظهـور مصـلح كـل،    ى آخرهاهيعنى اعتقاد به دور ؛�فتوريسم�اصوالً  .است

 ،ت و دين اسالممسيحيت، زرتشتى، هندو، يهوديهاى آسمانى در كيشاى است كه عقيده
   1.به عنوان يك اصل مهم پذيرفته شده است

  آن آثار و مهدويت به اعتقاد) ب

آن در تاريخ انديشه اسالمى، فراتر از هر نوع تفسير و قرائت ه به انديشه مهدويت و عقيد
نديشـمندان اسـالمى و مؤمنـان، آن را    گردد كه امياعتقادى و كالمى تلقى  ياصل از آن،

جزئى از اعتقادات دينـى فـرد   باور گاه كه يك آن. دانندى دينى خود ميهاهجزئى از انديش
ه، افكار و روال زندگى انسان خواهد داشت و تأثيرپذيرى فرد روحيى در خاصباشد، جايگاه 

كى بر باور دينى مت وع،موضدر حالى كه اگر اعتقاد به يك  بود؛ژرف و عميق خواهد  از آن،
بـر  اگر انسـان   ،نمونه براي. چون تأثير اعتقادات دينى نخواهد بودهم آن بخشىاثر نباشد،
بـه بـاورى برسـد و سـپس در گـذر زمـان يـا         خودانديشه يا شرايط اجتماعى  نوع اساس

غيير فكر ، از تايجاد شودتزلزل  شدر باور ،اى نوبا حوادث روزگار يا بر اثر انديشه رويارويي
در حـالى كـه تغييـر در     د؛احساس اضـطراب و نـاامنى نخواهـد كـر     چندان خوده و انديش

، انسـان اعتقادى در روح و افكارِ  ياجزاپذير نيست و وجود اعتقادات دينى به راحتى امكان
به ويـژه اگـر    برگردد؛تواند از آن ميبه راحتى ن ويبخش است كه گذار و جهتاثرآن قدر 

   2.چون مهدويت از عناصر اصلى و بنيادين اعتقادى باشدهم ،دينىآن اعتقاد 
مبتنـى بـر فرهنـگ     دينـى ى اعتقـادى ـ   هاهمنظور از تأثيرات اعتقاد به مهدويت، آموز

 و ظهـور و انتظـار، توانـايى   عصـر  غيبـت،  عصر از غيبت،  پيشمهدوى است كه در عصر 
ى متفاوت انسـانى و اجتمـاعى را   هاههاى راهبردى در حوزراه حله قابليت بيان نظر و ارائ

فـردى و  ه تـوان بـر اسـاس آن، در عرصـ    مياى كه به گونه ست؛دارا چنانهمدارا بوده و 
ر و نظام فكرى مسلمانان، آن را شاخص انسجامتفكپردازى كرد؛ يعنى در اجتماعى نظريه

                                                 
 45. ص ،يباورموعود و موعودشناسى قلمرو در كاوشى وس،ققن انتظار در ب،يحب هاشم ثامر ديس .1
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الگوهـاى فكـرى   ه و ارائ اظهارنظرهادهنده قرار داد تا بتواند در بسيارى از بخش و سامان
   1.و مسلمانان را به صحت عمل سوق دهد باشد حضور داشته

شود كه اين عقيـده بـه   ميزمانى بارور  ،البته روشن است كه تأثيرات اعتقاد به مهدويت
علمـى و   داليل رو مقتضى است با اين از. طور صحيح و با تبيين جامع، شكل گرفته باشد

 ،، صفات خدا، رسالت پيامبران و انديشه پيرامون واليتخداهاي آفريدهدر  رعقالنى و تفك
اى بـه گونـه   نمود؛مهدويت و بررسى آن از ديدگاه اسالمى، باور جوانان را تقويت  ويژهبه 

مـي كنند و به هـر سـو    هى خدا را در علوم و هستى مشاهدهاهچيز، نشان كه در رأس هر
و بفهمنـد كـه در    بيابنـد وجود خالق اعلـى  دارى، نوآورى و نظم بر نگرند داليلى بر هدف

از هـدايت   ،براى رساندن انسان به كرامـت و تكامـل مطلـوب انسـانى     ،كالن الهىه برنام
هدايت تشريعى بهره گرفته شده و در راستاى تحقق اين امر، به دليـل اهميـت    تكوينى و

گـذارى  سرمايه ى آثار آنتجلنقش آن، از ابتدا بر روى اين باور و  كليدى بحث مهدويت و
  .شده است

ى تربيتـى بـراى   هاهترين شيوق تبيين صحيح عقايد، مهمتحق براي هر چند الزم است
ى جزئى و هاهرا اجرا كرد؛ ولي اين مهم و پرداختن بهپذيرش عقايد اسالمى را شناخت و 

در رسالت اين تحقيق نيست؛ بلكه مسئله اصلي اين نگاشته آن  عقيدهكلى تبيين و تثبيت 
، شـد  گرفت و مهدويت، جزء اعتقاد راسخ انسانشكل  اگر باور درست :بيان كنيماست كه 

  ؟ى براى او به ارمغان خواهد داشتتربيت چه آثار

  تربيت و مهدويت: سوم گفتار

ها نيـز بررسـي   پس از شناخت تربيت اسالمي و عقيده به مهدويت، الزم است رابطه آن
  .واهد شدشود كه اين هدف در دو محور محقق خ

  الهى تربيتى كالن برنامه و مهدويت) الف

اعطـاى دو   سوره ذاريات، غرض الهى از آفـرينش بشـر و   56طبق كالم خداوند در آيه 
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 بـراي رو خداونـد   ايـن  از. اسـت وى  دنيرسنيروى عقل و اختيار به او، تربيت و به كمال 
از طريق هدايت  ،تا به حالتحقق اين هدف، برنامه كالن تربيتى خود را از ابتداى آفرينش 

ها و مجاهـدت فـراوان   با وجود تالشهر چند . است كردهتكوينى و هدايت تشريعى اجرا 
ولى تالش آنان  ،در عصر خودشان به نتيجه نرسيد هاآن، تكاپوى خالصانه اولياپيامبران و 

ذخيره شـده   موعودپيوسته و براى روز همبهه براى آخرين حلقه تربيتى الهى از اين زنجير
س و مقـد هـاى  انـد و در كتـاب  از ابتدا مبلغ روز موعود بوده هاآنكه خود است؛ ضمن آن

  .بشارت آمدن منجى و روز موعود آمده است ،قرآن كريم
اى است كه به دنبال به گونه ،احى برنامه كالن تربيتى الهى و سير آنطر ،به هر ترتيب

عنـي  ي ،تـرين نتيجـه  آخرين و بزرگ ،پس از آن خود شرايط ظهور را فراهم خواهد آورد و
محقق خواهد شد كه هدف  4ظهور حضرت مهديظهور منجى موعود و به تعبير شيعي 

ابي بـه ايـن مقصـود    يـ دسـت . اسـت  فاضله همدينسامان و  متعاليى هاانانس تربيت آن،
  :عبارتند ازبه شرايطى است كه  تربيتي، وابسته

محور كه بشر آن را از سوى خداوند دريافت ميل و عدالتاى كاموجود طرح و برنامه .1
  ؛گرددميبشرى ه دارد و قانون فراگير براى جامع

وجود پيشوايانى كه براى اجراى اين طرح و برنامه از ابتداى زندگى بشر تالش كردند  .2
  ند؛كدر روز موعود به طور كامل اجرا  را برنامه و قانون اينى ينهاپيشواى  ،تا در نهايت

ى ينهـا پيشواى  ،وجود شمارى كافى از مؤمنان مخلص كه پيشوايان و به طور اخص .3
  .را در اجراى مطلوب مأموريتش يارى دهند

تحقق غرض خود از آفرينش انسـان،   برايدر شرط نخست، برنامه خداوند آن است كه 
در طـول تـاريخ،    ليـا اوو  انبياقوانينى بنيان گذارده و بشر را به مدد آن و در امتداد كاروان 

اجراى كامل اين برنامه در قالب مكتب اسالم با موفقيت صورت  ،تا سرانجام هدپرورش د
   1.پذيرد
رهبـرى   تـا در مقـام  قـرار داده   4ى نهايى را امام مهـدى پيشواشرط دوم، خداوند  در

                                                 
 .38 و 37 ص ،الظهور بعد ما خيتار .1



 آثار تربيتى اعتقاد به مهدويت 

 

28 

  .اجرا كندكامل را ه قانون و برنام ،نمونه
و بـه   شـوند دينى خود تربيت ه صول و برنامتوانند طبق اميها ته امدر شرط سوم، هم

 ءاو جـز  يهـا نفرماپذيرش پيامبر خاتم و اجراى  چرا كهعنوان ياور موعود مطرح باشند؛ 
  .اصول مسلم اديان گذشته بوده است

 ،كامـل ديـن اسـالم، دسـتورات الهـى     ه تواند بر اساس قانون و برنامـ ميت اسالمى ام
 4ى تربيتى حضرت مهدىهاهو برنام :يتبو اهل  6خدافرمايشات و سنت رسول

در طول غيبت، هم از لحاظ درك مفاهيم و هم از نظر پيروى علمى از آن، تحـت تربيـت   
اى چون امتحان و پااليش روح و مسير طوالنى تربيت را در شرايط ويژه بايدقرار گيرند و 

  .خواهد رسيد در دو ساحت تربيت عقلى و ايمانى به سامان ،اين خودكه روان طى كنند 
از رهگـذر  ) و بـه طـور غيـر مسـتقيم، همـه بشـريت      (امت اسالمى  ،تربيت عقالنىدر 
انديشـى ى دينى و تالش عالمان و متفكران و نائبان خاص و عام حضرت و نازكها هآموز

تا به سطحى از عقالنيت برسند كـه تـوان    شوندميمعارف اسالم تربيت ه هاى آنان دربار
  .كنندكسب را  روز موعودجديد ن درك انديشه و قواني

دشوار ظلم و بيداد  دوران شود كه امت اسالمى،ميگاه حاصل و كامل آن يايمانتربيت  
اى داشـته  چنان اخالص و ايمـان و اراده انحرافات را بگذراند و برگزيدگان صالح امت، آن

انون و برنامه كامل در راستاى اجراى ق ،هاها و زشتيدر برابر كژي هاآنكه واكنش باشند 
  .الهى و به عبارتى ديگر پيروى تام و كامل از فرامين الهى باشد

ينـد، شـمار   فرانسل به نسل استمرار يابد، در طى ايـن   اگر اين تربيت ،به همين ترتيب
و با وجود شرط يك و دو و بـا حاصـل شـدن شـرط      به حد كفايت خواهد رسيدمخلصان 
طبق مراتب خود نرسند نيز اى كه به اين مرحله عده 1.الهى محقق خواهد شده سوم، وعد

  .قرار خواهند گرفت حضرتمستقيم در زمان پس از ظهور، تحت تربيت 
 الهىبا برنامه كلى تربيتى  ،ميزان ارتباط مهدويت و اعتقاد به آن و روز موعود ،جادر اين

 كـه روردگـار  حقيقت آن روز است كه عبوديت و پرستش واقعـى پ در روشن است؛ چرا كه 
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  .ق پيدا خواهد كردتحق است، هدف اصلى آفرينش
ه و تصادفى اسـت و  منتظرروز ظهور نه رويدادى غير ،كه روشن شدچناندر اين صورت 

كالن تربيتى الهـى و  ه برنامو تدريجي بلكه نتيجه طبيعى  پذير؛ت و زوالموقاى نه پديده
  .است هدف مورد نظر خداوند از آفرينش بشر

  تربيتى عرصه در آن از مراد و يتمهدو) ب

اى از مسـائل،  توانايى تفسـير مجموعـه   بايد بنيادينيك اعتقاد  ،طور كه بيان شدهمان
 ،توانايى ارائه راهكارهاى راهبردى را داشته باشدنيز توانايى بهبود وضعيت فرد و جامعه و 

شناسى به ساختن جامعهشناسى و ى تربيتى يارى كند و از منظر انسانهاهانسان را در زمين
  .كندل كمك آايدهانسان 

هـا و  ق، محـدوديت يـ عال، هاهبه خواست كهبينند ميشناسى الزم هاى انسانهمه مكتب
ت، شـكوفايى و كمـال پاسـخ    عـز اهداف انسانى و نيازهاى او مثل آرامش، اميد، رضايت، 

ـ آمثل  دارند؛ شناسانه به مشكالت انسانها، نگاه انسانينيآبرخى از  حتي. دهند ين بـودا  ي
خواهد انسان را از توهمات ذهنى و ترديـدهاى  مي ،هايى چون تمركز و مراقبهكه با روش

از اين روست كه پـرداختن بـه مباحـث دينـي و      1.برساندروحى نجات بخشد و به آرامش 
عقيدتي و توجه به تأثيرات آن در عرصه تربيتي، براي پرداختن به اين نيازها ضرورت مي

  .ابدي
اين است كه بدانيم آيا  ،موضوع مهدويت و طرح آن در عرصه تربيتى از مامراد  بنابراين

توانـد راهكارهـاى   مـي  ،اعتقـادى ـ كالمـى   ه مهدويت و اعتقاد به آن به عنوان يك نظري
  راهبردى براى تربيت انسان و جامعه ارائه دهد؟

راهكـارى بـراى    ، آيامهدويت عبارتى در اعتقادات اسالمى و به طور خاص اعتقاد به به
او وجـود دارد؟ و اگـر پاسـخ مثبـت اسـت،      ه مسائل انسان و رشد و تربيت او و جامعـ  حل

  .كنيمامكان بررسى  حدچگونگى آن را در 
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  تيمهدو به اعتقادي تيتربي هاشاخص: چهارم گفتار

ي كه يكي ديگر از مفاهيم .كرديممهدويت را بررسى  و در قسمت مفاهيم، مفهوم تربيت
در عنوان اين اثر وجود ندارد، ولي افزون بر جايگاه مهم و مـؤثر آن در بحـث عقيـده بـه     

كنـد، مفهـوم   هاي تربيتي اين عقيده نيز نقش بسزايي ايفا ميمهدويت، در تعيين شاخص
  .است �انتظار�

داشت يـك  چشم 1؛چشم به راه بودن آمده است داشت وچشمبه معناى  ،در لغت انتظار 
مراد از انتظـار در   2.مطلوب و چشم به راه يك منجىه رويداد خوب، گشايش آيند ل وتحو

اين تحقيق، حالتى است كه از تركيـب ايمـان و اعتقـاد بـه مبـانى ديـن و واليـت امـام         
ر از تنفـ  و :بيت، از شوق و عالقه به ظهور و حكومت عدل و همراهى با اهل4زمان

سرچشمه گرفته اسـت و  ) د و تباهى عالمو نقص و فسا 4غيبت امام عصر(وضع موجود 
اجتمـاعى   تـالش ها را در حالت قلبى، انديشه و آمال انسانى، رفتار فردى و انواع دگرگونى

   3.كندميايجاد  انسان
و بـراي آن  تالش كردن  ،در فكر آن بودن ،اصل انتظار، آمادگى براى پذيرش ظهور در

رسـد  س در صورتى به اوج و تكامل مـي خودسازى و اصالح نفه مرحل. اميدوار بودن است
سازى سراسر جهان باشد و تنها به تهـذيب نفـس خـود    كه انسان در انتظار و آرزوى پاك

سـازى نفـس و   دغدغه پـاك  ،در نتيجه كسى كه انتظار حقيقى را شناخته باشد. فكر نكند
كسى كه ؛ اردظهور تفاوت د به انتظار ظهور با اعتقاددر خور توجه است كه  .دارد را جامعه

بر اسـاس  از اين رو  .داردبر اعتقاد، اميد و انتظار درك زمانِ موعود را  افزونمنتظر است، 
   4.ل تربيتى انسان بسيار مهم استتحوه در حيات و مسئلكند و اين ميعمل  اميدانتظار و 

همراه بـا ويژگـي   ،به عنوان عنصر كليدى عقيده به مهدويت نيزانتظار به عبارت ديگر، 
موجب ارتباطى همراه با آگاهى و بيـنش و   ،هاى تربيتى خودشناختى و شاخصهاى روان

                                                 
 294. ص ،لغتنامه دهخدا، اكبر يعل .1

 9. ص ،دهاينبا و ديبا انتظار، ،يسروستان يعيشف ميابراه. 2

 353. ص ،1ج ،تيمهدو و امامت ،يگانيگلپا يصاف اهللالطف .3

 101. ص ،هيمهدو هيصحف ستانى،يس مجتهدى مرتضى ديس. 4
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هـاى  و زمينـه  شـود ميى ديگر و طبيعت هاناخدا، خود، انس دربارهمتكامل  اعمالى پويا و
هـاى روانـى،   بـه بيمـاري   ابـتال كه از ضمن آن سازد؛آرامش و سالمت روان را فراهم مى

 يارتقـا رشـد و  سـاز  هو زمينـ  كنـد مـي  ها جلـوگيرى يا و خستگهها و خمودگيافسردگى
خصوصـيات  بر اين اساس،  .استهاى فردى و اجتماعى هاى فرد در ايفاى نقشتوانمندي
هـاى شـناختى، عـاطفى، رفتـارى و     ويژگـي  :هاى تربيتى انتظار، در چهار محورو شاخص

در ابعـاد شـناختى،    ود؛ يعنـي شـ مـي روانى فرد  يارتقاساز و زمينه يابدسامان مى 1جنبشى
برد و از ايـن جهـت بـر سـالمت     يهاى وى را باال متوانمندي ،جنبشىو  رفتارىعاطفى، 

است سرشت ق به يك معصوم پاكمتعل ،گذارد؛ به خصوص كه اين انتظارتأثير مى او روان
   2.آورد ظهور اوستره ،كه فراگيرى رحمت و عدالت در جهان

انتظار به عنوان ركن سازنده مهدويت و نسخه جامع تربيتـى  روشن شد كه  ن ترتيبيبد
 �آثار تربيتى اعتقاد بـه مهـدويت  �اثر، جا كه موضوع اين از آن است ودر اين بحث مطرح 

بـه   موضوعاين هاى تربيتى را در اين آثار، شاخص ييبراى ارزيابى و شناسا بايدمي ،است
شده در شاخص تربيتي انتظار، با مطالعه  هرو، بر اساس محورهاي اشاراز اين. دست آوريم

هاى آن شناسايى شد؛ سپس بـا  در منابع روايى و عقيدتى، اركان مباحث مهدويت و آموزه
غور در منابع تربيتى و بررسى اركان و آثار تربيتى و در ادامـه، تطبيـق آن بـا مهـدويت و     

اى تربيتـى عقيـده بـه    هـ تنظيم ساختار آثار تربيتى در موضوع عقيده به مهدويت، شاخص
مهدويت شكل گرفت و با توجه به نقش ويژه انتظار، يكى از اركـان ثابـت در ايـن چهـار     

ها، براى ارزيـابى آثـار تربيتـى    در نتيجه از اين شاخص. معرفي شده است �انتظار�محور، 
اعتقاد به مهدويت در جوامع و بررسى شواهد تاريخى مربوط به عصرهاى پيش از غيبـت،  

 .كنيمصغري و غيبت كبري استفاده ميغيبت 

                                                 
ـ و به خود، مطالعات مجموع به توجه با نگارنده را جنبشى محور .1  فرهنـگ  و اسـالمى  انقـالب  كتـاب  ژهي

 .است افزوده محورها به ،ماندن براى هعيش تالش قرن چهارده و انتظار،

 6. ص ت،يمهدو گفتمان نيچهارم مقاالت خالصه ،»روان بهداشت و انتظار رابطه« ،يجانيآذربا مسعود .2
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  )اميدوارانه نگرش و معرفت انتظار،( شناختى محور) الف

زمـان  ه موعود عادل و حكومـت و جامعـ   درباره معرفت و آگاهى افرادشامل اين محور، 
) ر مثبـت تفكـ (ذهنـى  ه و به تناسب اين معرفت و شناخت، بينش و نگرش اميدوارانست او

عنـوان   بـا  از ايـن محـور،   ؛تأثير آن را در زمان حـال، در نظـر دارد  آينده و ه آنان به جامع
�انتظار، معرفت و نگرش اميدوارانه�

 .شودميياد  1

، ؛ چرا كه هر دوهستند فطري انسانهاى از ويژگى آرزو،اميد و  :تأثير نگرش اميدوارانه
با عقل  ،اميد. ندهاى بشر و نشان سعادت انسان هستنگاه به آينده دارند و نمايانگر خواسته

مثل بيمار كـه اميـد بـه بهبـودى      است؛همراه  پذيرهاى خردمندانه و امكانبشر و خواسته
. داردجوانى  مثل پيرمردى كه آرزوى ندارد؛ا آرزو گاه با عقل هماهنگى دارد و گاه ام دارد،

در  رد؛دانمـي ، ولي به سوي مقصود خود قدم بـر دارد ش رايآرزو به انتظار رسيدن، آرزومند
  .كندرود و تالش مىاميدوار در پى اميد مي حالي كه

اميد، امري خردمندانه است و با افزايش آن، هدف و آرمان كه اموري عقالني است بـه  
  .رونددنبال خواهد آمد و هر دو همگام با هم براي ايجاد انگيزه و عمل در فرد پيش مي

يابد، هدف اجتمـاعى بـا   افزايش عى زمانى كه اميد در يك مبحث اجتمابه عبارت ديگر 
 بايـد  براى رسيدن به آن اميـد و آرمـان اجتمـاعى   و بشر  گردديجهت مآرمان بشرى هم

 براى اولياو  انبياتالش  ،موارده از جمل. مقاومت نشان دهد ،تالش كند و در سختى و رنج
خورشيد را در  اگر�: فرمود  6پيامبر كهچنان است؛ به اميد سعادت آنان هاناانس هدايت

                                                 
 تفكـرات،  مجموعـه  ذهنى، بعد در دوارىيام از منظور. است نىيع و ذهنى بعد دو داراى دوارىيام مفهوم. 1

. است مندبهره آن از خود ذهن طهيح در دوار،يام شخص كه است رفك مثبت عادات و هازهيانگ الت،يتما
 دوار،يام شخص كه است ىيهاواكنش و هاكنش رفتار، اعمال، مجموعه نى،يع بعد در دوارىيام از منظور

 دو داراى ذهنـى،  بخـش  در. دهديم نشان خود از گوناگون مواقع در فعال، و دارجهت مثبت، صورت به
 و خـالق  تفكر مشكالت، با واقعى ييارويرو مثبت، موارد بر ديتأك شامل كه مثبت فكرت. 1: ميهست مؤلفه

 در تفكر و پوچى از زيپره مدت،بلند مدت،كوتاه اهداف وجود شامل هدفمندى. 2 است؛ رىيناپذخستگى
 مدت؛ندبل و مدتكوتاه اهداف براى زىيربرنامه. 1: از اندعبارت نىيع بخش هاىمؤلفه. است ندهيآ مورد

ـ ام و ظهور انتظار نيب رابطه يبررس يدانيم قيتحق ،يمقصود يمهر. (مختلف هاىنهيزم در تالش. 2  و دي
 ).6و 4ص ،يافسردگ
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تالش بـراي سـعادت بشـر دسـت بـر     از  دست راست و ماه را در دست چپ من بگذاريد،
ق ظهـور و تشـكيل حكومـت عـدل و رحمـت      تحقـ ديگر، اميد بشر به نمونه  1.�دارم نمي

   2.استياران حضرت  در زمره و مدينه فاضله و قرار گرفتن 4حضرت مهدى
هـاى تقويـت سـالمت روان،    ، يكى از فرضيهه به كاركردها و آثار خاص مهدويتتوجبا 

 .ه استعنصر مهدويت و عقيده به آن در نظر گرفته شدنگرش اميدوارانه از طريق تقويت 
هـاى تقويـت سـالمت روان، تقويـت     يكى از راه كه روشن گرديد ،يك تحقيق ميدانى در

 چه بيشترهر به منظور تعالى ،اميد و نيكىاز طريق صال به منبع الهى اتعنصر مهدويت و 
   3.است

 تمام هسـتى با  آگاهانه ارتباطى زنده و پويا و متكاملاز ديدگاه اسالمى، انسانى كه خود
هسـتند؛   اوليـا و انبيا  نيز ى سالمهاانسانترين الگوهاى عالى. داراى روان سالم است ،دارد
انسـان  ديگر. ارندترين رابطه را با كل هستى دترين، پوياترين و متكاملخودآگاهانه كهچرا
سـالمت روانـى كـه آن بزرگـواران در     اميـد و  هاى به مالك شانبه ميزان نزديكىنيز  ها

 4.مند هستندسالمت روان بهرهاميد و در نتيجه از  ،اندمشخص كرده خودهاى دينى توصيه
، هاى مهدوىها و آموزهبستن راهكارها، توصيه عقيده به مهدويت و به كار ،با اين توضيح

ى ديگـر و  هـا انسـان ال و كامل با خدا، خود، فعپويا و  اميدوارانه، موجب ارتباطى آگاهانه،
  . شودطبيعت و به عبارتى كل هستى مى

هاي تربيتي اين محور كه براي سنجش آثـار تربيتـي عقيـده بـه     بر اين اساس، شاخص
  :اند ازشود، عبارتمهدويت در نظر گرفته مي

  ؛اعتقاد عملى به توحيد و عدل ،قاد نظرى و در پى آنـ تقويت و استحكام اعت
و  4شـناخت امـام زمـان    نيـز هـاى تربيتـى او و   خدا و برنامه دربارهـ شناخت و معرفت 

  ؛اقدامات ايشان

                                                 
 .143 ص ،9 ج ،بحاراألنوار. 1

 .20-24 ص ،4مهدى راه صدر، رضا ديس .2

 .دهيچك ،روان سالمت در آن نقش و تيمهدو شهياند ،ييمرتضا ميمر. 3

 99. ص همان، .4
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  ؛آنكردن بر اساس زندگى و وظايف او در دنيا و عمل  انسان و دربارهـ بينش صحيح 
  ؛هىخواستيزى و عدالتر و روحيه ظلمتفكـ داشتن 
  ؛هاى دوران غيبتبا مشكالت و سختى رويارويير مثبت و اميدوارانه در تفكـ داشتن 

بـه   ؛مشـكالت آن زمـان   حـل هـاى  يافتن راه برايجوگر وـ داشتن فكرى خالق و جست
  ؛تكرار و يادآورى آن به منظورقرار دادن نماد براى انتظار و اميد عنوان مثال 

عتقاد و اميد به هدايت و تربيت و يارى ايشـان در زمينـه  ا به امام زنده و حاضر، وه توجـ 
   ؛زندگىوى معن علمى وهاى مختلف 

  ؛ه به مصالح و فوايد غيبت در تربيت افرادتوجـ 
ه بـه  توجاز جمله  ،يكبرو  يصغرـ توجه به توصيه و راهكارهاى حضرت در زمان غيبت 

توقيعـات   سـخنان و  ، اطاعـت از نـواب عـام، اسـتفاده از    :پيشينسيره و سنت ائمه 
  ؛ ...وحضرت 

  ؛تكاليف اهداف ور در مورد آينده، تفكـ 
  ؛ق حكومت عدل جهانى و مدينه فاضلهتحقآينده و  دربارهر مثبت تفكـ اميدوارى ذهنى و 

مدت براى رسيدن به مرتبه عالى انسانيت مدت و بلندبخشى به اهداف كوتاهر و نظمتفكـ 
  .و كسب رضايت حضرت

  )شوق و محبت انتظار،( فىعاط محور) ب

و  4ت افراد به موال و مربى كامل زمان، حضرت مهدىمحباين محور، ميزان شوق و 
عنـوان   باكه از آن  گيردميآمده از اين محبت و عاطفه را در نظر  پديدآثار  ،به تناسب آن

  .شودميتعبير  �انتظار، محبت و شوق�
و در  استزى يا كسى است كه مورد انتظار ت به آن چيمحباز جمله آثار انتظار، عشق و 

ـ ايـن   چـه هـر  .رسـد طوالنى شدن اين انتظار، صبر همراه با ياد او الزم به نظر مي ت محب
 بنابراين .گرددميغافل  محبوب خودهاى كمتر از ياد و خواستهانسان منتظر شديدتر باشد، 

لبريـز   4ت مهـدى خـدا، حضـر   چه از محبت خدا و ولى اهل ايمان در زمان غيبت، هر
هاى روحـى و معنـوى   در حقيقت همين مودت و ارتباط. شونددچار غفلت ميباشند، كمتر 

و سلوك انسـان را در راسـتاى اراده حـق     كندمياست كه راه سير به سوى خدا را فراهم 
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و با  شودميهاى اطاعت از او فراهم است كه زمينه 4ت امام زمانمحببا . دهدشكل مي
عـاى  ادت حقيقى نه محبالبته ( گرددميوست كه راه كمال به سوى خدا هموار اطاعت از ا

   1.)تمحب
  : فرمايدمي 7به نقل از امام على 7امام رضا

نيكو باشد،  اسالمو  داراي ايمانرا مالقات كند در حالى كه  خداهر كس دوست دارد 
ر پيشـوايان،  را پيشه خود قرار دهد كه او و ديگـ ـ  4الزمانصاحبـ ر  ت منتظَمحب

مـن   .تقواينـد هـاى  هاى زندگى و امامان هدايت و نشـانه هاى روشن در تاريكىچراغ
از سـوى خـداى    داشـته باشـد،  آنان را دوست بدارد و واليتشان را  كس كهبراى هر 

   2.كنمميتعالى بهشت را ضمانت 

 اامـ ؛ است 4ق به حضرت مهدىمتعلت محبدر انتظار موعود آخرالزمان، شور و طلب 
به حضرت، بدون اميد و اصالح نفـس و   محبتپر اهميت آن است كه اين اشتياق و ه نكت

ت و شوق واقعى به حضرت زمانى است كه منتظر محب ،اصل در .كندميآمادگى معنا پيدا ن
ها و صفات منتظران حقيقى و انجام وظايف و تكاليف خود، عشق و شـور  با كسب ويژگى

اين  .كندى خود ابراز مرببه محبوب و نيز  عمل در و يرت قلببه صوبر زبان،  افزونخود را 
آورد و اطاعـت، عشـق و   ت، شـور اطاعـت مـي   محبطرفه است كه  دوه موضوع يك رابط

معطوف به  ،آثار انتظار نيز كه در بعد عاطفى دهدمي نشانامر و اين  كندميمحبت را زياد 
  .استر بر رذايل و كسب فضايل از طريق صب ،اصالح و تكامل و تعادل اخالقى تربيت،

  :شودهاي تربيتي اين محور، به اين شرح در نظر گرفته ميبدين ترتيب، شاخص
  ؛تمحباز شوق و  ،ـ توجه به حضرت در هر زمان

و مراقبت دائمى و هميشگى بر اعمال و رفتار به جهـت   ،ىمربـ احساس حضور موال و 
  ؛نظارت دائمى ايشان

  نااميدي؛افسردگى و  دوري اززندگى به واسطه اين اعتقاد و ـ داشتن شور و نشاط و سر
  ؛ايشانبه ت حقيقى محب دليلحضرت به  يهانفرماـ اطاعت از 
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  ؛عشق و عالقه به موال و اهداف ايشان دليلبه  ،ايثار گذشتگى وجان ـ از
عالي به دليل عالقه به ايشان و اهداف  ،حاد مردم براى يارى دادن حضرتاتـ وحدت و 

  آن حضرت؛
  ؛ى كامل عالممربـ پيوند روحى و قلبى با امام و 

  ايشان؛ه منتسب به ادعيمنتسب به حضرت و  يهانمكاه و علقه به توجـ 
  .حج از طرف ايشان مثل صدقه و ،اعمالثواب مستحبات و هديه دادن دادن ـ انجام 

  )خودسازى و آمادگى انتظار،( رفتارى محور) ج

ت، ميـزان  حبـ ذهنى و قلب و روح مملـو از م  هبه نگرش اميدواران در اين محور، با توجه
در  براى كسب رضايت مـوال و مربـى   متربىسازى افراد و آمادگى و زمينه اميدوارى عينى
  .كنيمميتعبير  �انتظار، آمادگى و خودسازى�كه از آن به عنوان  شودنظر گرفته مي

متناسب  مسير حركت دربه ست كه انسان را اى اگونهبه ،برانگيز آنانتظار و ويژگى عدل
 هاى نامتناسب و ناسـازگار بـاز  انگيزد و از گرايش به جهتميبا اهداف و عقايد صحيح بر

عامـل   ،به عبارتى انتظار. ستهاآن، تحريك هاانساننقش و اثر حياتى انتظار در . داردمي
مثل ميزبـان   4ظر امام زمان؛ چرا كه منتاستل در درون انسان تحوساز حركت و زمينه

، بـا علـم بـه نظـارت و مراقبـت خـدا و       است منتظر كه پاكيزه و آماده، شاد و چشم به راه
 اي، با كوشش بـر به شمار رفتنحضرت و با هدف منتظر واقعى بودن و از ياران حضرتش 

پاكى درون و تهذيب نفس و ايجاد آمادگى روحى، براى ايجاد ارتباط روحـى و عـاطفى و   
  .استسنخ شدن با امام خود، در انتظار منتظر، شاد و چشم به راه هم

است كـه بـه    كسانيل درونى در رفتار و كردار و اعمال، فكر تحوتهذيب نفس و ايجاد 
صبر و طمأنينه، اميـدوار بـه ظهـور و آمـدن او      انديشند و بال ميآه ايدهامام عادل و جامع

و نزديـك  كه منتظر در فرهنگ مهدوى با قطعـى   اخالق را بايد اصالح كرد؛ چرا. هستند
در امـر  رو،  ايـن  از .دهـد ظهور موعود عادل خود را مـي  احتمالظهور، هر لحظه  دانستن

و با صبر در برابر گناه و هوا و هـوس و   1كندميانگارى نب شدن خود سهلمهذاصالح و 
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  .كوشدميكسب فضايل اخالقى در آمادگى خود 
رفتـه و   دست احياى حقوق از براي ل درون و نفس خويش،تحور ب افزونانسان منتظر 

ى هاانساندهاى انسانى را در قبال خود و تعه؛ چرا كه انتظار، كندتالش مي نيزاقامه عدل 
 در چـرا  :پرسـد مي ، از خوددر اوضاع جامعه مشاهدهبا  منتظر انسان. بخشدميديگر قوت 

خـالف مبـانى تربيتـى و عقلـى عمـل      بـر  ت؟ چرادرگيرى، ناعدالتى و نافهمى اسجامعه، 
  !؟شود مي

اي باشـد  گونهبهآن  شرايطچنين انسان صبور و خواهان عدل كه منتظر روزى است كه 
انديشـد و بـراى آن تـالش    سـازى مـي  كه اقتضاى آفرينش است، به خودسازى و جامعـه 

  .كند مي
طـرح   2و اجتمـاعى  1عد فـردى در دو ب ،آثار تربيتى انتظار در محور رفتارى ،بدين ترتيب

هاي آن بدين شكل سـامان  هاي مختلف، شاخصشود و براي ارزيابي اين آثار در دوره مي
  :ابدي مي

  ؛ب شدن و كسب فضايل اخالقىمهذـ تالش براى 
  ؛ـ صبر در برابر گناه و هوا و هوس

  ؛ـ صبر در برابر برخورد نامطلوب برادران و خواهران دينى
  ي ظلم و ستم، به اميد بهبود شرايط و فرا رسيدن روزگار صلح و راحتى؛ـ صبر در برابر سخت

  موال؛ـ صبر در برابر غيبت امام و 
  ؛ـ تالش عملى براى منتظر واقعى و يار حضرت بودن در زمان ظهور

  ؛نظارت و آگاهى حضرت دليلبه  ،ـ تكاپو و تالش براى اصالح اعمال
  ؛عى براى تعجيل فرجسازى فردى و اجتمامهمقدسازى و ـ زمينه

  ؛ـ عادل بودن در عمل به تكليف و برخورد با ديگران
  ؛عبادى به وسيله ارتباط معنوى با حضرت و احساس حضور دائم ايشان جنبهـ تقويت 
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  ؛و اقامه عدل و كمك به ديگرانرفته دست از ـ تالش براى احياى حقوق 
  ؛ـ امر به معروف و نهى از منكر براى اصالح جامعه

هاى عصر غيبت و دلدارى دادن به ديگر ناپذيرى در برابر امتحانات و دشواريخستگىـ 
  ؛شيعيان

رسـيدن بـه مقـام منتظـر      در راسـتاي نظـر   تحقق اهداف مورد به منظورريزى ـ برنامه
  .حقيقى

  )اصالح و قيام انتظار،( جنبشى محور) د

با ستمكاران و قيام  نكردن و سازش ستم اين محور، ميزان ايستادگى و پايدارى در برابر
 �انتظار، قيام و اصالح�به موقع افراد را براى اصالح جامعه در نظر دارد كه از آن با عنوان 

  .شودميياد 
داند و هميشه با اميد پيـروزى  مي ستمت حاكميرا  4ت اساسى غيبت مهدىعلشيعه 

نـابودى آن  بـراي  و  خود را در برابر حاكميت باطـل  ،خواهىحق بر باطل، با صبر و عدالت
  .بيندميآماده 

گـاه بـه معنـاى خـود    اند و اين انتظار هـيچ امامان شيعه انتظار فرج را واجب اعالم كرده
روزى بـراى  بلكه منظورشان از انتظار، آمادگى دائـم و شـبانه   نيست؛سپارى به قضا و قدر 

يعيان هر يك از شـما شـ  �: فرمايدمي 7امام صادق .است 4جنگيدن در ركاب مهدى
 شـيعه توصـيه شـده   به  1.�چند با يك تير باشدآماده كند، هر، براى قيام قائم] خود را[بايد 
بيعت كند و خـود را بـراى قيـام آمـاده      حضرتبا  ،كه هر روز با خواندن دعاى عهد است
   2.�مرا از شهيدان ركابش قرار بده ...�: گويدميجا كه آن سازد؛

 ايـن . گـرا كـرده اسـت   ايجاد حكومتى عادالنه او را آرمـان انتظار شيعه براى  ،گونهبدين
كـه در طـول تـاريخ غيبـت،      اي؛ به گونهبه شيعه بخشيده اي انقالبي، روحيهگرايىآرمان
اى تاريخى وجود نظريه�: به بياني ديگر ؛گرفته است بر عهده هموارهدارى انقالب را پرچم
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بـر ايـن اسـاس كـه امـام       ...تواند باشدميب انقالفرضيه ساز دارد كه به طور بالقوه زمينه
جهت ايجاد عدالت در  ،م ناپديد شد و در نهايت 893در سال  4دوازدهم، حضرت مهدى

ه شده است كه بين ايـن دو تـاريخ، عـدالت    متوجبه طور اصولى شيعه . شودميدنيا ظاهر 
   1.�واقعى در دنيا وجود ندارد كه به طور بالقوه نظريه انقالبى است

ه عـدالت روحيهاى راه و داشتن دشواري در برابرل صبر و تحماين اساس، شيعيان با  بر
هاى پيكار با حضور در صحنه ،خواهى، با پيروى از رهبران شيعى و حفظ وحدت و همدلى

بـه قيـام   قيام شـده و ه آماد ،خواهى خداجو و عدالتهاانسانهمكارى  بانظرى و عملى و 
عيان دروغـين  دمـ همراهي برخي مـردم بـا    2.اندكردهاقدام انى ساز انقالب جههاى زمينه

رسيدن بـه   براي خواهى بوده كه متأسفانه اين كاذبان،بر اساس همين آرمان نيز مهدويت
  .اندكرده بردارىبهره از آن اهدافشان

ط تسـل همين بس كه دشمنان در جلسات خود آن را مانع  ،انتظار شيعه آثاردر اهميت و 
شيعيان با : گفته استمايكل امجى  آويو،تلكنفرانس  در كهمارند؛ چنانشميان بر مسلمان

  3.كنندميقيامشان را حفظ  4و با اسم امام مهدى كنندميقيام  7نام امام حسين
هاي هايي براي سنجش آثار تربيتي عقيده به مهدويت در دورهدر اين محور نيز شاخص

  :زاند امختلف تعيين شده است كه عبارت
  ؛پذيرىـ داشتن روحيه تعهد و مسئوليت

  ؛گذشتگى براى استقرار عدالت و حكومت حضرتخود ـ ايثار و از
  ؛ـ نپذيرفتن حكومت ظالم و ايستادگى در برابر آن

سازى براى قيام زمينه منظور ل در جامعه و ايجاد عدالت بهتحوـ تالش براى اصالح و 
  ؛و اصالحات حضرت

  بودن؛ ركاب حضرت درطلبى و ـ داشتن روحيه شهادت
از ، حاد براى يارى دادن حضرت يا حكومت اسالمى در زمان غيبتاتـ داشتن وحدت و 
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  .هاى مردمىطريق جنبش
عدل، بـه معنـاى داشـتن     صبر ومشترك دو صفت  تبلور آثار تربيتى، چهار محور هردر 

 از ابعاد تربيتى مكتـب يكى وجود دارد؛ چرا كه خواهى و تعادل روحيه صبر و روحيه عدالت
خاص ه توصي چنينهم .فراوان استدرباره آن  7معصوم، صبر است و توصيه عام اسالم

در  7امـام رضـا  . در كالم آنان آمده و بسيار ستايش شده است نيزالزمان آخربه صبر در 
�چه نيكوست صـبر و انتظـار فـرج   � :فرمايدىمباب صبر در مشكالت عصر غيبت، 

و بـه   1
   2.�عبادت است ،انتظار فرج همراه با صبر� :6امبرفرموده پي

د و آمادگى و عمل به تكليف و تعهاحساس  ،روح اميد و نشاط حفظهدف اصلى انتظار، 
و تالش براى اصـالح خـود و جامعـه اسـت كـه       4ت حقيقى و پيوند روحى با اماممحب
   3.ق اين موارد، بدون صبر امكان نداردتحق

 نيكودپذيرى و رعايت حقوق ديگران و روابط اجتماعى تعهاز سوي ديگر، مفهوم عدل، 
خبـر  پيامبران كه از حقيقت جامعـه و انسـان و سـعادت او بـا    . استاخالق و رعايت كمال 
ت و عدالت امنياحكام الهى در پرتو بهبود روابط انسانى و ه دانستند كه همبودند، خوب مي

ه در جامع. گردديبدين ترتيب آماده م ،مت يافتن احكاه عينييابد و زمينيق متحقاجتماعى 
 ؛دهدتن به تكليف مي ،تامنيبا آسايش و  ؛شوديتربيت م يدرست ، بهعادل است كه انسان

 بـه سـعادت و   ،دشناسـى تعهگذارد و در پرتو چنين رات و حقوق همگان احترام مىمقربه 
  .يابدمعنويت و خدا دست مى

، راهيـابى و نفـوذ عـدالت در روح    محوره عدالتعاز ابعاد مهم و زيربنايى در ساختن جام
در پرتـو   ،خـواهى ى و عـدالت يجـو حق. افراد و برقرارى تعادل اخالقى در ميان مردم است

محـور  كنـد و  نفـوذ مـى  اخالق و برقرارى عدل و تعـادل بـاطنى    اصالح تربيت صحيح و
بـر   افـزون طنى، در زمينه عدالت اخالقى و تربيتى و تعادل بـا . شودگزينش اهل عدل مى

ند كه احاديث تربيتى و اخالقى اهسازى كردهم زمينه :، ائمه4هاى امام زمانهدايت
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 ...و 4ديگران را از خود دانستن 3مهرورزى، 2بينى،خوش 1گويى،شان به راستآنان و توصيه
  .گشا خواهد بودراه

  د به مهدويتشناسى عصر غيبت با آثار تربيتى اعتقاارتباط مباحث سياسى و جامعه

الت اجتماعى صدر اسالم و مقاومت شيعيان در برابر شايد اين نكته در ذهن آيد كه تحو
ـ چـه بـه     گيرى مـدعيان مهـدويت  هاى مردمى، شكلگيرى جنبش، شكلستمگرخلفاى 

شناسـى  در تقسـيمات سياسـى و جامعـه    ـ  ل و چه براى رسيدن به قدرتقصد خير و تحو
الزم در محور جنبشي  ،آن در آثار تربيتى اعتقاد به مهدويتگيرد و طرح مهدوى جاى مى

  .رسدبه نظر نمي
شناسى مهدوى اين است كه قرار گرفتن اين مباحث در تقسيمات سياسى و جامعهپاسخ 

عاها، الگوگيرى اين ها و ادگيرى اين جنبشها و بناهاى شكلريشهاما  ؛كامالً درست است
به مهدويت در افراد و جامعـه   مه و همه به آثار تربيتى اعتقاد، هها از آغاز تا سرانجامگروه
در ايـن بـاب و آثـار     :هاى مهدوى و تعليمات ائمهكه اگر آموزهضمن آن گردد؛مىباز 

ل جنـبش يـا ادعـاى    مردم وجود نداشت، حتـى فكـر تشـكي   تربيتى اين پذيرش در ميان 
  .گرفتها شكل نمىاين گروه مهدويت در ذهن

ادعاها  ها وگيرى جنبشى تشكيالت سياسى و شكلتوان ادعا كرد كه حتىدر حقيقت م
تربيتى اعتقاد به هاى مهدوى و از آثار بر اساس آموزه آن،از غيبت و پس از  در عصر پيش

يتى اين اعتقاد عيان دروغين و افراد سودجو نيز با اطالع از آثار تربمهدويت است؛ حتى مد
و بـا الهـام و الگـوگيرى از قيـام حضـرت       ،بين مـردم  مهدويت در و 4جايگاه مهدى و

ه برده و تشكيالت خود را رسيدن به مقاصد سوء خود بهر ، از اين موضوع براي4مهدى
  .انددهبرپا كر

كارگيرى آثار تربيتى آن چون انتظار، ظلمبه بيانى ديگر، شيعه با اعتقاد به مهدويت و به
                                                 

 .3ح ،74ص و 1ح ،42ص ،2ج ،يالكاف. 1

 .12ح ،196ص ،72ج ،بحاراألنوار. 2

 .4ح ،643ص ،2ج ،يالكاف. 3

 .4ح ،347ص ،75ج و 3ح ،20ص ،73ج ،بحاراألنوار. 4
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نيابـت از   اكمان سياسى، نصب عام فقيهان بـه ح خواهى، مشروع ندانستنستيزى و عدالت
ـ ، اميد به اصالح و تعالى جامعه و نابودى مظاهر ظلم و فساد، 4امام عصر يـت  مورمحا ي

موضـوع انتظـار را بـه طـور     ... سازى براى تعجيل فرج وجامعه از فيض حضور امام، زمينه
هـاى خـود از آن   جنبشها و محور فكرى خود قرار داده و در قيام ،مستقيممستقيم يا غير
  .بهره برده است

ه نزديـك، يـك   درباره احياى مردم و جامعه و رستگارى در آيند چنين عقايدى در شيعه
رستگارى و  انداز تحققرا به او ارزانى داشته است و چشمت باورى همراه با محبنوع موعود

. اسـت  ايـن مـذهب شـده    باعث قـوت و توانمنـدى   مدينه فاضله در زمان حضرت،ايجاد 
يك هدف سياسى برگرفته از آن در برابر  ،هنگامى كه چنين عقيده دينى و آثار تربيتى آن

  .د و ايثارگرى قوى خواهد شدشود، موجب يك تعهآماده به كار مى آثار
 :، ظهور و انتظار آمده اسـت 4اعتقاد به مهدى ، درباره�اندرو وهى وود�هاى در نوشته

موضـوع   ،بـدين ترتيـب   ... .د و ايثارگرى وشود تعهمى ،استآثار تربيتى اين اعتقاد در سي
و اميد به تشكيل حكومت صالح، به طور مسـتقيم و   4مهم و اساسى غيبت امام مهدى

طلبى، ، آنان را به شهادتيتربيتبعد و در  اثر دارد غير مستقيم بر رفتارهاى سياسى شيعيان
   1.داده استسوق ... مقاومت، مبارزه با رژيم فاسد و

براي سنجش آثار و شواهد تربيتـي   هاي تربيتي عقيده به مهدويتبدين ترتيب، شاخص
آمـادگى و  (، رفتـارى  )اميد بـه آينـده  (شناختى  :چهار محوركننده بر اين عقيده، در داللت

با وجه مشـترك انتظـار،   ) قيام و اصالح(و جنبشى ) شوق و محبت(، عاطفى )اصالح نفس
خـواهى  ى و عدالتيجوشده، عنصر صبر و حق محورهاى ياد سيبرربراى . بندي شدطبقه

  .نيز مورد توجه خواهد بود

                                                 
 . 50ص ،1380 اول، سال ،2 ش ،انتظار فصلنامه ،»انتظار فرهنگ و اسالمى انقالب« كارگر، ميرح .1



 

 

 
 

 دوم فصل

   مهدويت به اعتقاد تربيتى آثار

 غيبت از شيپ دوره در

  



 آثار تربيتى اعتقاد به مهدويت 

 

44 

  

بررسى آثار تربيتى  به منظوراز ظهور و بعد از ظهور  پيش به هاهبا عنايت به تقسيم دور
شـويم و راهكارهـا و سـاختارهاى    ظهور متمركـز مـى  از  ه پيشبر دور ،اعتقاد به مهدويت

در ، اعتقاد به مهـدويت  را كه در پيتربيت مهدوى و شواهد تاريخىِ مربوط به آثار تربيتى 
 بروز يافته، در قالب سه فصل مجـزا  يكبرو غيبت  يصغراز غيبت، غيبت  ه پيشسه دور

  . اين فصل به دوره پيش از غيبت اختصاص دارد. كنيمبررسى مى
سـازي  طور كه در بخش مهدويت و برنامه كالن تربيتي الهي اشـاره شـد، زمينـه   همان

از جملـه اقـدامات و   . تربيـت مهـدوي از دوران پـيش از غيبـت مـورد توجـه بـوده اسـت        
  :اند ازسازي اين امر صورت گرفته است، عبارتراهكارهايي كه براي زمينه

  ها و شرايط ظهور؛بيان نشانهـ 
  هاي آسماني و اقدامات انبيا؛خداوند دركتابسازي زمينهـ 
 .در راستاي تربيت مهدوي :اقدامات اساسي ائمهـ 

  .به بررسي هر يك از اين امور و آثار آن خواهيم پرداخت ،در اين فصل 

  آن آثار و ظهور يهانشانه و شرايط بيان راهكار: اول گفتار

يت اسـت كـه معمـوالً در عصـر     از جمله مباحث مهدو ،ى ظهورهاهشرايط ظهور و نشان
از  پـيش  ،:نمعصوما ها در كالمهكه شرايط و نشانه به آنوجبا ت .شودظهور مطرح مى
  . دهيمآن توضيح مي دربارهآن داراى آثار تربيتى است، اندكى  از و آگاهى غيبت بيان شده

از  عبـارت  �شـرايط �ى آن، اين است كـه  هاهترين تفاوت بين شرايط ظهور و نشانمهم
، تـأثيري  ق وعـده حكومـت جهـانى   تحقهاست كه در پيدايش روز موعود و برخى ويژگى

در ؛ دارد و در صورت محقق نشدن شرايط، حكومت جهانى تحقق پيدا نخواهد كرد واقعي
آن  نـدارد و  4ارتباطى به تشكيل دولت جهانى امام مهدى �ى ظهورهاهنشان�حالى كه 



 45  غيبت از شيپ دوره در مهدويت به اعتقاد تربيتى آثار. فصل دوم

است كه  ها، مطالبيهاين نشان .خواهد آمد موعودود، روز گر شود و چه نشجلوه ها چههنشان
ى هاهنشان :است دو نوعها هنشان. ه استرساندمردم آگاهي خداوند توسط پيشوايان دين به 

ى دور كه بر اصل حادثه ظهور هاهرساند و نشاننزديك كه نزديك بودن زمان ظهور را مي
  .داللت دارد

با بحث  �هانشانه�و هم  �شرايط�هم  يعني اوت، هر دومهم آن است كه با وجود اين تف
ق نيافتـه  تحقگونه از شرايط ظهور، دو شرط مهم آن تا به حال آن. تربيتى ما مرتبط است

  :ق وعده الهى شودتحقاست كه موجب 
كـه شايسـتگى فراگيـرى، فهـم و     بـراى آن  ،ت اسالم در ساحت فكر و انديشهامتربيت 

و امام موعود را داشته باشند كه آن را تربيت فكرى و عقلـى مـى  اجراى قوانين خدا، دين 
و تربيت در ساحت ايمان، كه شمارى كافى از افراد مخلص و مـؤمن بـراى اجـراى     ناميم
  .محور و كامل الهى آماده باشندى عدالتهاهبرنام

از ظهـور انتظـار    پـيش ى نسبى از تربيت فكر و ايمان در عصر حدالبته روشن است كه 
فاق خواهـد  اتت حق حجپس از ظهور و در زمان حضور  ،ق كامل آنتحق؛ چرا كه روديم

  .افتاد
مـدت  يك برنامه تربيتى درازه تربيت فكرى و ايمانى پيش از ظهور، به تدريج و در نتيج

توانند از وجود دارد و امت مى ارتقاروشن است كه در اين موارد، قابليت . ق خواهد شدمحق
ى ترقـ در حال پيشـرفت و   همواره ،پرورش عقل و ايمان هايراه انى، ازجهت عقلى و ايم

كالن الهى در باب تربيت امت اسالمى نتيجه نداده و امـت بـه   ه تا زمانى كه برنام .باشند
روز موعـود فـرا    كـه  پذيرى و رشد نرسيده است، بايـد گفـت  مطلوب از مسئوليت يسطح

ر از سطح فكرى و فرهنگى و ايمـانى مـردم   باالت ،ماتمقدنخواهد رسيد؛ چرا كه حدود و 
  .خواهد بود

   :دفرمو 7امام موسى كاظم
حملِ آن  برايهاى شما براى فهم اين امر ضعيف است و خردهايتان عقل! اى پسرم
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   1.آن را درك خواهيد كرد ،زندگى كنيد) زمان ظهور(سست؛ ولى اگر در آن زمان 

 ،�احـالم �و مـراد از   رى و فرهنگـى سـطح فكـ   همـان در اين روايـت،   �عقول�مراد از 
طبق فرمايشات حضـرت، درك و  . استپذيرى تمسئولياخالص و ايمان و نيروى اراده و 

منوط بـه   ،است و زندگى در زمان ظهور) ظهور(زندگى در آن زمان به  اين امر منوط فهم
اى نسـبى از رشـد و   تا امت اسـالمى بـه درجـه    .استق شرايط و رسيدن روز موعود تحق

ل و تعقـ  كـه  عقـل و ايمـان نرسـند، روز موعـودى نخواهـد آمـد      ه يافتگى در عرصتربيت
   2.كنندايمانشان كامل شود و امور مورد نظر را درك 

داراى فوايـد تربيتـى    ،و هـم شـرايط   هاههم نشان ،عا شدادطور كه با اين اوصاف همان
را  هـا آنخداونـد  ، ور ندارندسببى با روز ظهه رابطها هچند نشان هر. خاص خود خواهند بود

بيدارى و آگاهى امت قرار داده تا نزديك شدن زمان ظهور را دريابنـد و بـا تـالش و    ه ماي
تكــاپو، آمــادگى كامــل روحــى و فكــرى بــراى اســتقبال از امــام و رهبرشــان و پــذيرش 

  .ها را داشته باشند تمسئولي
ـ   نيز در مورد شرايط ى ـ فكـرى و تربيـت    در صورت حاصل شدن دو شرط تربيـت عقل

ق محقتربيتى در همين سير، شرايط ديگر نيز براى ظهور  رفتاز حركت و پيش جداايمانى، 
كامل اسالم در ميان بشريت پديـدار خواهـد شـد و    ه در نتيجه، آن طرح و ايد .خواهد شد

ى اعتقادى ـ  هاهآموز ،ى تربيتى مكتب اسالم و به طور خاصهاهت هم كه به مدد آموزام
اند، قابليت آن را پيدا خواهند كـرد كـه در زمـان    شايستگى تربيت شده به ،تى مهدوىتربي

د؛ چرا كه درك عقلى و ايمـانى  نظهور حضرت، از حكومت عدل جهانى ايشان حمايت كن
   3.اندمطلوب را يافته

 پيشما در اينجا به دنبال سير تربيتى براى رشد عقلى ـ فكرى و ايمانى مردم در زمان  
ريـزى  ر و تا حدودى پس از ظهور هستيم؛ اينكه در برنامـه كـالن الهـى و برنامـه    از ظهو

چگونه و بـا  مراحل  ،تربيتى كه تربيت مهدوى استه تربيتى آن، در آخرين حلقه از زنجير
                                                 

 34. باب ،360ص ،2ج ،النعمة تمام و نيالدكمال ؛1ح ،336ص ،1ج ،الكافى .1

 57. و 56 ،54ص ،الظهور بعد ما خيتار .2

 .58 و 54ص ،همان .3
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  .اند تا ما، به سرانجام اعتقاد مهدوى و آثار تربيتى آن دست يابيمشده چيدهچه اهدافى 
چند در نگـاه كـالن، تربيـت را در دو سـاحت عقالنـى و       كه هر اين توضيح الزم است

از ظهور، مباحث خود را  پيش ىهاهگيريم، در بررسى سير تربيتى در دورايمانى در نظر مى
روشـن خواهـد شـد كـه نتـايج      ، پس از بررسى كنيم؛ امانمي مطرحدر قالب اين دو قسم 

  .و خواهد بود هستؤثر بوده، ت مامى و رشد عقالنى و ايمانى تجلدر  ،شده عرضهمباحث 

  آن آثار وي مهدو تيترب در :ايانب و خدا سازىنهيزم: دوم گفتار

خداوند در خطاب  ،ظهور آثار تربيتى اعتقاد به مهدويت و بروز براي يساززمينهنخستين 
  .س صورت گرفته استمقدهاى در قرآن و كتاب ،و ديگر افراد بشر اوليابه پيامبران و 

جهـان و بشـارت عصـر    ه ى از آينـد كلبه ترسيم طرح  ،ك و اسلوب خودقرآن طبق سب
ظهور به اجمال اكتفا كرده و بيان جزئيات و حسب و  هاينشانه رهايى پرداخته و در برخى

: از جملـه  ؛و تبيين آنـان سـپرده اسـت    :بيتديث اهلاحانسب و مختصات ياران را به 
 9سوره فتح،  28سوره توبه،  33انعام، سوره  105سوره نور،  55سوره قصص،  6و  5آيات 

   1... .سوره زخرف و 61سوره اسراء،  81سوره صف، 
ا ام ست،نظر مامورد  نتايج آن در بعد تربيتى ؛ بلكهقصد ما پرداختن به اين آيات نيست 

عبارت در تفسير  انبياء،سوره  105ه ذيل آي 7به عنوان شاهد مثال در روايتى از امام باقر
يـا در   2اندفى شدهمعرو اصحاب ايشان  4حضرت مهدى ،مصداق آن �الحونالص عبادى�

حيات زمين بـه عـدالت حضـرت     ،در مورد حيات و ممات زمين :ل و استشهاد ائمهتمث
شـده   تعبيـر  و به عنوان حيات طيبـه  3ظلم و جوره بعد از موت زمين به واسط، 4مهدى
   4.است

                                                 
 مـن  المنتظر االمام الصدر، ينيالحس يعل ديالس ؛16ص ،4المهدى االمام رحاب فى مبارك، ميعبدالرح .1

 33. و  28،30 ،17،24ص ،دولته الى والدته

 77. ص ،2ج ،القمى ريتفس ،يقم ميابراهبنيعل .2

 13. ح ،668ص ،2ج النعمة، تمام و نيالد كمال  ؛37ح ،54ص ،51ج ،بحاراألنوار. 3

 952. ص ،المهدى االمام ثيالحاد الموضوعى المعجم ، يكوران يعل .4
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يم به موضوع مهدويت اشاره دارد، چنين از مجموع آيات كه به طور مستقيم يا غيرمستق
آيد كه خداوند به گروهى از مسـلمانان كـه داراى دو صـفت ايمـان و عمـل صـالح       مي بر

 55آيـه  قصـص و  سوره  5 آيه(استخالف و حكومت در زمين : هستند، سه نويد داده است
 سـوره  33آيـه   فـتح و  سوره 28آيه (ين حق به طور اساسى در همه جا يآنشر  ؛)نور سوره
  ).نور سوره 55آيه (از ميان رفتن تمام اسباب خوف و ناامنى  ؛)توبه

 .نمايانگر بشارت خداوند به هنگام حضور مصلح جهانى در ميان مـردم اسـت   ،اين موارد
ت آيات قرآنـى در موضـوعات   محوريحضور مصلح، اصالح و تربيت مردم است كه ه ممقد

سـازى بـراى آمـادگى    به زمينـه  است و 2و اصالحات اجتماعى 1مختلف، اصالحات فردى
توصـيف  منجـى و  آمدن با بشارت  خداوند ،در كنار آن .كندعقلى و ايمانى بشر كمك مى

  .كندت موضوع مهدويت تأكيد مىاهميروزگار نهايى و دعوت به صبر و انتظار، بر 
موضـوع   كـردن قرآن كريم روشى ويژه و منحصر به فرد براى مطـرح   ،ديگر عبارتبه 
است و با توجـه بـه    كردهويت به كار گرفته و تمام اصول خود را در اين الگو نهادينه مهد
نويـد داده و بـه   ت بشـري ق اين آرمان بزرگ الهى را بـه  تحقناپذير الهى، فتخلهاى تسن

اى متعـالى  انگيـزه  بينشى روشـن و مسـيرى صـحيح و    ،4منتظران راستين امام مهدى
و  فراخوانـده جانبـه در دوران انتظـار    ازندگى همـه بخشيده است، و آنان را بـه سـوى سـ   

   3.است فرموده هاى منتظران را نيز ترسيمها و ويژگي شاخص
معلم  البته. هستندخدا براى اصالح و تربيت بشر  جانبمعلمانى از  نيزپيامبران و امامان  

كه براى اصـالح و   4است 4ى در آيات قرآن، حضرت مهدى موعودينهاجهانى و مصلح 

                                                 
 242. و 241 ص ،18ج ،القرآن ريتفس فى زانيالم ،ييطباطبا نيحس محمد ديس .1

ـ آ): 31(لقمان ؛13 هيآ): 49(حجرات ؛15هيآ): 5( مائده: جمله از .2 ـ الم :ك.ر ؛...و 21 و 20اتي  فـى  زاني

 ،37 ص ،4مهدى حضرت حكومت در اصالحات ،ياخالق عبداهللا ؛351و 350ص ،18ج ،القرآن ريتفس
 .50 و 41 ،40 ،39

 سـال  ،16ش ،انتظـار  فصلنامه ،»ميكر قرآن منظر از اسالم در تيمهدو نيدكتر گاهيجا« م،يحك منذر ديس .3
 211. ص ،1384 پنجم،

 86.  هيآ): 11(هود ؛28 هيآ): 48(حفت ؛9 هيآ): 61(صف ؛33 هيآ): 9(توبه ؛55هيآ): 24(نور ؛5هيآ): 28(قصص .4
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  .ظهور خواهد كرد بشر جامع و كامل ربيتت
اشاراتى است كـه در   ،عهدين قديم و جديد و زبور هايتبشار در در ديگر كتب مقدس

ارتباط او با خـدا را بيـان   شيوه دهد و كيفيت حكم او و مورد ظهور يك منتظر بشارت مي
ـ  :بيتپيامبر و اهل با سخنان ،كند كه در اين اشاراتمى ى يافـت مـى  تشابهات فراوان

  .شود
است كه در مـورد صـفات    10 و 9، 8، 6، 4، 3، 2: 11در سفر اشعيا  ،اين موارده از جمل

   :موعود منتظر بيان شده است
و روح  قـوه كنـد بـر او روح رب و روح كلمـه و فهـم و روح مشـورت و      حلول مى... 

اهـد  آن روزى كـه بـاال خو   ...كند به انصـاف و عـدل  حكم مى ...معرفت و ترس خدا
   .كشند او راكنند او را و انتظار مىهايى كه طلب مىتامپرچم را براى  "قائم"گرفت 

بـا حكـم و    4شده در روايات اسالمى كه مهـدى منتظـر   با صفات بيان ،و عبارات آن
كنـد  قضـاوت مـى   7آيد و به عدل و عدالت براى ساكنان زمين و با حكم داودفهم مي

  .مشابه است 1،...و
 احيا :ه انبياهم راهبرد همه اديان وه كه برنامه به آنتوجبا  انبياسازى مينهدر مورد ز

ى آخـرين  تجلـ حكومت و تربيـت مهـدوى،    ،، در اعتقاد اسالمىاست انسان بودهو تربيت 
در  4كـه حضـرت مهـدى   چنـان ؛ ى شده اسـت تلقدر اين جهت ) اهللا بقية(فرصت اديان 
آدم، بهتـرين فرزنـد نـوح،    ه مانـد مـن بـاقى  � :دفرمايـ  مى در سخنراني خود ابتداى ظهور،

 ،در واقـع  2.�هسـتم   6دمحمـ  ]از خانـدان [ تـرين و برگزيده 7نسل ابراهيمه برگزيد
دند، كركاشت و يكصد و بيست و چهار هزار پيامبر آن را آبيارى  7نهالى كه حضرت آدم

   :استدر سخن پيشوايان دين آمده . نشينددر حكومت مهدوى به بار مى
به حال آنان كه اين زمان را درك كنند و اگـر مـا هـم آن زمـان را درك مـى      خوشا

   3.كوشيديممى 4كرديم، در يارى امام زمان

                                                 
 22. ص ،4المهدى االمام رحاب فى ؛386ص ،2ج ،العباد على اهللا حجج معرفة فى االرشاد د،يمف خيش. 1

 105. ح ،238ص ،52ج ،بحاراألنوار ؛67ح ،281ص ،بةيالغ ،يالنعمان .2

 116. ح ،243ص ،52ج ،بحاراألنوار ؛50ح ،273ص ،بةيالغ ،يالنعمان .3
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ه انداز آرمانى همـ بوده كه چشم دليلبدين  ،در حقيقت اين رغبت و شوق پيشوايان دين
شـرى  يابد و از اين دوره اسـت كـه تكامـل ب   ق مىتحقدر حكومت مهدوى  ،و امامان انبيا

ولى افراد  ،سازى تربيتى صورت گرفته استزمينه قبلى هاناچند در زم هر يابد؛شتاب مى
توانند با كمترين از زمان تحقق اين دوره تا انتهاى تاريخ مى ،خالف عصر پيش از ظهور بر

بنابراين بـديهى اسـت كـه تمـامى اديـان و       .يابندكوشش و هزينه به رشد و كمال دست 
اين عصر و اين حكومت داشته باشند و از آن به نيكى احساس خوبي به  ،مانرسوالن و اما

  .ياد كنند
 پيـامبران  س و تبليغ و ترويج آن از طرفمقدشده در مورد منجى در كتب  موارد مطرح

 ،الزمانوجود و ظهور منجى در آخر درباره سازى ذهنى افراد بشر در تمام اديانآماده ،الهى
و بيان توصـيفات و   بودن انتظار او در و خويش و جامعه ى و اصالحتوصيه به كسب آمادگ

در آيندگان  درك و فهمايجاد براى  هايي است كه انبياسازىزمينه جملهخصوصيات او، از 
ه نتيج �روز موعود�. اندانجام داده هاآنبراي  مسئلهالزمان و اهميت اين منجى آخر درباره
   1.هستندق آن روز تحقكه همگى بسترسازان  است شاز آغاز پيداي انبياهاى تالش

بهترين روش براى هدايت و تربيـت انسـان، جهـت بخشـيدن بـه حيـات       بدين ترتيب، 
سـوره اسـراء بـر ايـن      9ترين روش هدايتى را داراست و آيه قرآن، بهترين و عالى. اوست

اى بـه گونـه   دهد؛ميرشد  روشمطلب اشاره دارد؛ چرا كه قرآن، روح انسانى را با بهترين 
و هم راه عملى را بـه خـوبى    ،هم قادر است مسائل سودمند و حكيمانه را دركانسان كه 

   2.طى كند
سـازى اعتقـادى مهـدويت در    در بحث زمينهنيز ى الهى و كلدر بحث تربيت  ،اين روش

ل ايـن روش  مكمـ  نيـز رهنمودهاى رهبـران دينـى    ،گر است و در كنار آنكالم خدا جلوه
 دربـاره ايجاد باور درسـت   ودر جهت تفهيم  نيز بزرگواران دينى ما چنينهم. است تربيتى

 دربارهاند كه پس از كسب معرفت و بصيرت گام برداشته) غيبت، انتظار و ظهور(مهدويت 

                                                 
 .82و 81 ص ت،يمهدو نيدكتر ؛197ص ،الظهور بعد ما خيتار: از برگرفته ايانب قسمت لبمطا .1

 20. ص ،اسالمى تفكر اىياح ،يمطهر يمرتض ؛74ص ،قرآن در تيهدا آملى، جوادى عبداهللا. 2
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  .عمل كنيمبر اساس آن  ديباآن، 
   :7به فرموده امام على
چرا كـه علـم،    كند؛عمل بايد  ،پيوندى نزديك دارند و كسى كه دانست ،علم و عمل
   1.كندمينه كوچ گر ماند ومي را يافت،) عمل(آن اگر  ؛خواند عمل را فرا

  آن آثار وي مهدو تيتربي راستا در :ائمهي اساس اقدامات: سوم گفتار

و طبـق   شـد  آغـاز   6سازى براى موضوع مهدويت، از زمان پيامبرعطف زمينهه نقط
 4، شناخت سيره و سلوك امام زمان 6محمد گويى شناخت سيره حضرت 2ىيهانقل

   3.است
ايجاد آمادگى علمى، ذهنـى و روحـى مـردم،     مسير در :امامان معصومبه طور كلى 

هـاى  اين هاديان در عرصه. اندبرداشتهقدم به ترتيب منطقى  و طبق برنامه و دستور الهى
و سـبب   تبيين كرده مهدويته ى متفاوت، موضوعات مهمى را در زمينهانامختلف و با بي

بنـدى و  با بررسي دقيـق روايـات و دسـته    .اندشده ايجاد آمادگى براى عصر غيبت و ظهور

سازى براى موضوع مهدويت و در جهت آماده :ها، به دو اقدام اساسى ائمهگذارى آنعنوان

سـازى  آمـاده  در :سيره تربيتـى معصـومان   اول، :بريمميعصر غيبت و انتظار و ظهور پي
و  فرهنـگ مهـدويت   هـاى تـرويج  شـيوه  دومو  ؛انتظار و ظهور غيبت وامعه براى عصر ج

هر يـك را در قسـمي جداگانـه توضـيح      هاآنبا توجه به اهميت كه  پذيرسازي آن،جامعه
   .دهيم مي

  ظهور و انتظار غيبت، عصر براى جامعه سازىآماده در :معصومان سيره) الف

  4غيبت، انتظار و ظهور و معرفى حضرت مهدى مسئلهل اص دربارهمعرفت و آگاهى جاد يا

از طريق بشارت بـه   :در گام اول، ائمه 4:نويد آمدن مصلح جهانى و معرفى ايشان. 1
                                                 

 366. حكمت ،البالغهنهج .1

 .250 ص ،23 باب ،1ج ،النعمة تمام و نيالدكمال  ؛148ح ،309ص ،36ج ،بحاراألنوار .2

 38. ص ،دولته الى والدته من المنتظر االمام .3

  29. ص ،األثر ةيكفا قمى، خزّاز ؛114ح ،291ص ،36ج و214 ص ،54ج ،بحاراألنوار :ك.ر .4
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آمادگي علمي و روحي ايجاد كردهمسلمانان  ، درو معرفي ايشان 4آمدن حضرت مهدي
 .اند

معرفي ازنده بودن انتظار و س ،دوران انتظار بارهدر :توصيف عصر غيبت و دوران انتظار. 2
دى متعـد روايـات   ،عصر غيبت و شرايط و اسـرار آن توصيف برترين عبادت، آن به عنوان 

عصر غيبت و جدا كردن مؤمنان حقيقى امتحانات  از جمله موضوعات مهم آن، ؛بيان شده
 بـر آن  ،امتحـان  ازي مسلمانان براي ايـن سكه به منظور آماده 1است ايمان از افراد سست
 .شده استتأكيد فراواني 

ويژگى كيد ويژه و توصيفتأ 2:ورزي و اصالحات حضرتتوصيف عصر ظهور و عدل. 3
آن،  اوضـاع  ، توصـيف عصـر غيبـت و   حضرت اخالقى معنوى وجسمانى، روحانى و  يها

سـيره و روش حكـومتى حضـرت    تبيـين  صفات منتظران حقيقـى،  معرفي تبيين انتظار و 
فرهنگـى در زمـان    ى ويقضـا  رفـاهى،  ،شرايط اقتصـادى ن بيادر عصر ظهور،  4مهدى

صفات ياران و كارگزاران او، سخنرانى حضـرت در زمـان ظهـور و    شرح حكومت حضرت، 
حضرت پيش از تشكيل حكومت جهانى خود و عهد و پيمانى كه  3نامه اخالقىى پيمانحت

در  :ده معصـوم چهـار  همه از مواردى است كـه ... گيرد ون خود مىااز ياران و كارگزار
  .اندبيان فرمودهت اسالمى اممعرفت و آگاهى  روايات براي
از غيبت براى چه  پيش است كه اين همه تأكيد و توصيه در زمانمطرح سؤال  حال اين

اى است كه زودتـر از  نامهبوده و چه فوايد و آثارى داشته است؟ اين چه سخنرانى و پيمان
داللت بـر آن   ،نامه؟ بيان اين سخنرانى و پيمانحكمت آن چيست! موعد بيان شده است؟

ه دارد كه حركت، رفتار و گفتار، روش و اسلوب، برنامه و عملكرد حضرت، طبق يك برنام
  .حكيمانه از قبل مشخص است

 قصد ما پرداختن به اين روايات نيست؛ مهم آن است كـه شـناخت حضـرت و معرفـت    
هـا و پيمـان او،   خواسـته  نتظارات او، آگاهى بـر عات و اتوقت با ام، آشنايى ايشانبه  يافتن

                                                 
 351. ص ،2ج ،تيمهدو و امامت ؛202ص ،بةيالغ النعمانى، :ك.ر .1

 .251ص ،23 باب ،1ج ،النعمة تمام و نيالد كمال: ك.ر .2

 632. ص ،بةيالغ ،النعمانى. 3
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انگيزه و تالش براى كسب آمادگى، الگوگيرى از صفات منتظران و ياران حقيقـى، ايجـاد   
از  ،...به اين موضوع و :ائمهه به دليل پرداختن هم مسئلهاهميت  دركو  ،شوق و اميد

  .ستهاآثار تربيتى بيان اين روايت

  و ظهور عصر غيبت، انتظارت براى امايجاد آمادگى در  ظوربه من :راهكار تربيتى ائمه

به  ،انتظار ت در زمان طوالنى شدن غيبت و بيان پاداشامقدم بودن  دعوت به ثابت. 1
بيان پـاداش آن،   توصيه به پايدارى در دين در زمان غيبت و :رغبتايجاد انگيزه و  منظور

 :امر ائمـه  در اجراي م بودنقد توصيه به ثابت 1؛است :حضرت فاطمه يدوستكه 
 2؛اسـت  در روز قيامـت  7رتبه بودن بـا اميرالمـؤمنين  هم كه پاداش آن،در زمان غيبت 
و براي ايجاد  3؛از جانب خداآن و بشارت به ثواب  :ائمه در راهقدم بودن توصيه به ثابت

، 4هدىبه اين نكته كه منتظران ظهور و معتقدان به امامت م دادنتر بشارتانگيزه قوي
:راستين ائمهو  شيعيان خالص

  .هستند 4
هـاى امـت در   درك مشـكالت و سـختي   ،:نمعصوما محور سخناندر اين قسمت، 

. بـه اميـدوارى و ثابـت قـدم بـودن اسـت      آنـان  و دعوت  ايشانو دلدارى به  عصر غيبت
ـ را آگاه و آماده مى هاانسان ،با كالم خود :معصومان  ،ىسازند و از لحاظ تربيتى و روان

 چنين درهم .كنندهاى عصر غيبت را ايجاد مىصبر در برابر سختيو  نتظارشوق به اه زمين
 ت را به پذيرش و عملامقدم بودن،  هاى ثابتبا بشارت به پاداش ،يراهكار تربيتى ديگر

  .خوانندمي فرا
و  ايمـان  :در كالم ائمـه : به فضل مؤمنان منتظر و توصيه به انتظار حقيقى اشاره. 2

عمل صالح و به جا آوردن مراتب بندگى، از خصوصـيات منتظـران حقيقـى معرفـي شـده      
خالص، و ا ،تأكيد 1بر مأيوس نشدن در دوران انتظار و باقى بودن بر ايمان چنينهم 5.است

                                                 
 311. ص ،النعمة تمام و نيالد كمال .1

 1. ح ،109ص ،51ج ،بحاراألنوار. 2

 66. ح ،145ص ،52 ج همان، .3

 .1ح ،387ص ،36ج همان، .4

 1. ح ،656ص ،النعمة تمام و نيالد كمال ؛1ح ،214ص ،24ج همان، .5



 آثار تربيتى اعتقاد به مهدويت 

 

54 

بـر تقـواى الهـى     نيزو  2؛است ايمان، از جمله صفات منتظران حقيقى شمرده شدهو  يقين
و انتظـار همـراه بـا خلـق نيكـو و پرهيزكـارى كـه از         3يبـت، براى حفظ دين در دوران غ

  .است، تأكيد شده است 4 4خصوصيات اصحاب قائم
ها و تالش آنان را در جهت آمـوزش انتظـار   اى است كه توصيهبه گونه :بيانات ائمه

ى را در عبـارات خـود، بـراى    مهمچه نكات دقيق و  ؛سازدگر مىحقيقى به منتظران، جلوه
از غيبت،  پيشاز همان ابتدا و در دوران  كوشندميدارند و ت اسالمى بيان ميماالگوگيرى 

  .كنندمردم نهادينه  ميان هاى منتظران حقيقى را درها و مالكشاخصه
ايمان، عمل صالح، به جا آوردن مراتب بندگى، مـأيوس نشـدن و اميـدوارى، اخـالص،     

توصيه كرده هاآنرا به ما  :ومانمعص است كه يصفاته از جمل ،يقين، تقوا و خلق نيكو
اميد خود را در اين  ،مبادا من شود كهه اين هشدار مىمتوجلرزد و گويى دل انسان مى. اند

ـ بـا ايـن    !ايمان و يقين من سست گردد ،غيبت طوالنى از دست دهم و به دنبال آن ه، تنب
الص كردن خود شناخت صحيح برخيزد و با خكسب شود كه به دنبال اى حاصل مىانگيزه

ر كـالم و نـوع تربيـت    تأثيگونه اين .ه اميد، در تقويت ايمان و يقين بكوشدتقويت روحيو 
بلكه  آنان،آثار آن نه فقط در زمان حضور و كند از غيبت، بروز و ظهور مى ، پيش:ائمه

  .استجارى  زمانتا اين 
وى عملـى بـه   سازى عمـل در زمـان غيبـت و ارائـه الگـ     براى زمينه :تدابير ائمه. 3

با توجه به اهميت موارد اين قسم در بحث عملى، تعدادى از متن روايـات را بـه    :منتظران
  :كنيميعنوان شاهد مثال ذكر م

  : 4در زمان غيبت؛ يعنى اقتدا به امام زمان :ك به امر ائمهتمسـ اطاعت از خدا و 
در ن مـردم،  ميـا  درنبودن او  ظاهربا عنايت به غيبت امام معصوم و  :ممعصو امامان

                                                                                                                    
� 
 7. ح ،123ص ،52ج ،بحاراألنوار .1

 16. ح ،304 ص ،النعمة تمام و نيالد لكما ؛2ح ،110ص ،51ج همان، .2

 14. ح ،442ص ،عشر الثانى االمام من المعجزات و بالنصوص الهداة اثبات .3

 50. ح ،140ص ،52ج ،بحاراألنوار .4
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خـدا و   از اطاعـت  بايـد مـي دارنـد كـه   بيان مـي  ،عملكرد امت اسالمى برايعملى ه نسخ
را در كنـار هـم داشـته باشـيد و بـه امـام        هـا آنو مـودت   4حجتو حضرت  :ائمه

   1.اقتدا كنيد 4زمان
   :7به فرموده امام صادق

كه قلب او بعد  ك كندتمسبه امر ما  4خوشا به حال كسى كه در زمان غيبت قائم
   2.شوداز اين هدايت گمراه نمى

   :دفرماير كالمى ديگر مىآن حضرت د
در چه حالى به سر خواهيد برد در روزگارى كه امامتان را نشناسـيد؟ بـه آن حضـرت    

تا  كنيد از دستورات امام سابق پيروى: دفرمواگر چنين شد، چه بايد كرد؟ : عرض شد
   3.وقتى خداوند او را ظاهر كند

  ::ـ حاضر و ناظر دانستن خدا و ائمه
اگر اعتقاد به اين انتظار، حقيقى باشد و باور كنيم كه همه در محضر خدا و امام زمان 

 7چقدر از مسائل و آداب را رعايت خواهيم كرد؟ در روايتى از امام باقر ،خود حاضريم
هـايى شـنوا   گـوش گر و چشمانى نظاره، شمانسبت به آيا معتقديد براى ما �: آمده است

پس همه، مـا را  . پنهان نيستما  زوجود ندارد؟ به خدا قسم، هيچ چيزى از اعمال شما ا
هاى خود را به كارهاى پسـنديده عـادت دهيـد و اهـل     حاضر در نزد خود بدانيد و نفس

من، فرزندان و شيعيان خود را بـه آنچـه   . كارهاى نيك شويد تا اين حقيقت را بشناسيد
   4.�كنم يامر م ،گفتم

. دفرمايـ سازى و تنبـه صـادر مـى   تربيتى را براى آمادهه حضرت در كالم خود، اين نسخ
گر شما هستيم، اين كنترل از بينيم و نظارهند كه ما شما را مىكوقتى به صراحت بيان مى

نقش تربيتـى   ،است كه باور اين قضيه و يقين به آنهي بدي. گذارداثر مى نفسراه دور در 

                                                 
 407. ص ،يالهد باعالم الورى اعالم ؛1ح ،386ص ،36ج همان، .1

 55. ح ،358ص ،2ج ،النعمة تمام و نيالد كمال ؛6ح ،123ص ،52ج ،بحاراألنوار .2

 157. ح ،474ص ،عشر الثانى االمام من المعجزات و بالنصوص الهداة اثبات. 3

 31. ح ،243 ص ،46ج ،بحاراألنوار .4
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  .شودلى بزرگ در رفتار و كردار انسان مىموجب تحوو  داردكنترل نفس  زيادى در
  :حالت انتظار داشتنـ دعوت به دعا و نيايش و 

عموم شـيعيان  ه عملى و وظيفه برنامه ز آن حضرت، دربارا 7يكى از ياران امام هادى
امام در زمان غيبت، شيعيان شما چه كارى انجام دهند؟ : در زمان غيبت حضرت سؤال كرد

   1.�حالت انتظار داشتنبر شما باد دعا و نيايش و � :دفرمو
 7توصيه به خواندن دعاى غريق در زمان غيبت، نقل شده است كه امام صادق بارهدر

  :فرمود
هدايت و ه نشان ]ولي[شد؛ اى دامنتان را خواهد گرفت و به حيرتى دچار خواهيد شبهه

ايمـان را سزاسـت كـه     غيبت او، انسـان بـا  در زمان . امام راهبرتان ديده نخواهد شد
   2.خداى را با دعاى غريق بخواند

 :عبـارت اسـت از   7امـام صـادق   غريق، در توصيهعناصر كليدى و شاخص در دعاى 
آور ساز شـناخت پيـام  طلب ثبوت و استوارى قلب بر دين، درخواست شناخت خدا كه زمينه

در انتهـاى   .خداسـت شناخت حجت  آور خدا، كه موجبو درخواست شناخت پيام ،خداست
از ديـن و دينـدارى    بـودى، ت خويش را به مـن نشناسـانده   حجاگر � :اين دعا آمده است
  4.� 3راستين گمراه بودم

ت و سـيره رسـول  سـن از  پيـروي  در ارائه الگو و دعـوت بـه   :تدابير ائمه ،موارد اين
 ويژه به ،از طريق ادعيهارتباط با خدا  در زمان غيبت، و توصيه به دعا و نيايش و 6خدا

  .رسانددعاى غريق بود كه ما را در داشتن حالت انتظار واقعى كمك مي

                                                 
 6. ح ،336ص ،92ج همان، .1

 432. ص ،الهدى باعالم الورى اعالم. 2

 43. ح ،512ص ،2ج ،النعمة تمام و نيالدكمال ؛18ح ،187ص ،53ج ،بحاراألنوار .3

ـ ابـرده  بهره منابع نيا از بندى،طبقه و ميتنظ جهت ثياحاد افتني براى قسمت نيا در .4  ،موعودشناسـى  :مي
 و  119،133 ، 118ص ،ظهـور  تـا  والدت از 4مهـدى  امام ،ينيقزو كاظم محمد ديس ؛340-330ص

ـ  ؛637 و 635ص ،عشريالثان االمام يف األثر منتخب ،يگانيگلپا يصاف اهللالطف ؛468  پـور، سـعادت  يعل
ـ مهد فهيصـح  ؛103 و 102 ،100 ص ،ئةيالمضـ  الحشوش  الموضـوعى  المعجـم  ؛107 و 101 ،99ص ،هي

 .420-418ص ،4المهدى االمام ثياألحاد
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  :توان تقسيم كرددر سه عرصه ميها را رهنمودهاى كالمى و توصيهبه بياني ديگر، 
ـ رهنمودهايى كه وظيفه منتظران حقيقى را در كسب دانش و آگاهى و معرفت صحيح بيان 

هـاى او، نصـرت   توانايى او، تحقق وعـده (آگاهى و معرفت به توحيد و عدالت : كند؛ از جملهمي
و  4آگاهى و معرفت بـر مقـام امامـت و واليـت امـام زمـان       1؛...)دادن مؤمنان از طرف او و

  4.نقش انسان در زندگى و وظايف او در دنيا 3آگاهى به نقش دين، 2شناخت حضرت؛
كسـب  ه در نتيجكه  استابراز شده  صحيحش ر و بينتفكايجاد  به منظورهايى ـ توصيه

و درك درستى بـه وجـود    شودميموارد حاصل  درباره اينآگاهى و معرفت، بينش صحيح 
و  :و نظارت خـدا و ائمـه   4حضور دائم حضرت مهدى دربارهبينش ؛ از جمله آيدمي

رض ام غيبـت و در معـ  ايـ  دربارهبينش درست ؛ بر اعمال و رفتار و كردار ما 4امام زمان
انتظـار   دربارهبينش صحيح ؛ گزينش صالحان به منظورقرار داشتن  الهي يامتحان و ابتال

داشتن درك درست  ؛ت همراه با عمل، اصالح و قياممحبو محورهاى اميدوارى، آمادگى، 
   .قابل ذكرند 5در همه اين محورها ،خواهىى و عدالتيجوفوايد صبر و حق از

فرمـان : م و بصيرت، با تأكيد بيان شده اسـت؛ از جملـه  نكاتى كه براى عملى كردن علـ 
ارى و تقـوا، داشـتن   ، پرهيزكـ در مقام عمـل  4بردارى و اطاعت كامل از حضرت مهدى

بـا  كـه   6،...حقوق الهى، دعاى زياد براى فرج و يادااخالص و خيرخواهى،  نيك واخالق 
منتظـران حقيقـى   ها و كسب معرفت و بصيرت و عمل بر اسـاس آن،  عمل به اين توصيه

  .شوندتربيت مي

                                                 
 .139 و 126 ،125 اتيآ): 3(عمرانآل .1

 ،409ص ،2ج ،النعمـة  تمـام  و نيالـد  كمال ؛6ح ،129 ص ،بةيالغ ،يالنعمان ؛5ح ،371 ص ،1ج ،الكافى .2
 9.ح

 193. هيآ): 2(رهبق. 3

 .143 هيآ: همان. 4

 .است موجود كتاب نيهم در قبل مباحث در مطالب نيا به مربوط هاىتيروا. 5

 .است موجود كتاب نيهم در قبل مباحث در مطالب نيا به مربوط هاىتيروا.  6
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  آن پذيرسازىجامعه و تيمهدو فرهنگ ترويج براى :امامان هاىشيوه) ب

ه به بحران غيبت و وجود مشكالت اين دوره و بـروز سـرگردانى در ايـن عصـر،     توجبا 
طبق برنامه الهـى و  مشكالت،  بهبودو  از اين بحران گيرىبراى پيش :امامان معصوم

 امت اسالمي اتكايى و آمادگىهاى خودهايى برداشتند كه زمينهقدم ،خودهاى غيبى آگاهى
  .را در پذيرش غيبت و گذراندن آن دوران پديد آورند

  مرجعيت عالمان

ت شـيعى بـه وجـود    امـ امامت شيعه توانسته بود از ابتدا نوعى از رهبرىِ جانشينى را در 
در هنگـام   امت ا پيدا كرده بودند كهمرجعيت راز نوعى  ،امامان به اذنعالمان شيعى . آورد

. به امام، به آنان مراجعه كنند و مسائل خود را از آنـان بپرسـند  نداشتن ناتوانى يا دسترسى 
يعنـى   ؛ريزى بسيار عالمانه، مرجعيت قضاوت را به اهـل نظـر  با يك برنامه7امام صادق

ايـن  . واگذار كرد ع معروف شدند،تشيهمان عالمانى كه بعدها به عنوان مرجع در فرهنگ 
د و همـين  يبخش بر استقالل از حاكميت اكثريت، به عالمان شيعى مشروعيت افزونعمل 

  .ن شيعيان شدايمعالمان در  پذيرشمشروعيت، موجب 
اجتهـاد مـي   هى در زمان خودشان به بعضى از شاگردانشان اجـاز حت :معصوم امامان
كـايى  خوداتخوبى براى تمرين  ،وارداين م .مشكالت دينى مردم باشندگوي پاسخدادند تا 

مشكالت دينى به عالمان واجد شرايط حل تا در زمان غيبت، براى  رفتبه شمار ميت ام
  .كنندخود رجوع 
صله به آنان، تالش كردند  ياهداضمن لطف و احترام به عالمان شيعه و  :معصومان

احاديث، منزلت آنان  بيان ارا از وابستگى به حكومت يا گرايش به دنيا حفظ كنند و ب هاآن
از  كرد، سازىزمينه بسيار، علماكه در مورد عظمت 7امام عسكرى ويژه به ؛را باال ببرند

دار شدن عالمان در ريشه ،گونهبدين 1.له تقليد از فقهاى شيعه را مطرح فرمودندمسئجمله 
 :امامـان  هـاى بين شيعيان، يكى از عوامل مهم عبور شيعه از بحران غيبت و از شـيوه 

                                                 
 .300 و 229ص ،7العسكرى االمام ريتفس ؛12ح ، 88-86ص ،2ج ،بحاراألنوار. 1
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  1.پذيرسازى فرهنگ مهدويت بوده استبراى جامعه

  كال و نظام مراسلههاى كوتاه و احتجاب تدريجى، نظام وغيبت

پذيرسـازى  جامعـه  افـراد و براى ايجاد آمادگى روحى و روانى و عملى در  :همه ائمه
 8امام هادى و امام عسـكرى  به ويژه اند؛سازي كرده، زمينهغيبت و فرهنگ مهدويت

و نظـام   كـال هايى چون غيبت كوتاه و احتجـاب تـدريجى، نظـام و   كارگيرى شيوهبه با كه
 از 7امـام عسـكرى   ويـژه  به ،اين دو امام .اندسازى مردم اقدام كردهبراى آماده ،مراسله

و برخى از كارهاى مردم را از طريـق وكـيالن    گفتندسخن مي با اصحاب خود پشت پرده
هاى نگارى، نكات و توصيهنامه بايا  2؛دادندم را به آنان ارجاع ميو مرد كردندگيري ميپي

جايگاه عالمـان   4.باشد صغرياى براى تشكيالت غيبت تا زمينه 3فرمودندخود را بيان مى
در اواخـر امامـت    :كفـيالن و نائبـان عـام ائمـه     در مقـام  شيعى و اصالت يافتن آنـان 

تـالش بـراى   ه بـه اضـاف   ،و مراسله وكالم و نظا پشت پردهن، كاركرد صحبت از معصوما
 :كه تحت عنوان سيره تربيتى معصومان  6ايجاد اعتقاد به مهدويت از زمان پيامبر

ى از امـام  يجداى تمرين هااز جمله شيوه ،سازى جامعه عصر غيبت به آن پرداختيمو آماده
بحـران   موجب شـد شـيعه بـا    مهدويت است كهپذيرسازى فرهنگ ام غيبت و جامعهايدر 

 قـدم  از رهبرى معصـوم  جداييدر وادى غيبت و  طوالنى مواجه نشود و با آمادگى،غيبت 
  .بگذارد

  و تأثير آنان در گسترش فرهنگ مهدوى :شاگردان ائمه

. با تربيت شاگردان توانمند، زمينه را براي ترويج فرهنگ مهدوي آماده كردنـد  :ائمه
از طريق  ابي به آثار تربيتي در بين مردم،يدر راستاي دست :شاگردان و دوستداران ائمه

ل اجتمـاعى و اعـالم انزجـار از    تحـو به قصـد ايجـاد   و  هاآن ايجاد شور و رغبت در ميان

                                                 
 .107 ـ 109ص ،توسعه و ماندن براى عهيش تالش قرن چهارده. 1

 .209-215 ص ،بةيالغ ،يالطوس. 2

 466.  و 462 ص ،4ج ،طالبابى آل مناقب .3

 75. و 74 ص ،4يالمهد االمام رحاب فى. 4
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 و هـا ايـن جنـبش   و با رهبرى دادندل مييهاي مردمي را تشك، جنبشهاى ظالمحكومت
ا مخالفت آنان با ي :در منابع تاريخى در مورد موافقت ائمه(وحدت در ميان مردم  ايجاد

در ترويج و گسترش فرهنگ مهدوى نقش  ،)نظر استها، اختالفبرخى رهبران اين گروه
در بين مردم، نشـان از   ...اسماعيليه و ،واقفيه، مسلميهابواقدامات كيسانيه، . مؤثرى داشتند

ه و شـد  امرى كـامالً شـناخته   ،اعتقاد به مهدويت در ميان مسلمانان و شيعيان آن دارد كه
  .كه در جاى خود به برخى از اين موارد اشاره خواهيم كرد استشايع بوده 

از طريق تأليف كتاب در تـرويج   :داران ائمهدوست از سوى ديگر، برخى شاگردان و
حتـي  هـايى در موضـوع غيبـت،    و با تأليف و تصنيف كتـاب  اندمؤثر بودهفرهنگ مهدوى 

بدين ترتيب، . نداهقدم شددر اين امر پيش، :پيش از غيبت و در زمان حضور ائمه دوران
 و هـم عالمـان   هسـتند فقيهـان و عالمـان ديـن     آموختند كه مصدر رجوع آنان هم مردم
اى مـتقن و ثابـت در دسـترس    كه بايد مصادر و مراجع علمى مورد نياز را به گونه دانستند

  .مردم قرار دهند
طـاهرى  حسن بنصالح انماطى، علىبنابراهيم بودند؛كتاب  تأليف گامانواقفيان از پيش

 نيـز  در اماميـه  .هسـتند كتاب در موضوع مهدويت  صاحباز سران واقفيه و  سماعه،ابن و
 محبـوب سـراء بـا كتـاب    بنحسن 1القائم، كتابالمالحم و مهزيار اهوازى با كتاب بنعلى

المشيخة
القائم، و ةالرجع اثباتشاذان نيشابورى با كتاب بنموضوع غيبت و فضلدر  2

 در 3
   4.خوش درخشيدند مهدوىگسترش فرهنگ  امر

                                                 
 664. ش ،253ص ،رجال النجاشى، .1

 151. ش ،41ص ،الفهرست ،يالطوس .2

 840. ش ،306ص ،رجال ،يالنجاش. 3

 ،27 ش ،موعود مجله ،»(1) عهيش فرهنگى ـ علمى تيوضع و صغرى بتيغ« ،يچشانه زادهنيحس حسن .4
 .80 ص ششم، سال
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 برخي نقل همراه به عصر اين در مهدوى هاىآموزه تربيتى آثار: چهارم گفتار

  تاريخي شواهد

كـه خداونـد، انبيـا و     هاى مهدوى و تعليم اعتقاد صحيح به مهـدويت از جمله آثار آموزه
  :ند ازاعبارت اند، هبود آن ميتعل مسئول :و شاگردان ائمه :اوليا

  الزمان؛آخربه عنوان منجى  4ـ شناخت و پذيرش قلبى حضرت مهدى
  ؛:قرآن و معصومان هايبراى او بر اساس آموزهانتظار واقعى ـ 

  شكالت خاص زمان غيبت و صبر و تحمل در برابر آن؛ها و مـ فهم سختي
ؤمنان و منتظران حقيقى در م و آزمايش براى انتخاب تعليم مقاومت در مواجهه با ابتالـ 

  دوران غيبت؛
نظارت دائمى خدا و  اعتقاد به به دليل ،گفتار و رفتار و اعمال ـ مراقبت هميشگى درباره

  بر احوال امت؛ :ائمه
  حضرت؛ يو انگيزه كافى براى كسب صفات منتظر حقيقى و آمادگي براي يار ـ شوق

  ؛:حضور ائمهحتى در زمان  ،ـ الگوگيرى از صفات منتظران حقيقى
  ه فاضله؛حضور در مدين از آمدن حضرت و اميدوار بودن بهاميد نشدن  ـ نا

و مراسـله و   ارتباط با امام از پشت حجاب، يا از طريق نظـام وكـال   يـ پذيرش و آمادگ
  ... پذيرش عالمان دين به عنوان نائبان امام و

  :شوداشاره شده، به اين اقسام تقسيم ميا مبناى آثار تربيتى ام
پـس از شـهادت امـام     :اميدوارى براى تحول و بهبود شرايط جامعـه و ظهـور حضـرت   

گـرفتن از شـعائر    فاصـله  با افزايش تعصبات نژادى و اشـرافيت ايرانـى و رومـى،   7على
ى از ي، همه مصلحان به دنبال رها...ها وتبعيض اسالمى، رفتن عدالت اجتماعى و بازگشت

  .اين وضع بودند
و   6كه از نسل پيامبر 4يعيان به دليل اعتقاد به ظهور امام مهدىدر اين ميان، ش

و دوران سياه ظلم و شـقاوت سـتمگران را    ين اوست، اين آرمان را واقعىيمنجى دين و آ
همـواره   7پـس از شـهادت امـام حسـين     اى كـه ه گونهب دانستند؛مي ناپايدار و زودگذر

زى وى بر ظالمان و ر آن امام و پيروظهو بودند و با اميد و آرزوي 4د ظهور مهدىمترص
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   1.دادندآالم خود را تسكين مي شان،ت خود و همنوعانانتقام مظلومي
و  :شـود، برگرفتـه از كـالم معصـومان    شواهد تاريخي كه در ايـن قسـم بيـان مـي    

از طريـق راهكارهـا و آمـوزه   ، 4هاي شيعياني است كه پيش از غيبت امام زمان ويژگي
 7كـه پـس از شـهادت امـام حسـين      يشيعيان؛ اندنتظر تربيت شدههايي كه ذكر شد، م

از امـام  . كشـيدند و بـا اميـدوارى، انتظـار او را مـى     بودند 4همواره مترصد ظهور مهدى
بعد � :فرمود پرسيدند، حضرت در پاسخ :بيته زمان فرج و پيروزى اهلدربار7هادى

   2.�از غيبت امامتان از جامعه ستمگران، منتظر فرج باشيد
منتظـر   ،:بيـت ن در اوج اميدوارى به پيروزى اهـل بيانگر آن است كه آنا ،اين روايت

  .زمان فرج بودند و از امام زمان خود، چنين سؤالى پرسيدند
انتظار شيعيان براى �با عبارت  خالد،ربنخطاب به معم 7از امام رضاروايتى  چنينهم

و انتظار در ميان شيعيان دارد و در آغاز شده است كه نشان از وجود روح اميد  �4مهدى
كند كه اين اميد و انتظار، پس از خالص شـدن و كسـب   ادامه، حضرت به آنان گوشزد مى

  3.ق خواهد شدهاى الزم از طرف شما محقآمادگى
حكايت  4با حضرت مهدى شانيو درد دل ا 7امام صادق از گريه كه ديگر يكالم

هـا و مصـائب را   ، رنـج ز به اميد ظهـور منجـي  دهد شخص امام معصوم نيدارد، نشان مي
   4.فرمودندل مىتحم

بـا   ، انتظار همـراه هاى مهدوىهاى دينى و آموزهشيعيان بر اساس آموزه: انتظار با صبر
مت در برابـر ظالمـان، نپـذيرفتن بـى    ايستادگى و مقاو در عين حال آموخته بودند؛صبر را 

و بـه  :ديـن و ائمـه   هاي، نيز از جمله آموزه...عدالتى و ستم، ايثار و جهاد در راه خدا و
  .بوده است 4قيام حضرت مهدى و از اوصاف 7قيام امام حسين ويژه رهاورد

                                                 
 سـال  ،22ش ،موعـود  مجلـه  ،»اجتماعى ـ اسىيس هاىنهضت در نيدروغ انيمدع« ،يرجب حسن محمد .1

 107. ص ،توسعه و ماندن براى عهيش تالش قرن چهارده ؛78 ص پنجم،

 3. ح ،380ص ،2ج ،النعمة تمام و نيالد كمال ؛2ح ،159ص ،51 ج ،بحاراألنوار. 2

 202. ص ،بةيالغ ،يالنعمان. 3

 168.  و 167ص ،بةيالغ ،يالطوس. 4
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، هـا آنهاى گوناگونى داشـته كـه يكـى از    جلوه ،انتظار در تاريخ شيعه و اسالمبنابراين 
عى صدر اسالم و الت اجتماهاى مهدويت در تحواثر آموزه. انتظار همراه با صبر بوده است

در عـين حـال    ى صبر و انتظـار و ، در گرومقاومت شيعيان در برابر خلفاى اموى و عباسى
از طريق  ،ه به شرايط و اقتضائات زمان و مكانوجا مقاومت آنان با تمقاومت بوده است؛ ام

دادن  و دلدارى و اميدوارىمردم تالش و تكاپو براى افشاگرى ظلم و ستم حاكمان، ارشاد 
  .گرفته استو اطاعت از او صورت مى با امام زمان عصر ، تالش براى همراهىهاآن به

البته (رخورد قاطع ب: اند ازاز جمله شواهد تاريخي كه بر وجود اين اثر داللت دارد، عبارت
عبـاس و رسـوا   اميـه و بنـي  ادي از شيعيان علوي در مقابل عملكرد بنـي تعد) غيرمسلحانه

رشد اصل تقيه ، عمال جور و شهادت اين مسلمانان به دست هاآن هكردن حكومت ظالمان
دوام سياسي و سركوب معترضـان حكومـت، هـدايت شـيعيان بـه      هاي كمدر نتيجه پديده

تبليـغ مـذهب بـا در نظـر گـرفتن      ، 7سمت رشد فقهي و فرهنگي در زمان امام صادق
ترش فرهنگ مهدوي و مصالح سياسي و تدابير فرهنگي و مذهبي، همگام با ترويج و گس

، :زمـان بيشـتر امامـان    اصل انتظار براي ايجاد اميد به تحول و بهبود وضع جامعـه در 
هجري  330هاي اجتماعي و سياسي از سال پرورش شيعيان و افزايش نفوذ آنان در عرصه

  1.بويههايي مثل آلقمري، و ايجاد تحول مذهبي و سياسي در دوران حكومت

بـر   شـيعه بنـا   :هاى مردمى با رويه ايثـار گيرى جنبشويت در شكلتأثير اعتقاد به مهد
 ،خداونـد از ايـن رو   .دانـد بت حضرت را حاكميت ظلم مـي ت اساسى غياعتقادات خود، عل

با ايـن  . خوانده است اهللابقية آخرين امام را براى برقرارى عدالت جهانى حفظ كرده و او را
ر شود و بـر اسـاس آثـا   و سرخورده نمى اميد ناگاه در زندگى سياسى خود هيچ ر، شيعهتفك

روزى حق بر باطل، براي مبارزه بـا حاكميـت   اميد پي تربيتى اعتقاد به مهدويت، همواره به
هـايش، بـه او   بـا سـختى   تاريخ همـراه  طول دربينش  اين. باطل و نابودى آن آماده است

                                                 
ـ  اسىيس هاىنهضت در نيدروغ انيمدع« .1  ؛79 ص پـنجم،  سـال  ،22 ش ،موعـود  مجلـه  ،»اجتمـاعى  ـ

ـ گرامنجـى  و تيمهـدو  اسـى يس فلسـفه  مباحـث « بهروزلـك،   ،1386 ،تيمهـدو  شـه ياند باشـگاه  ،»ىي
www.mahdifroum.com. 
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   1.نشاط و شور داده است
 ، بـا هـدف  يى چون ايثار، مقاومت و جهاد در راه خـدا هاآموزه بنابراين گروهي با الهام از

را براى هاى مردمى ل در وضع موجود، جنبشايجاد تحو و ايستادگى در برابر ظالمان وقت
ويت و روحيه انتظار از اعتقاد مردم به مهد دادند وتشكيل ميعدالتى از بين بردن ظلم و بى

عايى بردند، ولى ادستم موجود بهره مي ن ازبه دليل تنگ آمد ،آنانخواهي لو اميد و تحو
  .ها بسيار اندك استالبته تعداد اين گروه .مهدويت نداشتند در زمينه

قهرمـان مبـارزه بـا عباسـيان و ظالمـان در      بابـك،   بارهاينترين شاهد تاريخي در مهم
رسـد كـه از   ولى به نظر مـي  ؛كه در مورد نسب و مذهب او اختالف است آذربايجان است

مسلم خراسانى بوده است و اين فاطمه، همـان اسـت   ، دختر ابوندان مطهر، پسر فاطمهفرز
و دستگاه تبليغاتي خالفت كوشيده تـا بابـك را    2كه فاطميان خرّمى به او منسوب هستند

   3.هرچه بيشتر ناخوشايند جلوه دهد

خرّمى، قيـام  دارد كه بابك اظهار مي �بذ�با معرفى منطقه  معجم البلدانياقوت حموى در 
اى بـه  در اردبيل، قلعـه �: كندجا آغاز كرد؛ سپس به سخن مسعر شاعر اشاره مىخود را از آن

وجود دارد كه طايفه خرّميه در آن اجتماع نمودند و با بابك بيعت كردند و بابـك از   "بذ"نام 
 4.�شـند كاالمر را مىاز آن پس، مردم در اين محل، انتظار حضرت صاحب. جا خروج نمودآن

كنـد و ايـن محـل، سـنبل و نمـاد      در بين مردم شايع بود كه حضرت از اين محل ظهور مى
در زير اين قلعه، نهر عظيمى است كه مردم معتقـد  . انتظار آنان براى ظهور حضرت شده بود

  .يابدبودند هركس دچار تب و مرضى باشد و خود را در رود آن قلعه بشويد، شفا مى
بودن اعتقادات اين مردم نيست؛ بلكـه مـراد اصـلى،    ست يا نادرست در جادر اين منظور

االمـر و  جا كه با ديدن اين قلعه، بـه صـاحب  تا آنمردم آن عصر است  تأثيرِ اين اعتقاد در
هر بيمارى، به  تظار خود قرار داده بودند و دركردند و آن را سنبل و نماد انظهور او فكر مى

                                                 
 115. ص ،توسعه و ماندن براى عهيش تالش قرن چهارده .1

 .556ص ،7ج ، خيتار ،يالطبر ؛444 ص ،الطوال اخبار ،ينوريالد .2

 217. و 215 ص ،سكوت قرن دو كوب،نيزر نيعبدالحس .3

 361. ص ،1 ج ،البلدان معجم ،يالحمو .4
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 مسـئله، خـود  انحرافى بودن اين اگرچه . اندبستهلعه، دل مىشفاى بيمار خود از اين رود ق
روح و جـان مـردم آن    تقاد بـه مهـدويت و رسـوخ آن در   اثر تربيتى اع ، ولياى استنكته

  .است كه محل بحث و اشاره ماستمطلب ديگرى ، منطقه
و ايـن نيـز    ،كننـد منتظران مهدى كسانى هستند كه پرچم سرخ برپا مـى گفته شده كه 

؛ چرا كه آنان بـه سـرخ  سنبل و نماد ديگرى از انتظار و منتظران آن دوره بوده استشايد 
ترين اصـل  معتقد بودند و مهدويت، راسخ 4آنان به ظهور مهدى. جامگان مشهور بودند

ن آن، عـام سـاكنا  شهر بذ و نهضت بذ و قتلبه حدى كه پس از سقوط  اعتقادى آنان بود؛
است كه نهضت بـذ، يكـى از پـنج فرقـه      گفتني. قى ماندندايد خود باهم در عق مردم بقيه

   1.عصر بوده است در آنشيعيان اماميه 
هاى تربيتى مثبـت؛ امـا كـاربرد    زمينه( 2گيرى مدعيان مهدويتباورى تا شكلاز مهدى

 خ شيعه، بروزهاى مختلفى داشـته مهدويت و اعتقاد به آن در طول تاري موضوع ):نامناسب
بـه   هـا آندى صورت گرفته كه عنصـر مهـدويت در   هاى متعدقيام ،هدر تاريخ شيع. است

خـالف   ، بـر خورد و تاريخ شيعه به خوبى نمايانگر اين است كـه بـاور مهـدويت   يچشم م
همراه بـا   ،قيام و مبارزه داند، همواره عامل حركت،كه آن را با سكون همراه مي ديدگاهى

  .ايثار و جهاد بوده است

عاى برخـى شـيعيان در مـورد    و اد 7بعد از شهادت امام على ،بروز مهدويت نخستين
، در مهـدويت  تـر ىو مهدى بودن ايشان بود؛ اما پس از آن، ادعاى جد حضرت زنده بودن
   3.وى پديد آمد حنفيه و اعتقادات كيسانيه دربارهد مورد محم

                                                 
 ،15/6/1385 ،ليــاردب تيســا ،»اشــغالگران بــا مبــارزه قهرمــان بابــك،« اوغلــو، تــورك منصــور .1

www.Ardabil information.htmفيتـأل » ينگارخيتار نقد و بابك« كتاب ازي اخالصه مقاله نيا( ؛ 
 ).است كرده چاپ 1380 سال در زيتبر نيام نشر انتشارات كه استي رضو رسول

 مثبتـى  تـىِ يترب هـاى نهيزم به توجه فصل، هر تىيترب خىيتار شواهد و آثار در بحث نيا طرح از ما مراد .2

ي هانهيزم نيا از تيمهدو انيمدع متأسفانه يول داشته؛ وجود مردم نيب در باورىمهدى واسطه به كه است
 .اندكرده سوءاستفاده مثبت،

ـ  ،»عىيش هاىجنبش نينخست در تيمهدو به اعتقاد نقش بررسى« نشست نژاد،يموسو يعل ديس .3  ويآرش
 .www.bfnews.ir ،13/10/1384 روشن، ندهيآ تيسا ،شهياند
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مردمـى  هـاى  جنبش، عاى مهدويتاين توضيحات، دو گروه با استفاده از اده به با توج 
  :اندايجاد كرده

نارضايتى عمومى و اعتقـاد عمـوم شـيعيان بـه ظهـور       ، با توجه بهگروهى از آگاهان .1
چون اميد به ، همالع از آثار تربيتى اين اعتقادو انتظار آمدن او و نيز اط 4حضرت مهدى

 4براى كمك رساندن به مهدى مردم و آمادگى خواهى، مدينه فاضلهبهبود وضع، تحول
تا به ايـن واسـطه بـا بسـيج عمـومى و غليـان        كردندعاى مهدويت مىاد ،عت از اوطاو ا

اين گروه خير بـوده و بـه قصـد     تني. ساط ظلم و ستم را برچيننداحساسات پيروان خود، ب
عاى مهدويت، حركت خود را آغاز مـى ؛ ولى به هر حال از طريق اددندكرل اقدام مىتحو
  .ندنمود

طباطبـاي  جعفـر، ابـن  زياد، محمدبنبنحسين، يحييبنعليبنزيدثقفي،  مختار هايقيام
توان شواهد تاريخي اين بحث، ذكر را مي زيدبنحسين بنيييح بنعمر بنييعلوي و يح

  1.كرد

از ه ايثار و ؛ از جمله روحيآثار اعتقاد به مهدويت در بين مردم اي نيز با استفاده ازعده. 2
                                                 

 ،الفتوح ،يكوف اعثمابن ؛71ص ،6ج و 560ص ،5ج ،الطبرى خيتار: مختار اميق: ك.ر شتر،يب مطالعهي برا. 1
ـ : ترجمه ،خيتار ريمس در عيتش ،يجعفر محمد نيحس ديس ؛228ص ،6ج ـ آ يدمحمدتقيس ـ تي  ص ،يالله

 از عيتش خيتار ،يمحرم نيغالمحس ؛171ص ،18 ج ،آثار مجموعه ،يمطهر يمرتض ؛307-312 و 305

 ماندن براى عهيش تالش قرن چهارده :ديز اميق. 288 ص ،الطوال االخبار ؛204ص ،صغرى بتيغ تا آغاز

 بـه  اعتقـاد  نقـش  بررسـى « ؛148ص ،صغرى بتيغ انيپا تا آغاز از عيتش خيتار ؛66-68ص ،توسعه و

 واضـح، ابن ؛13/10/1384 روشن، ندهيآ تيسا ،شهياند ويآرش ،»عىيش هاىجنبش نينخست در تيمهدو
ـ  اسىيس هاىنهضت در نيدروغ انيمدع« ؛326 ص ،2ج ،عقوبىيال خيتار  ،موعـود  مجلـه  ،»اجتمـاعى  ـ
. 1386وريشهر ،تيمهدو شهياند باشگاه ،»ىيگرامنجى و تيمهدو اسىيس فلسفه مباحث« ؛80ص ،22ش

 و مانـدن  براى عهيش تالش قرن چهارده ؛148ص ،نييالطالب مقاتل ،ياالصفهان الفرجياب: ديزبنييحي اميق
 ن،ييالطالب مقاتل :جعفرمحمدبن اميق149. ص ،صغرى بتيغ انيپا تا آغاز از عيتش خيتار ؛69ص ،توسعه

ـ  ابـن  :يعلوي طباطباابن اميق84. ،صتوسعه و ماندن براى عهيش تالش قرن چهارده ؛439ص  كـرم، الياب
ـ  تالش قرن چهارده ؛268ص ،9ج ،الطبرى خيتار: ييحي اميق   302.ص ،6 ج ،خيالتار فى الكامل  عهيش

ـ  هـاى جنبش نينخست در تيمهدو به اعتقاد نقش بررسى« ؛99ص ،توسعه و ماندن براى ـ  ،»عىيش  ويآرش
 .13/10/1384 روشن، شهياند تيسا ،شهياند
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مـردم بـراى اجـراى فـرامين      ، وحدت و همـدلى 4اه امام زماندر ر هاآن گذشتگىجان
شور و انگيزه براي اصالح و ايجـاد تحـول، دفـع     ت، صبر و ايستادگى در برابر ظلم،حضر

اهداف  قبه منظور تحق ،...ظلم و آمادگي براي بسيج نيرو براي حضرت و نجات شيعيان و
آندر واقـع،  . اندوقت قيام كردهن ام و ظالماعليه حك ،عاى مهدويتطلبانه خود با ادقدرت

بر مردم به دليل ظلـم و سـتم و    حاكم از اختناق و فشار با مناسب ديدن فضا و استفاده ها
مهدويت، براى پيش بردن اهداف سوء خود و  درباره هاآنك و قوى اطالع از احساسات پا

  1.دندبردارى كرعا بهره، از اين ادكسب قدرت
 3معاويـه بـن و عبـداهللا  2نفس زكيه هاي افرادي چونها، قيامقيامشاهد تاريخي اين نوع 

است كه براي پيشبرد اهداف خود، از طريق بازي بـا احساسـات و عقايـد مـردم در مـورد      
  4.مهدويت، به نفع خود اقدام كردند

، آن است كه تمـام آثـار تربيتـى    رسدجا ذكر آن الزم به نظر ميى كه در اينمهم نكته
نيز برقرار بوده و  يدوره پيش از غيبت، در عصر غيبت صغري و غيبت كبرر شده د مطرح
مهـدوى در غيبـت   هـاى  از ذكر دوباره و مبسوط آن در آثار تربيتى آمـوزه  بنابراين؛ هست

                                                 
 فلسـفه  مباحـث « ؛80ص ،22ش ،موعـود  مجلـه  ،»يماعاجت -ياسيسي هانهضت در نيدروغ انيمدع«. 1

 .1386 وريشهر ،تيمهدو شهياند باشگاه ،»ييگرايمنج و تيمهدو ياسيس

 ريمسـ  در عيتشـ  ؛4284ح ،88 ص و 4282ح ،87 ص ،داود ابـو  سنن ؛210-214ص ،نييالطالب مقاتل. 2
 .153ص ،صغرى بتيغ انيپا تا آغاز از عيتش خيتار ؛313 و312 ص ،خيتار

 69. ص ،توسعه و ماندن براى عهيش تالش قرن چهارده ؛156ص ،نييالطالب مقاتل .3

ـ فاطم دولـت  چـون هـم : ميهست تيمهدو به اعتقاد آثار از استفاده سوء شاهد زين بعدي هادوره در. 4  در اني
 هشتم، سال ،3ش ،اسالم خيتار مجله ،»هجرى چهارم قرن در هيامام مذهب« آژند، عقوبي( يصغر بتيغ

 ،8 ج ،خيالتـار  فى الكامل ؛120ص ،توسعه و ماندن براى عهيش تالش قرن چهارده ؛128ص ،1379 مهر
 و اجتمـاعى  - فكرى تيماه( انيمشعشع رنجبر، يمحمدعل( انيمشعشع دولت و )179 و 114 ،94 ص
ـ  انيمدع«( يسودان دولت و كتاب مقدمه ،)خىيتار تحوالت نديفرآ  و اسـى يس هـاى نهضـت  در نيدروغ

 يمرتض ؛117ص ،توسعه و ماندن براى عهيش تالش قرن چهارده ؛80ص ،22ش ،موعود مجله ،»ىاجتماع
 ،يزاهـدان  زاهـد  ديسـع  ديس(ي كبر بتيغ در تيباب و تيبهائ و )176ص ،18 ج ،آثار مجموعه ،يمطهر

 سـال  ،61ش ،)زمانـه ( معاصر رانيا اسىيس خيتار و شهياند ماهنامه ،»رانيا ملى اقتدار با تقابل ت،يبهائ«
 ).9-6ص ،1386 مهر ششم،
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آثـار تربيتـى خـاص آن     كنيم و به بحث بيشتر دربارهخوددارى مى يصغري و غيبت كبر
  .پردازيمها مىدوره
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ق شيعيان با امامان عصر خود در ارتباط بودند و از هدايت و فيض آنان .ـ ه 260تا سال 
، ارتباط مستقيم مردم با حضرت 4امام مهدى صغريغيبت  در دورانا ام؛ بردندمي بهره

حضـرت   رواز ايـن  .نبـود ر سـ و استفاده از هدايت و تربيـت ايشـان بـه طـور معمـول، مي     
و استفاده از راهكارهايى در جهت هدايت و تربيت مردم  نو يبا تشكيل ساختار 4مهدى

  .اقدام فرمودند
 ،4و امامـت حضـرت مهـدى    صغريبا تشكيل سازمان رهبرى شيعه در عصر غيبت 

مـورد   يالگيـرى از وكـ  نهاد وكالت و انتصاب نواب خاص و سفيران، بهره با ايجادايشان 
در  ...و فقهاى جامع الشرايط و علماو از طريق  ،مكاتبه و مالقاتتوقيع و از طريق  اعتماد،

  .كردندجهت ساماندهى فكرى، علمى و اخالقى شيعيان و هدايت و تربيت آنان تالش مى
  :اند ازبدين ترتيب، راهكارهاي مهدوي در اين دوران عبارت

  1؛سازمان رهبرى و نهاد وكالتـ 
  3؛قاتو مال 2توقيع، مكاتبهـ 

                                                 
 كلمـة  رازى،يالشـ  حسن ديالس ؛1001 و 864،995ص ،4المهدى االمام ثياالحاد الموضوعى المعجم .1

 145. ص ،4المهدى االمام

 .365 و 363 ص ،موعودشناسى. 2

 و داشت امكان هم ،يصغر بتيغ دوران در شان،يا با ارتباط و مشاهده امكان و 4زمان امام با مالقات .3
ـ مف خيشـ  مرحـوم . انـد شـده  مندبهره امام وجود از هاآن و بود شده واقع رىيكث عده براى هم  خيشـ  و دي

 امكـان  وي كبـر  بـت يغ مـورد  در اما ست؛ين آن در اختالفى و اندبرده نام كنندگانمالقات نيا از صدوق،
 بتيغ زمان در حضرت تيرؤ به نقل تواتر وجود با معتقدند اىعده و است نظر اختالف حضرت، مالقات

 و صـداقت  بـه  معروف و ثقه ناقالن از شده نقل اتيحكا و شده نيتدو صفحات وي كبر بتيغ و يصغر
ـ  حاصل اىمسئله نيچن وجود به قطعى علم باب، نيا در تقوا و امانت  اسـتدالالت  و انـات يب و شـود يم
 خود امام كه درستكارى و اخالص با افراد جمله از. است توجه خور در نهيزم نيا در زين مجلسى عالمه

ـ  اسـت،  شده داده اختصاص آنان به جدا فصلى مربوطه، هاىكتاب در و اندكرده مالقات را  بـه  تـوان يم
 اشـاره ... و حلى عالمه لى،ياردب محقق بحرالعلوم، ديس انصارى، خيش ار،يمهزبنعلى چون بزرگى؛ علماى

. داشت خواهد وجود يزيبرانگ تأمل تىيترب نكات هاآن در م،يريبپذ را مكاشفات و تشرفات نيا اگر. كرد
� 
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  1.تربيت علماـ 
  .پردازيمك مييدر ادامه به بررسي آثار تربيتي هر 

  افراد تيترب در وكالت نهاد وي رهبر سازماني تيترب آثار: اول گفتار

از طريـق بررسـى نـواب و وكـالى     ايشان،  نقش حضرت و آثار تربيتى سازمان رهبرى
هاى حضرت و فرمايشات مهاز طريق توقيعات و نا ،نقش آنان در زمان غيبتنيز حضرت و 

هاى حضرت در دوران غيبـت و  از طريق مالقات، هاى اخالقى و تربيتى حضرتتوصيهو 
ضـمن آن . ، روشن خواهد شدشودميكه در مباحث بعدى بيان  افراد بهايشان هاي توصيه

 اختيـار چگونه ايشان هدايت مردم را به طور مستقيم و غير مسـتقيم در   شودمين تبييكه 
رى مؤثاقدامات ، ها و فرهنگ دينى و تربيت نسل مهدوىاند و در زمينه حفظ ارزشتهداش

  .اندانجام داده

  يرهبر سازمان) الف

شيوه رهبري امام در ايام غيبت كبري به منظور انجام رسالت تربيت و هـدايت امـت، و   
ى سـازمان  تـرين آثـار تربيتـ   از جمله مهممندي متربيان آن دوره بوده است؛ با هدف بهره

  :توان به موارد ذيل اشاره كردمي ،رهبرى حضرت
  نجات شيعيان از گمراهى از طريق عنايت حضرت

غـانم القزوينـى و جمـاعتى از    ابن ابـى  ميان ،م حضرتدوـ پس از فوت ابامحمد، نائب 
پاسخ  باايشان  اختالف افتاد و مشاجره در گرفت كه شيعه در مورد خلف و جانشين حضرت

  2.كردند برطرفيعيان، شك و ترديد را شه به نام

                                                                                                                    

� 
 312(  318-325 ص و 59-199 ص ،53 ج و 1-90 ص ،19  و 18 بـاب  ،52 ج بحـاراألنوار، 

ـ حكا 83( 1-41 ص ،2 ج ،الغائب الحجة اثبات فى الناصب الزام ؛)تيحكا ـ  ؛)تي  ، ينهاونـد  اكبـر  يعل
  ؛413-454ص ،هيمهد فهيصح  ؛)كتاب كل( 4الزمان صاحب موالنا أحوال فى الحسان عبقرى اتيحكا

 .33ص ،4مهدى راه به چشم حوزه، سندگانينو از جمعى ؛81ص ،دولته الى والدته من المنتظر االمام

 .122 ص ،توسعه و ماندن براى عهيش تالش قرن چهارده .1

 ،االحتجاج طبرسى، ؛285ص ،بةيالغ الطوسى، ؛867ص ،4المهدى اإلمام ثياألحاد الموضوعى المعجم. 2
� 
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مردم زمان خويش را رها نكرده ،4كه امام زمانى است بر ايناهناپاسخ حضرت، نش 
بـا دليـل و توجيـه فكـرى و      ،امور نظارت دارند و از حيـث روانـى و تربيتـى   ه اند و بر هم

  .رهانندسازند و از گمراهى ميميرا قانع  مردم ،عقالنى
 الغَيبـةُ  وقَعـت  فَقَد�عبارت و  صغريه آخرين نائب خود در اواخر غيبت ـ توقيع حضرت ب

مينشان  1،اندهاى آن و عالئم ظهور را بيان فرمودهو نشانه يكبرغيبت  آغازكه  �...التّامة
و  يكبـر اند و با اعالم غيبت كه حضرت، مردم را در سرگردانى و ناآگاهى رها نكرده دهد

  .حق را بشناسند تا گمراه نشوند بكوشند كههار داشتند كه منتظر باشند و اظ ،هاى آننشانه
مثل هميشه براى ديدار با امام حسـن   ،، گروهى از شيعيان قمصغريـ در ابتداى غيبت 

ه متوجـ  جـا رفتنـد و در آن سـامرا   بهتقديم هديه و وجوهات شرعى خود،  و 7رىعسك
بـا  امام بعـدى،   نيافتنپس از . ندگرديدعاى جعفر كذاب مواجه ادبا  ،شهادت حضرت شده

آنـان را   4، پيك امام مهدىسامرادر بيرون شهر كه  حيرت و سردرگمى راهى قم شدند
سـعيد  بـن نماينده خود را با نـام عثمـان  �: فرمودندحضرت به شيعيان قم  .نزد حضرت برد
  2.�كنيددر مواقع لزوم به او مراجعه  تاگذارم ميعمرى در بغداد 

در راهيابى درست و شناخت ولـى   ،موقعيق حضرت، شيعيان قم را با اقدامى بهبدين طر
مردم در هنگـام نااميـدى و    به اين ترتيب. يارى فرمودند ،زمانشان و خارج شدن از حيرت

از طريق نائب بـا امـام خـود ارتبـاط      ...علمى، مادى يا خانوادگى و تمشكال و در سختى
صورت مـي امدادهاى غيبى ناحيه مقدسه  نيز بااين نائبان  ىيشناساالبته . كردندبرقرار مي

بنحسن ماجرايتوان به مي است،معروف  �وفد قميين�كه به  اين ماجرابر  افزون. گرفت
كه به  5كرداشاره  دينورىو ابوالعباس احمد  4اهوازى مهزياربنابراهيممحمدبن 3قمى،نضر 

                                                                                                                    

� 
 467. ص ،2ج

 1001. ص ،4المهدى االمام ثيالحاد الموضوعى المعجم. 1

 26. ح ،476 ص ،2ج النعمة، تمام و نيالدكمال.  2

 16. ح ،443ص همان، .3

 8. ح ،486ص همان، .4

 زييپـا  اول، سـال  ،1ش ،انتظـار  مجله ،»صغرى بتيغ عصر در عهيش رهبرى سازمان« جبارى، محمدرضا .5
� 



 73  يصغر غيبت رهدو در مهدويت به اعتقاد تربيتى آثار. فصل سوم

  :پردازيمميتوضيح يكى از اين موارد 
مسـير اصـلى، بـه    بـه   هاآن هدايتعاهاى دروغين و ادبراى نجات مردم از اردي در مو

هـاى مناسـب و شـيوه   عيان، روشمدبراى مقابله با اين  امام. بودنياز امداد غيبى حضرت 
كه چنان ،عيان دروغين با سفير راستينمد ه ظاهرهاى خاصى داشتند؛ از جمله تعليم مقايس

عـاى نيابـت سـه نفـر، بـا بررسـى       ادبغداد و مواجه شدن با احمد دينورى پس از ورود به 
  1.ببرد پي ابوجعفر عمرى صحت ادعايتوانست به  هاآنت ظاهرى و خانه وضعي

هـاى  آماده شدن نواب براى حل مسائل مردم و راهنمـايى شـيعيان از طريـق آمـوزش    

راستين  جهت هدايت مردم، حضور سفير ران ايشانيسفهاى امام و از جمله روش :حضرت
عـايش  اددروغ بودن  دربارهاى از وى كه به شيوه بودعى سفارت و پيروان او مددر محفل 

بالل كه ابوجعفر عمرى با راهنمـايى  بنعلىعاى ابوطاهر محمدبناد مانند. گرفتندمياقرار 
الزمان به تـو امـر   آيا صاحب� :امام، در محفل او و پيروانش حاضر شد و خطاب به او گفت

اى جز اقرار و او در حالى كه رنگ باخته بود، چاره �كه اموال را به من تحويل دهى؟نكرد 
حضـرت و سـفير    ،چنـين  ايـن  2.موجب بازگشت برخى پيروانش شد ،لهمسئنديد و همين 

  .دندكرراستينشان، نقش هدايتى و تربيتى خود را ايفا 
حضرت  :4رت مهدىتربيت و اصالح افراد از طريق هدايت باطنى و نفوذ روحانى حض

تربيت و اصالح پيـروان خـويش    روحانى نيز بهاز طريق هدايت باطنى و نفوذ  4مهدى
اين نيست كـه بايـد    جز!  خداوندا� :آمده است 7كه در كالم امام علىچنان ؛ندپردازمي
ين تو رهنمون گـردد و اگـر وجـود    يآتى از سوى تو در زمين باشد تا خلق را به سوى حج

ن پراكنـده  مؤمناهاى شك تعاليم و آداب او در دلولى بى ،ردم پنهان استظاهرى او از م
   3.�كنندميبر اساس آن عمل  هاآناست و 

                                                                                                                    

� 
 .3ص ،1380

 19. ح ،300ص ،51ج ،بحاراألنوار. 1

 401. و 400 ص بة،يالغ ،يالطوس .2

 112. ح ،463 ص ،عشر الثانى االمام من والمعجزات بالنصوص الهداة اثبات .3
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ه اند، تحت تربيت ويژكه شايستگى الزم را داشته چون شيخ مفيدمسلم است كسانى هم
  1.اندحضرت قرار گرفته

حفـظ سـيره و    ،مـردم  نايـ مدر  4از ديگر آثار تربيتى سازمان رهبرى حضرت مهدى
هـاى كالمـى   اقدامات عملـى و توصـيه   اين امر با .است :بيتو اهل 6ت پيامبرسن

ن و اصـالح مشـكالت آنـان، كشـف انحرافـات      مؤمنـا  يرفع نيازهـا ، 4حضرت مهدى
حـل  به موقع كذابان، اميدبخشى و ايجاد آمادگى و همدلى در شـيعيان،   يافشاو  دتييعق

در  ،كه هر يك به مقتضاى بحث خـود گيرد صورت مي ...مشكالت علمى و فكرى آنان و
  .شدبررسى خواهد  توقيعات و مالقات وكالت،مبحث نهاد 

  وكالت نهاد) ب

، انتخـاب نـواب   صـغري ترين اركان سازمان رهبري حضرت در دوره غيبت كي از مهمي
از  .بـرد اهـداف تربيتـي بـوده اسـت     خاص از سوي حضرت و استفاده از آنان بـراي پـيش  

  :به اين موارد اشاره كرد توانميمردم،  مياناركردهاى نهاد وكالت و آثار تربيتى آن در ك
 :هـا ها و انحـراف هدايت شيعيان به مسير اصلى امامت و رهايى بخشيدن از سردرگمي

هـا، در غوغـاى   ميارشاد شيعيان و تالش براى راهيابى درست آنـان و رهـايى از سـردرگ   
 نايبـان عيان دروغين نيابت و خيانـت برخـى   مدعاى اداسى و هاى فرمانروايان عبشيطنت

جعفر عمرى و نقش هـدايتى  ابو انندم .امامان پيشين، از جمله كاركردهاى نهاد وكالت بود
در گذشـته  كـه   درباره ادعاي دروغـش،  باللبنعلىابوطاهر محمدبن ازاو در اقرار گرفتن 

، بر روايات و احاديث و تأليف هانحرافااب خاص براى جلوگيرى از نو چنينهم .مطرح شد
   2.كتب دينى و امورى از اين قبيل نظارت داشتند

 يبراي مثال، ابوجعفر عمـر  :جلب اعتماد مردم از طريق خرق عادت، با عنايت حضرت

                                                 
 .497ص ،2ج ،االحتجاج .1

 تيوضـع  و صـغرى  بـت يغ« ؛7ص ،1ش ،انتظـار  مجله ،»صغرى بتيغ عصر در عهيش رهبرى سازمان« .2
 .81ص ،1380 اسفند ششم، سال ،30 ش ،موعود مجله ،»)3( عهيش گىفرهن
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ا ي 1؛دهداى به يكى از شيعيان خبر ميشدهه گمپارچ در يك ماجرا با خرق عادت، از محل
اى سفيد بيش نبود و پرسـش فقـط در   كه صفحه اى نانوشتهه نامهروح نوبختى ببنحسين

بـن محمد سمرى در بغداد از وفات علىبنكه علىا ايني 2؛ذهن صاحب نامه بود، پاسخ داد
    3.بابويه قمى در قم در همان تاريخ خبر داد

ت پسر هاى سفيران اين بود كه با اثبات اماماز جمله فعاليت :جلوگيرى از تفرقه شيعيان
ـ هـاى بيشـتر مصـون دار   جماعت اماميه را از انشعاب، 7امام حسن عسكرى در ايـن  . دن

بـه امـام    امـام  بـر خـتم دوازده   كـه  :و ائمه  6سخنانى از پيامبرنقل راستا، آنان با 
هـا در مكتـب تشـيع را كـاهش     داشت، توانستند انشعاب ايشان داللتغيبت و  4مهدى
   4.و در نهايت از بين ببرند دهند

نائبـان،   :هاي فقهى و علمى و عقيدتى مردم و مناظره با مخالفـان گويى به پرسشپاسخ
مسائل و مشكالت علمى و اخالقـى، معتبرتـرين سـند علمـى و      مرجع مراجعات مردم در

از نائـب دوم  كه هاي كالمي و عقيدتي بودند؛ چناندر شبههت كننده حقانيتعيينو  تربيتى
مفوضـه در   نظـر ايشان  سؤال شد، هاآنو پيروى از  شانايدحضرت در مورد مفوضه و عق

مردم . ، و آن را از شئون ذات الهى ذكر كردرا تكذيب :نسبت دادن خلق و رزق به ائمه
مـي اطمينان  را با با حضرت در ارتباط هستند، سخنان آنان نوابدانستند كه چون مينيز 

ط دشمنان بر به سؤالي درباره علت تسلبختى روح نوبندر ماجرايي ديگر، حسين 5.پذيرفتند
ترديـد   :گويـد مـي كـه راوى   اياى داد؛ به گونهكنندهقانع پاسخ مفصل و 7امام حسين

 :ولى چيزى نگفتم كه خودش رو كرد بـه مـن و گفـت    ،ها از جانب او باشدكردم كه پاسخ

                                                 
 30. ح ،502ص ،2ج النعمة، تمام و نيالد كمال. 1

 1130. و 1129 ص ،3 ج الجرائح، و الخرائج ،يراوند نيالدقطب ؛11ح ،489و 488 ص همان، .2

 ،»فقاهـت  تا وكالت مانساز از« ،يجبار محمدرضا: رك ؛32ح ،503ص ،2ج ،النعمة تمام و نيالد كمال .3
 .45ص ،1382 ريت و خرداد هفتم، سال ،38 ش ،موعود مجله

 71. ص ،انتظار اجتماعى نقش پور،يعبد حسن .4
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  1.شنيده است 4تها را از حضرت حجاين
امـام   ت بحران نبـود آمد كه از شدپديد مينان و آرامشى اطمي ،كار نائبانه اين به واسط

در جهـت تحكـيم و تثبيـت فقيهـان      كردند و هـر دو مينائبان، وكال را تثبيت . كاستمي
فقيـه در زمـان غيبـت    براى طلب سؤاالت و مشكالت از را و مردم كردند اقدام ميمرجع 

  2.ساختندآماده مي ،يكبر
ها و مشكالت مردم به حضرت و دريافت جواب و ابالغ شها، پرسها، پيامرساندن نامه

پاسخ به سؤاالت و مسائل  سدى كه خاصجعفر االبنده حضرت به محمناممانند : به آنان
ـ  3شرعى و فقهى بوده و از طريق نائبان حضرت به او رسيده اسـت  پاسـخ بـه سـؤاالت     اي

   5.كردابالغ كه نائب حضرت به او  4جعفر الحميرىبنعبداهللافقهى محمدبن

  مكاتبه و توقيع تربيتى آثار: دوم گفتار

شده براي  هاي نگاشتها پاسخ به نامهي 4نوشتن توقيع و نامه از طرف حضرت مهدي
ترين اين آثـار  مهم .حضرت، وسيله هدايت خواص و عوام در مسير حقيقت دين بوده است

  :اند ازعبارت
توقيع حضرت  از جمله :هاردم درباره آناعالن نصب سفرا و وكيالن و آگاهى دادن به م

حضرت در ايـن  دردى ارتحال پدرش و هم مناسبتبه  ،سعيدبنفرزند عثمان م،دوبه نائب 
و � :درباره معرفى راويان حديث كه فرمـود توقيع حضرت  اي 6و اعالم جانشينى او مصيبت

ديث مـا  بـه راويـان حـ    هاآنه دربار ،آمدهايى در آينده روى خواهد داداما رخدادها و پيش
�رجوع كنيد؛ زيرا آنان حجت من بر شمايند و من، حجت خدايم

7.  
                                                 

 37. ح ،507ص ،2ج النعمة، تمام و نيالد كمال .1
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از طريـق   :بيـت و اهـل   6ها و فرهنگ دينى و سنت و سـيره نبـوى  حفظ ارزش

 4حضـرت مهـدى   هاى بيهوده،نهى از پرسشبراي مثال، در مورد  :ها و اندرزهاتوصيه
مردم دانستند و آن را از علم و اختيارات الهى  و زمانن توقيعى، ظهور را در اختيار خدا ضم

  1.ى فرمودندنههاى بيهوده در حكمت و مصلحت غيبت را از پرسش

كند هر يك از شما بايد كارى � :فرمودلزوم محبت  در موضوع 4امام زمان ،در توقيعى
چه ناخوشايند ما و موجـب كراهـت و   كه وى را به محبت و دوستى ما نزديك كند و از آن

ه در آن زمان در هنگامى كه توب رسد،؛ زيرا امر ما ناگهان فرا ميشم ماست دورى گزيندخ
رشد و هدايت مطلوب را بر شما الهـام فرمايـد و بـه لطـف      براى او سودى ندارد و خداوند

اسـت  در بيان حضرت آمـده   2.�هايش توفيق بخشدورى از رحمتخويش، شما را به بهره
ضـمن   يت آنان باشد تا موجب محبت و دوستى حقيقى گردد؛ابق رضاكه عمل ما بايد مط

ـ  آن آن لحظـه برحـذر   ه كه ايشان ما را از تأخير انداختن در امر توبه و متكى شدن بـه توب
  .دارند مي

 صادر شده و حضرت، ايشان را ، در توقيعى كه براى شيخ مفيدحقوق الهى يدر مورد ادا
هر يك از  كنيمميسفارش � :كنندميفارش خوانند، به شيعيان سمياخالص خود دوست با

گردن دارد، به مستحقانش  چه بربرادران دينى تو را كه تقواى الهى پيشه كرده است تا آن
كننده در هاى تاريك و گمراهها و آشفتگييرانگر و گرفتاريهاى ودر نتيجه از فتنه برساند؛

بـه   ،ونـد بـه او كرامـت كـرده    هايى كـه خدا امان خواهد بود و آن كس كه در دادن نعمت
   3.�كار دنيا و آخرت خواهد بود، زيانرا دارد، بخل ورزد هاآنكسانى كه فرمان رسيدگى به 
بـا   ،حضرت در ضمن توقيعىسفارش شده و  4امام زمان در موردي ديگر، درباره حق

ا واگذاريد پس از خدا بترسيد و تسليم ما شويد و كار را به م�: فرمايدميتوصيه به شيعيان 
منحرف نشويد و به  از راه راست ...و بر ماست كه شما را از سرچشمه، سيراب بيرون آوريم

ت و دوسـتى خـود، راه و   ه محبـ ت آشكار الهى بـه وسـيل  د و بر اساس سنيينادرستى نگرا
                                                 

 82. ص ،المهدى الى نيالحس من ةياالصالح حركةال. 1
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   1.�مقصدتان را به سوى ما ادامه دهيد
 شيعيانآمادگى در د براى ايجا 4صاحب االمر ضرتح :اميدبخشى و همدلى با شيعيان

ما بـه همـه اخبـار و    � :داردبيان مي، چنين هاآن مراقبت از اعمال و رفتار و گفتاراعالم و 
ضمن اعـالم  چنين،  اين 2.�ماندمياحوال شما علم داريم و چيزى از اخبار شما از ما دور ن

  .كنندميكنترل و نظارت دقيق خود شيعيان را متوجه همراهى، 
 هـا آنبـا  ضـمن اميـد دادن و همـدلى     بـه امـور مـردم،   رسيدگى  دربارهر در بيانى ديگ

بريم ميما در رسيدگى و سرپرستى شما كوتاهى نكرده و ياد شما را از خاطر ن� :فرمايد مي
عبـارتى از   چنـين بيـان   3.�...آمـد ها و مصائب بر شما فرود ميو اگر جز اين بود، دشواري

تواند داشته ميى عميقى در قلب و عمل منتظران حقيقى جانب يك امام و موال، آثار تربيت
  .باشد

ضمن اعالم امـان و امنيـت   از ايشان، ورى ت بهرهدر بياني ديگر، حضرت در مورد كيفي
چـون  ا همكنند كه اگرچه حضور ظاهرى ندارند؛ امميبراى اهل زمين، شيعيان را مطمئن 

ورى از مـن در  ا كيفيـت بهـره  ام�: دارندخورشيد پشت ابر، آثار و بركات خود را ارزانى مي
كـه ابرهـا آن را از ديـدگان    ورى از خورشـيد اسـت؛ هنگـامى    چون بهرهدوران غيبتم، هم

كـه سـتارگان بـراى     چنانهم براى اهل زمين، موجب امان و امنيت باشم،بپوشانند و من 
و  ...كنيـد پرسش ن ،چه به شما مربوط نيستپس از آن .باشندمياهل آسمان موجب امان 

   4.�كه به راستى همين دعا، فرج شماستبراى تعجيل فرج بسيار دعا كنيد 
ها از اين نمونه :حل مسائل و مشكالت علمى و فكرى شيعيان و پاسخ به سؤاالت شرعى

محمـدبن حضرت به سـؤاالت مختلـف فقهـى ـ عقيـدتى       نمونه، پاسخ بسيار است؛ براي
  5.از توقيعاتيكى  درجعفر الحميرى بنعبداهللا
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عيان دروغين مد :گويان و لعن مدعيان دروغيندروغ يكشف انحرافات عقيدتى و افشا
كه حضـرت بـا اقـدام بـه      داشتندهاى انحرافى، نقش زيادى در گمراه كردن مردم و فرقه

آن  .بخشيدندميرهايى ها ه امور مسلمين، آنان را از انحرافموقع و نظارت و كنترل بر هم
حذر داشـتند  بر �ابوخطّاب اجدع�گروه گمراه  با همنشينيشيعيان را از  ،قيعىدر تو حضرت

1.توصيه فرمودند كه مردم از مال حرام و باطل دورى كنند ،و در ضمن

  

هـالل كرخـى   احمدبن�ين، عى دروغدر اعالن لعن مدحضرت توقيعى در اقدامي ديگر، 
مسلك بود، صادر صوفى  فردى كه 8عسكرىامام  امام هادى وسابق وكيل  �عبرتائى
، ناگزير حضرت دو پيشين خوداز منصب ه وي او و استفاده كه به دليل جايگاه ويژ فرمودند

  .اعالم و وي را لعن كردندت دروغين و گمراه شدن او را ماهي ،يا سه بار
 2،ت بـود از مـدعيان دروغـين مهـدوي   كـه   حضرت در مورد اعالن لعن شـملغانى  توقيع

  . زمينه استشاهدي ديگر در اين 
ه حضرت به هدايت مـردم و شناسـاندن افـراد گمـراه،     توج هر يك از اين موارد، بيانگر

كه از جمله آثار  استنظارت و كنترل بر امور و انجام اقدامات تربيتى ـ هدايتى براى آنان  
ها و فرهنگ و حفظ ارزش :نصومات معسيره و سنمسير اصلى و  بهآن، هدايت مردم 

شيعيان پاسخ داده شده و آنـان را  هاى علمى و فكرى به پرسش ،من آنكه ض استدينى 
  .كندميتربيت  آمادهحقيقى و اميدوار و  منتظر

  شيعيان پرورش و علما حضور تربيتى آثار: سوم گفتار

تقويت عقيده به مهدويت و تربيـت   براي 4راهكارهاى تربيتى حضرت مهدى ديگراز 
؛ علمـايي هـم  مردم بود مراجعاتفضيلت شيعه براى ى بايد علما و فقهايتثبيت و تأ ،مردم

، به آثار و بركـات حضـور   در اين قسمت 3.مرتضي شريفشيخ مفيد و  ،چون شيخ صدوق
  .كنيممياشاره علما در ميان مردم 
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و غيبت او،  4درباره حضرت مهدى :و ائمه  6بيان شد، پيامبر ترپيشكه چنان
اوايل قرن در و اين سخنان،  سخن گفته بودند يپيش از غيبت كبراز حدود دويست سال 

دى گـردآورى  هـاى متعـد  ها و نوشته، در صحيفه:دوم به همت ياران و شاگردان ائمه
هـاى بعـدى   شهرت يافته بودند، اساس كتاب �اصول مدونه�به كه ها اين نوشته. شده بود

  1.شدند 4و مهدى موعود يعلما درباره غيبت صغري و كبر
تـا   بود كه با آغـاز غيبـت صـغري   اين  ،از نوشتن كتاب در مبحث مهدويت اه علمانگيز 
ط شـدند  يا اخباريون، بر مدارس شيعى كامالً مسلحديث ، مكتب اهلدوم قرن چهارمه نيم
دشمنان نيز از همين  .شدبرانگيز آن دوره مهدويت از مسائل بسيار مهم و بحث  موضوعو 

از فرصتي كه دولت مان تواناى شيعه گروهى از متكل. زدندهام ميكردند و اتميزاويه حمله 
اسـتفاده   هامات دشمنان در اين بحثايجاد كرد، براي مبارزه با افكار اخباريان و اتبويه آل

اثر شيخ ( مقابس األنوار فى الرد على أهل األخبارو  تصحيح االعتقاد چونهم، آثارى كرده
منتشر نمودند كه به كاهش قدرت ... و )مرتضى شريف اثر( الرد على أصحاب العددو ) مفيد

  2.ى كردياخباريون و اتهامات دشمنان به شيعه، كمك بسزا
شيعيان در دوران غيبت هاى علمى و پرورشى شاگردان، بر تأليف كتاب و فعاليت افزون
و وكيالن حضـرت   و سفرااز واليت  پيرويتالش عالمان بزرگ شيعه و  از طريق صغري
  :افتند؛ از جملهيمي يالتعرشد و  4مهدى

حـوالى  (وراء النهـر  در مـا ع امـامى  تشـي  ،سه؛ يعنى آغاز غيبـت صـغري  از اواخر قرن ـ 
. لمان شيعه در اين ناحيه بودعامل اساسى در اين امر، وجود برخى عا. رواج يافت) سمرقند

بود ترين عالمان شيعه از برجسته 3،مؤلف تفسير عياشى ،مسعود سمرقندى عياشىمحمدبن
و تربيـت شـاگردان    آمـوزش و  او مركز علمىه كه در سمرقند، مجلس درس داشت و خان
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 به امور شيعيان در .ع را در اين ناحيه پديد آوردندرى بود كه از اين طريق، مكتب تشيبسيا
مـن ال  مـه  در مقد. كردنـد مـي در خراسان رسـيدگى   4وكيالن امام مهدى ،اين نواحى

رشـد  در مـاوراءالنهر  ع ه كه در عصـر غيبـت صـغري تشـي    يخ صدوق آمدش يحضره الفقيه
  1.ه استشيعيان ديدار كردبا و  ،كه شيخ صدوق به آنجا سفرچنان ؛بيشترى يافت

هاى قوى شيعى بروز و ظهور بيشترى گرايش نيز، در شهر رى صغريـ در عصر غيبت  
از تأثير كار  ،يبتدر اين شهر در عصر غ يان و محدثان و عالمان برجستهراو حضور. يافتند

 هاى بارز علمااز نمونه. حكايت دارد ،كه ارتباط نزديك با شيعيان داشتند وكيالن اين شهر
  2.اشاره كرد الكافى كتابنويسنده  ،توان به محمد بن يعقوب كلينىمي

ـ شهر قم مركز شيعيان بود، ولى در عصر غيبت صغري با توجه به شرايط خاص حاكم بر 
وارد شدن فقها و علما به صحنه، و گسترش و تربيت شيعه تأكيد بيشتري آن، حضرت براي 

هاى خود را محـل  كه متوليان مساجد از اهل سنت بودند، خانهرو به دليل آناز همين. كردند
بزرگ شهر قم، پـدر شـيخ صـدوق بـود كـه       يآموزش و پرورش شيعه كردند؛ از جمله علما

خالد برقى كه از محمدبنمد و ديگرى، احمدبنبه دنيا آ 4فرزندش با دعاى حضرت مهدى
  3.هاى شاخص اين عصر و صاحب تأليفات بسيارى استشخصيت

 بـا هـدايت  ، 4رهبـرى حضـرت مهـدى    بـه چهارگانـه   يئبان و سـفرا بدين ترتيب نا
و  صـغري وكالى برجسته در دوران غيبـت   همكاري ،وكالت ةسابقهاى سازمان پر فعاليت

ن حضـرت و شـيعيان   ايـ ى ميند راه ارتبـاطى مطمـئن و كارگشـا   سـت توان سازى علما،آماده
براى حفظ سـازمان رهبـرى جهـان تشـيع در     قرار سازند و از آن هاى گوناگون بر سرزمين

  .بهره جويند سازدوران حساس و سرنوشت
آخـرين  صـدور  آخرين رهبر نهـاد وكالـت و   وفات و  صغريبا پايان يافتن دوران غيبت 

بـا محاسـبه از زمـان    (ليت سازمان وكالت پس از دو قرن تالش توقيع حضرت، دوران فعا
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ت در و دوران صدور توقيع از طرف حضرت، به پايان رسيد و سازمان فقاه) 7امام صادق
  1.راه سازمان وكالت تا عصر حاضر گشته دهندطول دوران غيبت كبرى، ادامه 

با عنايت ، و صغريغيبت با مرور شواهد تاريخى آثار تربيتى اعتقاد به مهدويت در دوره 
يق نهاد وكالت، توقيع، حضـور  از طر(رهبرى به آثار تربيتى راهكارهاى مهدوى و سازمان 

محورهاي قبل از غيبت گذشت، ه ه به مواردى كه در بحث دورو با توج ،افرادبر  ...)و علما
صـبر در  انتظـار همـراه بـا     :، عبارت اسـت از ن مردمايتربيتى اعتقاد به مهدويت در مآثار 

اى مردمى بـراى مبـارزه بـا ظلـم،     هگيرى جنبشمشكالت و اميد به بهبود شرايط، شكل
بـه  در پايان به طور گـذرا  ل يا كسب قدرت كه ادعاهاى مهدويت با نيت خير و ايجاد تحو

  :كنيماشاره مي هاآنآثار 

در  احياي شيعه در جهان اسالم، پس از سه قرن مبارزه و ترك حالت تقيـه و حضـور   ـ
  2صحنه رقابت؛

رابطه گرم و صميمانه مرجعيت ديني شيعه و مرجعيت سياسي و تحقق اميـد و انتظـار    ـ
  3شيعيان براي ايجاد تحول؛

، مثل كرسـي كـالم شـيخ مفيـد     ؛علمي علما با حمايت حكومت هايبرگزاري كرسي ـ
  4؛مرتضي و شيخ طوسيشريف 

به نيـت   6بويهو آل 5حمدانآلهاي شيعي هاي مردمي و تشكيل دولتپيروزي جنبش ـ
بويـه، بـا اقـداماتي مثـل احيـاي      آثار تربيتي اعتقاد به مهدويت در دولت آل(مبارزه با ظلم 
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صـغري طـى   از غيبت و غيبـت   ه پيشتا به حال دو گام از اين مراتب تربيتى را در دور
و  4چگونگى تربيت امت توسط حضرت مهدىبه گام سوم، كه در اكنون برآنيم  كرديم؛

   .بپردازيمري آثار تربيتي اعتقاد به ايشان و اجرايي شدن راهكارهايشان در دوره غيبت كب
برخي اقدامات و راهكارهايي كه در قالب يك ساختار تربيتي هماهنگ بـراي ايـن دوره   

  :در نظر گرفته شده، عبارت است از
حضرت براي عمـل   و سخنان خود :بيتصيه براي تمسك به سيره و سنت اهلتوـ 

  ؛ايشان در دوران غيبت
  ؛جايگزيني فقها و علما و نواب عامـ 

  ؛آفريني حضرت در حل مشكالتبرخي خواص و نقش ـ مالقات با
  .برخي عوامِ خاصراهنمايي و كمك به ـ 

مندي از او را توضيح ميپيش از ورود در بحث اصلي، فايده امام غائب و چگونگي بهره
  .دهيم

  او ازي مندبهره چگونگى و غائب امام فايده: اول گفتار

امـام  ه رسد كـه فايـد  گونه به ذهن مين، اييشرايط خاص دوران غيبت كبر به با توجه
واليـت خـويش را    تواند وظـايف امامـت و  ميتواند باشد؟ امام غائب، چگونه ميغائب چه 

 و تربيـت  هـدايت ه انجام دهد، در حالى كه در ميان مردم حضور ندارد؟ آيا غيبت با وظيفـ 
  ، سازگار است؟امام

  :كنيمميتعريف  ىيعالمه طباطبا امامت را از قولابتدا ها، براى پاسخ به اين پرسش
امامت حقيقى، وراى مقام اطاعت يا رياست دين و دنيا يا وصايت و خالفت در زمين، به 
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   1.معناى حكومت در بين مردم است
و ديگــر   6مبرروش پيــادارد كــه بـا   ي، روش هـدايت و تربيتــى خاصـ  امـام غائــب 

در كالم خود  ،زمان غيبت از حضرت در منديدر كيفيت بهره. متفاوت است :نمعصوما
كيفيت نفع بردن من در زمان غيبتم، ماننـد نفـع بـردن بـه واسـطه      � :ايشان آمده است

   2.�هنگامى كه ابرها او را از ديدگان مستور نمايد ،خورشيد است
نكته قابل توجه اين است كه ايـن سـؤال پـيش از تولـد حضـرت نيـز مطـرح بـوده؛ و         

پشـت  در منـدى از خورشـيد   بهره( 4حضرت مهدىنيز پاسخى مشابه كالم  6پيامبر
   3.اندبيان فرموده) ابر

تـي نيسـت،   يتوصيف بيان شده حاكي از آن است كه اصل قضيه غيبت نه تنها مانع ترب
  :بلكه داراي آثار و فوايد تربيتي براي بندگان خداست؛ از جمله
اهميت در  رايه دااولين نكت :امتحان بندگان از طريق غيبت حضرت و گزينش صالحان

ـ اين بحث، امتحان بندگان از طريق غيبت حضرت و  ه ؛ زيـرا بـه واسـط   غيبـت اسـت  ام اي
 ،ايمان و تسليم افراد در برابـر تقـدير الهـى   ه اگر سرّ آن نامعلوم باشد، مرتب به ويژهغيبت، 

بـه   ،چنين در زمـان غيبـت  هم. گرددن و تصديق آنان آشكار مىتديشود و قوت ظاهر مى
  .شوددهد، شديدترين امتحانات از مردم گرفته مىهايى كه روى ميدث و فتنهحواه واسط

زندگى و مرگ، داشتن و نداشتن، . امتحان، يكى از سنن الهى در گزينش صالحان است
ت فعليـ امتحان بـراى ظهـور كمـاالت و     ،همه وسايل تخليص و تربيت ...مقام، بيمارى و

حضـور و تسـليم   ه ميزان درج ،استقامت ،صبر ،ايمان ،تشخصياستعدادها و نمايش افتن ي
   4.افراد در برابر خداست

مخلصان و افراد  جزافتند و شود، افراد به شك ميغيبت، طوالنى مىجا كه دوران از آن
انتظـار   حضـرت،  و حيـات  بقاايمان به . مانندبامعرفت و آزموده و معتقد حقيقى، باقى نمى
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 استواري عقيـده ايمان به غيب، توسط منتظران و نيز غيبت ظهور در دوران بسيار طوالنى 
و عالمـت   آنان ايمان به قدرت الهىه نشان اوليا،و   6و اعتماد به خبرهاى غيبى پيامبر

   1.دين استه برنام در برابر اين منتظران قوت تسليم و تمكين
يكـى از مصـالح و فوايـد     :آمادگى بشر براى ظهور و حركت به سمت اصالح و تكامـل 

ه ايـن  از جمل. يبت، انتظار و تكامل بشر و آمادگى فكرى او براى ظهور آن حضرت استغ
وضـع  ه دهنداست كه افراد بشر به تدريج براى ظهور آن مصلح حقيقى و سامان آن اسرار،

 ياولياو  انبيامانند  ،بشر، آمادگى علمى و اخالقى و عملى پيدا كنند؛ زيرا روش آن حضرت
بلكه بر اسـاس حكـم بـه     ؛بر اسباب و علل عادى و ظاهرى باشد گذشته نيست كه مبتنى

 ات، مسـامحه واقعيايشان در رهبرى جهانيان، مبنى بر حقايق و حكم به ه سير. باطن است
و ارباب قدرت  نشاندگانبازخواست دستمظالم،  رددر امور دينى، احقاق حقوق در  نكردن

ى و و ترقـ تكامل علوم و معارف،  ر گرود اين امور، تحققو رسيدگى به كار آنان است كه 
اسـالم و   هـاي آمـوزه گير شـدن  عالم زمينه به طورى كه است؛رشد فكرى و ايمانى بشر 

   2.جهانى شدن حكومت احكام قرآن فراهم باشد
انسـان تربيت و اصالح همه  در راه هاى آنانو با وجود تالش :زمان حضور ائمه در

 :خواص در پرتو تربيـت ائمـه  تنها مردم، عامه اسب فهم و درك من به دليل فقدان، ها
  .كردندرشد مى

 مناسـب براى رشد و بالنـدگى خـواص    ،:عا كرد كه دوران حضور ائمهادشايد بتوان 
ها و و سير حكومت اين دوران ه به شرايط خاصتوجخدا، با  غيبت آخرين ولى. بوده است
 غيبـت جهانى و منجى را در دوران  ها در جهان، احساس نياز به يك مظهر عدلناعدالتى

، :در زمـان ديگـر ائمـه   . كنداى كه نداى فطرت مردم را زنده مىبه گونه انگيزد؛برمي
ا حـال رويكـرد بـه    اند؛ امـ نكردهاستفاده  مردم از حضور آنان بيشتر اند وآنان حضور داشته

مـان و  ت زحجـ بـه  مـردم   نيازاحساس  به تدريج نيست وحاضر  ،سمتى است كه معصوم

                                                 
 351. ص همان، .1

 354. و 339 ص همان، .2
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با تشـنگى و ولـع بيشـتر بـه      هاآنو  شودبيشتر برانگيخته ميضرورت تربيت از طريق او 
  .دنبال تكامل و اصالح هستند

آمادگى جهـانى بـراى ظهـور     توانرا ميفوايد غيبت  ها ويكى ديگر از حكمت بنابراين
  .باشد ى و عمومى آمادهكلپذيرش در سطح  ةبيان كرد كه بايد زمين 4األوصياءخاتم

و اوضـاع نـامطلوب و تاريـك    7معصـوم  غيبـت گونه است كه با سرّ تربيتى غيبت آن
آن، ه كنند و در يك كالم، فلسفه ايـن غيبـت طـوالنى و فايـد    جامعه، مردم طلب نور مى

   1.تربيت و تكامل و ايجاد آمادگى براى ظهور در عموم مردم است
مخصوص خود قرار مـي ه ت جذبهاى آماده را تحهاى غيبت، دلحضرت در پشت پرده

ميدر نظر گرفتن راهكارهايى، به تربيت و تكامل بشر با دهد و از طريق هدايت باطنى و 
و آثار تربيتي  يدر ادامه به بررسى راهكارهاى تربيت مهدوى در دوران غيبت كبر. پردازد

  .پردازيمآن مي

 سخنان و :بيتلاه سنت و رهيس به تمسكي برا توصيهي تيترب آثار: دوم گفتار

  4مهدى حضرت

اساس  براين غيبت، ا در پي دارد؛ امها را ى، برخى محروميتغيبت ظاهرى مربچند هر 
كه داراى در نظر گرفته شده امكاناتى هم  ،بوده است و در ضمن آن شرايطيها و حكمت

  .تربيتى است آثار هدايتى و
يـازده   هـاي آمـوزه  احاديـث و ،  6ت رسـول ، كتاب خـدا و سـن  يدر زمان غيبت كبر

و  صـغري غيبـت  ه در ابعاد گوناگون، دوران هفتـاد سـال   ايشانسيره عملى  و :معصوم
منتقل شده  از طريق نائبان و وكالى حضرتكه در اين دوره  هاآموزهو  ه ارشادهامجموع
هـاى تربيتـى   دوره هـاى كـم،  وجود جمعى از عالمان و بزرگان شيعه كه با واسطه است و
  .عملى تربيت متربيان و منتظران است هايراهكاراز  2،اندرك كردهرا د :امامان
   :گويندمينصر فارابى و برخى ديگر از فيلسوفان ابو
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پيشينيان او عمـل  غايب بود، بايد به سنن و قوانين  ]اضلهمدينه ف[هنگامى كه رئيس 
   1.اندنيز همين سيره را عملى كرده عكرد؛ علماى بزرگ تشي

تقيم باشـيد و بـه   بكوشيد در صراط مس� :حضرت نيز چنين آمده است ى از خوددر كالم
   2.�، الگوى خود قرار دهيدما را با شناخت و حجت قبلى چپ و راست نرويد؛

بـه  كه در ابعاد گونـاگون   :پيشين كه با وجود ميراث هدايتى و تربيتى ائمهاين است 
صغري، ر دوران غيبت د 4حضرت مهدى ها و سخنانجاى مانده است و با وجود توصيه

  .يابيم كه آثار وجودى حجت در دوران غيبت، به طور كلى منتفى نيستميدر
 :ت و سـخنان چهـارده معصـوم   سـن عمل به  باترين آثار اين راهكار تربيتى كه مهم

  :ند ازاشود، عبارتحاصل مى
ه ثابت شـده كـ   ،قطعيهه اخبار مستفيضه به واسط :اعتقاد به واسطه فيض بودن حضرت

نيـز   4حضرت مهـدى  ،رو اين از .عالم استى ايجاد مخلوقات يغات عل، :ذات ائمه
ى مخلوقات هسـتند و بـدون ايشـان، زمـين و اهـل زمـين       يغات علفيض الهى و ه واسط

گفته شد، از انظار  ترپيشكه چنانو  استاى تكوينى چرا كه حضرت، واسطه ؛ندامضطرب
، هدايت باطنى دارند و آنان را به حق و حقيقـت و  شايستهنفوس  درباره عموم، غائب؛ ولى

   3.كرد خواهند هدايتبه سوى هدايت و سعادت، 
رسد، همگـى بـه بركـت وجـود     ات و معنويات به آنان ميماديچه از شيعيان معتقدند آن

تربيتى اين اعتقاد، بروز و ظهور  آثارجاست كه بركت ايشان است و اين حضرت و فيض پر
بخش خـود  سعادته ط ايشان، برنامتوسبه اميد حضرت و هدايت و تربيت كند و مردم مى

  .كنندرا دنبال مى
 ، آمـده اسـت كـه   انـد به آن گواهى داده :كه ائمه 4در كالمى از زيارت جامعه كبيره

فـيض  ه واسط ،كه امامبه اين اعتقاد. پذير نيستحضرت، امكانه افاضه فيض بدون واسط
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 شـود و در مـى اش هدر عقيد مؤمن موجب ثبات و صالبت كند،كمك مى به مؤمنست و ا
   1.بخشدبا طاغوت و ظلمت، به او قوت قلب مى رويارويي

 4شخص حضرت مهـدى ه بر فرمود بنا :احساس وجود و حضور امام و نظارت ايشان
و اوضاع آنان آگاهى دارند و  هاانسانهمه  احوالحضرت از  ،كه در بخش توقيعات ذكر شد

   2.دائمي استهاى حضرت و رسيدگى و سرپرستى ايشان و كنترل هامراقبت
بـر  امكان  حدامامت و رهبرى را در  شئون ؛ اماچه حضرت، حكومت ظاهرى ندارند اگر

هـدايت اشـخاص، يـارى    . دهنـد انجام مـي  بهترين شكل و وظايف خود را به عهده دارند
و تعليم معارف، رفع گرفتـاري ن، حل مسائل مشكل علمى، موعظه افراد مخالفان بر مؤمنا

از جملـه اقـدامات    ،...در استنباط احكام ديـن و علما ها و دفع انواع عذاب و يارى دادن به 
  .حضرت است

يـا   3،�كنـيم ما اصالح مـى  ،تو فتوا بده ،شيخ� :فرمود ش حضرت به شيخ مفيد كهفرماي
راقبت ايشان بر سخنان ديگر كه در بخش توقيعات بيان شده است، بر آگاهى حضرت و م

  .داردداللت ت اماحوال 
حضـور   داراي ا زنده وام ؛حال، آگاهى مردم بر چنين مواردى و ايمان آنان به امام غائب

ى ياهانرى كربن به عالمه طباطبـ كه چنان ؛ر، منشأ حيات و نشاط مذهب استمؤثمفيد و 
رجوع به امام زنده  كه اعتقاداتش بر اساساين دليل به ،مذهب شيعه باقى است: گفته است
 به اين رهبر و پيشواى كامـل اقتـدا و از سـيرت او    ،شيعيان حقيقىه گيرد و همشكل مى

چـون  هـم  ؛بـر آثـارى   افـزون امام و نظارت ايشـان،   اين احساس حضور 4.كنندمى پيروي
گرمـى بـه   ى و يقين به تربيت و هدايت او، شور و نشـاط و دل مرباطمينان به حضور يك 

 دليـل  ان را بـه كردارشبر رفتار و گفتار و  افرادمراقبت  حس ،...گر وگاه و ياريداشتن پناه
  .كندنظارت حضرت تقويت مى
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پروردگارمـان هسـتيم و مخلوقـات     هـاي يافتهتربيت ما� :4حضرت مهدىه به فرمود
   1.�ديگر از ما و تحت تربيت ما هستند

گيرى از هدايت و تربيت با بهرهكند كه انسان مي احساس وجود و حضور حضرت كمك
  .باشدى مربان خوب آن متربياز  اعمال خود،اين امام و نظارت كامل بر 

   عام نواب و علما فقها، جايگزينىي تيترب آثار: سوم گفتار

بـه  ، 4امام مهـدى ه به ويژ ،:خود ائمهبه حكم  هبر اساس روايات، مقام نيابت عام
و  2حنظلـه مربنعه مقبول ،تبط با اين بحثدو سند مر. فقيه واجد شرايط تفويض شده است

است كه در مورد شيوه رجوع مـردم   يعقوببنوقيع حضرت در پاسخ به سؤال اسحاقت نيز
  : ه استحضرت فرمود صادر شده است؛ يايام غيبت كبردر  در حوادث

اما در حـوادثى كـه    قدم دارد؛، خداوند تو را هدايت كند و ثابتچه سؤال كردىاما آن
ينـدگان  ت و نما؛ زيرا آنـان حجـ  مراجعه كنيد) فقها(به راويان حديث ما  ،آيدميپيش 

   3.هستم ت خدا بر شمامن هستند بر شما و من، حج

اب عـام حضـرت   نـو كه فقهاى عادل، نماينـده و   شودميبه خوبى معلوم  ،از اين توقيع
 دارنـده نفـس  كه نگـه  هيفقيبنابراين . اند، مردم را به آنان ارجاع دادههستند و خود ايشان

ايـن  . كـه از او تقليـد كننـد    ، بر عوام واجب اسـت و مطيع امر موالست خود، محافظ دين
   4.اندام غيبت، بدون پناهگاه رها نشدهگواه آن است كه مسلمانان در اي مطلب

اند كـه  شدهفى واجد شرايط، سرپرست يتيمانى معر در روايتى ديگر، نواب عام و فقيهان
امــام در مثــالي ديگــر،  5.مانــده از امــام و مــوالى خــويش هســتندافــراد دورآن يتيمـان،  

آدم قمـى ارجـاع دادنـد و    براي آموزش علوم ديني، بـه زكريـابن  مسيب را بنعلى7رضا
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   1.�دينت را از او بياموز علوم� :فرمودند
 :ترين وظـايف فقهـا و نـواب عـام در هـدايت و تربيـت امـت، عبارتنـد از        بدين ترتيب، مهم
و  3حراسـت از معـارف حقيقـي اسـالمي     4،2ها و سيره حضرت مهديالگوگيري از آرمان

و تـوان آنـان در تأثيرگـذاري، آثـار      نواب عام روشن شدن جايگاه خاصِاكنون با  4.نيابت
   .دهيمتربيتي اين راهكار مهم را توضيح مي

ـ 4وعـود دوران غيبت و مسئله انتظار مهـدى م  :اثر غيبت بر تربيت خود علما ه ، زمين
هـا و  ايفاى نقـش  برايهاى مختلف فراهم كرد و علما را تربيت علماى دينى را در بخش

 هيافتـ تـالش مسـتمر و سـازمان   بـه   بر عهده داشتند،هايى كه در فقدان معصوم تمسئولي
دار شدند و سـازمان  ترى در جامعه عهدهنقش مشخص و جدى ، علمااز همين رو. واداشت

هـاى علميـه در ايـن راسـتا شـكل      و حـوزه  گرديدجايگزين نهاد وكالت  ،علماروحانيت و 
  .گرفتند

ترين قشرى بودند كه در هدايت و ارشاد و تعليم و تربيـت  فقها و علماى اسالم، شاخص
با استفاده از جايگاه وعـظ و   ،ت گماردند و در هر عصرىهممردم و دفاع از عقايد اسالم، 

هاى علمى و درسى، بحـث و منـاظره بـا    ها و حوزهسكال برگزاريخطابه، نوشتن كتاب، 
   5.دندكرايفاى نقش  ...مخالفان و ملحدان و

هاى مختلف كالمى و نوشتارى، از آثار دوران غيبت و شده در زمينهى حاصلترقرشد و 
  .استام انتظار اي

 :اقدام علما به هدايت مردم براي عمل به سيره و سنت، و تربيت آنـان بـر ايـن محـور    

 ضمن رشد و بالندگى و تربيت خود در مسائل گوناگون علمى و عملـى، ، علما و نواب عام
ى مهدى هاناالگوگيرى از آرم وظايف خويش كه در مباحث قبل اشاره كرديم، با بر اساس
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خواهى و وح عدالترحراست از معارف اسالمى و  به منظور ،آن حضرت و سيره 4موعود
 سـنت بر اساس سيره و را مردم  د وبر عهده گرفتنرا  المىت اسامسرپرستى ، ستيزىستم

آنـان،   عقلى و ايمانى تربيت چنين بههم. هدايت كردندو احكام الهى  :چهارده معصوم
اقـدام   ...معرفت و بصيرت دينى و نشان دادن محاسن معارف اسـالمى و  تقويتاز طريق 

  .نمودند
تواننـد ديـن را از آنـان    رجعى كـه مـى  تنها م معتقدندكه مردم در زمان غيبت، چنانهم

عصـرهاي   يعلماچون ، همنيزاين عصر  يعلمااميد است  ؛، علماى دينى هستندفراگيرند
  .گوى نيازهاى مردم باشندپاسخ ،بتوانند در غياب معصوم ،گذشته

   علما برخى با مالقاتي تيترب آثار: چهارم گفتار

شده در قسمت  ه به موارد مطرحتوج با. راهكارهاى حضرت، بحث مالقات استديگر از 
پذيرش اصل مالقات، حضرت در مواقع و شرايط  بر بناو  صغريعصر غيبت  ها درمالقات

آنـان  واجد شرايط و رفع مشكالت علمى و مالى  يعلماى با برقرارى ارتباط با برخى خاص
 به ايى و كمكسرشت و راهنمارتباط با برخى عوام پاكو يا يا آگاه ساختن آنان بر امورى 

آثـار   .اندهدايت و تربيت افراد برگزيده برايآنان در مسائل مختلف، راه ارتباطى ديگرى را 
  :اند ازتربيتي اين راهكار حضرت در زمان غيبت كبري، عبارت
شـرح حـال   گـذرا بـه    يهبـا نگـا   :ايجاد انگيزه و مواظبت عملى براي كسب اين توفيق

ه قلبى، توج شود كهيمروشن  اند،كردهزيارت  را حضرت يكبرغيبت  طولكسانى كه در 
هاى ش، زمينهياوليا از و استمرار عبادت و بندگى خدا و اطاعت مواظبت عملى، رعايت تقوا

علم و معرفت به اين مسئله و چگـونگى حاصـل شـدن    . ايجاد اين توفيق الهى بوده است
چـون  هـم  ؛فـرادى هاى حضرت بـا ا بر مالقات و آگاهي 4توفيق زيارت حضرت مهدى

اكبر آقاى قاضى، دعلى فشندى، سيد علىمحمد بحرالعلوم، شيخ سيطاووس، عالمه سيدبن
در افراد و الگوگيري موجب ايجاد انگيزه  ،...همدانى وعبدالكريم كفاش، مالعلى نورى سيد

شده در كتب مربوطـه و نقـل ماجراهـا،     موارد مطرحبررسي كه در چنانهم شود؛يمديگر 
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1.ايمكسب اين توفيق الهى بوده براي شاگردان آنانتالش و تكاپو و مواظبت عملى  شاهد

  

شايد باالترين آرزوى هر شيعه پـاك  � رسد كهجا الزم به نظر ميذكر اين مطلب در اين
تر از زيارت حضرت، راضـى  ه داشت كه مهم؛ لكن بايد توجو خالص، زيارت حضرت باشد

   2.�است الترين مقام، رضايت خدا و رضايت موالى زمانبودن موالى عالم از ماست و با
نظـارت  ، احسـاس حضـور و   ، اصـل مهـم  4در بحث مالقات و زيارت حضرت مهدى

هـر   در زمانى كه هر لحظه و. در قلب و روح انسان استايشان و مالقات دائمى حضرت، 
تاى تـالش كنـيم، در راسـ    حضرت را درك، و در جهت اطاعت از اومكان، حضور معنوى 

  .ايمتربيت مهدوى گام برداشته
فرجى كـه  خود، جزئى از فرج است؛  4ديدار حضرت مهدى :بركات ديدار با حضرت

اند، دور نهى فرموده :بيتقى و صفات ناپسندى كه قرآن و اهل انسان را از رذايل اخال
ت مقام نورانيت و والي ،فرجى كه منتسب به حضرت است و از طريق شناخت امامدارد؛ مي

فرجـى كـه    گـردد؛ پديدار مى فراوانيشود و به همراه آن، كماالت معنوى الهى حاصل مى
 3گردد؛يمو پيمودن راه كماالت معنوى نيز آسان  شودميموجب توفيق درك محضر امام 

  4.�خوشا به حال كسى كه امام زمان را مالقات كند� :6به فرموده پيامبر

  مهدويت به عقيده تربيتى آثار تاريخى شواهد بر مرورى: پنجم گفتار

، با توجه به طوالنى يمهدويت در دوران غيبت كبر بهدر مبحث شواهد تاريخى عقيده 
شود شواهد تاريخي با سير منطقي زماني مطرح گردد؛ هر چنـد  سعي مي ،بودن اين دوران

ه به در ضمن با توج. برخي شواهد به طور مشترك در طول غيبت كبري رواج داشته است
كـرديم و   مطـرح  صـغري باحثى كه در مبحث تاريخى عصر قبل از غيبت و عصر غيبت م

هاى مردمى انتظار توأم با صبر و اميد به بهبودى شرايط، جنبش ،مبنا را در شواهد تاريخى

                                                 
 .20ص ،1385 دهم، سال ،67 ش ،موعود مجله ،»4مهدى داريد مشتاق ت،يب اهل« ،يآقاتهران يمرتض. 1

 .28-32 ص ،انتظار فرهنگ ا،ينفاطمى عبداهللا ديس .2

 .22ص ،67ش ،موعود مجله ،»4يمهد داريد مشتاق ت،يب اهل« .3

 .268 ص ،1 ج ،النعمة تمام و نيالد كمال  .4
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ولـى متناسـب بـا     ،نيز با همين مبنـا  يويت قرار داديم، در عصر غيبت كبرعيان مهدو مد
  .كنيميان نكات ديگر، بحث خود را دنبال مىشرايط و احواالت اين عصر و ب

   اميد و صبر با همراه انتظار) الف

ان تا زمان دوران حكومت خلفا، امويان و عباسيل اسالمى در ايران، از ه اوهزار طولدر 
ت بـوده  مـذهب اهـل سـن   صفوى، مذهب رايج، ه از سلسل پيشو  ...مغوالن و تيموريان و

، انتظار و اميد به زندگى حكامعدالتى ل ظلم و ستم و بىدر مقاب مذهب شيعهه برنام. است
اى اين انتظار را همـراه بـا صـبر و قـرار دادن     هعد 1.بوده است 4در بازگشت امام زمان

  :كردند كه برخي از مصاديق آن عبارتند ازنمادى براى انتظار خود، دنبال مى
يت آنان بر جـان و مـال و   مغول به ايران و حاكمه گر و وحشيانپس از حمالت ويران .1

خ معـروف  ، مـور ياقوت حموى. ديدندهاى ظهور را نزديك ميناموس مردم، شيعيان نشانه
مغول، در شهر كاشان كه كانون تشـيع  ه هاى نخست حملدر سال�: نويسدمى ،قرن هفتم

اى شدند و اسب زين كردهشهر خارج مىه دم، از دروازبود، مردم شهر هر روز هنگام سپيده
   2.�، در صورت ظهور بر آن سوار شوند4ىبردند تا حضرت مهديا خود مرا ب
، مسئله مهدويت و اران، يكى از فرمانروايان سربدارچنين در زمان فرمانروايى سربدهم. 2

شـهر   جا كه دسـتور داد نظيـر همـين عمـل در    تا آن ؛كردرا احيا  4انتظار ظهور مهدى
كـرده ، اسب زينصورت گيرد و هر صبحگاه و شامگاه، بودع سبزوار كه يكى از مراكز تشي

 3.مركب نباشندظهور كردند، بى 4دارند تا اگر امام زمان اى را در ابتداى شهر آماده نگه
هر بامداد و شب، بـه انتظـار صـاحب الزمـان، اسـب      � :الصفا روضةدر  �ميرخواند�به بيان 

                                                 
 .www.tebyan.net ،19/7/1382،انيتب ،»مردمى هاىجنبش و عصر امام« .1

. يا: بـه  شـد  رجوع( 80ص ،22ش ،موعود مجله ،»اجتماعى ـ اسىيس هاىنهضت در نيدروغ انيمدع«. 2
 .)16 و 15 ص ،خراسان سربداران نهضت ،يپطروشفسك پ

 مجمـع  مقاالت يتخصص گاهيپا ،»سربداران عصر يفرهنگ و يتماعاج ،ياسيس تحوالت« مشگان، هادى .3
ـ  انيمـدع « ؛www.shiastudies.net ،1392 ،يشناسعهيش يجهان  ـي  اسـ يسي هـا نهضـت  در نيدروغ

 .81 ص ،22 ش ،موعود مجله ،»ياجتماع
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   1.�كشيدندى
مهم اين اسـت كـه ايـن     بحث ما نيست؛بودن يا درست نبودن اين عمل، محل درست 

ايـن  انجـام دادن  يك نماد انتظار بوده است كه مردم بـا   ،اسب نزد مردم كاشان و سبزوار
انتظار موعودشان را بـه يـاد    ،دم، يا هر صبحگاه و شامگاهو در هر روز هنگام سپيدهعمل 

از هـر عـابري    در هنگـام عبـور   ،آوردند و با توجه به كوچك بودن شهرها در آن زمانمي
طبـق  . شـده اسـت  ياد حضرت و انتظار ايشان تداعى مى ، با ديدن اين صحنه،دروازه شهر
مردم بفهمانند صبح و شام به فكر امـام  به نظران، اين حركت نمادينى است تا نظر صاحب

  2.ركاب او گام بردارندزمان خود باشند و اين آمادگى را داشته باشند كه در پاى 
سالمتى حضرت كـه از اقـدامات مهـم نـزد شـيعيان بـوده و در       ت به نيصدقه دادن . 3

و ج خودت، حوائج حضرت را مقدم بر حوائ� :طاووس به فرزندش آمده استسفارش سيدبن
   3.�صدقه دادن از طرف خودت قرار بده دادن از سوى آن حضرت را مقدم بر صدقه

حج � :آورده است الثاقبنجم مرحوم نورى طبرسى در هديه دادن اعمال به حضرت؛ . 4
   4.�از قديم ميان شيعيان مرسوم بوده است ،آن حضرت كردن به نيابت از

ى مجالس ادعيه و خواندن دعاى توسـل، ندبـه، دعـاى    بزرگداشت حضرت و برگزار .5
؛ چرا كه در دعاى ندبـه  اى انتظار همراه با صبر و اميد استهنشانه از... ، دعاى فرج وعهد
 ...ت به او، اميد به درك حضور او و صـبر و تلف، انتظار آمدن حضرت، محبى مخهانابا بي
   5.كنندهر جمعه ندبه مىرا 

ه است تا هر روز جمعـه بـا مهـدى آل   توصيه شد چنين شيعه به خواندن دعاى عهدهم
بـا او   ،من در بامداد امروز و نيز تا زمانى كه زنـدگى كـنم  ! خدايا� :دبيعت كن  6محمد

                                                 
 .624ص ،5ج ،الخلفاء و والملوك اءياالنب رةيس يف الصفا روضة ،)رخوانديم( خاوندمحمدبن. 1

 .همان ،»سربداران عصر فرهنگى و ياجتماع ،ياسيس تحوالت« .2

جامعه دگاهيد از تيمهدو به اعتقاد اجتماعى رهاىيتأث« پور،يعبد حسن ؛301ص ،2ج ،المكارم اليمك .3
 .235ص ،1381 دوم، سال ،5ش ،موعود انتظار فصلنامه ،»يشناس

 .774 ص ،الثاقب نجم ،يطبرس ينور نيحس .4

 .ندبه دعاى ،نالجنا حيمفات .5
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برنگردانم و هرگز  يگيرم كه هرگز از او روكنم و بيعت او را بر گردن مىمىتجديد پيمان 
كاران، مداهنين، شتابندگان به سوى او مرا از ياران، كمك! خدايا. ندارماز بيعت او دست بر

بـرداران دسـتورهاى او و حاميـانش و از پيشـى    هـايش و از فرمـان  براى برآوردن خواسته
   1.�ز شهيدان ركابش قرار بدهگيرندگان در دوستى او و ا

انـد كـه در   به آن مقيد بوده يما در عصر غيبت كبر ي، ميراثى است كه علمااين ادعيه
آن  مداومت براس قمى نيز گردآورى شده است و تكرار و شيخ عب مفاتيح الجنانمجموعه 

 موجب يـادآورى ركـن  ) دعاى ندبه، توسل(، و تكرار هفتگى آن )دعاى فرج و دعاى عهد(
و رسـوخ اعتقـاد بـه     ...اصـالح نفـس و   هاى اميد، تالش براى آمادگى وانتظار و شاخص

  .شودمهدويت در دل و جان و روح مى
از جمله مسـجد جمكـران كـه    ، 4ه به اماكن خاص منتسب به حضرت مهدىتوج. 6

ى از پسر فيض كاشـانى،  خطاين سند، دست. ه صفوى موجود استدرباره آن سندى از دور
مكران رفته اسـت و  كه به همراه پدر به زيارت جاست ) ق.هـ 1091متوفاى (دى، علم اله

بيان كرده كه شيخ بهـايى و عالمـه محمـدتقى مجلسـى هـم بـه زيـارت         از قول پدرش
   2.اندآمدهجمكران مي
مسـجد جمكـران    در هـاى چهارشـنبه  مردم در شبه شاهد سيل گسترد ما نيزدر زمان 

و حضور مستمر و هفتگى آنان در  ،پياده و سواره مشتاقدم اين حضور و حركت مر. هستيم
ست، سنبل و نمادى از انتظار در اين روزگار به شـمار  ااين مكان كه منتسب به حضرتش 

هاى مردم در هـر هفتـه، نشـانى آشناسـت     ها و نالهپناه بردن به اين مكان و ندبه. رودمي
انـد  كه خود نيز، سنبل و نماد صبر و انتظارشان را حضور در اين مكان قرار دادهبراى آنان 

قلب و روحشان آرام گيرد و با كسب انرژى و اميـدى دوبـاره، در روزگـار     ،تا به اين وسيله
  .ام انتظار را بگذرانندايغيبت، 

 و بزرگداشت ميالد ايشان، هديه دادن اعمـال  4حضرت مهدىمقام داشت گرامي .7 
                                                 

 .4زمان امام با عهد دعاى همان، .1

 يجهان مجمع مقاالت يتخصص گاهيپا ،»صفوى دوره در جمكران مسجد درباره سندى« ان،يجعفر رسول .2
 .www.shiastudies.net ،24/2/1392 ،يشناسعهيش
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حضرت، ياد كردن حضرت در مراسم حج و به جا آوردن حج به نيابت از ايشان،  به پيشگاه
به  هاآن اعمال كارنامه و رسيدن شيعيان حضرت بر اعمال دائمي نظارت موضوع ه بهتوج

و  علمـا  مشـترك  ميـراث  ،...هاى قدر ودست ايشان در روزهاى دوشنبه و پنجشنبه و شب
 به دست ما رسيده است و در روزگار ما هـر  است كه ر ايام انتظاردصبر اميد و  بهمعتقدان 

بر گستردگى مجالس و اشتياق مردم به دعاى ندبه و زيارت جمكران افزوده  ،گذردچه مى
از اضطرار مردم، تشنگى و ولع آنان و احساس نياز شديدشان بـه ظهـور    امر، اين .شودمى

  .دارد حكايت امام زمانشان ت و معرفت بهمحبو افزايش  ،بخشىيرهامنجى 
در قالب نمادهاى صبر و انتظار، شور و شـوق بـراى    ،اين آثار تربيتى اعتقاد به مهدويت

صدقه  و براي سالمتي ايشان ت و دلتنگى براى حضرت، به ياد اومحبآمدن حضرت، ابراز 
  . يابدبروز مي... دادن و

  يمردمي هاجنبشي ريگشكل در د،يام و انتظار نقش) ب

گسترد و صلح و آرامش كه عدالت را در جهان مى آن، 4اعتقاد به بازگشت امام عصر 
 ،جهـان در غيبـت حضـرت    داشت كه باور داشته باشـد ميآورد، شيعه را واا به ارمغان مير

جوى كمال اسـت، بـه كمـال انسـان و جامعـه      وناقص است و انسان كه همواره در جست
   4.1، مگر با ظهور قائمنخواهد رسيد

بـود، در جهـت   از اعتقاد به مهدويت  عه با اين اهداف و انگيزه كه برخاستهشي ،از اين رو
اي ؛ چنين انگيزهكوشيدايثار و جهاد مىه ل و استقرار عدالت، با روحيرفع ظلم و ايجاد تحو

  .شودمشاهده مي 3و صفويان 2در تشكيل دولت سربداران

                                                 
 .19/7/1382 ان،يتب ،شهياند و نيد ،»مردمى هاىجنبش و عصر امام« .1

عهيشـ  يجهـان  مجمـع  مقاالت يتخصص گاهيپا ،»سربداران عصر يفرهنگ و ياجتماع ،ياسيس تحوالت«. 2
 ،»سـربداران  جنـبش  اتيادب و ريتعاب در تيمهدو به اعتقاد« ؛www.shiastudies.net ،1392 ،يشناس

 نهضـت  يهايژگيو« ؛www.sarbedaran.hsu.ac.ir ،16/9/1393 ،سربداران يالمللنيب كنگره تيسا
   ،13/4/1392 ،سبزوار سربداران نهضت تيسا ،»انسربدار يعيش

www.sarbedaranesabzevar.blogfa.com. 

 عهيش تالش قرن چهارده ؛229ص ،6ج و 234 ص ،5ج ،يمنزو ينقيعل: ترجمه ،االمم تجارب ،يالراز .3
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، كـه در تـاريخ نقـل شـده    ن بر منـاطق ديگـر   سربداران خراسا قيام ه به تأثيراتبا توج
ه سـربداران  به مهدويت كه از مباحث مورد توج گرايى و اعتقادتوان احتمال داد مهدى مى

  .بروز و ظهور يافته باشد در مناطق ديگر نيز ،بوده است
تحت تـأثير سـربداران خراسـان و     ،طبرستان در تاريخ، قيام سربداران كرمان و سمرقند

كـه مرعشـيان   ضمن آن ت تأثير قيام سمرقند ذكر شده است؛تح ،ن مازندرانقيام مرعشيا
  1.اندگذار بودهأثيركيا در گيالن و دولت صفويان تران، در حكومت آلمازند
را در روح و قلب و اعمال مردم نشـان   رسوخ اعتقاد به مهدويت و انتظار ،چه ذكر شدآن
 و خـواهى سـتيزى، تحـول  بر ظلـم و ظلـم  در برا ايستادگىچون ى؛ يهاكه شاخصه دهدمي

هاي گيري حركتسازد؛ اما نقش انتظار و اميد، در شكلگر مىتالش براى اصالح را جلوه
  :بخش در ايران و جهان اسالم كه مربوط به دوره معاصر است، از اين قرار استرهايي

مهـم در   يك عامـل فكـرى و ايـدئولوژيكى    :انقالب اسالمي ايران و اعتقاد به مهدويت
پردازان و نويسندگان داخلـى و خـارجى   بين نظريهگيرى انقالب ايران كه از نگاه تيزشكل

بـه  . و انتظار ظهور منجى عالم بشرى است 4ه غيبت حضرت مهدىمسئلپنهان نماند، 
ناساز تغيير نگرش و رفتارهاى مردم ايران، تقويـت بنيـ  اين باور و اعتقاد، زمينه ،نظر آنان

طلبانـه، تـالش و   هـاى اصـالح  افزون انديشـه و فرهنگى جامعه، گسترش روزى فكرى ها
 ي، داشـتن اميـد و آرزو  فاسد هاى سياسىحاكميت نپذيرفتنل، تحوير و يكوشش براى تغ

سـازى بـراى انقـالب جهـانى مهـدى      ها و زمينهعدالتىقيام عليه بى ،پيروزى و در نهايت
  .بوده است 4موعود

با . گيرى مبانى فكرى و ايدئولوژيكى انقالب، انكارناپذير استشكلنقش و تأثير انتظار در 
ستيزى انتظار، مشروعيت نداشتن حاكمان سياسى، نصب عام فقيهان هاى ظلمتوجه به مؤلفه

، اميد به اصالح و تعـالى جامعـه و نـابودى مظـاهر ظلـم و فسـاد،       4به نيابت از امام عصر

                                                                                                                    

� 
 168. و 167 ص ،توسعه و ماندن براى

ـ يپا ،»سـربداران  عصـر  يفرهنگـ  و ياجتماع ،ياسيس تحوالت« .1  يجهـان  مجمـع  مقـاالت  يتخصصـ  اهگ
 .www.shiastudies.net ،1392،يشناس عهيش
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سـازى بـراى   ز فيض حضـور امـام، زمينـه   ، محدوديت جامعه ا:غصب حق حاكميت ائمه
مسـتقيم، محـور   توان گفت كه مسئله انتظار، به طور مستقيم و گاه غيـر ، مى...تعجيل فرج و

  .اى در شروع و پيروزى آن داشته استفكرى و رهبرى انقالب اسالمى بوده و نقش عمده
 غيبتاصل ه سفنشينى با فلتفاوتى و گوشهبعد از مشروطيت در ايران، روشن شد كه بى

انقالب و قدرت مذهبى، عمدتاً انتظار ظهور امام غائب و آمـادگى   خاستگاه. ناسازگار است
  .گرى و قيام در زمان غيبت بوده استشيعيان براى ايثار، جهاد، مبارزه و اصالح

     :كندمى وصيفچنين تاين ار;خود، نقش امام خمينىه پل در مقالاسكاچا خانم تد
اى از ينى، به عنوان يك كانون مركزى براى رهبـرى انقالبـى، پـروژه   نقش امام خم

انتظار مداوم مردمى براى ظهور دوباره امام دوازدهـم را در خـود داشـت؛ امـامى كـه      
تا در زمانى كه يك اسـالم كامـل بـه عنـوان      ،ها قبل، از انظار پنهان گشته بودمدت

   1.گرددن مرئى بازى سير تاريخ پديد آيد، بار ديگر به جهاينهامقطع 

شـيعيان در عصـر   ه تأكيد بـر وظيفـ  ويژه با مهم، به ه با تلفيق چند مقول ;امام خمينى
 روحيـه تقويت آن،  تالش براى اصالح و از بين بردن ،ايستادگى در برابر ظلم ؛ مثلغيبت

 مـردم را  ايشان. بود 4آور اميد و انتظار ظهور مهدى موعودحاد، پياماتد، ايثارگرى و تعه
هـاى اسـالمى و   بـر آمـوزه   تكيـه و بـا   نمـود  پايان دادن به ظلم و ستم پهلوى ترغيب به

حـاد و  بـا ات و  ، مردم را رهبري كرددر جايگاه مرجعيت و نائب امام در ايام غيبت ،مهدوى
و انقالب اسالمى ايران را در راستاى انقـالب   به پا خاستهمدلى آنان عليه ظالمان وقت 

  .وجود آوردق حكومت عدل جهانى او به تحقيد به ظهور و مهدى موعود و با ام
دادهآزار  شيعيان را همواره ستيز،حاكمان ظالم و دين :دفاع مقدس و اعتقاد به مهدويت

؛ از جمله پس از پيروزى انقالب اسالمى اندكردهض تعر حيات دينى و معنوى آنانبه و  اند
هـاى خـود   عـدالتى ان را مخالف اهداف و بىستيزان كه انقالب ايرايران، بيگانگان و دين

را از  ن منتظـر انقالبيـو اين  كوشيدند ،جانبههمه هاي، با تحريك و تهديد و فشارديدند مي
رحمانـه  بـي تحميل جنگـي   هدفشان،رسيدن به  براي هاآنراهبردهاي يكى از  .بين ببرند

  .بودعليه ايران 
                                                 

 .52ص ،2ش ،انتظار فصلنامه ،»انتظار فرهنگ و اسالمى انقالب« .1
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پـس از انقـالب اسـالمى، بـا      به ويـژه  مردم ايران كه در سير تاريخى و عقيدتى خود و
 الهامبا دادند، كردند و انديشه و تفكرات خود را رشد ميزندگى و رشد مى ،فرهنگ مهدوى

ايسـتادگى در برابـر ظلـم ظالمـان،      چـون هم ،فرهنگ زنده مهدويت كه آثار تربيتى آن از
طلبـى در راه  تشـهاد و د و ايثارگرى در برابر دشمنان ديـن،  تعهگرى، تالش براى اصالح

گر بود، به دفاع از كشور اسالمى خـود  در بين آنان جلوه ،اعتالى اسالم و فرهنگ مهدوى
  .پرداختند

آنان با ويژگى اعتقاد به دين و عنصر مهم اعتقاد به مهدويت، انتظار و آمادگى مـداوم و  
قيام  جهانز دينى و تباهى انابودى ظلم و بىكه به منظور  يغائب امامآگاهانه براى ظهور 

در ركـاب او، عليـه    براي حضور سازى قيام او و اعالم آمادگىكند، براى زمينهو ظهور مى
  .دشمنان دين شوريدند

از مشهورترين و مهـم  ،اهللاجنبش انقالبى حزب :اهللا و اعتقاد به مهدويتمقاومت حزب
  .رده استگراست كه از بدو تا به حال توفيقات زيادى كسب كهاى اسالمترين گروه

آفـرين  لتحـو بخـش و  هاى آزادىها و حركتاساس و منشأ جنبش ،اعتقاد به مهدويت
هـاى  نيست و نشـانه  مستثناجنبش شيعى لبنان هم از اين قاعده  .است بوده جوامع شيعى

  :گيرى و پيروزى اين نهضت وجود داردفراوانى از باورداشت مهدويت در شكل
  .ى كه در كالم و رفتار آنان كامالً مشهود استستيزگرايى و ظلمروحيه عدالت* 
 ،اهللان حـزب ايمدر را الهام از اين آموزه مهدوى، روح اميد  كهآينده  درباره بخشىاميد* 

  :كندتر مىو ايمان به مبارزه با ظلم را در آنان قوى
معرفـي  هللا در مورد دولت عـدل و ظهـور،   اراهللا، سيد حسن نصحزب كل ـ سخنان دبير

ظهور و تشكيل وطن بزرگ اسالمى در كره زمين با ظهـور  ه ممقد الب ايران به عنوانانق
  .مردم استدر ميان  موجب اميدواري ،4حضرت مهدى

اميـد   ،نقش بسته كه به طور مشخص )الغَالبونَ هم اهللاِ حزْب فَإِنَّ(ه آي ،اهللاـ بر پرچم حزب
تنهـا  بـه پيـروزى خـويش ايمـان دارنـد و       هاآن. كندرا به مهدويت اثبات مى هاآنو باور 

  .استاى روشن به مهدويت و اميد به آينده هاآنباور  ،اين عقيدهخاستگاه 
 فـي  استُضْـعفُوا  الَّـذينَ  علَـى  نَمـنَّ  أَنْ ونُرِيـد (ه اهللا در گفتمان خويش با تأسى به آيـ حزب
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  .كندحركت مى ،به آينده روشناعتقاد و ) ...األَرضِ
بـه ايـن    ،اهللادر فرهنگ گفتمـان حـزب   ؛4تأكيد بر انديشه حكومت جهانى مهدى* 

بلكه  ؛دشمنان نيستندتجاوز آنان تنها در پى آزادى لبنان از . ه ويژه شده استتوج موضوع
هاى حكومـت جهـانى موعـود    در انديشه پيروز ساختن اسالم بر كفر و فراهم ساختن پايه

  :هستند
ا تـالش  مـ  :گويـد اهللا لبنان، مىاز رهبران تشكيالت حزب ،)شمابوها(ـ حسين موسوى 

  .جهان از مسلمانان دفاع كنيمسرتاسر  داريم كه در
اهللا لبنان كـه  سرگشاده به حزبه در نام ،اهللاحزب كلـ شيخ صبحى طفيلى، اولين دبير 

رزنـدان  مـا ف  :گويدمى ،هاى مهدوى استبا نگاهى دورانديشانه و عميق، برگرفته از آموزه
ما يك سازمان حزبـى بسـته    ...دانيمت اسالمى در جهان ميامخود را بخشى از  ،اهللاحزب

دانيم كه با مسلمانان سراسر تى ميامما خود را . يا تشكيالت تنگ سياسى در لبنان نيستيم
ما ضرورت تشكيل جبهـه جهـانى   . جهان، ارتباط عقيدتى استوار در چهارچوب اسالم دارد

بخش با هدف هماهنگى بيشتر براى آغاز ىيرهاهاى ل از تمامى جنبشتشكممستضعفان، 
  .شويمدشمنان را يادآور مى ال و متمركز بر ضدفعيك حركت 

و  علما به همتحفظ مكتب و ساماندهى آن  ،پيوند با واليت در عصر غيبت و رسالت* 
از  ،لبى و عملى بـه آن اعتقاد به واليت و التزام ق. از بركات عقيده به مهدويت است ،فضال

  :اهللا استمات فكرى و عملى حزبمقد
 ،واليت :اهللا در خصوص تاريخچه خود منتشر كرده، آمده استاى كه حزبـ در كتابچه

ت، كفايـت، آگـاهى بـه مسـائل روز،     لميـ كه عـدالت، اع است الشرايطى فقيه جامعدر ولى
  .ى يافته استتجلمديريت، تقوا و ديگر صفات الزم در او 

تعهـد خـود را بـه دسـتورات رهبـرى يگانـه،        :اهللا آمده اسـت ـ در نامه سرگشاده حزب
الشرايطى كه در حال حاضر در امام خمينى تجسم يافتـه،  فقيه جامعولى ،حكيمانه، عادالنه

  .داريماعالم مي
اهللا نيـز  از رهبران تشكيالت حـزب  ،ميناالسيد ابراهيم  اهللا وـ اظهارات سيد حسن نصر

  .است مهمين زمينه در ا
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 ،پس از تبريك به مـردم لبنـان   4سيد حسن نصراهللا در سالروز ميالد حضرت مهدى
سـاز  پرچم و فرمانده دولتش و زمينـه ه دارندگويم به برپاچنين تبريك مىهم :كندبيان مى

اش، همـه  گونـه صالبت و ايمـان مهـدى  كسى كه با اراده و پر زمين؛بزرگ حكومتش در 
ايستد؛ با عزمى راسخ مي هاناطلبد و در برابر همه طوفهان را به مبارزه مىهاى جطاغوت

  .اىاهللا خامنهآيتيعنى 
هـاى  و آثـار آن در عرصـه   هـا و آموزه ـ  باور مذهبىه به منزلـ روشن شد كه مهدويت  

تأكيـد بـر    .اسـت ت آنان موفقيعامل  و، گراهللا لبنان جلوهدر ميان حزب ،فردى و اجتماعى
ق حكومت واحد جهانى، پيوند با واليت و اطاعتتحقستيزى و عدالت، اميد به آينده، ظلم

   1.اهللا را زنده نگاه داشته استكه روح حزب است داشت مهدويتباورپذيرى از 

  يمهدو تيترب در ت،يمرجع و عام نواب ريتأثي خيتار شواهد) ج

ها از آثـار  گيرى آنو بهرهدر تحوالت اجتماعى،  4تأثير مرجعيت نواب عام امام زمان
واجـد   يعلماو  فقها نيابت .داراي اهميت است ن مردم براى ايجاد تحول،ايدر ممهدويت 

 كـه در  استها و راهكارهاى مهدوى يكى از توصيه امام، از جانبشرايط در دوران غيبت 
  :چنين بيان شده استشيخ مفيد، اين كالم

همـواره الزم   ،كـام شـرعى و مصـالح دنيـوى    وجود امام براى حل منازعات، بيـان اح 
 ابتال،مورد ه در حوادث واقع ...غيبت نمايد ...و اگر امام به لحاظ تقيه و اضطرار... است

به فقهاى شيعه مراجعه كرده و از طريق آنان به احكام شريعت كه نزد آنان به امانت 
   2.آگاه شوند شده،واگذار 

به جايگاه توجه شاه طهماسب،  ، به ويژهلت صفوىل در اقدامات دواز نكات در خور تأم 
ق ثـانى  طورى كه شاه طهماسب از محقـ است؛ به 4واليت فقها و نائبان عام امام زمان

                                                 
 مجموعـه  ،»لبنـان  اهللا حزب مقاومت روزىيپ در آن، آثار و تيمهدو باورداشت« محجوب، يزمان بيحب .1

 روشـن  نـده يآ مؤسسه يرساناطالع گاهيپا ،)چهارم جلد( تيمهدو نيدكتر يالمللنيب شيهما نيسوم آثار
 .www.brightfuture.ir ،1393 ،)تيمهدو پژوهشكده(

 ،اسـالم  در تيمشـروع  و دانـش  قدرت، ،يرحيف داود ؛28ص ،9 ج ،بةيالغ يف االولى الرسالة د،يمف خيش .2
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   :گفت ا به ايران بيايد و خطاب به ايشاندعوت كرد ت )شيعىبزرگ مراجع  از(
هستم و بـه  گزار تو رمن فقط كا تو به پادشاهى سزاوارترى؛ چون تو نائب امام زمانى،

   1.كنماوامر و نواهى تو قيام مى

نى علما و ، جايگزيياى تربيتى حضرت در زمان غيبت كبراز جمله راهكارهبيان شد كه 
توان مى .آوردبرابر آن سر خضوع و تسليم فرود كه شاه طهماسب در  فقها و نواب عام بود

، اعتقاد به واليـت  اج يافته در ميان مردم دوره صفوى رواى كترين انديشهمهم ادعا كرد
ه صفويان دربـار مطرح ى هاناكه يكى از گفتم دهندشاردن و كمپفر گزارش مي .فقها بود
اين مطالب در آن دورانطرح  2.زمان غيبت، نواب عام و مجتهد عادل بوده است حكومت ،

كام مردم در زمان غيبت براى حفظ دين و دريافت احه به مهدويت و دغدغ قوي اعتقاداز 
  .دارد حكايت در دوران غيبت 4صحيح دين از جانشينان امام زمان
 مصـالح و مردم در زمان ترديـد در  است كه موجب شده اين اعتقاد، در دوره معاصر نيز 

جور، به مرجعيـت   حاكمانظلم و ستم  حاصل ازنااميدى و فشار و اختناق  هنگامو  ،احكام
مشـكالت و مسـائل خـود     حلز آنان براى خود رجوع كنند و ا 4و نواب عام امام زمان

  :اشاره كرد ذيلهاى تاريخى توان به نمونهمى در اين باره .يارى بخواهند
 ق و تجـاوز  1240هـا در سـال   پس از شكستن مواد عهدنامه گلستان از طرف روس .1
 امـوال مـردم، آزار و   گـرفتن  به ايران و انجام اقداماتى چون تجاوز به زنان مسلمان، ها آن

نااميـد شـده    وقتمردم تحت ستم كه از حكومت ، ...و هاآنرنج دست غارتاذيت رعايا و 
از  ...د اصفهانى ومحمعلماى عظام آقا سيد  بهبودند، دست به دامان علماى نجف شدند و 

   3.و درخواست كمك كردند ،مسلمانان شكوه باها رفتار خشن روس
مياب عام امام زمانشان نوستم، پناهگاه خود را ظلم و  زير باردر  ،مردم در اوج نااميدى

تـأثير راهكـار تربيتـى حضـرت و هـدف       دهندهنشانامر اين  .دانستند و به آنان پناه بردند
و آثـار آن در   رودبه شمار ميكه جزئى از اعتقاد ما به مهدويت  استايشان از اين راهكار 

                                                 
 .361ص ،4ج ،الجناتروضات ،يخوانسار محمدباقر .1

  186.ص ،توسعه و ماندن براى عهيش شتال قرن چهارده .2

 214.  و 213 ص همان،. 3



 آثار تربيتى اعتقاد به مهدويت 

 

106 

  .يابدبروز و ظهور مى ،اين شواهد تاريخى
پس از شكست ايران از روس و قرارداد تركمانچاى  ،قبلىه نمون ونه نيز مشابهاين نم .2

ر متكباو را ، ناسخ التواريخدوف به ايران رخ داد كه مؤلف يگريباو ورود الكساندر سرگيويچ 
 يهـا فشـارها، تحقيرهـا و خشـونت    پـي در  .كنـد فـى مـى  معرغلظت و خشونت  دارايو 

دار از هبچمبنى بر درخواست دو زن شوهردار و  ،ام آخر اومردم و اقد گريبايدوف در رفتار با
سـراى  ، مردم به تنگ آمدنـد و نااميـد از دولـت، از دولـت    وي آصف الدوله و تسليم شدن

   1.دندكرطلب كمك  ،مجتهد زمان، حاجى ميرزا مسيح
شـيرازى مبنـى بـر     ياز فتـواى ميـرزا   پيشالدين شاه، در پى ماجراهاى زمان ناصر .3

ن رجوع كردنـد كـه در   مجتهدابه  ،اثر فشار و اختناق و نااميدى بر تنباكو، مردم بازتحريم 
در جهت تحريم توتون و تنباكو رسيد و بـه   ،فرمان ميرزاى شيرازى، مجتهد وقت ،پى آن

  :مسلمانان پژمرده، طراوت و تازگى بخشيد
در حكم محاربـه   ،حوىاز امروز استعمال توتون و تنباكو بر هر ن .الرحيم الرحمن اهللا بسم�

�است 4با امام زمان
2.  

چنين بيـان   هاى اين فتوا را اينريه، پزشك مخصوص ناصرالدين شاه، بازتابودكتر فو
   :كندمى

از استعمال  ،كه براى برچيدن كمپانى به مردم امر شده است رسيده؛فتوايى از عتبات 
هـا  فروشـى ده، تمام توتوناين فتوا با انضباط تمام رعايت ش. دخانيات خوددارى كنند

اند و احـدى در شـهر، نـه در ميـان     را برچيده هاى خود را بسته و تمام قليانهاندكا
مردم ايران هر وقـت  . زندنوكران شاه و نه در اندرون او، لب به استعمال دخانيات نمي

 با انضباط تمام، اطاعـت آن را  ،ى معتقد يا مجتهدى معتبر برسديمالى از طرف يفتوا
  3.نهندگردن مى

هـا و  مشتى، تأثير حكم ميرزا در همه اقشار و طبقات مردم، حتى داشماجراجالب ه نكت
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مـن  � :است در كالم آنان آمده اند؛نبودهگردان يرو جرميكه از هيچ گناه و  است اوباشان
ميرزا ولى چپق را تا آقاى  ؛باكى ندارم ]گناهى[ خورم و از هيچشراب را عالنيه و برمال مى

خورم، چپـق  الزمان مىمن عرق را به اميد شفاعت صاحب. دم هم نخواهم زد، حالل نكند
  1.�داندوقتى ميرزا در حكم محاربه با امام زمان مي ؟را به چه اميد بكشم

  :ا آثار اين ماجراام
  ؛به مجتهد و نائب امام زمان وقت ،اوج نااميدى و فشار و ظلمپناه بردن مردم در ـ 
 ،بر اعتقادات خود بنا سياسى؛ چرا كهاز مسائل  پذيري مردم از حكم ميرزا، جدااطاعتـ 

  ؛شمرنددانند و اطاعت از او را واجب مىاو را نائب امام زمانشان و پناه خود مي
ن مردم و استفاده از واژه محاربه ايمآثار اعتقاد به مهدويت در  بهديگر، علم ميرزا ه ـ نكت

شـد؛  ى اوبـاش  حت ،اقشاره اى خود است كه موجب اطاعت تام همدر فتو 4با امام زمان
وقتى ميرزا، توتون و تنباكو را در حكم محاربه و جنـگ بـا امـام زمـان      گفتندكه ميچنان

  .ميبروسراغ آن  يداند، به چه اميد مي
كوشـيدند  زده فكران غربروشن ،دستور شاه وقتتشكيل مجلس شورا به  در جريان .4

تصـويب   بـاره نـد در نتـا نتوا دهنـد  تحت فشار قرار ، علما را زنان ويژه به ،تحريك مردم با
ه اين دسيسـ  مشاهدهاهللا نورى با مرحوم شيخ فضل .كنندنظر قوانين مورد نظر آنان، اظهار

پـذيرى و  گرايان و با علم به اعتقاد مردم به مهـدويت و آثـار مطلـوب آن در فرمـان    غرب
آن به نارضـايتى   شانو راضى نبودن 4عصرحضرت ولىبه  هاآنت محبو  ،اطاعت مردم

   :فرمود، اصل پيشنهادى خود را با اين مطلع، آغاز حضرت
و بذل مرحمت شاهنشاه  4ه حضرت امام عصرتوجى كه به ملاين مجلس شوراى 

ت ايران تأسيس شده، بايد در هيچ عصر از اعصار، ملو مراقبت حجج اسالميه و عامه 
لفتى با قواعد مقدسه اسـالم و قـوانين موضـوعه حضـرت خيـر      مواد احكاميه آن مخا

ن است كه تشخيص مواد موافقت و مخالفـت  معينداشته باشد و  4 )مهدى(األنام 
ى با قواعد اسالميه در عهده علماى اعالم بـوده و  ملقوانين موضوعه مجلس شوراى 
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   1. ...هست

اعـالم نظـر    ده و مخالفانزفكران غربروشن. ون نظر شيخ را پذيرفتيكميس ،سرانجام
مردم به امام زمانشان و تمايل آنان به مخالف نبودن  اعتقاداز آثار  قوانين نيز چوندر  علما

و  كردندقوانين مجلس با قوانين خدا و قوانين موضوعه امام عصرشان باخبر بودند، سكوت 
  .نظر شيخ را پذيرفتند

ـ  1335ها در شيراز در سال در جريان حضور انگليسى .5 از  ،آنـان ه ق و اقدامات ظالمان
 ،اهللا سـيد عبدالحسـين الرى  ى، آيـت يقشـقا جمله تجاوز به زنان و كودكان يكى از قبايل 

بـه   ،خـود ه ضمن همدردى با مردم، حكم جهاد را از طريق نماينـد  ،ن فارسمجتهدااعلم 
   :كندى اعالم مىيقشقاخان 

واجـب   ...4آن و امام زماناعالم فرمان قضا جريان حضرت سبحان و محكمات قر
ار كفـ فورى و عينى است مخصوصاً در اين زمان امتحان كفر و ايمان، جهاد بـر ايـن   

ـ و هـر كـس    ...حربى اباليس انگليس و اعوان ايشان تقاعـد از ايـن جـيش     ف وتخل
ف از جيش اسامه و امام تخلمجاهدين و از اين جهاد اكبر و نهى از منكر نمايد، كأنّ 

   2. ...نموده 4عصر

اكنـون كـه    ...� :آن را بوسـيد و گفـت   ،حكم جهـاد را خوانـد   هنگامي كه ريعشاسردار 
   3.�...دانماند، اين حكم جهاد را براى خويشتن الهامى الهى ميحضرت آقا نيز تأكيد فرموده

پـذيرى خـان و   نائب عام و با علم بـر فرمـان   نيز در مقاماهللا الرى روشن است كه آيت
 :فرمـود آنـان،  ه انگيزتقويت تحريك و  براي ه به اعتقادات شيعه،توجاو با مردم از فرمان 

  .هستند 4كنندگان از فرمان امام زمانفتخلدر حكم  ،كنندگان جهادفتخل
 ،كاله فرنگـى  قانون استفاده بانوان ازاهللا قمى به كشف حجاب و واكنش آيت پيدر  .6

ره ايشان به عنوان مرجع تقليد، موجب خبر محاص .شاه، ايشان را محاصره كردندنيروهاى 
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اهللا قمـى  ت آيـت مرجعيت مقاومت مردم در برابر رضا شاه، علقيام مسجد گوهرشاد شد و 
از  ،شيخ عباسعلى محقـق واعـظ خراسـانى   ( از قول پدرش ،قمحقآقاى حاجى هادى . بود

كـه   بـدان ايـن جريـان، نـه خيـال كنـى      � :كندنقل مى )گوهرشادتالش قيام ن پرروحانيا
اين قضايا به رهبرى حـاج آقـا    ؛ايمشده كشيدهاش يك قضيه سياسى است و ما هم  همه

راجـع   4است و خصوصياتى كه امام زمـان  4او هم نائب امام زمان ...حسين قمى بود
  .)استواجب  ،لذا اطاعت و حمايت از او( 1،�هست در ايشان ،فرمايدبه نواب عامش مى

اين قضايا جداى از مسائل سياسى، كه سانى، روشن است پيام شيخ واعظ خراتوجه به با 
ن، موجـب  مجتهـدا اب عـام و  نـو اعتقادى است و آثار اعتقادى مهدويت و پـذيرش  ه قضي

هـا و قضـاياى   نقل ماجراها، جنبش ،بدين ترتيب .شودداخل شدن در قضاياى سياسى مى
ت به آثار تربيتى اعتقـاد  اين اقداماه از اين باب است كه ريش اين اثر،تاريخى ـ سياسى در  

  .گرددمى و مردم باز علمان ايمبه مهدويت در 
شده، نكاتى از آثار مالقات خواص  مبناهاى ذكر محورپس از بررسى شواهد تاريخى بر 

ان شـعرا سـخن   يـ كرد و سپس، از آثار ايـن اعتقـاد در م  خواهيم را بيان  4با امام زمان
  .خواهيم گفت

  خواص با مالقات بر مبنى حضرت، تربيتى راهكار آثار بر شواهدى) د

سخن گفتيم و روشن است كسى كه اعتقاد  ،در مورد آثار تربيتى اصل مالقات با حضرت
منتظران بر احوال  حضرت به مهدويت را پذيرفته باشد، هدايت و تربيت، نظارت و مراقبت

اثـر   اصل مالقـات، آثار تربيتى  برافزون  ،كنيمشواهدى كه بيان مى. خواهد پذيرفت را نيز
را  ...مسائل علمى و اصالح فتاواى مراجع و حلهدايت، تربيت، مراقبت حضرت، كمك به 

توفيق درك حضورى حضرت كه  آنان(نقل شواهد تاريخى از خواص  چنينهم. در بر دارد
، از اعتقاد عميق آنان به مهدويت و يقين آنـان بـه آثـار تربيتـى آن تربيـت و      )اندرا داشته

 آثـار موجب تعميق و تثبيـت اعتقـاد بـه مهـدويت و      حكايت دارد كه ...بت حضرت ومراق
  .شودتربيتى آن در ما نيز مى
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  :كنيم، اشاره مىاستنقل  داراي كثرتها كه اكنون به تعدادى از اين مالقات

  عالمه حلى .1

شـود كـه بـه    عرب همسفر ايشان ميشخصى  ،در راه .بودى عازم زيارت كربال حلعالمه 
پرسـد   شخص عرب سؤاالتى از عالمه حلى مى. گفته عالمه، بسيار فهيم و عالمه بوده است

سـند و  : گويـد اعتـراض مـى   بـه عنـوان   عالمه حلى. كندى با نظر او مخالفت مىيفتواو در 
: فرمايدو ميكند مىاشاره شيخ طوسى  تهذيبفرد عرب، به  .نداريممدركى براى اين مطلب 

شك مـى  حلىعالمه . بى كه در دست توست، اين روايت آمده استر فالن صفحه در كتاد
آيا مالقات با حضرت امكان دارد؟ در اين : پرسددر ادامه مى. باشدكند كه شايد اين آقا، موال 

دهد، مىكه تازيانه را به او مي شخص عرب در حالي ؛افتدميعالمه به زمين  هتازيان ،هنگام
   1.حالى كه دست او اكنون در دست توستدر  ،چگونه امكان ندارد: گويد

، جهت تربيت و هدايت مربيـان  مورد نظر روايت معرفي و خبر از دليل آن و فتوااصالح 
روشـن   يتربيت مردم را دارند، در ايـن شـاهد تـاريخ   ه جامعه كه در غياب حضرت، وظيف

  .است

  اردبيلىس مقد .2

، شبى استادشمعنوى  رجه بااليدبه  علم، با اردبيلي سمقديكى از شاگردان  ،ميرفيض
و  رودمـي  7حـرم اميرمؤمنـان   به صـحن  اردبيليس مقد .كنداو را در تاريكى دنبال مى

هـايى  دهـد و زمزمـه  به ضريح، سالم مـي رو  او. شودگشوده مى صحن به روي او يدرها
گويـد و دوبـاره بـه    و در محراب با فردى سخن مى رودميپس به مسجد كوفه كند، س مي

كند و از او س اردبيلى ماجرا را نقل مىمقددر پى سوگند شاگردش،  ... .گردد وباز مىحرم 
س مقـد . ، ماجرا را براى كسى نقـل نكنـد  استزنده زماني كه مقدس تا كه گيرد عهد مى

رسيدم  7خدمت حضرت على. در دين برايم مشكل شده بود ايلهمسئ: گويداردبيلى مى
امروز امام زمان تـو در ايـن شـهر    : آن حضرت فرمودند. ماز آن حضرت پرسيد مسئله را و

رفتم و در محراب مسـجد كوفـه، سـؤال خـود را     . است، به مسجد كوفه برو و از او بپرس
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  1.پرسيدم و جواب شنيدم
هدايت و تربيت مردم را در زمان غيبـت  ه اب عام كه وظيفنومشكالت علمى براى حل 

  .است بوده تاين مالقا خاصدارند، از آثار بر عهده 

  طاووسسيدبن .3

و معرفـت و  را رعايـت كـرد   حقوق موالى خود از جمله علمايي بود كه طاووس سيدبن
در مالقـات بـا    4به مقامى رسيد كه حضرت مهـدى  ، در نتيجهداشت ايشانت به محب

اى به فرزندم رضى بگو كه نامه :فرمايدخواند و مىرا فرزند خود مى سيداسماعيل هرقلى، 
به تو  ،چه تو بخواهى كنم كه هريمعرض درباره تو بنويسد و من به او سفارش بنلىبه ع
به  ،طاووس در مقامات معنوى و كماالتسيدبن: فرموديكى از علماى اهل معنا مى. بدهد

 .دكـر و نقل مى گرفتى رسيد كه بعضى اعمال و ادعيه را بدون واسطه از حضرت مىحد
  2.كندشواهدى ذكر مىيد اين مطالب، يتأبراى  يو

و شـده  طـاووس  دبنسـي ى چـون  يعلمـا اعتقاد راسخ به مهدويت، موجب تأثير و تربيت 
اميـدوار بـودن بـه     ،منتظر حقيقى بودن و در پـى آن  ،اين اعتقادهاي پايهروشن است كه 

و  عميـق ت محبـ  آمـادگى و كمك و تربيت حضرت و حضور ايشان، تالش بـراى كسـب   
  .است ...واقعى و

و كمك علمي حضرت در حل مسائل و توجـه دادن   3ين مالقات عالمه بحرالعلومچنهم
گونه حضرت در شيعه شدن مالعلي اين عالم به مأمور بودن به ادله حاضر يا تالش هدايت

، از ديگر شواهد مـا در   5و شفاي بيماري عالمه ميرجهاني و اصالح تفكر علمي او 4رشتي
  .اين موضوع هستند

                                                 
 ،جبحـاراألنوار  ؛934 ص ،يدوان يعل: ترجمه ،)بحاراألنوار كتاب از زدهميس جلد ترجمه( موعود يمهد .1
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   مهدويت به شعرا قاداعت شواهد) هـ

تـوان بـه   مى ،از موارد ديگرى كه در جايگاه بروز و ظهور آثار تربيتى اعتقاد به مهدويت
شـعر  زمـانى   شعرا. ستهاآنو شعرهاى  شعرابررسى آن پرداخت، آثار اين اعتقاد در ميان 

، ، ذهـن حـس قرار گيرد و در  ايكه طبع لطيفشان تحت تأثير موضوع يا حادثهسرايند مي
يا تحت تأثير نياز جامعه، احساسات  ،قلب و روح آنان دگرگونى و احواالتى خاص پديد آورد

 ،ايـن دو حالـت   بنـابراين، . كنندآنان، اثرى از خود خلق مىه مردم و موضوعات مورد عالق
مردم، محك و ميزان خوبى بـه نظـر    و شعرا ميانبراى ارزيابى آثار اعتقاد به مهدويت در 

خلق  مسيردر هر كدام از اين دو  4در مورد حضرت مهدى شعراشعرهاى  حال،. رسدمي
آيـد و  هايى برگرفته از اعتقاد به مهدويت حاصل مـي شود، مطلوب و مراد ما از بيان نمونه

تر از آن، پرداختن آنان به آثار تربيتـى ايـن اعتقـاد در جامعـه اسـت كـه بـه غليـان         مهم
كند؛ آثارى چون، انتظـار،  له كمك مىمسئاين  رهدربااحساسات، عواطف و هيجانات مردم 

زمانـه و  هـاي  سختي، به ايشانت محباميد، منتظر حقيقى بودن، دلتنگى براى حضرت و 
ل شرايط و اصالح جامعه به دست حضرت، ايستادگى و صـبر تـا زمـان    تحواميد مردم به 

  :اشاره كردتوان به موارد ذيل آن، ميها و شواهد از نمونهكه ... ظهور حضرت و
بوده  ...ى به ابوالقاسم، ابوصالح ومكنّ ،كه حضرتاست ذكر شده  نجم الثاقبـ در كتاب 
پيوسـته در   آنـان  نشـين اسـت و  هـاى باديـه  معروف حضرت ميان عـرب ه و ابوصالح، كني

ايشان را بـا همـين    شعرا نيز .خوانندآن جناب را به اين اسم مى ،الت و استغاثات خودتوس
  1.كنندمى اديايد و مدايح خود كنيه، در قص

د كه موضـوع مهـدويت و   داركسوت حاضر، اشاره پيش يشعرااز  ،ـ جناب ميراسرافيلى
زمانى كه پادشاهى از  نمونهبراى  ؛داراى اهميت بوده است ،گذشته يشعراانتظار در ميان 

هـدى  م�سـرودند و او را بـه   گشته است، شاعران دربارى براى شاه، شعر مىمى جنگ باز
چنان افزوني شعر در موضـوع مهـدويت و انتظـار در ميـان     و هم كردندتشبيه مى �موعود

                                                 
 60. ص ،الثاقب نجم .1
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  1.شاعران معاصر، داللت بر توجه به اين مطلب تا به امروز دارد
روستايى شاعرپيشه بوده  يك حسام كوهستانى كهالدين محمدبنـ شاعرى به نام حسام 

ى به نام خورشـيدنامه دارد كـه در مـدح    امنظومه ،ق درگذشته است 875سال و در حدود 
  2.است 4و امام عصر 7اميرمؤمنان

و نمونه گفتهـ استاد شهيد مطهرى نيز از تأثير اعتقاد به مهدويت در اشعار حافظ سخن 
  :از جمله ؛اندهايى را به عنوان شاهد مثال ذكر كرده

  اه رسيدپنچشم ملحدشكل         بگو بسوز كه مهدى دينكجاست صوفى دجال
  غزل معروف

  3...آيدآيد         و ز انفاس خوشش بوى كسى مياى دل كه مسيحا نفسى ميمژده 
مهدويت از ديربـاز در  موضوع روشن است كه  ،ديگره ها و صدها نمونبا وجود اين نمونه

و گـاه روشـن و    زبان، گاه به صورت كنايى و غيرمستقيمشعر مطرح بوده و شعراى فارسى
  .اندياد كرده 4مهدى موعود آشكار از

شعر و مهدويت معتقد است كه برخـى از شـاعران،   باره در ضا كافى،ردكتر غالمـ شاعر 
 7قيـام امـام حسـين   ه كنند و قيام ايشان را ادامعاشورا مىه را وارد حادث 4امام زمان

تشـكيل  از پيش  ،، اشعار مذهبىبه گفته وي .كننددانند و از منتقم بودن ايشان ياد مى مي
انـد و بعـد از تشـكيل    هاى توحيدى، نبوى و علوى بودهحكومت شيعه، سه نوع و در قالب

. ى بيشتر بوده استيعاشوراحكومت شيعى در دوره صفويان، رويكرد به شعرهاى علوى و 
و بـا  اسـت  ه به شعر مهدوى بيشتر توجپس از انقالب اسالمى ايران،  ويژهما، به ه در دور

 ايشان معتقدند. م، مهدويت استسوه، مضمون اصلى شعر شاعران نسل ه به نياز جامعتوج
سخن گفته شود و  4، حضرت مهدى7ها از منتقم حسينهمرثيها و در مقتل كه بايد

، نقاشان و ديگر هنرمندان، تصـوير زيبـا و روشـن    شعراهاى مهدوى، با برگزارى جشنواره
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  1.آينده را به نمايش بگذارند
استاد كافى، رويكرد بـه شـعر مهـدوى، پـس از پيـروزى انقـالب        با عنايت به سخنان 

و بخـش  ىيرهـا  يكه انقالب، حركتـ ه به آنتوجبا رويكرد، اين  .بيشتر بوده است اسالمى
ه به رشد و گسـترش  توجرسد و با برگرفته از اصل مهدويت بوده است، منطقى به نظر مي

م انقالب، سوشاعران نسل  ،4مهدوى و اضطرار و شوق مردم به حضرت مهدىه انديش
هاى اميد و انتظار در شاعران ما پردازند كه نشان از بارقهبيش از گذشتگان به مهدويت مى

  .دارد
هاى آغازين هجرى از نام مهدى بيشتر به عنوان يك نماد تاريخى در سدهگفتني است 

جهـان �و  �پيـروزى � ،�قسط و عدل� ،�صلح و آرامش� يادآورشد؛ نمادى كه استفاده مى
تـوان بـه آثـار    ادبى مـى ه از همين پيشين. بوده است �شمولى اسالم و نابودى كفر جهانى

هاى آغازين هجرى تا كنون پى از سده 4اعتقاد راسخ مسلمانان به ظهور حضرت مهدى
  2.برد

  اللّهى تنعم فرقه در مهدويت به اعتقاد آثار) و

ه رويكرد معناگرايانادعاي آنان، به دليل انتخاب اين فرقه و پرداختن به مهدويت از نگاه 
و  شـوند مـي  لمتوسـ به آن حضـرت   هموارهاهللا، تنعمه قرف. آنان به بحث مهدويت است

بـه  ، خوانند و هنگام خوابزنند و صلوات كبير مىروزى چندين بار آن حضرت را صدا مي
  .شوندل مىمتوسباطن او و پدر و اجداد بزرگوارش 

گـردد و  ، به قيام و به اطاعت از حضرتش باز مـى 4حضرت مهدىدر مورد  هاآننظر 
پسـنديده   هنگـامي اسـت،   تـام مخصـوص ذكـر    خودشانبه اصطالح كه قيام ظاهرى را 

و در رفتار  اكتفا كنندقيام باطن باشد و معتقدند اگر تنها به قيام ظاهر ه دانند كه نمايند مي
   3.شان تأثيرى نخواهد داشتام ظاهريو گفتار و كردار، آن حضرت را در نظر نگيرند، قي
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، در از اعتقادات ناصحيح و داراى اشكال اين فرقه، تبليغ آنان در مبحـث مهـدويت   جدا
دهند كه ابتدا به فكر قيام و اصالح درونى پيروان خود هشدار مي به هاآن؛ توجه است خور

ل درونى تحودر راه  ،ناكردارشد و با در نظر گرفتن حضرت در رفتار و گفتار و باشنخويش 
گـاه قيـام ظـاهرى و    د، آنبودنـ ق موفاگر در قيام درون و باطن خود  بكوشند؛ كهخويش 

  .پسنديده و اثرگذار خواهد بود هاآن اصالح بيرونى

  مهدى نام انتخاب در مهدويت به اعتقاد آثار) ز

پسـر، بـه    ، باالترين آمـار انتخـاب نـام   1392سال در  سايت آمار ايران، طبق اطالعات
علي، اميرمحمد، محمدمهـدي،  محمد، محمدطاها، ابوالفضل،  اميرحسين،اميرعلي،  :ترتيب

بررسـي ايـن    .انتخاب قرار داشته است نهم و دهمبوده كه نام مهدى در مرتبه  ...مهدى و
هاي دوم و سـوم و  دهد كه نام مهدي در رتبهنشان مي 1387هاي قبل از فراواني در سال

   1.ستچهارم بوده ا
گـذارى ايرانيـان،   با سيرى در تاريخ و موضوع تأثير وقـايع تـاريخى و اعتقـادى بـر نـام     

اهللا و مهـدى  نـام روح انتخـاب  شود كه در زمان پيـروزى انقـالب اسـالمى،    مشخص مى
آن ه در ه ويژه جامعتوجس و مقدگيرى دفاع اوج چنينهم .افزايش چشمگيرى داشته است

، مردم را به انتخاب نام مهدى براى فرزندانشان 4امام زمانها به شهادت در ركاب سال
   2.ترغيب كرد

ستم و اضطرار و اختناق، اميد آنـان بـه    كه در زمان افزايش شيعهاعتقاد اين ه به توجبا 
امـام   قيـام  در اواخر دوره رژيـم پهلـوى و  ها با افزايش فشار ،يافته استظهور افزايش مى

ـ بنابر وظيفه دينى و رسالت ز قيام مهدوي بوده و گرفته االهام كه  - ;خمينى ت و مرجعي
پس از پيروزى انقالب، رويكرد مردم بـه   - صورت گرفته 4نائب عام امام زماندر مقام 

  .شداهللا بيشتر دو اسم مهدى و روح
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مـردم بـه اعـالم آمـادگى و     ويكرد ر ،چنين در زمان جنگ تحميلى عراق عليه ايرانهم
هـا بـر   همگى ايـن  كه گسترش يافتاز طريق انتخاب نام مهدى  ،در ركاب حضرت بودن

و هنـر   شـعرا آثارش در انتخـاب نـام، شـعر     كهدارد داللت اعتقاد راسخ مردم به مهدويت 
  .افته استيى تجلهنرمندان 



 

 

 
 

 پنجم فصل

  آن آثار و ظهور عصر در تربيت

  



 آثار تربيتى اعتقاد به مهدويت 

 

118 

  

ور، در گام بعدي وارد پس از بررسي آثار تربيتي اعتقاد به مهدويت در مرحله پيش از ظه
براي  4هاي تربيتي حضرت مهديبرخي راهكارها و برنامه. شويممرحله بعد از ظهور مي

  :از اين قرار است پرورش افراد در عصر ظهور
  ؛تشكيل حكومت ديني و تلفيق آن با اخالق و تربيتـ 

  ؛اهدافجهت پيشبرد ) منتظران حقيقي(افتگان دوران انتظار يمندي از پرورشـ بهره
، رشـد و  كـه شايسـته اسـت   چنان افرادي كه در مكتب انتظار براي ريزي خاصـ برنامه

  .اندتربيت نيافته
  .به بررسي اين راهكارها و آثار تربيتي آن خواهيم پرداخت ،در اين فصل

  4يمهد حضرت سياسى ـ دينى حكومتي تيترب آثار: اول گفتار

دولـت   اطل در سراسر جهان نـابود، و هاي ب، تمام دولت4پس از قيام حضرت مهدى
 هـدف تشـكيل حكومـت    كـه بـا  هر قيام و اصـالحى  . تشكيل خواهد شد حضرتجهانى 

اى جامع و قانونى كامـل،  براى رسيدن به اهداف حكومتى خود، به برنامه گيرد،صورت مي
ش، كـه هـدف   حضـرت دولـت   ويـژه  به 1دارد؛ نياز رهبرى عالى و توانمند و يارانى شايسته

  .حكومت سياسى و تلفيق آن با اخالق و تربيت استيل تشك
ريزىجامع و سنجيده و برنامهاي هداراى برنام ،كه دوران پيش از ظهورچنانهم :برنامه

تربيـت  ه اى جـامع و هماهنـگ در عرصـ   شده بود، روزگار پس از ظهور هم داراى برنامـه 
براى تكامل انسان، با  خداوند يتىتربه برنام ،شهيد صدر، در حقيقته به گفت ست وهاانسان

بلكه اين برنامه همواره تـا انتهـاى    پذيرد؛مينتيجه رسيدن آن در پيش از ظهور پايان نبه 
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   1.عمر بشر ادامه دارد
 رودمـي  ، ظلم و ستم از بينهاآنچند پس از قيام و پيروزى بر گروه باطل و نابودى  هر

براى تغيير در بينش، روش و منش ناسـالم   4اما حضرت مهدي شود؛ميت برقرار امنيو 
از  پـيش  راهكارهاى تربيتىبا  ،و در عين حال نبودهاهل باطل  كه به گمراهىِ آنان(مردم 
رشـد و   ،)ياران و منتظران حقيقى باشـند  جزءاند به اصالح خود بپردازند و نتوانسته ،ظهور
بر تزكيه نفوس، مكارم  و ر دادههاى حكومت خود قرارا سرلوحه برنامه هاانسانيابى كمال

   2.دكراقدام خواهد ) ...و عدالت، راستى(ه و فضايل عاماخالقى، دعوت به خيرات 
حضرت داراى  ...هاى اقتصادى، سياسى، رفاهى وحتى برنامه ،دولت مهدوىهاى برنامه

د، سياسـت، اقتصـا   ،...آثار است؛ چرا كه با اجراى عدالت در اقتصاد، صداقت در سياسـت و 
كشـاند و بـا پيونـد ميـان     ميهاى اخالقى و تربيتى اجتماع و فرهنگ را به سمت فضيلت

دانش  ،در اين راستا. كوشدميسياست و اقتصاد با اخالق و تربيت، در تعالى و تكامل مردم 
خود، با ديگران  مردم با خدا، باه رابط گيرند؛ميصنعت و تكنولوژى در مسير درست قرار  و

 ،در ايـن عصـر  . گيـرد مـي و قدرت نيز در خـدمت آنـان قـرار     شودمي اصالح و با طبيعت
اخالق و تربيت، وحى الهى و شريعت آسمانى است كه تكليف مردم را به شكل ه سرچشم

  .كندميمطلوبى تبيين 
اخالقى است؛ بدين معنا كه هـم خـود جـامع    ـ در حقيقت دولت حضرت، دولت تربيتى  

ه ايمانى و عقالنى است و هم در مقـام عمـل و اجـرا، همـ    ، محاسن هاتمام فضايل، نيكى
   3.سازدميق محقرا در جامعه  ها آن

عادل، آگاه، دلسوز، مدير و مدبر،  ،رهبر اين دولت اخالقى، رهبرى عالى و توانمند :رهبر
  .استى عالَم مرببرترين  هايى كه از آنِاست؛ ويژگي ...قاطع و

 داردم غيب، بر همه هستى و روابط موجودات آگاهى به دليل ارتباط با عال 4امام زمان
، وارث تمام علوم اسـت و بـر    6خدابه فرموده رسول ، وزمان خويش انسانو داناترين 
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اسـت، از همـه    6خـدا فردى كه خُلْق و خَلْق او چون رسول چنين .ها احاطه دارددانش
ترين شـكل،  به كامل رتحض. در گرو رضايت خدا داردتنها و دل  استقيدها و بندها آزاد 

گر خواهد كرد و زعامت دينى ـ سياسى و هـدايت و   ن امامت را در عرصه جهان جلوهشئو
   1.دار خواهد شدرا عهده هاانسانتربيت 

ا مبتنـى بـر   امـ  ؛با برقرارى حكومـت دينـى ـ سياسـى     4حضرت مهدى ،بدين ترتيب
هـاى  كـه حتـى از برنامـه   د آمـوز مـي ان عصـر ظهـور   متربيبه  ،اخالق و فضيلت و تربيت

 .توان در جهت تربيت مردم و احياى جامعـه بهـره بـرد   مي ،...واقتصادى، سياسى، رفاهى 
و از ايـن حكومـت و    استو تربيت افراد جامعه  احيامالك اصلى تشكيل چنين حكومتى، 

  .شودميبردارى رسيدن به اين مطلوب بهره ، برايع آنمتنوهاى برنامه

  انتظار مكتب يافتگانپرورش از گيرىبهرهي تيربت آثار: دوم گفتار

از ظهور، با استفاده از راهكارهـا،   پيشآن عده از منتظران كه در مكتب انتظار و دوران 
اند و با از نظر ايمانى و عقالنى پرورش يافته ،هاى تربيتى الهى و مهدوىها و برنامهآموزه

و  به اصالح خود پرداخته ،سازىى و زمينهت، با ايجاد آمادگمحبشوق و  ،شور ،داشتن اميد
از ظهـور و   پيشند، در مسلك منتظران حقيقى اهمند شداز هدايت باطنى حضرت نيز بهره

آنان در سمت كارگزاران و همراهـان   .اندگرفتهياران خاص و ياران عام بعد از ظهور جاى 
بر رشد و تقويت پايـه  افزونگيرند، تا ميهاى تربيتى پس از ظهور قرار در برنامه ،حضرت

اصـالح هاى هاى تربيتى و تكاملى خود، در جهت رشد و توسعه فرهنگ مهدوى و برنامه
خواهانه حضرت، به ايشان يارى رسانند و به فرمان حضرت، براى اصالح و عدالتطلبانه و 

  .نيافتگان در مكتب انتظار قدم بردارندتربيت مابقى افراد بشر و پرورش
درجـات   دهنـده نشـان هاى ياران حضرت، رواياتى بيان شده اسـت كـه   ويژگيدر مورد 

هرگز شك بـه خـدا در دلشـان راه    �، �وجودشان يقين به خداسته هم� :ستهاآنايمانى 
اند و زمزمـه قـرآن و مناجـات آنـان، چـون صـداى زنبـوران عسـل         زاهدان شب�، �ندارد
به دست آنان، امـام حـق را يـارى     خدا�، �گوش به فرمان امام خويش هستند�، �ماند مي
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   1. ...و �كند مي
عنـاوين مختلـف نـام     با ،4از اين كارگزاران و ياران در دولت اخالقى حضرت مهدى

 313همان  جزء، كه نام خواهيم بردى يهاه احتمال دارد برخى از گروهالبت. برده شده است
 3رفقـا، نقبـا، ابـدال،    2هـاى نجبـا،  ها با ناماز اين گروه ؛باشند) حاكمان و واليان جهان(تن 

، اهـل  )دارانخزانـه (، فقهـا، خـزّان   )فرماندهان(رجال الهى، اعوان و قُواد  5اوتاد، 4عصائب،
   6.ياد شده است ...قضاوت و

يافتگـان مكتـب انتظـار، در جايگـاه     در اين راهكار، شخص حضرت با استفاده از پـرورش 
پـرورى را  سـاالرى و نخبـه  مختلـف، شايسـته  كارگزاران و ياران حكومتى خـود در مناصـب   

ى، از افراد براي يدهند كه بر اساس مالك تقوا و پارساسرلوحه كار خود قرار داده و نشان مي
  .كنندانجام كارهاى مهم خويش، به ويژه در امر تربيت ديگران و احياى جامعه استفاده مي

  انتظار مكتب در يافتگاننپرورش براى حضرت هاىبرنامهي تيترب آثار: سوم گفتار

از ظهور، بـر محـور تربيـت     پيش هاى تربيتى حضرت دربرنامه ،طور كه اشاره شدهمان
 ؛چند با تفكيك اين دو محور در مورد آن بحث نشد هر بود؛ايمانى و تربيت عقالنى استوار 

د كـه در  گـرد مـي ها، روشن ها و برنامهكدام از راهكارها و آموزه ل در هرتأمت و دقبا اما 
  .ندار بودهؤثيا عقالنى متربى م رشد ايمانى

هاى تربيتى حضرت در عصر ظهور نيز با دو ركن تربيت عقالنى و تربيت ايمـانى  برنامه
هاى حضرت در عرصه سياست، اقتصـاد  برنامهديگر با وجود آثار تربيتى . پذيردميصورت 

ت ايمـانى و تربيـت   تربيـ ت محوريهاى فرهنگى ـ تربيتى با  بر اساس برنامهبحث را  ،...و
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ها آثارى است برگرفته از اعتقاد به مهدويت كه در زمـان  خواهيم داد و اين ادامهعقالنى، 
  .آينده، بروز و ظهور خواهد يافت

هاى حضرت در دوران ظهور نيست؛ ولـى بـه جهـت الگـوگيرى و     هدف ما بيان برنامه
  :يمپردازميبه آن  اختصاربه  ،رسيدن به مقصود خود

ايجاد معرفت  ،رتفكبر مبناى رشد انديشه و  ،حضرت براى تربيت عقالنىهاى برنامه .1
بـراى   3و نهضـت فكـرى   2دو روش نهضـت علمـى   ، با...و 1و بينش صحيح يا اصالح آن

  ؛يابدميسامان  �تعادل�رسيدن به كمال علمى و كمال عقلى و در نتيجه 
دارى و تزكيـه  نگـه ر مبناى رشد روحيه خـود ب ،هاى مصلح براى تربيت ايمانىبرنامه .2

 4پرورش اراده براى عملى كردن فضـايل اخالقـى  ها و نفرت از رذايل، نفس، پرورش فضيلت
  :شودهاى ذيل اجرا ميبه روش ،...و

نهـى از   6هـا، از بـين بـردن بـدعت    5مبارزه با هواى نفـس، (كنى رذايل اخالقى ـ ريشه
  ). 10و جلوگيرى از معصيت الهى 9نافهمىمداواى  8ها،رفع كينه 7منكرها،

                                                 
 15. ص ،تيترب مبانى ان،يفرهاد رضا .1
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ت رسـول سـن دعـوت بـه    1تزكيه و تقويت اخالق،(مكارم اخالقى  گسترشـ تربيت و  
   2.)و امر به معروف  6خدا
ميصورت  ...هاى دينى ـ تبليغى و اجتماعى و هاى حضرت كه در زمينهبرنامهديگر  .3 

  :استو در رشد و تربيت عقالنى و ايمانى مؤثر  گيرد
ه و ايجـاد انگيـز   ؛ى ايمان و باورهاتجلهاى دينى و تبليغى حضرت بر مبناى برنامه )الف

 4چون اصالح اعتقادات و باورهـا،  ؛هايىبا روش 3،دارد قوى ايمانى كه آدمى را به عمل وا
گسـترش دسـتورات دينـى و اجـراى احكـام       ترويج و 5،تثبيت دين ،احياى اسالم و قرآن

  .پذيردميسامان  7مسجداصالح  ساخت و ،6الهى
هاى اجتماعى ايشان، بر مبناى توجـه بـه مشـكالت ديگـران، پـرورش روحيـه       برنامه) ب

هـايى چـون   ، بـا روش ...و 8همكارى جمعى، همدردى با ديگران و توجه به سرنوشـت آنـان  
  .شود، عملى مي10ايجاد وحدت و تأليف قلوب 9گسترى در جامعه و احياى جامعه مرده،عدالت
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و هاي اصالحي هرويبا ديدن  نيزان عام دوران ظهور متربينيافتگان و به عبارتى شپرور 
، ضـمن  اوبـا اعتمـاد و يقـين بـه رهبـر و كـارگزاران        ،حكومـت ه خواهانهاى عدالتاقدام

 مقـام رسـيدن بـه    براييافتگان مكتب انتظار و ياران خاص حضرت، الگوگيرى از پرورش
  .كنندميآنان تالش 

تنظـيم  در دو بعد فردى و اجتمـاعى  در اين دوره ى فرهنگى ـ تربيتى حضرت  هابرنامه
  :از جمله ؛داراى آثار تربيتى مطلوبى استشده و 

تزكيه نفس و آراسته شدن به فضايل  ،ست كه در بعد روحىهاانسانروان ه كنندـ تقويت
در را ى ماد امكاناتدر بعد جسمانى نيز تمام ؛ از آثار تربيت اخالقى است ،و دورى از رذايل

  .گرفتخواهد به كار  روحجهت رشد و تعالى 
ن غريزه و نيروهاى باطنى انسان ايمبه طورى كه اخالق،  ؛هاستكننده خواستهـ تعديل

ى يبسزارفتار، گفتار و اعمال انسان، تأثير  ز، در اصالحيغراتعديل اين . كندتعادل ايجاد مي
 ، ازبصيرت و تغيير در بينش به نظام هستى و زندگىدارد و از طريق رشد معرفت و عقل و 

  .كردخواهد جلوگيري ها نظرىها و تنگبينىكوته ،ها و فسادهابسيارى از تجاوزها، فتنه
اگـر در  . افـراد داراى فضـايل اخالقـى بـه وجـود خواهـد آمـد       ه سالم به واسط جامعهـ 

ى عـدالت، حكمفرمـا   كلطور و به  محبتظن، ت، تواضع، حسنعفتعاون، انفاق،  ،ياجتماع
  .آرمانى اسالم خواهد بوده مدينه فاضله و جامع جامعه،باشد، اين 

بـا  و هاى فرهنگى ـ تربيتى در دو بعد فـردى و اجتمـاعى    در پرتو برنامه به اين ترتيب،
 در ،به طورى كه تربيـت عقالنـى   ؛خواهند شد احيا، افراد در كنار جامعه هاآنمتقابل  تأثير

انجامد و تربيت ايمانى در پرتو كمـال  مي �تعادل�به  ،كمال علمى و كمال عقلىدو محور 
تربيت فـردى   تحقق آثارپس از . منجر خواهد شد �تكامل�و  �تعالى� بهاخالقى و تزكيه، 

ـ ، �پيشرفت و همدلى�با نتيجه از طريق كمال اجتماعى  تعـالى جامعـه نيـز فـراهم     ه زمين
  .خواهد شد

   :جوادى آملىاهللا آيتبه فرموده 
كار اصلى او، زنـده   كند؛كار اصلى امام زمان اين نيست كه جهان را از عدل و داد پر 

ميمرده را زنده ه او جامع. عامل حيات است 4وجود امام زمان. كردن جامعه است
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برخـى  . جامعه زنده، مشتاق عدل و داد است. خواندميبه عدل و داد فرا  و سپس كند
مطـابق سيرتشـان    هاآنصورت  ؛اندمرده ،انسان و در باطن ،اهربه حسب ظ هاانسان
كـه سـيرت را   بعـد از آن  .كنـد مـي را مطابق سيرتشان  هاآنصورت  4امام. نيست

سپس بـه عـدل و داد فـرا    . شودميانسانى و واقعى كرد، جامعه ظاهراً و باطناً انسانى 
همـان . اصلى او احياگرى استكار  .شودميعدل و داد ه خواند و جامعه زنده، تشنمي

ه نيز جامعـ  4عصر، جامعه مرده را زنده كرد، حضرت ولى 6خداگونه كه رسول
 .كنـد مـي  اعطـا آن، معارف و حقايق و طهارت حقيقى را  ياحياو براى  ،مرده را زنده

Gزَكِّيهمي لّمهم وعيF اى زنده است كه كتـاب الهـى، حكمـت الهـى و طهـارت      جامعه
كه تزكيه و تعلـيم فـردى را مطـرح كـرد، بـه      بعد از اين  6پيامبر. اندباطنى را بد

كـه   آن. روى آورد ...ى، حسـادت و يجوتزكيه و تعليم جمعى پرداخت و به درمان كينه
و اين امر تنها بـا  ) واليت تكوينى(، كيمياگرى است كندميعداوت را تبديل به صلح 

بيشـتر  . است ...به صداقت و تبديل عداوت 4كار امام عصر .نصيحت ممكن نيست
فرعى است و مهم، كار اصلى است و ) ...تأمين عدالت، رفاه و( 4كارهاى امام زمان

   1. ...شودمياين كار اصلى با كارهاى فرعى براى تربيت افراد، كامل 

 براى ظهور عصر هاىبرنامه و هاويژگى بيان از حاصل تربيتى آثار: چهارم گفتار

  حاضر عصر

هاي تربيتـي عصـر   خور تأمل در اين مباحث، آن است كه ذكر و بررسي برنامهنكته در 
رسـد  اي دارد؟ به نظر مـي ظهور كه هنوز دوران آن فرا نرسيده است، چه ضرورت و فايده

قبل از شروع غيبت صـغري و   ،ريزي الهي، مباحث انتظار و منتظرانكه در برنامهچنانهم
ريزي، حاصل تدابير خلقت ساماندهي شد و اين برنامه يكبري مطرح گرديد و حتي از ابتدا

حكيمانه الهي براي تربيت بشر بوده است، بيان پيش از موعد اخبار و شرايط دوران ظهور 
بنابراين الزم . سازي و ارائه الگوستنيز در راستاي برنامه كالن تربيتي الهي و براي زمينه

ريزي و ساماندهي امـور تربيتـي و   راي برنامهاست ما نيز پيش از فرا رسيدن ايام موعود، ب

                                                 
 ،)انتظـار  فصـلنامه  مسـئوالن  با داريد در شانيا يسخنران( ،»ياله عدل و تيمهدو« ،يآمليجواد عبداهللا .1
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هاي ايشان هاي او براي متربيانش، به شناخت برنامهالگوگيري از مربي آن دوران و برنامه
  . اقدام كنيم

  الگوگيرى از سيره حكومتى ـ تربيتى حضرت، براى حاكمان، علما و مربيان امروز جامعه

يكى . ها در تبليغ و تربيت استقش اسوهه در تربيت اسالمى، نتوجيكى از مباحث جالب 
چه  ،كه اين روش ستهااسوه معرفيى يا يالگوهاى مؤثر در تربيت اسالمى، روش از روش
جايگـاه   ،هاى تربيتى ـ تبليغى الحادى و چه در سيستم تربيتى ـ تبليغـاتى اسـالم    در نظام

الگـوگيرى از يـك    دربـاره  ،در ايـن شـيوه  . ى شده اسـت خاصاى دارد و بدان اهتمام ويژه
و تـالش بـراى نزديـك شـدن بـه او از طريـق        ،ق و اسـوه موفيك فرد  ايق، موفحركت 

چنين دربـاره  هم .سخن گفته شده است ...ق كار اوموفنتايج و عملكرد اسوه و شناخت آن 
هـاى هـدايت بيشـتر    به جامعـه و راه  هاآنفى معرالگوها و چگونگى  ها وتربيت اسوه نوع

  1.شودمي بحث يله الگوهاجامعه به وس

 جايگـاه و در دو  مطـرح، در بحث تربيت مهدوى نيز  ،اين روش مؤثر در تربيت اسالمى
حكـومتى ـ   ه ، الگـوگيرى از سـير  هـا جايگـاه يكى از آن . گيرى استبهره ةشايستبراى ما 

  .استو مربيان جامعه  علمابراى حاكمان،  4تربيتى حضرت مهدى
اسـت، هـر   برگرفته از اعتقاد به مهـدويت   ظهور كهدر زمان  شده ها و آثار مطرحبرنامه

اين ويژگـى  . داردالگوگيرى  تيولى براى عصر حاضر نيز قابل است؛براى زمان آينده چند 
هـاى  و آمـوزه   6ت نبـوى سـن  ذشـته بـر الگـوگيرى از گ   افـزون جالب دين ماست كه 

هـاى تربيتـى،   نامـه حضرت، برخورد با كـارگزاران، بر آينده ، از روش حكومتى 4مهدوى
نحوه برخوردها و و و اصالح آن، هي هاى اقتصادى، سياسى و رفارويكرد تربيتى به برنامه

  .الگوگيرى كنيم توانيمنيز مي... و عصر ظهور يعملكردها
ايشان  باما  ؛ تطبيق دقيقاسوه و الگوى ما در اين مرتبه، معصوم است كهبا توجه به اين

افتـد،  فاق مـي حضرت اتفقط در زمان ظهور موضوع عينى اين ق تحقو  نيستپذير امكان
سـازى  بر كسب آمـادگى و زمينـه  منتظران به انتظار سازنده و تكليف اعتقاد اساس  ولى بر

                                                 
 9. ص ،تيترب و غيتبل در هااسوه نقش ،مقدم عباس مصطفى .1
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سازى درون و برون سازى و پاكمهمقدتوان براى اصالح و  حددر  بايدبراى ظهور ايشان، 
  .خود تالش كنيم

شده از زمـان گذشـته و    مهدوى و آثار تربيتى حاصلهاى اساس آموزه شايسته است بر
حاضر، براى نزديك شدن به حكومت، حكمرانـان، كـارگزاران و شايسـتگان در حكومـت     

هـاى تربيتـى   براى نزديك شدن عالمان و مربيان جامعه به عملكرد و روشو نيز  مهدوى
  .اقدامات اصالحى انجام دهيم ،حضرت

  تمايل و شوق براى شبيه شدن به ياران خاصالگوگيرى از سيره ياران حضرت و 

ياران حضرت در ه ، الگوگيرى از سير4م از روش الگوگيرى در تربيت مهدوىدومرتبه 
را ها و اوصاف اين افراد كه رضايت خدا و امام زمان خود با بيان ويژگى. استزمان ظهور 

براى شبيه شدن به آنـان   در روايات، انگيزه و شوق هاآنو ذكر مقامات  اند،به دست آورده
ت همو در افزايش  گيردمي، در منتظران حقيقى اوج 4و كسب رضايت خدا و امام عصر

شـده در روايـات    هاى ذكرسنخ شدن با ويژگىآنان براى كسب آمادگى و خودسازى و هم
مالك و معيار مشخص و صحيح  ،خواهد بود؛ چرا كه بر اساس اين الگوگيرى بخشنتيجه

  .گيردميدر اختيار منتظران قرار  ،بودنبراى خوب 
سپس با  .كنيممي تالشدر مراحل تقليد از الگو، ابتدا براى شناخت صحيح اسوه و الگو 

هـا و عملكردهـا و اوصـاف    ر و انديشه و تحليل ذهنـى، از آن نكتـه  تفكاستفاده از مراتب 
ويت انگيزه و اراده خود، و با تقنموده الگوبردارى ذهنى  ،متناسب با اقتضائات و شرايط خود

  1.شويمميوارد صحنه عمل  نظررسيدن به هدف مورد  براي

هاى متعالى و مدينه فاضله و عصر ظهور، براى ايجاد شوق و انگيزه بيشتر ايجاد تصوير انسان

  در منتظران

ياران ه الگوگيرى از سير در بحث: كنيمميبراى پرداختن به اين اثر، دو پرسش را مطرح 
ـ با براي رسيدن به هدف خود نكته مطرح شد كهاين  ،حضرت تقويـت انگيـزه وارد   د بـا  ي

ك و شـوق بـراى   تحـر ؟ چگونـه  شودميا اين انگيزه چگونه تقويت ام م؛يشوعمل ه صحن
                                                 

 106. ص همان، .1
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منتظران در انتظار چه هستند؟ در اميـد بـه چـه     ،سؤال دوم ؟يابدافزايش مي ،عمل كردن
  برند؟ميكسى يا چه چيزى به سر 

 گردد؛ميبه ذات ظهور بر ن منتظران م، روشن است كه انتظار و اميددوخ به سؤال در پاس
گستر آنان كننده و عدلاحيا، منجى 4براى آمدن امام زمان هاآناميد بلكه انتظار آنان و 

هـا و  هاى الهـى در زمـان ظهـور و ويژگـى    اميد و انتظار آنان براى رسيدن به وعده .است
ظلم و ستم و  نادانىفقر و بدبختى، جهل و  كن شدنريشه .استان شرايط متعالى آن دور

ت و رفـاه بـر   امنيـ بينش و بصـيرت، آرامـش و همـدلى،     شدنفرما حكم ،از سراسر جهان
كـارگزاران  حضـور   ،زمامدار صالح و عـادل  قرار گرفتن امام در رأس امور به عنوان ،جامعه

، از جملـه  در آن دوران از كنار هـم بـودن   اهدر اجراي امور و لذت بردن انسان او شايسته
در ارتباط خود با خدا،  ،انسان عصر ظهور كشند؛ چرا كهچيزهايي است كه انتظار آن را مي

ق تحقـ را براى  اواين انتظار و اميد است كه  ، وتعالى يافته 1با خود، با طبيعت و با ديگران
ايجـاد  . داردميوا عمل و حركت  هاى عملى دين، بههاى اسالمى و انسانى و برنامههدف

 منتظر،ى عصر ظهور، از جامعه عصر ظهور و مدينه فاضله براى هاانسانتصوير از رهبر، از 
با اين تصوير و بـراى رسـيدن بـه ايـن      او را به همراه دارد ورونق و شوق و نشاط و اميد 

  .ابديميدوران است كه انگيزه و تحرك او فزونى 
از پرداختن بـه   )در روايات(:ائمهقصد . شودميل نيز روشن اوال جا پاسخ سؤدر اين

 4مدينه امـن و امنيـت،   3مدينه رفاه، 2مدينه عدل،(هاى انسان و جامعه عصر ظهور ويژگي
ايجاد شوق و انگيزه و  منتظران وآن در ذهن ترسيم تصوير ، )6و مدينه تربيت 5مدينه علم
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يكى ديگر از آثار تربيتى  ،و اين يبت بوده استتقويت آن در مخاطبان و منتظران دوران غ
هاى عصـر ظهـور بـراى عصـر حاضـر بـود كـه بـه آن         ها و برنامهحاصل از بيان ويژگى

  .پرداختيم
باور پذيرند، ميتربيتى اين اعتقاد را  آثارآنان كه به مهدويت اعتقاد دارند و  ،بدين ترتيب

در قالـب يـك    ،رهبر و مربى فرزانه خـود  به همراه ،يافتگان مكتب انتظاردارند كه پرورش
ى پس از ظهور را ايـن چنـين   هاانسانحكومت دينى ـ سياسى مبتنى بر اخالق و تربيت،  

و  هـا انسـان سـازند و ايـن   مـي اى را فاضلهه و چنين جامعه آرمانى و مدين كنندميتربيت 
اعتقاد بـه مهـدويت    جامعه پس از ظهور كه براساس روايات، تصوير شد، تبلور آثار تربيتى

  .خواهد بود

  يك نكته مهم در بحث الگوگيرى

، تربيتـى مهـدوى  ه آن در عرصـ ه در بحث الگوگيرى و رابطه بررسى نگاه فلسفى جامع
  .پردازيمنكته مهمي است كه در اين قسمت بدان مي

ه ست و اين بينش فلسفى، انگيـز هاانسانبينى دهنده به جهاناصوالً بينش فلسفى، نظام
در قسـم   را بيـنش فلسـفى  . سـازد مي نكردن اقدام ياكردن  اقدامرا براي  هاانسان ساسىا

 ؛و اصالت وجود دينـى  ذاتاصالت گوهر، اصالت  :توان تقسيم كردقسم ميت، به سه ماهي
گـرا بـودن و   به آرمان ها نيزتماهيگيرى اين در جهت .يعنى اصالت گوهر و ضرورت ذات

   1.شودمي را و بدبين بودن تقسيمگبين بودن، و واقعخوش
تربيتـى ايـن    درصدد بيان آثـار بلكه  ؛هدف ما توضيح و تبيين اين بينش فلسفى نيست

  .هستيمبينش در عرصه جامعه در مبحث الگوگيرى 
نه اصالت گوهر  تكيه دارند؛اصالت ذات ه كارگزاران تربيتى، بر فلسف برخى انديشمندان و

هـا و  بـه گـوهر و ارزش   نـه ، دهنـد اصالت مـي  سوه و الگويعنى به ذات و شخص افراد ا(
اگر هم در مبنا به آن معتقد نباشند، در  ؛)ت آنانشخصيهاى رفتارى و به عبارتى برجستگي

                                                                                                                    

� 
 .198-205 ص ،4مهدى

 24. و 23 ص ،الملل نيب روابط اصول زاده،فيس نيدحسيس .1
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  .دهندعمل، اصالت ذات را برترى مي
يك افراد با هره و بقي شوند،فرض مييى متعالى ها، انساندر اين بينش تربيتى ـ فلسفى 

بـه جـاى    آنان ـ و در صورت دورى از  گيرندش قرار ميسنجمورد  ،شدهفرضاز مصاديق 
حتـى در  . گردنـد مينامطلوب مطرح هايي انسانبه عنوان  اين افراد ـ تالش براى اصالح 

كشـف و   توانندميفقط عقالى جامعه  اسوه رابرخى مواقع، خصوصيات اين افراد متعالى و 
هـا و خصوصـيات   ويژگي دربارهم و معرفت درست فه ،و آنان بدون ايجاد درك كنند فهم

  .خورانندمياش به جوجه ،اسوه در ذهن جوانان، مطالب را چونان مادر پرنده
بـه  و  ،يابى اين افراد اسوه و متعالى، فقط در بحث تعاريف خالصهحقيقت ،در اين حالت

 شود،مي مخاطبان پرتاب سوي ، بههاي زيباتوصيفصفات و خصوصيات در قالب  تعبيري
گذارى و به ارزش واقع در 1.ايجاد شودها كه فهم درست و كاربردى از آن ويژگيبدون آن

هايى كه باعث اسوه شدن آن گوهر وجود و ويژگي ، وليپردازندمياحترام به ذات آن اسوه 
كننـده  كننـده و تعريـف  فقط بازگو ،به عبارتى .كنندميبراى متربى بيان نرا فرد شده است 

  .كننده و سازندهنه تبيين ،تندهس
 يشـوند تـا افـراد   ميساز نگاه حقيقتى ديگر هيچهاانساناين بينش و عمل، ه در نتيج

ما بيشـتر بـه دنبـال كشـف افـراد       ،در اين صورت .جديد به وجود آيندهاي همتعالى و اسو
مـا   ،م تربيتـى در ايـن نظـا  . متعالى و اسوه خواهيم بود تا خلق افراد جديد و متعالى و اسوه

 متربيان وولى راه رسيدن به اين الگوها را براى  كنيم،ميفى معرفقط الگوها را مشخص و 
  .كنيممينسل منتظر خود تبيين ن

گـرا  در بحـث تئـورى آرمـان    ارائه نظام تربيتى و اجـراى آن در جامعـه  ه در عرصگويي 
تالش بـراى  به جاي . ايمدهگرا بوآرمانعملى و اجرا شايد ناخواسته ه ا در عرصام ؛هستيم

ى جديـد، بـه   هاانسانو تربيت  احيابين بودن به اميدوار بودن و خوش ،تغيير دادن شرايط
كارانه و تالش براى حفظ شرايط موجود و اصرار بر حفظ همين الگوها گرايى محافظهواقع

 الگو بـودن ى معيارهاو ايم و به جاى اصالت دادن به گوهر هاى موجود، روى آوردهو اسوه

                                                 
 18. ص ،رشد ،يحائر يصفائ يعل .1
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. ايمها مشغول شده، به اصالت دادن به ذات و شخصهاآنت شخصيها و پرداختن به اسوه
در مقام عمل و در توسعه و ثبات در عرصه تربيتى دينى،  چنانهماين مسير،  ادامه دادنبا 

  .ق خواهيم ماندناموف
؛ د و ضـرورى اسـت  ارزشمنامري ى وارسته، هاانسانها و چند ارزش گزاردن به ذات هر

 شـده كسـب ه به نظام تربيتى اسالم، مالك و معيار را گوهرهاى توجدر كنار آن بايد با  اما
ها در نسل جديـد  ها دانست و براى تربيت و پرورش اين ارزشها و اسوهدر اين شخصيت

به ضرورت احتـرام بـه ذات و اصـالت دادن بـه      ،تماهيپس در قسم . ارى كردگذسرمايه
گيرى در اجراى نظام تربيتـى، بـه آرمـان   هاى آن اسوه معتقديم و در جهترزشگوهر و ا

  .دهيمى جديد ارزش ميهاانساناحيا و تربيت به بين بودن و خوش ييگرا
هـا و الگوهـاى زمـان ظهـور     در اسوه ،عملى و ملموس اين بحث در عصر حاضره نتيج

در منتظـران حقيقـى و   (انتظـار  ام ايو در ) و ياران و كارگزاران ايشان 4حضرت مهدى(
  .شودمطرح مي) برجسته جامعهعالمان و مربيان 

 ،هاويژگي، در اين نگرش فلسفى در عرصه تربيتى مهدويت، اگر فقط به ذكر مشخصات
 يعلمـا منتظـران حقيقـى و    ،يـاران و كـارگزاران ايشـان    ،هاى حضرتها و فعاليتبرنامه

شايسـته اسـت بـا    . ايمبه بيراهه رفته ،يش گيريمبسنده كنيم و اصالت ذات را در پ مشهور
بـه اصـالت گـوهر     ،احترام به ذات و شخص حضرت، ياران، كارگزاران و منتظران حقيقى

الگوگيرى عملى و  ، به منظورهاى متعالىبر كشف اين اسوه افزونو  بپردازيم وجود ايشان
در  شايسـته و مربيـان   اعلممنتظران حقيقى و  ياران وخلق و پرورش و  ،نه فقط توصيفى

منـد شـدن از   گيرى از روش حكومتى و سيره تربيتـى حضـرت و بهـره   و بهره ،ام انتظاراي
پژوهش و  انديشيده و در راهاى چاره ،ام ظهورايهاى ياران و كارگزاران در صفات و فعاليت

  .هاى مثبتى برداريمگام خانواده و جامعه درهاى جديد اسوه پرورش ل وايجاد تحو
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آثـار  وجـود  چـرا بـا    ؛پاسخ دهـيم  هاپرسشتوان به اين  حددر در اين فصل برآنيم كه 
ولـى در عرصـه عمـل و     ،استشدني اثبات ،تربيتى اعتقاد به مهدويت كه در بحث نظرى

 هـاي چـرا همپـاى نظر  ! دودى بروز و ظهور يافته است؟عرصه تاريخى ـ تربيتى تنها تا ح 
قوى و عميقِ بخش نظرى، شاهد آثار و شواهد عملى كافى و وافى در اين عرصـه نبـوده  

  !ايم؟
ن اسـالمى داراى  تمدچرا با توجه به آثار تربيتى اعتقاد به مهدويت كه در منابع دينى و 

سـازى و جامعـه  شناسى، انسانجامعهشناسى و انسانه از آن در حوز ،اى استجايگاه ويژه
 گـر وظايف مؤمنان و هدايته كننداى كه تعيين؟ چرا از آموزهشودميالزم نه سازى استفاد
بـراى   ،اسـت  ـ  چه قبل از ظهور و چـه پـس از ظهـور   ـ حركت جوامع  ه كنندآنان و تعيين

چـرا فرهنـگ    !؟دشـو ميگرفته نكافي بهره  ،ى متعالىهاانسانل با آايدهرسيدن به جامعه 
مهجـور و متـروك مانـده     ،ى اصلى زندگى شـيعيان هانادر بني ،اين اعتقاد مهدوى و آثار

   !است؟
هـايى  آفـت دچار ممكن است  ،هر فرهنگ و مجموعه معرفتى ـ تربيتى  كهروشن است 

فرهنگ دينى و به تبع آن فرهنگ . گرددكه مانع رشد و كمال و بالندگى آن فرهنگ  شود
و  كندميند كه حركت رو به كمال آن را كُ شودميهايى دچار گاهى به آسيبمهدوى نيز 
  .ستهاآنمقابله با ه ها و شيوآفتاين دار شناختن عهده ،شناسىبحث آسيب

 ،شناسى و بررسى موانع بروز آثار تربيتى اعتقاد به مهدويتمناسب است در انتها با آسيب
  .بله با آن بينديشيمهاى مقابه راه ،ضمن آشنايى با موانع
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  هاآسيب و موانع با آشنايى: اول گفتار

  كالن مباحث در شناسىآسيب) الف

 گـذار، با وجـود آيـات تربيتـى پربـار و روايـات عميـق و اثر       :فقدان نظام تربيتى مهدوى
در جامعه و متناسب با جوانان،  استفادهرا در قالب يك نظام تربيتى براى  هاآنايم نتوانسته

ه مراد ما از نظام تربيتى، چينش چند آيـه  البت. عرضه كنيم ...ها وها، مدارس، رسانهدهخانوا
بسان كاوش در معارف انباشته از سنگ و آهـن   ،بلكه اين كار نيست؛و روايت در كنار هم 

ل تحمـ و  ،ان علـوم تربيـت دينـى و مهـدوى    ه متخصصوقفهاى بىبا تالش جزاست كه 
ن اصالح و فضيلت و ايممناسب ه و ايجاد رابط ،اىريشه جوى عميق ووها و جستسختى

  1.پذير نيستامكان ،...ها وتربيت با سياست، اقتصاد، خانواده، مدارس، رسانه

و  ،...ىانهاهاى ادارى، اقتصـادى، رسـ  هماهنگى مباحث تربيت دينى و مهدوى با نظامنا
 ،امع و هماهنگ مهدوىتدوين يك نظام تربيتى ج در صان و عالمان دينىكوتاهي متخص

هر چند بسيار كتاب نوشته و گفتمان و همـايش  . استعرصه در اين  آشكارى هاضعفاز 
هـا بـه جـاى    كارها، پرداختن به توصيف سطحي بودنها، كارىگاه موازى ،ايمترتيب داده

نظـام  ه صان و نويسندگان در اين وادى براى عرضـ متخصحاد اتهمراهى و  نبودها، تبيين
مانع از آن شده است كه نظام تربيتى مهدوى بـراى اسـتفاده در    ،و هماهنگ تربيتىجامع 

  .شكل بگيرد ،مباحث مورد نياز فرد و جامعه
 ،از بحـث مهـدويت   ،در طول تاريخ شيعه: پردازى در مباحث تربيتى مهدوىنبود نظريه
آن هـم  پردازى در موضوع حكومت و دولت و شرايط حاكمان در عصر غيبت، براى نظريه

 ،و علماى اسـالم  فقهاكه قسمى از مباحث فقهى بوده، استفاده شده است و ه به آنتوجبا 
ا متأسفانه ام؛ انددادهگو قرار وبحث و گفت ، موضوعمهدويت را به عنوان يك اصل موضوع

حكومت در عصر غيبت بـوده و در  ه منحصر در همين حوز ،ه به فرهنگ مهدويتتوجاين 
مهـدويت نـه    موضوعاين در حالى است كه از  .استشده ه توج به آنر ها كمتديگر حوزه

هـاى علـوم   بلكه بـه عنـوان اصـل تربيتـى و سـازنده در عرصـه       ؛تنها در عرصه حكومت

                                                 
 14. ص ،اسالمى تيترب و ميتعل در پردازىهينظر سوى به گامى. 1
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مـديريت  ه و آن را در نحو كردتوان استفاده مي ...اجتماعى، سياسى، اقتصادى، فرهنگى و
پذيرى جامعه، ماعى، قانونمندسازى و قانونى، رفتار و مناسبات اجتيفقرزداجامعه، اقتصاد و 

  .سازى به كار گرفتشناسى و جامعهسازى، جامعهشناسى و انسانانسان
ه بخش همـ و ظهور او، سامان 4در عقيده و باور اسالمى، انتظار و عقيده به امام زمان

ون شـئ در تمـام   ، بايـد اسالمىه قلب انديشه مهدويت به مثابرو، از اين. هاستاين عرصه
حاشـيه  در  ،ه به مهدويت و آثار تربيتى آنتوجكه بخش باشد، نه اينو جهت حاكمزندگى 
  1.اى تلقى شودها قرار گيرد و به عنوان يك امر تاريخى و گاه اسطورهپردازىنظريه

  كليدى مفاهيم در شناسىآسيب) ب

ـ  هايكى از آفت ه مباحـث  در فرهنگ دينى و فرهنگ مهدوى ما، نداشتن ديدى جامع ب
بـا ديـدگاهي   هنگامى كه انسـان  . دينى و مهدوى و برخورد افراطى و تفريطى با آن است

تأويل و تفسـيرهاى   مرتكب ،هاافراط و تفريطبر افزون  به سراغ فهم دين برود، بعديتك
  2.دشونابجا و تحليل نادرست از روايات و بيان ناقص مفاهيم مي

گيـري  شـكل موجـب   ،غيبت و انتظار مانند ؛دويتانحراف از مفاهيم كليدى و اصيل مه
و  يكـ تحربـي و جامعه را به سـمت   شودميانگارى در انجام وظيفه ب و سهلمخرانتظار 

سازى قيام حضرت و كسب آمادگى، انزواطلبى و ى، نداشتن انگيزه براى زمينهينداشتن پويا
قيـام  ي بـر  تمركـز افراطـ  و  4خشن از حضـرت مهـدى  ه ترسيم چهر 3.كشاندميپوچى 
نگـرش سـطحى و   فرهنگي و تربيتي اقدامات ايشان،  يها، بدون پرداختن به جنبهايشان

داغ ، ظهور بر مصاديقهاي نشانهتطبيق نادرست  و تعيين وقت ظهور، خرافى به مهدويت
 4ى و مدعيان دروغين و مريدپرورىيگراكردن بحث مالقات با حضرت و گسترش مالقات

از  4بعدى به مهدويت و انحراف مفاهيم قيام مهـدى از نگاه تك همه و همه ناشى، ...و

                                                 
 94. ص ،الظهور بعد ما خيتار ؛64و 63 ص ،تيمهدو نيدكتر. 1
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  .استجايگاه اصيل و باارزش آن 

  جامعه مربيان و خواص سطح در شناسىآسيب) ج

، غفلـت و  بازداشـته از حيات سازنده در عرصه تربيتى مهدوى  را دو عامل اساسى كه ما
تى غافلند و يا خـود  علبه هر شناخت دارند و  ايعده ؛تغافل و يا نبود شناخت صحيح است

شناخت  ايعده ،مشكل آنان يافت حلبراى را راهكارهاى تربيتى  و بايد اندرا به تغافل زده
و  بسـته ى دل مـاد و به ماديات و اسباب  بهرهبيندارند و از معرفت و امور تربيتى مهدوى 

صـحيح برسـند و   بـه شـناخت   اين افـراد  م است كه اگر مسل اند؛خستهشايد از زندگى هم 
شان با خدا، خود و ديگران است و در پى اميد و بفهمند كه راه نجات آنان در اصالح رابطه

  .مند خواهند شدحركت و خودسازى برآيند، از آثار تربيتى مهدوى بهره
ه ت؟ روشـن اسـت كـه بـر عهـد     سـ يكبـر عهـده    ،ايـن دو گـروه  تربيت ا اين وظيفه ام

ى مربهايى در قشر اما متأسفانه آسيب است؛ان جامعه مربيسياستگزاران تربيتى، عالمان و 
شود، از ميار ما مانع از ظهور و بروز آثار تربيتى اعتقاد به مهدويت در متربيان گذو سياست

  :جمله اين موارد عبارتند از
تدبير و نيازسـنجى و   كار نگرفتنريزى و به برنامه نبود: ريزى و بيان مناسبنبود برنامه

اران و عالمـان عرصـه تربيتـى    گـذ سياستهاى از جمله ضعف ،صحيح از متربيانشناخت 
به باور مهدوى و فرهنگ انتظار چندين برابر  مردم توجه ،در چند سال گذشته. جامعه است

و  كننـد مـي اشتياق فراوانى براى شناخت بيشتر اين موضوع ابـراز   ،شده و به ويژه جوانان
مـا از  ه ولـى جامعـ   است؛ بودهدر اين شوق، مؤثر بيتى نيز يان ترمتولالبته تالش و دغدغه 

متناسب با استعداد و توانـايى مخاطبـان    و آثار مستند، بيان مستدل و متقن كه با زبان روز
1.محروم استمختلف، بتواند موضوع مهدويت را تشريح و تبيين كند، 

  

المـان تربيتـى در   اران و عگذتغيير هدف و رويكرد برخى سياست: تغيير هدف و رويكرد
يان جامعه از انتقال مربزمانى كه هدف . هاى اين گروه استاز جمله آسيب ،اعمال وظايف

هاى مـادى  در مقوله ،...علم و معرفت، سخنرانى، گفتمان، نوشتن كتاب، تبليغ و موعظه و

                                                 
 .گفتار شيپ ،دهاينبا و ديبا انتظار، .1
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و عملشان خالصانه و صادقانه به مخاطب  گرددتر ى پررنگمادهاى خالصه شود يا مقوله
1.ورى الزم برخوردار نخواهد بودماً از عمق و بهرهمسلرضه نشود، ع

  

عمـل و  مربيان بـى  ،غان و ناصحان و عالمان و در يك كالممبلحضور  :عملمربيان بى
. شـود مياعتمادى و سرگردانى متربيان عرصه مهدوى بدون ظهور آثار تربيتى، موجب بى

ر حسنه و همراهى و همدلى با متربـى  زمانى كه مربى عرصه مهدوى از خلق خوب و رفتا
ارى او و انتقال معارف مهدوى و آثـار تربيتـى عقيـده بـه     اثرگذبهره باشد، دليلى براى بى

  .ماندميمهدويت باقى ن
بيش  ،نروحانياتربيتى، انديشمندان حوزوى و ه كه در اين عرصنكته قابل ذكر آن است 

ايـن   مقصود از بيـان نكته ضرورى است كه ذكر اين . انداز همه دچار قصور و تقصير بوده
ن نيست كه اگر چنـين باشـد، ايـن كـار از     روحانياب و طالمطالب، خداى ناكرده تخريب 

  .هدف اين اثر و هدف نگارنده به دور خواهد بود
ب علوم دينى اگر در راه هـدايت و تربيـت افـراد جامعـه و تـرويج      طالما دانشجويان و 

م آن است كـه  مسلايم، ن آثار تربيتى آن، كارى انجام دادهعقيده به مهدويت و عملى كرد
داران تربيت و هـدايت  چرا كه ما از داعيهنيستيم؛ ر و قدردانى فرد يا جامعه تشكدر انتظار 

وظـايف ماسـت و    جزءت نبوى و اهداف مهدوى هستيم و اين اعمال سنجامعه بر اساس 
و  ،اصالح و تربيت خود برايزم است ابتدا ال ،ايماگر به هر دليلى در اين امر كوتاهى كرده

  .اى بينديشيمسپس اصالح و تربيت صحيح ديگران چاره

  اجتماعى حوزه در شناسىآسيب) د

شناسان دين، از ديدگاه جامعه :خداوند و فرهنگ مهدوى، در كنار زندگى، نه در زندگى
بـه  ، ارهاى دينى پرداختـه هاى زندگى، به رفتتفعاليدار هستند و در كنار عمدتاً مردم دين

ى هـا انساندر حالى است كه اكثر اين . اى از باورها از جمله مهدويت ايمان دارندمجموعه
و خدا و فرهنگ  نيستندباورى ژرف دارى و مهدىپيش از ظهور و جامعه آنان، داراى دين
  .نه در زندگى آنان ،مهدوى در كنار زندگى آنان جريان دارد

                                                 
 90. ص ،اسالمى تيترب و ميتعل در پردازىهينظر سوى به گامى. 1
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ه رابطـ  اصـالح هاى بزرگ و آثار تربيتـى در جامعـه مهـدوى،    هاز مؤلفجا كه يكى از آن
مـانع   ،دارىدين گونهون زندگى انسان است، اينه شئدر هم خداوندانسان با خدا و حضور 

  1.از بروز و ظهور اثر تربيتى مهدوى خواهد شد
ارى فرهنگ و تربيـت  اثرگذهدف دشمنان مهدوى، تضعيف  :عملكرد دشمنان مهدويت

 اعتنا كردن مـردم بىدر اين راستا، ترين اقدامات دشمن مهم. ى در افراد جامعه استمهدو
بودن و زنده  حضرت وتزلزل و شك در مورد حضور ايجاد ها و باورهاى مهدوى، به ارزش

  .به مربيان و مبلغان فرهنگ مهدوى است جامعه اعتماد ساختنو بى ،ارتباط با ايشان
 ،هاى دشمنان براى ضعيف كردن باورهاى دينى ماو برنامه نقش تبليغات ،در اين مرحله

هـاى  ا برنامـه امروشن است؛  اند ـ بردهآن پى مهم كه به آثار ـ عقيده به مهدويت   ويژهبه 
غـان  مبلها، مربيـان و  ها و حوزهى، نظام آموزش ما در مدارس و دانشگاهانهاتبليغاتى و رس

 يخنثـ در راسـتاى   ،...و هـا ناسخنرانى و گفتم ، مجالس وعظ ومانو مجالت هاكتابما، 
  !هاى دشمنان و رشد هر چه بيشتر آثار تربيتى اعتقاد به مهدويت چيست؟كردن برنامه

ل در تأم :در جامعه 4و حضرت مهدى :بيتبينش نامطلوب به تاريخ زندگى اهل
 ،هاى زنـده بهبه عنوان تجر ،هاى گذشتهآوران و اسوهبررسى احوال نامگذشتگان و احوال 

هـاى  تجربه ،تاريخ 2.تواند بسيار مفيد باشدميوسعت ديد و عمل ما  ،معرفت ،براى آشنايى
هـا،  هـا و نيكـي  نيـك زنده نگه داشتن ياد  از راهفزايد و اميگذشته را به تجربه كنونى ما 

يخ تـار  ويـژه و بـه   :بيتتاريخ اهله عرض ،ا به راستىام 3؛كندميتر زندگى ما را پرمايه
تاريخ زنـدگى   است؟ هاى آموزشى ما چگونهدر رسانه و محيط ،4زندگى حضرت مهدى

افرادى مثل  ،باوران، منتظران حقيقى حضرت در دوران گذشتهمهدى و 4حضرت مهدى
ى و آموزشـى مـا چقـدر    انهادر نگاه رس... هااردبيلى مقدسمهزيارها، شيخ مفيدها، بنعلى

بـراى نسـل   آيـا  و  شـود ميت ما چگونه به آن پرداخته المجو  هاكتابدر  يابد؟ميعمق 
  گردد؟مي پذيرو عمل و قابل درك كاربردى ،امروز

                                                 
 85. و 84 ص ،تيمهدو نيدكتر. 1

 12. ص ،ترازو در خيتار كوب،نيزر نيالحس عبد .2

 18. ص همان، .3
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هـا و  اسـاتيد تـاريخ در دانشـگاه    ،ان تربيتـى در مـدارس  مربيـ  ،سان تاريخمدرمان و معل
نگرند و با چـه  ميباوران و منتظران ها، خود چگونه به تاريخ زندگى حضرت و مهدى حوزه
  آموزند؟ى آن را به مخاطب خود ميبينش

 ،مربيان ،مانمعل ،بپذيريم كه در اين زمينه بسيار كمبود داريم و نگاه و بينش اساتيدبايد 
تاريخ زندگى ياوران و منتظران حضرت و  ،اهل رسانه و مطبوعات به تاريخ زندگى حضرت

عـا  اد. ت نبـوده اسـت  آثار تربيتى اعتقاد به مهـدوي ه ياوران، در حيطباوران و مهدىمهدى
العـات و  اطها مملو از جاست كه ذهناشكال اين؛ بلكه رسانى نشده استاطالع كنيم مين

ه ولى بينش و فهم عميق و قلب و روحى تأثيرپذيرفتـه و آمـاد   ،هاى تاريخى هستندآموزه
  .هاى تاريخى حاصل نشده استعمل بر اساس آموزه

نظـور از رويكـرد تربيتـى رسـانه بـه بحـث       م :ها به موضـوع پرداخت غيرتربيتى رسانه
مهدويت و آثار تربيتى عقيده به آن، گفتمان و ميزگرد و طرح مباحث علمى و تـاريخى از  

كـافى  امـا   ؛چند ايـن مـوارد الزم اسـت    هر ،زندگى حضرت و دوستداران حقيقى او نيست
رد و در همـان  مردم را با آثار تربيتى جامعه مهدوى آشنا ك ،توان از يك شبكهمين. نيست

  !ه به اين عقيده و آثار آن، برنامه ارائه دادتوجبدون  ،شبكه يا شبكه ديگر
كه بتواند مسائل روز، خانوادگى، اجتماعى و تأكيـد   شودميگر ى زمانى جلوهانهاهنر رس

همـراه بـا    ،ابجـذ هـاى شـاد و   ها، برنامهباورى را در قالب سريالباورهاى دينى و مهدى
 ايرسانهعى ارائه دهد و با هنر تصنو به دور از شعارگرايى و برخورد  انه،و خالق نو يها ايده

  .ى تربيتى باشدمربج و مروخود، 
ترين نهاد اجتماعى ـ ترين و كوچكخانواده به عنوان مهم :نبود معرفت در نهاد خانواده

افى با مراكز آشنايى ك بدونعقيده به مهدويت،  دربارهمعرفت و آگاهى الزم  بدون ،تربيتى
ب و تقليـد از گذشـتگان و   تعصى به سؤاالت و شبهات در بحث مهدويت، وجود يگوپاسخ

بـاورى و مهـدى  بصـيرت الزم بـه مهـدى    فقدانبزرگان در موضوعات و باورهاى دينى، 
تـالش پـدر و مـادر بـراى كسـب       بـدون ها، انتظار مثبت و سازنده در خانواده نبودياورى، 

چگونـه   ،...و ى خـاص بـراى يـاد حضـرت    هـا ناتوجهى به زمـ بى وآمادگى و خودسازى، 
  !منتظر حقيقى تربيت كند؟ صورتتواند فرزندان خود را به  مي
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در بحـث انتظـار و اركـان     :4تبليغ غيرسازنده درباره موضوع محبت حضرت مهـدى 
فانه متأسـ ولى  ؛به حضرت بود) ت و شوقمحب(بحث عاطفى  ،تربيتى آن، يكى از محورها

 ،...هـا و ها، خـانواده ها، سخنرانىاحىمدهاى تبليغى، ما در برنامهه هاى جامعاز آسيبيكى 
كـه  بدون آن ،است موضوعت حضرت و بيان احساسات در اين محبه زياد به عشق و توج

رنگ كمت و محبپررنگ شدن بحث . ت حقيقى و لوازم آن تبيين گرددمحب ،در اين زمينه
كـه   شـود ميموجب  ،گى و تالش براى اصالح و خودسازىمباحث اميد، كسب آمادبودن 

  .سست شوند ...مقوله عمل و مباحث رفتارى و جنبشى و درناخودآگاه  ،منتظران
لـوحى و  فهمـى، سـاده  مواردى چون جهل، كـج : شناسى در حوزه فردىتوجه به آسيب

اى فقـط  ب يا رفتارهتعصپندارى، روى آوردن به خرافات در بحث مهدويت، جمود و ساده
هـا در مباحـث   ها و تفـريط احساسى، نقصان در بينش و بصيرت عقيده به مهدويت، افراط

 ،گناه كردن و داشتن صفات رذيله و در نتيجه پيروى از هـوا و هـوس   ،مرتبط با مهدويت
هاى فردى و موانع بروز و از جمله آسيب ،...تعقّل و نداشتنت علبه اعتقادات به  يهتوج بي

  .استبيتى اعتقاد به مهدويت ظهور آثار تر

  هابيآس و موانع با مقابله: دوم گفتار

  حوزه فردي

با سركوب رذايل و تالش براى تهذيب نفس، زمينه را براى تربيت منتظر حقيقي بايد ـ 
  .كندخود و اقدامات تربيتى مربيان در عرصه تبلور آثار تربيتى عقيده به مهدويت فراهم 

و فرهنگ مهدوى و فرهنـگ انتظـار،    4ه حضرت مهدىـ معرفت و شناخت خود را ب
هـاى ايشـان، سـيرت و    اوامر و نواهى حضرت، سيرت اخالقى حضـرت، اهـداف و برنامـه   

كسب رضـايت  و براى الگوپذيرى از آنان خود را تالش نيز و  منتظران حقيقى هايويژگي
  .افزايش دهد اطاعتاز طريق  امام

  .كندو در جلسات معارف مهدوى شركت ازد بپردب در اين زمينه اـ به مطالعه كت
  .ارتباط علمى ـ معرفتى ـ تربيتى داشته باشد ،ـ با علماى وارسته و فرهيخته

ى هاعاداحساسات، ا ،ه كند و از خرافاتمهدوى توجمفاهيم صحيح و ـ به معارف اصيل 
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  .گزينددورى  ...لوحى ودروغين و ساده

  حوزه اجتماعي

به اصالح  ،بر اساس اعتقاد به مهدويتبايد  ،رين نهاد اجتماعىتـ خانواده به عنوان مهم
  .ساختار تربيتى خود بپردازد

گير شدن عقيده به مهدويت در جامعه و تقويت آثار براى همه ايجانبهتالش همه بايدـ 
به طـورى كـه فرهنـگ مهـدوى در كنـار فرهنـگ        ؛صورت گيرد ،هاى تربيتى آنو جلوه
  .كندعرضه اندام  ،ن عوامل سازندگى و شادابى دينبه عنوان بهتري ،حسينى

كردن اقدامات دشمنان مهـدوى   يخنثبراى  ،جانبه نهادهاى تربيتى جامعهـ تالش همه
  .صورت گيرد

آثار مستند، مستدل و متقن كـه بـا   ه به ارائ ،اران عرصه تربيتىگذاستـ مسئوالن و سي
ـ  دازندباشد، بپر زبان روز و متناسب با نيازهاى مخاطبان كارهـاى  ه و با عزمى راسخ و ارائ

ن عقيده به مهدويت يبه تشريح و تبي ...از تصويرى، متنى، گفتمانى و اعم ؛ابجذهنرى و 
  .كنندآثار تربيتى آن در جامعه تالش  تحققبراى  ،پرداخته
 .امـر مهمـى اسـت    ،ريزى و تدبير بر اساس نيازهاى نسـل جـوان در ايـن زمينـه    برنامه

سازمان تبليغات اسالمى، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى، دفتـر تبليغـات،    مثل ؛نهادهايى
در نهادينـه كـردن فرهنـگ     ،اهها و دانشگاهوزارت آموزش و پرورش، صدا و سيما، حوزه

  .توانند مؤثر باشندصحيح مهدوى مى

  عرصه مربيان جامعه

اطالعـات   دادن پژوهـى و ران حـوزه مهـدوى  متفكـ و انديشـمندان و   علماـ روشنگرى 
از جملـه   ،دهش هاى ذكرقدم بودن آنان در مبارزه با آسيبصحيح در باب مهدويت و پيش

  .ى مؤثر خواهد بودهانادرم
بررسـى و تحليـل    ،و نگاه تاريخى آموزنده به آن 4ـ معرفى شخصيت حضرت مهدى

و  هـا خطر دربـاره آگـاهى دادن   ،انتظار سازنده و وظايف منتظـران ، تبيين احاديث مهدوى
ك و تحـر  ،هاى حضرت در دوران ظهور براى تقويت روحيه اميـد و تبيين برنامه ،هاآسيب

  .ى خواهد داشتيبسزانقش  و مربيان جامعه علمااز جانب  ...خودسازى در نسل منتظر و
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شناسـى و نحـوه   شناسـى و روان ـ آشنايى مربيان عرصه فرهنگ مهدوى با علم جامعـه 
مثبـت   عواملاز  ،لى و همراهى آنان و رفتار حسنه با آنانبرخورد با منتظران جوان و همد

  .تأثيرگذارى خواهد بود
در  ،هاى مهـدوى يافتگى مربيان بر اساس آموزهعمل عالمان و تربيت ،تر از همهـ مهم

  .مهمي داردجلب اعتمادسازى مخاطب نقش 
ه نيابـت،  كـ اب عام به اداى تكليف و وظيفه در اين زمينـه و عنايـت بـه ايـن    نوـ توجه 

از  ،اعم از مالى، اجتماعى، رهبرى و تربيتى اسـت و نيابـت   ؛تكاليف اسالمىه پذيرفتن هم
نـه   ،دارى در برابر دشمن اسـت ميدان ،نيابت ؛نه موعظه و حرف ،مقوله اقدام و عمل است

  .گزينى انزوا
از مهـدى  ،رأس همه مربيان جامعه، عالمان ربانى حوزه و طالبدر اگر كه روشن است 

ه مربيان هـم بـا   بقيو  خواهد بودياوران و منتظران حقيقى حضرت باشند، كالم آنان نافذ 
تأثيرپذيرى از عقيده ه در عرص ،ان با الگوگيرى از مربيان خودياز آنان و سپس مترب پيروي

  .ق خواهند بودموفهاى مهدوى و آموزه

  هدوىم تربيت موضوع در صحيح الگوسازى براىيي راهكارها: سوم گفتار

بايد توانايى تحليل و تفسير مجموعه ،علمى و دينىه اعتقاد بنيادين در عرص هر معموالً
ت فـرد و جامعـه، راهكارهـايى    وضـعي و رشـد   بهبـود و بـراى   باشد اى از مسائل را داشته

بـه عنـوان يـك     ،حال پرسش اين است كه آيا اعتقاد به مهدويت. دهد پيشنهادراهبردى 
د؟ در بررسـى  كنانسان و جامعه عرضه  بهراهكارهاى راهبردى را  ندتوامي نظريه اعتقادى

ايجـاد رشـد و بهبـود را     ،تربيـت  ،اين اثر روشن شد كه اعتقاد به مهدويت، قابليت هدايت
آثـار و كاركردهـاى    ؛براى انسان و جامعه در دوره قبل از ظهور و بعـد از ظهـور داراسـت   

ى قبـل از  هـا هسـازى در دور سازى، جامعهنشناسى و انساتربيتى آن در موضوعات انسان
و دوران انتظار و عصر ظهور و پس از آن، دالّ بر ايـن   يكبر، غيبت صغريغيبت، غيبت 

  .مطلب است
ار گـذ انسان و جامعه اثر در تواندمي ،اكنون كه اين عقيده به عنوان يك نظريه اعتقادى
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بـراى تعميـق و    بايـد  دم بـردارد، رشد و تقويت آنان ق ، در مسيرباشد و با راهكارهاى خود
 ىراهكارهـا بـه بررسـى    از ايـن رو، . بينديشيماين اعتقاد مؤثر تربيتى، راهكارهايى  تثبيت

  :پردازيمميترويج و تثبيت اين باور تربيتى 
اصـالح سـاختار تربيـت     به به اين مقصود، ابتدا الزم است با عزمى راسخ، رسيدنبراى 

اقدامات الزم  ،تعميق تربيت مهدوى برايو  بپردازيمخود دينى و تربيت مهدوى در جامعه 
  .را انجام دهيم

ـ نخستين راهكار، بررسى علمى و تدوين نظام تربيتـى اسـالم و سـپس تـدوين نظـام      
پردازى، گفتمان، نقد و نظر، نظريه با بايد. ه نظامى جامع و كارآمدالبت است؛تربيت مهدوى 

اين آموزه اعتقادى، به قوت علمى اين موضوع  ربارهدنظرهاى ژرف اظهار ها وسنجىنكته
مباحـث علمـى چـون هرمنوتيـك،      چـون هـم جا كـه آن را  تا آن ؛االديانى كمك كردبين

زوايـاى   ،پـردازى كشـانده  نظريـه گـو و  وگفـت ه به عرص ...و مدرنيسم و سنتپلوراليسم، 
و مهجـور بـه    تىسـن ى هـا هاز عرصـ  را بحث مهدويت بررسي كنيم؛ يعنيگوناگون آن را 

 دركمك كنيم كـه بـاور مهـدويت    و ، وارد ى پژوهشى ـ علمى و در متن زندگى هاهعرص
  .ى زمانشان مرتبط سازدمربو  4ارد و آنان را با امام عصرذاثر گ هاانسانزندگى 
چنان بر فرهنگ جهان اثر  ،اىسوسياليسيم يا ليبراليسم كه در برههه انديش چونهم بايد

، آثار هنرى، اقتصاد، هاهها، نمايشنام، فيلمهانااز رم اعم ؛عناصر فرهنگى بيشتر گذارد كه
ه، انقالب و بسـيارى ديگـر از زمينـ   الملل، فلسفه، مبارزه سياسىبينسياست، توليد، روابط 

 ،رانه در اين عرصهمدبما نيز با تالش  1رها آميخته شد،تفكبا اين  ،ى فرهنگى ـ تربيتى ها
تربيـت مهـدوى و اعتقـاد بـه     بـه دور از فـرض   اى و طحى و كليشـه سخنان س به دور از
كـردار  و  و گفتـار  رفتاربا زبانى عميق و گويا،  ،اىامرى فرعى و حاشيه به عنوان مهدويت

بلكه بر اساس آن و در راستاى آثـار   ،نه در موضوع مهدويت و باور آن را و جامعه هاانسان
  .دهيمتربيتى آن سامان 

ارى تربيتى عقيده به مهدويت گذتأثيره به مقول جامعهالح نگرش فلسفى گام دوم، اص ـ
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در عين احترام به ذات و شخص  ،شده در گذشتهه به مطالب بيانتوجسزاوار است با  .است
بر پرداختن به تعاريف و  افزونو  ،ت به اين بزرگوارمحبو ابراز عشق و  4حضرت مهدى

ل رفتارى و تحوتغيير و ه آمادگى و زمين دهيم واصالت  توصيفات، به گوهر وجودى ايشان
فراهم آوريم  ،هاى آن موعود منتظركسب گوهر ارزنده و ويژگي منتظران را براي كردارى

ى تربيتـى ايشـان، شخصـيت و    هاهها، برنامو در جهت الگوگيرى از آن شخصيت، ويژگي
  .مكنيدام باوران حقيقى در گذشته و حال اقياوران و مهدىهاى مهدىويژگي

پردازى در عرصه تعليم و نظريه مفيد دربارهم، برگزارى همايش و كنفرانس سوـ راهكار 
تربيت اسالمى و ساخت و تدوين نظام تربيتـى اسـالمى معاصـر و تـدوين نظـام تربيتـى       

شناسـى تربيـت دينـى و تربيـت     به روش ،شناسىروشعلم سزاوار است با . استمهدوى 
 كنـد كـه دربـاره   ايجاب مـي تربيت مهدوى ه پرداختن به فلسفضرورت  .بپردازيممهدوى 
هـاى  ، بايدها و نبايدهاى مباحث تربيتى امروز، اولويتتربيت مهدوي ى و جزئىكلاهداف 

 .شـود و مبانى و اصول تربيت مهدوى، بحث و تبـادل نظـر    ،تحقيق تربيتى در اين عرصه
ناسى و به كارگيرى اين علوم در ششناسى و جامعهكه علوم تربيتى و مباحث روانضمن آن

  .خواهد بود مفيدى قرآنى و روايى بسيار هاهيافته اين زمينه، بر پاي
گيرى نظام تربيتى با شكل ،نخبگان فكرى و تربيتى جامعه استشايسته  ،در اين صورت

پس از عمل به راهكار سوم و تغييـر نگـرش    ،مهدوى و استفاده از معلومات به دست آمده
گرايانه، جامعه و فرد را به سوى اصالح و هدايت دهى آرماند به تربيت، با جهتفلسفى خو

ياوران جديـد  باوران و مهدىو رشد مهدى گيريشكلو در  هدايت كنندو تربيت مهدوى 
  .سهيم باشند

هايي قابل هستيم؛ ها و نشستهر چند در عمل به راهكار سوم، شاهد برگزاري همايش
ها تا چه اندازه در رشد نظـام تربيـت مهـدوي و عمليـاتي     اين برنامهاما به راستي خروجي 

  !شدن آن مؤثر بوده است؟
 از اين رو،. صورت نگرفته استتوجهي  در خورتالش علمى و  :زندگى ائمه بارهـ در

افالطون  ،چنان كه در تاريخ زندگى افرادى مثل ارسطوشايسته است در راهكار چهارم، آن
در  اى و بينشى آنـان تـالش شـده اسـت،    تبيين زواياى مختلف انديشهو در تحليل و  ...و
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ى افكـار،  يشناسـا كـار شـود و در جهـت    نيز  4تاريخ زندگي امامان و از جمله امام عصر
  .اقدامى مطلوب صورت گيرد :ى ائمههاناو آرم هاهخواست

 صـورت  بـه بلكـه  انگـارى،  نويسى و سـاده ىبه دور از كلكه  شودميپيشنهاد  ،از اين رو
با توجـه بـه دوران    ،4حضرت مهدى ويژه به ،يك از پيشوايان هر شخصيت ،صىتخص

فرهنـگ   تـرويج بـراى   ادامه، در .اجتماعي شودتحليل عقالني ـ   حال،دوره و  شانزندگى
و بينش هاههاى جداگانه در مورد انديشرفتارى و كردارى و تربيتى هر يك از آنان، كرسى

از جمله براى تعميق و ترويج فرهنـگ مهـدوى،    ؛انشگاه شكل گيرددر حوزه و د شان،يها
  .رسدشناسى در حوزه و دانشگاه ضرورى به نظر ميايجاد كرسى مهدى

چـون آب   ؛مباحـث فقهـى   دربـاره ها تهي، مدپژودر بحث فقه هاهكه در حوز چنانهم
اجتهاد نظرى و  غناى فرهنگى و تربيتى، است برايالزم  ،شودبحث مى ...قليل، طهارت و

 هاهو دانشگا هاهمهدويت و آثار تربيتى اين باور در حوز دربارهصى ه تخصهاى گستردبحث
   1.صورت گيرد

اى اسـت كـه بهتـرين    كشور و انديشه از آنِ ،ـ طبق يك نظريه، رهبرى جهان در آينده
از  ،اىهچنين كشور و انديشـ . الت جهانى در آينده داشته باشدتحوتفسيرها را از چگونگى 

بـه  . تواند هدايت و رهبرى فرهنگى جوامع ديگر را به عهده داشته باشـد ميلحاظ فكرى 
توانـد بـا   مـي افكار را هدايت كند،  از ديگرانهر قدرت و اعتقادى كه بتواند بهتر  ،عبارتى

  :رواز اين 2.بينى خود، رهبرى فرهنگى و هدايت افكار را به دست آوردقبوالندن جهان
  است؛معتقد به مكتب شيعى  يكشور، كه ايرانه به اينـ با توج

ه ى تربيتـى و فرهنگـى واال، داراى انديشـ   هـا هها و انديشبر ظرفيت افزونـ مكتبى كه 
  ؛مهدويت است

ى تربيتـى،  هـا هو آمـوز  هـا هاى جامع كه ضمن ارائه راهكارها و برنامـ ـ اعتقاد و انديشه
الت تحوانگيز و حقيقى از آينده انسان، جهان و برانگيز و شوقاف، رغبتشفتصويرى زيبا، 
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  كوشد؛مي سازى سازى و جامعه انسانو در جهت  كندترسيم مي و اصالحات آن
  ؛كه اين انديشه و اعتقاد، يك اعتقاد مشترك ميان اديان مختلف استـ ضمن آن

ـ    توجـ بـا   شود كهميدر راهكار پنجم پيشنهاد بر اين اساس،  ا ه بـه راهكارهـاى قبـل، ب
منجـى و موعـود و    ،آرمـانى ه جامعـ  يهـا ويژگـى  ، دربارهالمللىى بينهانابرگزارى گفتم

 ...و تأثير آن در عرصه تربيتى فرد و جامعـه و  هاآنرهبرى او، نظريات اديان و مشتركات 
هاى واالى تربيتـى موجـود در اعتقـاد بـه منجـى در      ه به ظرفيتتوجو با  شود تبادل نظر

مستقيم با تثبيت عقالنى آن در جامعه جهانى و قبوالنـدن ايـن جهـان    شيعه، به طور غير
شـرايطى را فـراهم آوريـم كـه بـر       ،بينى و بينش سازنده و تالش براى رشد ايمانى افراد

، رهبرى فرهنگى ـ تربيتى و هدايت افكار جامعه به دست مكتـب شـيعه    اين نظريهاساس 
  .باشد

گتون، فوكوياما، آلوين نافرادى چون هانتي هاينظريهب است كه تعججاى بسى تأسف و 
مهدويت و اعتقـاد بـه    چونهماما انديشه و باورى  ،در عرصه جهانى مطرح باشد ...تافلر و
مشترك اديان و مكاتب است، به عنـوان يـك نظريـه تربيتـى جهـانى       كه موضوعمنجى 

  .ناشناخته باشد
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، اوليـا و  انبيـا  وحـى و بـرانگيختن  سـتادن  هدف نهايى از آفرينش انسان و جهـان و فر 
جـامع و كـالن   ه ق اين امر، برنامـ تحقخداوند براى  .ستا انسان پرورش، تربيت و تكامل

 هـم  هاى تربيتى مـنظم و بـه  ل از حلقهمتشك ،تربيتىه تربيتى خود را در قالب يك زنجير
  .ده استكرتنظيم ت مدبلنده پيوسته و متناسب با هر زمان و مكان و در راستاى يك برنام

تربيتـى  ه سامان دادن و اجراى برنام، وحيانى هم هايآموزهو هدف  انبياكوشش تمامى 
تـرين آرمـان اديـان ابراهيمـى و غيـر      الهى براى تربيت انسان بوده است و اين امر، مهـم 

؛ چرا كه همه انديشـمندان بـا هـر    استهاى بشرى در طول تاريخ ابراهيمى و حتى مكتب
براى نجات و رستگارى انسـان اقـدام    ،، به نظر خودعرضه كنندكه از كمال  نوع تفسيرى

  .كنندمي
ـ تربيتى الهى، ه ترين قسمت از زنجيرتربيت مهدوى به عنوان آخرين حلقه و مهم ى تجل

ت الهـى در نظـر گرفتـه شـده     مدبلنده ى برنامينهاو نتيجه ) بقيةاهللا(آخرين فرصت اديان 
و صـد و بيسـت و چهـار هـزار پيغمبـر و       7رت آدمهـاى حضـ  تـالش  ،در واقـع  .است

  .نشيندميبراى تربيت بشر، در حكومت مهدوى به طور كامل به ثمر  :معصومين
مهـم  ه پرداختن به اين مرحل به منظور تربيت مهدوى،ه با توجه به اهميت و نقش سازند

 شديمتحقيق  هوارد عرص ،در تربيت بشر، با انتخاب موضوع آثار تربيتى اعتقاد به مهدويت
  :به دنبال بررسى و تبيين دو نوع مطلب بوديمو 

هاى تربيتى ها و برنامهراهكارها، ساختارها، آموزه ،كيفيت تربيت مهدوى و به عبارتى .1
 ،طور كـه روشـن شـد   همان(براى تربيت متربيان و منتظران  ،ى برتر عالممربامام غائب و 

گـرى حضـرت بـر مـا،     يمربجايگاه واليت و  اعتقاد به وجود و حضور حضرت و اعتقاد به
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  .)هاى او را نيز به دنبال داردها و پذيرش راهكارها و آموزهاعتقاد به برنامه
 ،هاچنين آثار برنامهنتيجه و آثار اعتقاد به وجود، حضور، نظارت و ظهور حضرت و هم .2

جـوى  وو جسـت  ،هاى تربيتى حضرت براى تربيت متربيـان و منتظـران  راهكارها و آموزه
  .كننده بر آنشواهد تاريخى داللت

اين اهداف، ابتدا معيارهايي در چهار محور براي سـنجش آثـار تربيتـي    رسيدن به  براي
اى در عقيده به مهدويت دارد و بـه  جايگاه رفيع و سازنده ،جا كه انتظاراز آن. شناسايي شد

معنا و مفهوم  4حضرت مهدى هاى مختلف با انتظارعقيده به مهدويت در دوره ،عبارتى
چـرا كـه در   اسـت؛   هاى تربيتى، انتظاريابد، يكى از اركان ثابت در چهار محور شاخصمي

 بـراي ى به اميد آمدن مربى و منتظَر، سـرزنده و شـاداب اسـت و    مترباين انتظار، منتظر و 
او با . ت ايجاد شودسنخياش يمرباو و تا ميان روح  كوشدميتطهير و پاكى درون خويش 

ايـن  . دهـد و احساس نااميدى را به خود راه نمي دارداميد به آينده مطلوب، شادابى درونى 
كشـد، تهـذيب نفـس و    مـي انتظار، براى او كه اميدوارانه و عاشقانه انتظار موالى خـود را  
  .خودسازى و تالش براى قيام و اصالح جامعه را به دنبال دارد

 ،سـازى دارد و از ايـن روسـت كـه در روايـات     و جامعـه  سازىانسان ، آثارانتظار مهدوى
  .شده است معرفيبهترين عمل 

ار چـون انتظـار، در چهـار    اثرگذآثار عقيده به مهدويت با ركنى سازنده و  ،بر اين اساس
، )انتظـار، محبـت و شـوق   (، عـاطفى  )انتظار، معرفت و نگرش اميدوارانـه (شناختى  :محور

براى  .يابدميى تجل) انتظار، قيام و اصالح(جنبشى  و )سازىانتظار، آمادگى و خود(رفتارى 
هاى تربيتـى در هـر محـور،    بروز و ظهور آثار تربيتى عقيده به مهدويت بر اساس شاخصه

بدين ترتيب، براي بررسي آثار . استخواهى و تالش براى تعادل ضرورى صبورى و عدالت
. سـامان گرفـت  ظهور و بعد از ظهور  قبل از مباحث در دو مرحله ها،بر اساس اين شاخصه
، در سه فصل، يكبرو غيبت  صغريدر سه دوره قبل از غيبت، غيبت  دوران قبل از ظهور،

سازد و با تبيين راهكارها و آثار تربيتى در هر ميگام به گام بحث تربيت مهدوى را شفاف 
مهـدوى را تشـريح    تربيته يوستپ هم ت و بهمددوره به طور جداگانه، برنامه تدريجى بلند

  .بر دو محور رشد و تربيت عقالنى و ايمانى استوار است ،اين برنامه در حقيقت .كندمي
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تربيت الهى ه اهميت تربيت مهدوى كه مقصود نهايى برنام ار و پراثرگذبا توجه به نقش 
براى تحقق كامـل و شايسـته، از   ه برناماين است،  :و اوليا انبياكامل اقدامات ه و نتيج

رسد نقطه نهـايى تربيـت   اى كه به نظر ميگونهبه ،احى شده استطرقبل از غيبت وران د
بـه مـردم هـر عصـر،      حتى قبل از غيبـت  ،ق اين امر الهىتحقبشر و برترين مربى براى 

 و شناسانده شده و از همان ابتدا اقدامات الزم براى ايجاد معرفـت بـه موعـود آخرالزمـان    
هـاى  از طريق بشارت ،لت و تشكيل مدينه فاضله در زمان اوصلح و عدا تحققاعالم نويد 

 .صورت گرفته است ،براى اعتقاد به او و انتظار براى او :اولياو  انبياسازى الهى و زمينه
ه بـه بيـان   توجـ راهكارها و ساختارهاى تربيت مهدوى در دوره قبل از غيبـت بـا   از جمله 

 :توان به موارد ذيل اشاره كـرد ، ميصر ظهورهاى دوران غيبت و انتظار و عشرايط و نشانه
تربيتى چهـارده  ه جهت بروز و ظهور آثار تربيتى اين اعتقاد، سير انبياسازى خداوند و زمينه

هاى آنان براى ترويج و سازى براى عصر غيبت، شيوهسازى و جامعهدر آماده :معصوم
  .گسترش فرهنگ مهدوى تالش شاگردان ائمه درنيز پذيرسازى فرهنگ مهدويت و جامعه

ل و تحـو هاى مهدوى در اين عصر، اميـدوارى و صـبر بـراى    از جمله آثار تربيتى آموزه
اسى همراه با عببهبود شرايط جامعه، ايستادگى و مقاومت شيعيان در برابر خلفاى اموى و 

مـي  هاى مردگيرى جنبش، شكل...ل از طريق افشاگرى ووصبر و تالش و تكاپو براى تح
 ظهـور  و سـازى بـراى اصـالحات مهـدوى،    خودگذشتگى در راه زمينـه  ايثار و ازحيه روبا 

تربيتـى   آثـار بـه مهـدويت و انتظـار و    مردم با آگاهى از اعتقاد است كه مدعيان مهدويت 
قيـام  سركوبى ظلـم و نجـات مظلـوم     ،اصالح ،ايجاد تحول ،يا در جهت خير ،مطلوب آن

بهـره  ايـن موضـوع   ى و كسـب قـدرت از   يا بـراى رسـيدن بـه اهـداف شخصـ      كرده مي
ه شواهد تاريخى اين آثار هم در اين البت. استى متجلها اين آثار در همه دوره اند؛ گرفته مي

  .فصل اشاره شده است
، اقـدامات  صـغري با عنوان آثار تربيتى اعتقاد به مهدويت در دوره غيبـت   ،گام بعدى در

 ؛راهكارهـايى  استفاده از ،نهاد وكالت ،رىساختار سازمان رهب ؛ شامل ايجادتربيتى حضرت
 نيز آثار تربيتى اين راهكارها. بررسي شد علما تثبيت جايگاهمكاتبه، مالقات و  ،چون توقيع

مورد بررسـي قـرار   تربيت و هدايت افراد و تقويت عقيده به مهدويت است،  در راستايكه 
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مـدعيان  ظهور مردمى و  هاىگيرى جنبشاميدوارى همراه با صبر، مقاومت، شكل .گرفت
به شواهد تاريخى ـ   ،در اين فصل. شودميآثار محسوب ه مهدويت در اين دوره نيز از زمر

پرداختـه   ،شـوند مـي هاى تربيتى عقيده به مهدويت سـنجيده  تربيتى كه بر اساس شاخصه
  .شده است

ـ فا، ضـمن بيـان   غيبت كبري در بحث راهكارها و ساختارهاى تربيتى در دوره ام ده امـ ي
چون هدايت تكـوينى و بـاطنى    ؛به راهكارهايى ،اوبركات از  منديب و چگونگى بهرهيغا

عمل به سخنان و  ة، توصي:بيتعمل به سيره و سنت اهل ة، توصي4حضرت مهدى
وظايف هدايتى و تربيتى  ،اب عامنوو  علماو  فقها، جايگزينى 4حضرت مهدى دستورات

خاص و راهنمايى و كمك به برخى عـوام اشـاره    يعلمابا برخى حضرت و مالقات  ،آنان
عنوان فوايد اصل غيبت در تربيت افـراد،  نيز با آثار تربيتى اين راهكارها  درباره. شده است

احسـاس وجـود و    آثـار  ،اعتقاد به واسطه فيض بودن حضرت و نظارت دائمى ايشـان  آثار
جامعـه، آثـار    درى آنـان  و اقـدامات تربيتـ   علمـا حضور امام، تأثير غيبت بر پرورش و رشد 

  .است شدهبحث و بررسى  ...با حضرت و هاتربيتى مالقات
در مرورى بر شواهد تاريخى آثار تربيتى عقيده به مهدويت، به نماد صبر و اميد و انتظار 

، شـكل ...مراسم و ادعيه منتسـب بـه حضـرت و    و ه به اماكنتوجمردم كاشان و سبزوار، 
مدعيان مهدويت با تكيه بر اعتقاد مردم بـه مهـدويت،    ظهورهاى مردمى و گيرى جنبش

هـا  نكات تربيتى برخى مالقـات  نيزو  شعرا تصوف واهل  ،هاهىاللّتآثار اين اعتقاد در نعم
 ماننـد  ؛بخـش ىيرهاهاى در حركت ،اعتقاد تأثير اين كه دربارهضمن آن. اشاره شده است

. بررسي اجمالي صورت گرفته اسـت  ،ناناهللا لبس و حزبمقددفاع  ،انقالب اسالمى ايران
مجـالس و تـالش بـراى گسـترش      مـذهبى و اين اعتقاد در رويكرد مردم به امـاكن   آثار

رد مـردم بـه   كـ ى در موضـوع مهـدويت، روي  يسـرا به شعر  شعرافرهنگ مهدوى، رويكرد 
  .است مورد توجه بودهنيز  ...انتخاب نام مهدى براى فرزندانشان و

كه آثار تربيتى برگرفتـه از عقيـده بـه مهـدويت و شـواهد       شودميروشن  ،بدين ترتيب
در  مسـلماً وجـود دارد و   نيز در حال حاضر داشته ودر گذشته وجود  ،تاريخى ـ تربيتى آن 

  .آينده وجود خواهد داشت
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حضرت تربيتي به راهكارهاى  )پس از ظهوره مرحل(عنوان تربيت در عصر ظهور  در ذيل
ل حكومت مبتنى بر اخالق و تربيت و سـامان دادن همـه امـور    تشكي: از جملهشد؛ اشاره 

پرورش و تربيت افراد عصر ظهور، استفاده از  رشد وبراى  ...وسياسى، اجتماعى اقتصادى، 
همان منتظران حقيقى كـه در زمـره يـاران حضـرت در    (يافتگان در مكتب انتظار پرورش

ايـن  كـه  انتظـار  نيافتگان مكتب شهاى خاص تربيتى حضرت براى پرورو برنامه )اند آمده
  .استبر محور تربيت عقالنى و تربيت ايمانى ها برنامه

ها و راهكارها و تربيت افـراد پـس از ظهـور، تصـويرى از     بيان تأثير اين برنامه سپس با
  .ترسيم شد آينده انسان و جهان پس از ظهور

هـاى عصـر   و برنامـه  هـا آثار تربيتى حاصل از بيـان ويژگـى  �در قسمت ديگر با عنوان 
براى منتظـران و متربيـان عصـر     هاي عضر ظهورها و برنامهويژگي، حكمت بيان �ظهور

با ايجاد تصـوير مطلـوب و توضـيح روايـات      :كه ما معتقديم گفتيمديم و كرغيبت را ذكر 
طلب، جو، صلحدر ذهن انسان عدالت( دورانى آن ترقمربوط به عصر ظهور و موارد رشد و 

زيسـتى  نيازمند هـم و واه، دوستدار حاكم عادل، دوستدار آرامش و امنيت اجتماعى خآزادى
بر احساس آرامش، احساس شوق و رغبت براى رسيدن به  افزون، )آميز با ديگرانمسالمت

كند و انگيزه او را ميزياد  ،به ياران خاص شدن تمايل و شوق او را براى شبيه، اين دوران
ههـا و برنامـ  كه بيان ويژگىضمن آن. بخشددروني تقويت مي سازيدر خودسازي و پاك

 ،و روش و منش ياران و كارگزاران ايشان ،ى حضرت و سيره حكومتى ـ تربيتى ايشان  ها
متربيـان و   نيـز  و مربيـان امـروز جامعـه و    علمـا گيرى و الگوگيرى حاكمـان،  براى عبرت

  .منتظران بسيار مفيد است
ى متناسب هاهاز طريق راهكارها و برنام 4رت مهدىكه حض شدروشن  ،بدين ترتيب

تـدريجى و بلنـد   ه تربيتـي  برنام .كندميبا هر عصر، چگونه اقدامات تربيتى خود را اعمال 
 از طـرف  آنبراي تحقـق  سازى ريزى شده و زمينهت كه از دوران قبل از غيبت برنامهمد

 ادامهآن را  4رت مهدىسپس شخص حض صورت گرفته است؛ او ياولياو  انبياخداوند، 
  .تا مقصود نهايى از آفرينش بشر حاصل شود دهدمي

كه قابليت اجـرا   دريافتيمى تربيتى حضرت، هاهه به نوع راهكارها و آموزتوجچنين با هم
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ى بـودن آن  ياجرابرخى شواهد تاريخى ـ تربيتى قابليت عمل و   وجودو عمل را داراست و 
  .كندمي اثبات را

اثرگـذارى آن در  ه موجود در بحث عقيده بـه مهـدويت بـه واسـط     هايظرفيتبا وجود 
اعتقاد به زنـده   :چونهم ـ  هاى خاص مكتب شيعهتظرفيعرصه تربيت بشر، به خصوص 

نظارت دائم ايشان بر احـوال و اعمـال   اعتقاد به در جامعه،  4بودن و حضور امام مهدى
ت اهـل سـن ى بر عمل بـه سـيره و   ى حضرت مبنهاهمتربيان و منتظران، استفاده از توصي

ب عـام و عقيـده بـه    او سخنان حضرت، وجود نـو  هاه، استفاده از توقيعات و آموز:بيت
تجلى آثار تربيتى اين عقيده در زنـدگى فـردى و اجتمـاعى شـيعيان،     ـ  ...تبعيت از آنان و

ايسـته  به طورى كـه ش  است؛مورد انتظار  ،شده و شواهد تاريخى بسيار بيشتر از موارد ذكر
در ايـن عرصـه   ه سـاخته و آمـاد  ، اميـدوار، خـود  محبمنتظران حقيقىِ  بيش از اين، است

  .شودفراگير جامعه  موضوع درپرورش يابند و اين 
آثار تربيتى برگرفته از عقيده به مهدويت  كامل بروز و ظهور مانع عوامل،برخى متأسفانه 

اي آثار و فوايـد مهـم آن، بـه شـيوه    اين امر با توجه به  الزم استدر جامعه شيعي شده و 
اصيل و مطابق رهنمودهاي ديني احيا گردد و در فرايند تربيتي جامعه استفاده شـود؛ چـرا   

بـا   ه انسانرابط ،با تبلور آثار تربيتى اعتقاد به مهدويت در انسان، به تالزم آن ،در واقعكه 
معنويت خود با خود، ه رابط در تنظيم يابد؛تحقق ميو عبوديت و ايمان شود اصالح ميخدا 

از طريق اصالح روابط خود با ديگران، عدالت، امنيـت   شود؛ميعقالنيت و كمال حاصل  و
توسعه و اسـتفاده   ه پيشرفت وانسان با طبيعت، زمينه رابط اصالحآيد و با مي پديدو الفت 

راد و بـه  ل افـ تعقـ شـده در ايمـان و    با رشد حاصـل در نهايت،  .گرددميا محياز آن  مفيد
شكل اى متشكل از منتظران حقيقى و مهدوى عبارتى تربيت ايمانى و عقالنى آنان، جامعه

  .گيردمي
شناساندن چنين رويكردى براى كاربردى كـردن مباحـث تربيتـى     اين اثر، هدف اصلى
ت ايـن اعتقـاد بـراى    قابليگر ساختن آثار تربيتى آن به جهت روشن ساختن مهدوى، جلوه

سازى، ايجاد شوق و رغبت در متربيان بـراى منتظـر حقيقـى شـدن،     و جامعه سازىانسان
 از طرف ديگر، بررسي داليلو  ،ظرفيت واالى اين اعتقاد به عنوان نظريه تربيتى درل تأم
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در اين راستا  .استمتناسب با شأن علمى نظريه  اين عقيده، عملى آثار نيافتن بروز و ظهور
 هـم  م و بـه ه مـنظ يتى الهى و تربيتى مهدوى و تبيين زنجيرت تربمدبلنده با ترسيم برنام

تصويرى جامع از عقيـده بـه    تالش شده استآن از قبل از غيبت تا پس از ظهور، ه پيوست
  .ترسيم شودمهدويت، تربيت مهدوى و آثار تربيتى برآمده از آن 

آينـده   قـان محتـرم در  لذا محق. اين اثر، گامي ابتدايي در راستاي تحقق اين هدف است
ى هـا هو برنام هاهراهكارها، آموز ،ترتر و دقيقتوانند با تمركز در هر دوره به طور عميق مي

تر، بـراى هـر   بهجوى وو شواهد تاريخى بيشترى را با جست كنند تربيت مهدوى را تبيين
  .دوره ارائه دهند

ن مـؤثر  چنين پرداختن به موضوعات زيربنايي اين موضوع نيز جهت عملياتي شدن آهم
چگونگى نظريه ؛پردازى در تربيت اسالمىچگونگى نظريه: موضوعاتي از قبيل. خواهد بود

ى تدوين نظام تربيـت  هاهرا ؛ى تدوين نظام تربيتى اسالمهاهرا ؛پردازى در تربيت مهدوى
ه انديشـ  ؛ تجلـي چگونگى ترسيم و تدوين نظام جامع و كارآمـد تربيـت مهـدوى   ؛ مهدوى
در فرهنگ جهانى و مقايسه آن با تبلور آثار عقيده به مهـدويت   ...م ويسسوسيالم، ليبراليس

ى هاهرا؛ ارى عميق و نه شعارى مهدويت در عرصه هنرگذاثر چگونگى؛ در فرهنگ جهانى
ى فرهنگهاهرا؛ فيلم و سازى تربيت مهدوى در آثار هنرى چون نمايشنامه، رمانفرهنگ

هرا؛ الگوگيرى از اقتصـاد در حكومـت حضـرت    با ،سازى تربيت مهدوى در عرصه اقتصاد
با الگوگيرى از سياست در حكومـت   ،سازى تربيت مهدوى در عرصه سياستى فرهنگها

با الگـوگيرى   ،سازى تربيت مهدوى در عرصه مسئوليت و خدمتى فرهنگهاهرا؛ مهدوى
مهدوى  سازى تربيتى فرهنگهاهرا؛ از كارگزاران و ياران حضرت در جامعه پس از ظهور

هاى برخـورد حضـرت   با الگوگيرى از روش ،نمسئوالدر عرصه برخورد حاكمان جامعه با 
ـ      ؛ با كارگزاران حكومت 4مهدى ؛ تربيـت ه چگـونگى اصـالح نگـرش فلسـفى بـه مقول

چگـونگى  ؛ ارى تربيتى عقيده به مهـدويت اثرگذچگونگى اصالح نگرش فلسفى به مقوله 
ناگيرى از اميد و آرمـ ل افراد جامعه با بهرهتحوو  گرايانه براى اصالحايجاد نگرش آرمان

مبـانى و اصـول   ؛ در باب تربيت دينى و تربيـت مهـدوى  علمي شناسى روش؛ ى انتظارها
ى ي؛ چراتربيت مهدوى و بايدها و نبايدهاى تربيتىه فلسف؛ هاى آنتربيت مهدوى و اولويت
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ضرورت تحليل عميق از ا؛ ههو دانشگا هاهشناسى در حوزو ضرورت تشكيل كرسى مهدى
ى علميه بر مباحث فقههاههاى تمركز حوزآسيب؛ مباحث تربيتى به موازات مباحث فقهى

شده در  شناسى كتب نوشتهآسيب؛ پژوهى و غفلت از غنا دادن به عرصه فرهنگ و تربيت
چگونگى تحليل عقالنـى ـ اجتمـاعى و    ؛ ان برتر جامعهمربيتاريخ زندگى امامان به عنوان 

ضـرورت و چگـونگى پرداخـت عميـق بـه      ؛ در علم تاريخ :صى از شخصيت ائمهتخص
هاى ناشى ى و آسيبي؛ چرادر علم تاريخ :زواياى مختلف انديشه و بينش و زندگى ائمه

در عرصـه جهـانى و    ...مااگتون، تافلر، فوكوينيتهاى افرادى چون هاننظريهاز مطرح بودن 
ى در دست گرفتن رهبرى فكـرى و  هاهو را بررسي؛ ناشناخته بودن اعتقاد مشترك منجى

و قـدرت موجـود در انديشـه مهـدويت بـراى       ؛ ظرفيتعتشيط مكتب توس جهانفرهنگى 
  .انسان و جهانه ه به ايجاد تصوير روشن و جذاب از آيندتوجرهبرى و هدايت جهان با 

  .باشيم 4حضرت مهديافته ي معتقدان تربيت جزءق علم و عمل، ياميد است از طر
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 .1381 زييپا دوم، سال ،5 ش موعود، انتظار
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 سـايت  انديشـه  آرشـيو  ت،يمهـدو  پژوهشكده در تيمهدو يعلم يهانشست سلسله ،»شيعى

  .1384 يد 13 روشن، آينده

 .1387 مرداد پنجم، سال ،1268 ش ابتكار، روزنامه ،»اسالم موعود« .149

 پـرورش  و آمـوزش  وزارت پژوهشـى  ماهنامـه  ،»تربيـت  اهـداف « مهدى، سيد هادى، مير .150

  .1372 نهم، سال ،)تربيت(



 آثار تربيتى اعتقاد به مهدويت 

 

166 

 گزارش و اخبار مستند در سايت

 ندهيآ تيسا هنر و فرهنگ بخش ،»شعرا يرو بر تيمهدو به اعتقاد آثار« ن،يحس ،يلياسراف .151

 .www.bfnews.ir ،1385 بهمن روشن،

 سربداران، يالمللنيب كنگره تيسا ،»سربداران جنبش اتيادب و ريتعاب در تيمهدو به اعتقاد« .152

 .www.sarbedaran.nsu.ac.ir ،1393 آذر 16

 تهران، كشور، احوال ثبت سازمان نشر ،»انيرانيا يگذارنام بر عيوقا ريتأث« محسن، ،يانيپور .153

  .www.asriran.com ،1387 بهشتيارد 18 ران،يا عصر تيسا در گزارش ،1384

  . www.tebyan.net،1384 وريشهر 29 ان،يتب تيسا تيمهدو بخش افتگان،يتشرف .154

 مطالعـات  مركـز  سايت ،»صفوى دوره در جمكران مسجد درباره سندى« رسول، جعفريان، .155

 .www.shistu.org شناسى،شيعه

 ،1393 تانزمســـ كشـــور، احـــوال ثبـــت ســـازمان تيســـا ،يگـــذارنـــام يفراوانـــ .156

.www.sabteahval.ir 

 8 روشـن،  آينـده  سـايت  هنـر  و فرهنـگ  بخـش  ،»شـعراء  و مهـدويت « غالمرضـا،  ،يكاف .157

 .www.bfnews.ir ،1385بهمن

ـ ت 13 سـبزوار،  سـربداران  نهضـت  تيسـا  ،»سربداران يعيش نهضت يهايژگيو« .158  ،1392 ري

www.sarbedaranesabzevar.blogfa.com. 

  افزار نرم

 كـامپيوترى  تحقيقـات  مركـز  ،:بيـت  اهل احاديث كتابخانه ،5/2 سخهن االحاديث، جامع .159

  .قم اسالمى، علوم

  .اصفهان علميه حوزه اىرايانه تحقيقات مركز ،4مهدى حضرت تخصصى كتابخانه موعود، .160

161. CD پارسا اسالمى سراسرى رسانى اطالع پايگاه و موعود فرهنگى بنياد مهدويت، مرجع. 

 .قم اسالمى علوم كامپيوترى تحقيقات مركز اسالم، اريخت منابع جامع ،)2( السيرة نور .162


