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Abstract 
Lifestyle represents a way of life influenced by the beliefs, values, and attitudes 

of man to the cosmos, and reflects the tendencies, interests, behaviors, beliefs, 

and values of individuals. Since belief in Mahdiship is one of the most important 

Islamic teachings and the objective embodiment of Islam and all the capacities 

of Islam are fully demonstrated in it, it can provide models in theoretical and 

practical bases and explanation of the quality and the model of Islamic lifestyle. 

The most important of these models are 1. Presenting a model of a peaceful 

lifestyle with followers of other religions through the belief in the promised 

Savior and relying on the common inter-religions; 2. Presenting a model of a 

peaceful lifestyle with followers of Islamic branches on the basis of the belief in 

Islamic Mahdiship for the existence of Proof of God on earth; 3. Presenting a 

pattern of Shi'ite lifestyle with each other, centered on the belief in Imamate and 

Expectation. 
Using a descriptive-analytical method and adopting the rational and scriptural 

approach, this research has been carried out, with the purpose of demonstrating 

the role of the thought of Mahdiship in providing a model for Islamic lifestyle of 

the society of the era of Expectation. The data collection method is librarious. 

Explaining a modeling role for Mahdiship is among the innovations of this 

research. This role is in providing a lifestyle and drawing the objective and 

apparent representations of the models in the lifestyle. 
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كاركرد مهدويت در ارائه الگوی
 سبك زندگى اسالمى
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 چكيده
و ارزش سبك زندگى، و نگرش بيانگر شيوه زندگى با تأثيرپذيری از باورها هـای انسـان بـه ها

و  و ارزش دهنده گرايش بازتابجهان هستى است  هـای افـراد هـا، تمـايالت، رفتارهـا، عقايـد
آن. است و تبلـور عينـى ترين آموزه كه باور به مهدويت، يكى از كليدی جايى از های اسـالمى

و همه ظرفيت به دين اسالم است مى های اسالم تواند در مبانى صورت كامل در آن بروز دارد؛
و مدل سبك زندگى اسالمى، الگوهايى را ارائه كند و تبيين چگونگى و عملى تـرين مهم. نظری

ازاين الگوها  و ارائه الگوی سبك زندگى مسـالمت.1: عبارتند از آميز بـا پيـروان اديـان مـذاهب
و با تكيه بر باور مشترك بين ارائه الگوی سـبك زنـدگى.2االديانى؛ راه باور به منجى موعود

مذاهب اسالمى بر محور باور به مهدويت اسالمى به وجود حجت خـدا آميز با پيروان مسالمت
بارائه الگویا.3 در زمين؛ و انتظار سبك زندگى شيعيان با همديگر .محوريت باور به امامت

دادن نقش انديشه مهدويت در ارائه الگو برای مدل سبك زندگى اين تحقيق با هدف نشان
و با استفاده از رويكـردـ گيری از روش توصيفى با بهره، اسالمِى جامعه عصر انتظار تحليلى

و نقلى به ت عقلى و روش گردآوری دادهصورت از. ای است خانه كتاب،ها ؤامان انجام شده
و ترسـيم، های اين تحقيق نوآوری تبيين الگـويى نقـش مهـدويت در ارائـه سـبك زنـدگى

و ظاهری الگوها در سبك زندگى است .نمودهای عينى

ها كليدواژه
.رفتارها،ها ارزش، باورها، الگو، سبك زندگى، مهدويت
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 مقدمه

م های دين اسالم است كه در فرهنـگ اسـالمى، اهميـت ترين آموزه هدويت، از مهمانديشه

به ويژه و مـذاهب اسـالمى فِـَرق و نيـز يكـى از فصـول مشـترك مى ای دارد در. آيـد شـمار

گِره و جايگـاه ممتـازی فرهنگ شيعى، به سبب خوردن آن با اعتقاد به امام حـّى، از اهميـت

و دارای ظرفيت در هـا برخـوردار اســت و و آثــار ملموسـى اســت؛ و كاركردهــای مطلـوب

مى زمينه و و اجتماعى اثربخش است توانـد های گوناگون اعتقادی، اخالقى، تربيتى، سياسى

و نگرش بينش كاركردهای اين انديشه، هـم نـاظر بـه زنـدگى. های صحيح را ايجاد نمايد ها

و هم ناظر به آينده مى كا. باشد كنونى و » انتظار«ركردهای مهدويت با بحث بسياری از آثار

و به و حتى برترين اعمـال» انتظار«همين دليل،گِره خورده در روايات مورد تأكيد واقع شده

و با فضيلت و بهترين عبادات شمرده شده است امت در ايـن روايـات، انتظـار بـا لفـظ. ترين

و اين همراهى در حقيقت، بيان» فرج« و جهت آن گر آن است كه نگا همراه شده -ه جامعه

و نگرش سوی دگرگونى مثبت با ايجاد بينش به–با مقوله انتظار كه مايه های صحيح است ها

و گشايش برای مردم مى در. باشد سعادت فَـَرج، سـبب ايجـاد آمـادگى جامعـه ايده انتظـار

و حوزه و زوايا و اجتمـاعى و تربيتـى، فرهنگـى و فكـری، اخالقـى هـای مختلـف اعتقـادی

مىس و درنتيجه، آرمان ياسى و روح اميـد در افـراد گرايى، نشاط، پويايى، وظيفه شود شناسى

وا زنده مى و جامعه را به كوشش مضاعف مى. دارد شود و اين امر سبب شود تا برای ايجـاد

و آرمانى اسالمى  كه در انديشـه اسـالمى از آن بـه حكومـت جهـانى-تحقق جامعه موعود

مىيا)عج(امام مهدی و الگـوی جامعه منتظر از همه ظرفيت-شودد های خود استفاده نمايد

) عـج(ای كـه در انتظـار ظهـور امـام مهـدی ای را ارائه نمايد؛ زيرا جامعه سبك زندگى ويژه

مى به و برد، الزم است خود را با آرمان سر و اهداف جامعه موعود اسـالمى نزديـك كنـد ها

و در ابعاد مختلف بينشى، نگرشى،  و رفتاری با انديشه مهدويت سنخيت پيـدا كـرده ارزشى

و از اين جهت سبك زندگى مناسـب بـا آن را رقـم مى گفتگـو. زنـد در آن مسير، گام نهد

مندسـازی درباره نقش مهدويت در ارائه الگوی سبك زندگى اسالمى، آثار مهمـى در توان

از عناصـر تأثيرگـذار بـاور بـه بنابراين ضروری است. نظام اجتماعى جامعه عصر غيبت دارد
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و تثبيـت جامعـه مهدويت در ارائه الگوی سبك زندگى اسالمى بنا به نقشى كـه در تحكـيم

و گفتگـو شـود و ترقى آن جامعه در ابعاد مختلف، بحث و با هدف تعالى بايـد. منتظِر دارد

ت. اقرار كرد كه تاكنون بحث جامعى پيرامون اين عناصر، صورت نگرفته است حقيـق بـا اين

دادن نقش انديشه مهدويت در ارائه الگوی سبك زندگى اسالمى جامعـه عصـر هدف نشان

و انتظار، با بهره و تكنيك گردآوری اطالعات از كتابخانه ـ تحليلى گيری از روش توصيفى

و نقلى به و تحليـل روايـات موجـود با استفاده از رويكرد عقلى صورت همزمان به توصـيف

و متو و سعى كرده الگوهـايى بـرای سـبك در منابع ن دينى درباره انديشه مهدويت پرداخته

و استخراج نمايد بر اين اساس، درصدد است به ايـن سـؤال پاسـخ. زندگى اسالمى استنباط

تـرين عناصـر تأثيرگـذار بـاور بـه مهـدويت در ارائـه الگـوی سـبك زنـدگى مهم«: دهد كه

.»اسالمى كدامند

ايـن پـژوهش ترين مفـاهيم از اساسـى» سبك زنـدگى اسـالمى«و» مهدويت«دو مفهوِم

: باشند مى

مهدويت در معنای عام، باور به منجى موعود را در پى دارد كه الگـوی: مهدويت) الف

مى سبك زندگى مسالمت و مذاهب را پيشـنهاد و در معنـای خـاص، آميز پيروان اديان كنـد

آميز پيروان مختلف مذاهب اسـالمىتكه الگوی سبك زندگى مسالم باوری اسالمى است 

و در معنای اخص، باوری شيعى است را پيشنهاد مى كه الگوی سبك زندگى شيعيان بـا كند

و انتظار را در پى دارد . همديگر بر محور باور به امامت

كـه سبك زندگى اسالمى، سبك خاصى از زنـدگى اسـت: سبك زندگى اسالمى)ب

ا بر اساس آموزه و ارزشز نگرشهای اسالمى مى ها . گيـرد های انسان به جهان هستى نشأت

آن« بى جهت كـه اسـالمى اسـت؛ نمى سبك زندگى اسالمى از و توانـد ارتبـاط بـا عواطـف

ــناخت ــد ش در مهم.)PKXU :YQכא����א$�،(» ها باش ــالمى ــدگى اس ــبك زن ــى س ــرين ويژگ  ت

و در ساحت ارزشى، اخالق و ساحت بينشى، خدامحوری است در ارزش محوری و مـداری

و رفتارهای جامعه بر اسـاس دسـتورات الهـى در  ساحت هنجارهای رفتاری، تنظيم هنجارها

.زندگى است
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 كاركرد باور به مهدويت در ارائه الگوی سبك زندگى اسالمى

را مهم ترين عناصر تأثيرگـذار بـاور بـه مهـدويت در ارائـه الگـوی سـبك زنـدگى اسـالمى

ب مى : رشمردتوان در موارد ذيل

و مذاهب، از راه باور به منجى موعود الگوی سبك زندگى مسالمت.1  آميز با پيروان اديان

گيری سـاز برشـمرد كـه موجـب شـكل توان از عناصر هويت باور به منجى موعود را مى

مى هويت جمعى جهانى خواهد شد؛ به را طوری كه اين باور و فراملـى تواند، هويت جهانى

آورد؛ زيرا اجتماع همـه پيـروان اديـان الهـى حـول محـور منجـى وجود در عرصه جهانى به

آ-موعود  و بـاور شـناختى، تعلق از نظـر جامعه-ن اراده شـود با هـر تفسـيری كـه از خـاطر

مى مشترك را نسبت به آن به و و فراملـى را شـكل دنبال خواهد داشت تواند هويت جهـانى

و سبب مى آميز داشـته شود تا پيروان اديان در سـايه آن بـا همـديگر زنـدگى مسـالمت دهد

مى باور بـه منجـى موعـود از راه. باشند انـد در ارائـه الگـوی سـبك زنـدگىتو هـای متعـدد

:آميز با پيروان اديان، نقش داشته باشد، از جمله مسالمت

 االديانى اتكاء بر باور مشترك بين.1-1

و بنيـادين دينـى را مى تـوان ارزش مشـتركى دانسـت كـه در نگاه كالن، معارف اصـيل

.و ماننـد بـاور بـه وجـود خداونـد. پيروان اديان مختلف به آن بـاور دارنـد يكـى از ايـن ...

 دهنـده پايـانى، بـر مبنـای ايـن بـاور، نجات. باورهای مشترك، باور به منجـى موعـود اسـت

را) ماشــيح(بـر طبــق اعتقــاد يهوديــان، مســيح و باشــكوه آينــده  اســت كــه جهــان درخشــان

ای خداونـد بـر مـا تـرحم فرمـا؛ زيـرا كـه منتظـر تـو«: در كتاب اشعيا آمده اسـت. سازد مى

�אשZ[>� E،(» شيمبا مىPKMP :YPPQ-PTU(.بخش به اعتقاد مسيحيان، مسيح، آخرين نجـات

و نجات» مسيح«او«: در انجيل يوحنا آمده است. است » دهنده عالم اسـت در حقيقت، مسيح

بخش سـاخته ها در جهانى كه پس از ظهور آخرين نجات از ديدگاه زرتشى.)�A :YPPUא�(

د مى كــه از- اوپانيشــادو در كتــاب.)���A :YLXא�(» يــن اســتشــود، همــه چيــز بــر مبنــای

به كتاب و منابع هندوها مى های معتبر بخش چنـين آمـده بشارت به ظهور نجـات-رود شمار

در انقضای كلى يا عصر آهن، سوار بر اسـب سـفيدی؛) مظهر دهم(اين مظهر ويشنو«: است
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به كه شمشير برهنه در حالى دار در دسـت دارد، ظـاهری دنبالـه صـورت سـتارهی درخشـانى

مى مى و پـاكى را رجعـت شود، شريران را تماماً هالك و آفرينش را از نو تجديـد خواهـد سازد

[�PKQLא�אש�כ��،(»؛ اين مظهر دهم در انقضای عالم ظهـور خواهـد كـرد...داد ،T:YLKO(.

مىبنابراين، تكيه از بر باور مشـترك در ميـان اديـان كـه از انديشـه مهـدويت منبعـث شـود؛

 يـاد» مهـدويت«كـه در انديشـه اسـالمى از آن بـه كاركردهای باور به منجى موعـود اسـت 

. شده است

و مذاهب.2-1  ايجاد هويت مشترك بين پيروان اديان

و شناسان، هويت اجتماعى احساسى است كه افراد نسـ به باور جامعه بت بـه خـود دارنـد

به هايى است شيوه و كـه و جماعـات در روابـط اجتمـاعى خـود از افـراد واسـطه آنهـا افـراد

و جماعــات ديگــر متمــايز مى و«شــوند و پيونــدهای هــويتى حاصــل آن، برقــراری روابــط

و جماعت متمايزساختن نظام و تفاوت ميان افراد : PKXT א�*#�،�=�א�<(» هـا اسـت مند شباهت

YLP-LT(.و عناصـر مختلفـى در ايجـاد هويـت تأثيرگذارنـد هــای تكيـه بـر ارزش. عوامـل

مى مشترك دينى از عناصر مهم آن به های مشـترك، بـاور بـه از جمله اين ارزش. رود شمار

مى. منجى موعود اسـت و ايـن بـاور سـبب و اقـوام مختلـف شـود تـا در بـين پيـروان اديـان

ا فرهنگ و با گردهمهای گوناگون، نقطه اشتراكى آوردن آنها حول ايـن اعتقـاد، يجاد شود

بنـابراين، از ديگـر كاركردهـای انديشـه مهـدويت، ايجـاد. گيـرد هويت جمعى آنان شكل

آميز پيـروان كه به تحقق سبك زنـدگى مسـالمت هويت مشترك در بين پيروان اديان است 

. انجامد اديان با يكديگر مى

 های مشترك تكيه بر ارزش.3-1

هـای مشـترك بـا پيـروان اديـان ديگر كاركردهای باور به منجى موعود، ايجاد ارزش از

به مختلــف اســت؛ بــا تكيــه بــر ارزش  دســت هــای مشــتركى كــه از بــاور بــه منجــى موعــود

مى مى و انســجام تــوان ســبك زنــدگى مســالمت آيــد، ــا پيــروان اديــان را ارائــه كــرد  آميز ب

ا و تحكيم انسجام اجتماعى، وجود نظام ارزشـى اجتماعى را تحكيم بخشيد؛ زيرا برای يجاد

و تكيـه بـر ارزش بـاوری اديـان از دو جهـت هـای مشـترك منجى مشترك ضـروری اسـت
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و ايجاد انسـجام اجتمـاعى، نقـش مى تواند در ارائه الگوی سبك زندگى بر پايه تحقق وفاق

:داشته باشد

 از جهت ايجاد پيوند در ميان مردم: اول

مى تكيه بر ارزش« بنـابراين. تواند پيوند ذهنى ميـان افـراد را تقويـت كنـد های مشترك،

ــاداری از  ــا يكــديگر باشــند، اصــل وف ــى ب ــد ذهن ــراد دارای پيون  عمــال در جــوامعى كــه اف

مى جايگاه ويژه و بـه همـان ميـزان انسـجام قـوت بيشـتری در هـر. گيـرد ای برخوردار است

مى اجتمــاعى، ارزش و ســرمايه اجتمــاعى عظيمــى را شــكلبا هــا بهتــرين عامــل پيونــد شــند

مى مى : �PKMO،�<#א'�(» سـاز پيونـدهای محكـم بـين افـراد دانسـت توان آن را زمينه دهند كه

YKO(مى؛ بنابراين، تكيه بر ارزش شود تا پيوند بين افـراد هـر چـه بيشـتر های مشترك سبب

و با استحكام آن، الگوی سـبك زنـدگى مسـالمت پ مستحكم شود يـروان اديـان نيـز آميز بـا

. شكل خواهد گرفت

 از جهت ايجاد اعتماد عمومى: دوم

به اعتماد اجتماعى، مفهومى است و تبع آن، روابط اجتماعى كه در فرايند سبك زندگى

و رابطـه مسـتقيم«اعتماد،. شود بين افراد با همديگر ايجاد مى احساس روابط اجتماعى است

ونبا ميزان روابط اجتماعى دارد؛ بدي صورت كه هرچه ميزان اعتمـاد اجتمـاعى ميـان افـراد

و سازمان گروه از ها های اجتماعى در جامعه بيشتر باشـد، بـه همـان ميـزان روابـط اجتمـاعى

و پايداری بيشتری برخوردار است از.)�PKXT :YPMP،א��� $��?(» شدت، تنوع، ثبات يكـى

. های مشترك استزشعوامل مؤثر در ايجاد اعتماد اجتماعى، تكيه بر ار

مى تكيه بر ارزش و شخصيت اخالقى تواند فصل مشتركى را در بين افراد ايجـاد كنـد ها

و نيز مردم بـا حكومـت  كـه ركـن ديگـری از انسـجام-و موجب شود تا اعتماد ميان مردم

و هرچـه وجود آيد؛ زيرا ارزش به-است  و برآينـد اعتقاداتنـد ها، ريشه در اعتقادات دارنـد

هـا عتقادات مردم از استحكام بيشتری برخوردار باشد، بـه همـان ميـزان نيـز تكيـه بـر ارزشا

و با تكيه بر ارزش و عميـق ها، اعتماد در ميان مردم ريشـه بيشتر خواهد بود مى دارتر شـود؛ تر

مى كه نبود اعتماد، سبب خدشه چنان هم و بـه گفتـه تومـاس دارشـدن وفـاق اجتمـاعى شـود
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به«: برتون باتامور و اخالقـى، روابـط دوسـويه را پرسـوء نبود اعتماد ظن، ويژه از نوع ارزشى

و بحران مى تيره .)PKOT :YUK'א6א���،(» گرداند زا

و باارزش تلقى شـود، روشن است وقتى ارزش های منبعث از باور منجى برای مردم مهم

و ات و موجـب انسـجام حـاد اجتمـاعى درنتيجه، بـه سـبك زنـدگى آنـان جهـت خواهـد داد

مى مى و شود؛ زيرا اين امر و زبـان تواند همه پيروان اديان را حول محور خويش جمـع كنـد

و نيز اعتماد بيشتر مردم نسـبت بـه همـديگر را فـراهم آورد؛  فرهنگ مشتركى را پديد آورد

ــا همــديگر بيشــتر مى ــد مــردم ب ــه در نتيجــه پيون و ب و انســجام ايجــاد شــود  دنبال آن، وفــاق

راد شد؛ بنابراين تكيه بر ارزشخواه های مشترك، اعتماد عمومى افراد نسـبت بـه همـديگر

و با تحقق آن، الگوی سبك زندگى مسالمت آميز بـا پيـروان اديـان نيـز شـكل در پى داشته

. خواهد گرفت

 ايجاد نظام هنجارهای مشترك.4-1

م شـترك اسـت؛ زيـرا يكى ديگر از كاركردهای باور به منجى موعود، ايجاد هنجارهای

و ارزش و در حقيقـت، هنجارهای رفتاری، برآمده از باورها هنجارهـا،«های مشترك اسـت

و ارزش كه؛ بنـابراين، در صـورتى)�G$،�PKXV :YTX-KV#(» ها هستند صورت عملى باورها

و ارزش و ارزش مردم به منجى موعود هـای حـاكم بـر های منبعث از آن باور داشـته باشـند

بـاوری پيـداز مبتنى بر آن باشد؛ لزوما هنجارهای حاكم بر اجتماع نيز ماهيت منجىجامعه ني

و از اين مى خواهند كرد و اين تواند در ارائـه جهت نظام هنجاری مشترك ايجاد خواهد شد

و مـؤثر باشـد؛ البتـه ايـن نظـام هنجـاری به واسـطه باورهـای الگو برای سبك زنـدگى مفيـد

در مختلف اديان به باره مصداق منجى موعود، ممكن است با همـديگر متفـاوت باشـد؛ ويژه

و آداب مختلف دينـى كـه در اديـان وجـود دارد، امـا در هـر صـورت، قـادر  مانند مناسك

و به ايجاد سبك خواهد بود تا نظام هنجاری مشتركى را ميان پيروان هر دينى به وجود آورد

. باوری كمك نمايد زندگى مبتنى بر منجى

و نمود ظاهری كاركردهای يادشده در سبك زندگى باورمندان به منجـى مصداق عينى

آميز پيروان اديان مختلف با همديگر است؛ امری كه جوامع موعود، سبك زندگى مسالمت

.امروزی بيش از هر زمان ديگر بدان نيازمند است
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 به مهدويتآميز با پيروان مذاهب اسالمى، از راه باور الگوی سبك زندگى مسالمت.2

باور به منجى موعود در اسالم كه در قالب انديشه مهدويت متجلى شده، مـورد پـذيرش

و. همه مذاهب اسالمى است در واقع، اعتقاد به مهدويت، ريشه در اعماق تاريخ اسـالم دارد

مـورد تأكيـد:و ائمه معصومين9كه توسط رسول گرامى اسالم اعتقادی اسالمى است 

و مـذاهب اسـالمى. قرار گرفته است فِـَرق مؤيد اين سخن روايات بسـياری اسـت كـه همـه

و شــيعه از پيـامبر خصـوص اهل به در منــابع. انــد دربــاره بــا ايــن عقيـده نقــل كرده9تســنن

و روايـات زيـادی در متـون حـديثى آنـان اهل سنت، مسأله مهدويت مورد توجه جّدی بوده

بن: تسنن، روايات مهدويت را از افرادی چونلاه. نقل شده است جبل، ابـوذر غفـاری، معاذ

بن عبداّهللاٰ بن بن مسعود، عباس بن ابى عبدالمطلب، سـلمان فارسـى، علـى ياسـر، طالـب، عمـار

بن ابوايوب انصاری، عبداّهللاٰ بن و عباس، ابوسعيد خدری، جابر كـه همگـى ...عبداّهللاٰ انصاری

از. انـد دنـد، نقـل كردهبو9از صحابه بزرگ رسـول خـدا عـالوه بـر آن، راويـان بسـياری

و در كتـب متعـدد) عـج(تسنن بر اين باورند كه احاديث مربوط به مهدی اهل صـحيح بـوده

اثيـر، ذهبـى، ترمـذی، بيهقـى، حـاكم نيشـابوری، ابن: محدثينى ماننـد. اند ها را نقل كرده آن

و سيوطى، ابنالدين حجر عسقالنى، جالل كثير، تفتازانى، ابن ابن و در كتـب1...حجر هيتمى

، از7بخـاری، در بـاب نـزول عيسـى. انـد حديثى خود، رواياتى را در اين زمينه نقـل كرده

حــال شــما چگونــه خواهــد بــود«: كنــد چنــين نقــل مى9هريــره از قــول رســول خــدا أبى

و امـام شـما از ميـان خودتـان خواهـد هنگامى » بـود كه فرزند مريم در ميان شما فـرود آيـد

)�.)�PUPVJ:YPLP،'^א

دربـاره مهـدويت2با نوشتن دو مقالـه-تسنن از متفكرين معاصر اهل-شيخ محسن عبّاد

مى الجامعه االسالميهكه در مجله  برخـى از احاديـث«: گويـد به چاپ رسيده، در اين زمينـه

و مسـانيد آمـده، روايـات مى توانند برخى ديگر را تفسير كنند؛ بنابراين احاديثى كه در سنن

و مسلم را تفسير مى آن يادشده از بخاری و همگى ها داللـت دارنـد بـر اينكـه آن فـرد كنند
 

ه مجله.1 ی الم ه االس امع ج  چهـارهم قـرن محـدثينو عالمـاناز تعدادی اسامىبه،1س،3ش،منوره مدينه چاپ،ال
.است نموده ذكررا انددهكر تصريح مهدويت احاديثبر كه

ه مجلـهدر شـده چاپ،»المنتظر المهدّيفي األثرو الُسنّة أهل عقيدة« عنوانباای مقاله.2 ی الم السـ ه ا امعـ ج ،3ش، ال
ة مجلّةدركه» المهدّي أحاديث أنكرمن على الرّد« قالهمو.ق1388س ي  الم ة اإلس امع ج .ق1400س،45ش،ال
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. است)عج(، مهدیصالحى كه در اين روايات به آن اشاره شده

و همدلى در ميان پيروان مذاهب مختلـف اسـالمى نمود عينى اين كاركرد، ايجاد اتحاد

چه گفته شد، تكيه بر مشتركات مذاهب اسالمى ماننـد؛ بـاور بـه مهـدويت، است؛ زيرا چنان

مى در ايجاد هويت و زبان مشتركى را برای آنها ايجاد و نيـز جمعى مسلمانان مؤثر است كند

مى بب سبك زندگى مسالمتس گيرد؛ امری كـه آميز پيروان مختلف مذاهب اسالمى شكل

های افراطى، بـيش های جهانى از راه تشكيل گروه جوامع اسالمى با توجه به فرافكنى قدرت

.از هر زمان ديگر بدان نياز جّدی دارد

و انتظارا.3  لگوی سبك زندگى شيعيان با همديگر بر پايه امامت

ــهدر اندي ــب، از مهم شــه شــيعى، عنصــر امامــت ب ــام غاي ــه ام ــاور ب ــرين عناصــر ويژه ب ت

و حضـور حجـت. بخش جمعى به جامعه شيعه اشت هويت در اين رويكرد، باور بـه امامـت

مى حق در همه زمان و نظارت دائمى وی بر امور موجب گردد تا هويـت دينـى مشـترك ها

، وجود امام برای تمام ادوار ضـروری اسـت؛ بر طبق اين بينش. وجود آيد در ميان شيعيان به

و چـه از ديـد مـردم غايـب باشـد؛ از و مردم بتوانند او را مشاهده كنند چه امام آشكار باشد

و منزلت ائمه7العابدين امام زين و«: نقل شده:در ارتباط با جايگاه ما پيشوايان مسلمين

را خلـق7آدم نـد حضـرتاز زمـانى كـه خداو. های خداوند بر اهـل عـالم هسـتيم حجت

و  و يـا غايـب كرده، زمين هرگز خالى از حجت الهى نبوده است؛ يا اين حجت ظـاهر بـوده

بر اين اساس.)J�E=PKOL :YPML،*_ש(» همچنين تا قيامت نيز خالى از حجت نخواهد بود

به«: توان گفت مى مى عنصر امامت، عنصر اساسى هويت جمعى شيعيان اماميـه » آيـد حسـاب

)C���D،�PKXT :YKVU(.و ... بخش اسـت در مكتـب شـيعى، امـام، هويـت«بـه بـاور اماميـه

و كـانون فرهنگ مهدويت در يك جامعه شيعى از آن روی اهميـت دارد كـه هويـت بخش

مى. زندگى شيعيان است و كليدی فرهنگ مهدويت را بخشـى تـوان در هويت اهميت اصلى

و جامعــه دانســت و هم)PKMP :YLM-LX���כ،�'�#�C(» بــه فــرد گرايــى مــردم؛ زيــرا ارتبــاط

مى پيرامون محور انديشه مهدويت، سبب تقويت جامعه و جامعه پذيری مهدوی پـذيری شود

و هنجار مهدوی نيز انتقال باورها، ارزش به ها و در پرتـو های مهدوی را دنبال خواهد داشـت

و ارزشها، مردم احساس هويت بيشتر خواهند كرد؛ انتقال اين ارزش و باورها ها زيرا عقايد
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مى مالحظه بخش قابل بخش مهـدوی، سـبب ايـن هويـت. هند ای از عناصر هويتى را تشكيل

و دينى ويـژه ای بـه جامعـه شـيعيان در ارائـه الگـوی سـبك زنـدگى اعطای هويت فرهنگى

و نژادی، در كنار همديگر است . منتظرانه با همه اختالفات زبانى، قومى

ك مهم اركردهای باور بـه مهـدويت شـيعى كـه در ارائـه الگوهـای سـبك زنـدگى ترين

:دارای تأثيرند، عبارتند از

 الگوی سبك زندگى بر محور يقين به وجود حجت خدا در زمين.1-3

و امام، موجب رسيدن تكاليف به بنـدگان اسـت . در علم كالم ثابت شده كه وجود نبى

و حكمت خويش آن ها قـرار داده اسـت؛ ان را در اختيار انسـانپس خداوند به اقتضای لطف

در لغـت» حجـت«گرچـه واژه. راهنمـا باشـند ای كه مردم در هيچ زمانى نبايد بدون گونه به

و راهنما آمده است، اما با توجه بـه مـوارد اسـتعمال آن در روايـات يادشـده، معنای؛ دليل به

و مى و وساطت در جود بنـابراين.فيض الهى را نيز نتيجه گرفـت توان از آن معناِی فوايد تكوينى

و دوم: اول: دو نوع فايده بر وجود امام مترتب است و تشريعى و: فايده ظاهری فايده بـاطنى

و بر زندگى انسان. تكوينى ها جاری است؛ امـا گرچه فيض تكوينى حجت الهى همواره بر جهان

و ترسيم مسير جهت و توجه به آن خواسـت حجـت زندگى در جهتدهى زندگى در اين مسير

و كمــال بشــريت مــؤثر باشــد الهــى، مى شــناخت امــام يــدفواتــرين مهم. توانــد در موفقيــت

از»حجت الهى«عنوانبه)عج(زمان :، در ارائه الگو برای سبك زندگى، عبارتند

)عج(ارائه الگوی سبك زندگى مبتنى بر كسب از هدايت امام) الف

شـناخت ايـن ويژگـى، در تحـول. اسـت) عـج(م زمانهدايت، يكى از آثار وجودی اما

و برای تحكيم ارزش مى معنوی مردم و كـاركرد هـای الهـى در زنـدگى توانـد دارای نقـش

و سبك زندگى متناسب با آن را رقم بزند؛ گرچه امام زمان گری رسالت هدايت)عج(باشد

و چـه نشناسـند-را  شـ انجـام مى-چه مردم وی را بشناسـند ناخت مـردم از ايـن دهنـد، امـا

و انگيزه الزم را برای پـذيرش7ويژگى امام ، موجب دلگرمى آنان در زندگى خواهد بود

و تهذيب اخالق خواهـد7هدايت امام و مايه تطهير نفوس در زندگى فراهم خواهد آورد

و از اين جهت در سبك زندگى دارای تأثير است .شد
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1بر اعمال مردم)عج(شاهددانستن امامارائه الگوی سبك زندگى بر محور)ب

، ارائه الگوی سبك زندگى بـر محـور شاهددانسـتن»حجت الهى«از ديگر آثار شناخت

. بر اعمال است)عج(امام زمان

بـر طبـق برخـى از روايـات، رسـول. ای از روايـات، بـر ايـن مطلـب داللـت دارنـد دسته

و اعمال مردم هـر از چنـد گـاهى بـر آنهـا:و ائمه9خدا به اذن الهى، شاهد بر اعمالند

و اين در حقيقت، بيان عرضه مى و تصـرف در عـالم شود گر نوعى علم آنان بـه بـاطن امـور

مى تكوين به . آيد شمار

 ارائه الگوی سبك زندگى بر محور تطهير نفوس مردم)ج

در زيـارت. او در تطهير نفوس افراد استنقش)عج(از ديگر آثار مهم وجود امام زمان

و جان«: گوييم مى:جامعه خطاب به ائمه هـای مـا واليـت شـما، موجـب طهـارت انفـس

[J�E=PKOM،(» شود مى ،JT:YTOQ(.شناخت امام زمان)چنين خصوصيتى موجـببا)عج

و آن نيـز مايـه تحـول در سـبك و رفتـار مـردم تغييـر ايجـاد شـود  خواهد شد تا در سلوك

.زندگى است

)عج(الگوی سبك زندگى بر محور عرضه اعمال مردم بر امام.2-3

كارهای باور به مهدويت برای ارائـه الگـوی سـبك زنـدگى اسـالمى، يكى ديگر از راه

،:بيـت بر زندگى است؛ زيرا بر پايه باور پيروان مكتب اهل)عج(باور به نظارت امام زمان

و آنـان از اعمـال همـه عرضـه مى:و ائمه9مبراعمال مردم هر از چندگاهى بر پيا شـود

آن امت آگاهند؛ يعنى خداوند از شيوه ها تعلـيم داده های خاصى آگاهى بر اعمال امت را به

. در روايات بسياری نيز بر اين مطلب تأكيد شده است. است

عرضـه9تمام اعمال مردم هر روز صبح به پيامبر«: نقل شده7كه از امام صادق چنان

و ايـن مفهـوم گفتـار خداونـد اسـت مى و بدان، بنابراين مراقب باشيد كه شوند؛ اعمال نيكان

مى«: فرمايد مى و مؤمنان، عمل شما را و پيامبرش �� �6'+(» بينند خدا��:PVQ(.به اين7امام
 

آى،و نقش آن در سبك زندگ)عج(عرضه اعمال بر امام زماندرباره.1 شد يندهدر مباحث .بحث خواهد
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و سكوت كرد [PKLO *��،כ�(» آيه اشاره نمود ،P:YTPX(.

مى در اين7امام باقر اعمال شـما بـر پيامبرتـان هـر عصـر پنجشـنبه عرضـه«: فرمايد باره

» عرضـه شـود، شـرم كنيـد9شود؛ بنابراين بايد از اينكه عمل زشـتى از شـما بـر پيـامبر مى

)،�[S=PUVUא ،JP:YUTL(.

و: شخصـى بـه ايشـان گفـت«: نقـل شـده7در روايت ديگری از امام رضـا بـرای مـن

خدا سـوگند،به! كنم؟ مگر من دعا نمى: حضرت در پاسخ فرمودندآن.دام دعا كني خانواده

و روز بر من عرضه مى مى. شـود اعمال شما هر شب ايـن سـخن بـر مـن: گويـد آن شـخص

و به من فرمودند ای كـه آيا كتاب خداونـد عزوجـل را نخوانـده: گران آمد، امام متوجه شد

و مؤمنا: گويد مى و پيامبرش مىعمل كنيد، خدا بهن، عمل شما را خدا سوگند، منظور بينند؛

د( طالـبىاببنىاز مؤمنـان، علــ او يگــرو امامــان [PKLO *����،כ�(» باشــدمى) از فرزنـدان ،P:

YTPX(.

و خودسازی7بنابراين پذيرش عرضه اعمال بر امام زمان ، از عوامل مهم تهذيب نفس

مى به اج. رود شمار و و عرضـه اعمـال بـر اگر اين نگاه در زندگى فردی تماعى حاكم باشـد

آنمورد)عج(امام و يك ارزش تلقى گردد، وقت آثار مهمى بر جـای توجه قرار داده شود

و مى و خواهد توانست الگوی مناسبى از سبك زندگى مهدوی را به نمايش بگـذارد گذارد

و معنوی جامعه مؤثر خواهد بود . در تحول اخالقى

من.3-3  تظرانهالگوی سبك زندگى

ترين مباحث درباره نقـش الگـويى بـاور بـه مهـدويت در ارائـه الگـوی يكى از محوری

و. سبك زندگى اسالمى، تبيين نقش انتظار در زندگى منتظران است در واقع، بيشترين آثـار

انتظـار فـرج، سـبب.گِـره خـورده اسـت» انتظـار«كاركردهای انديشـه مهـدويت، بـا بحـث 

ــى، فرهنگــى، هــای آمــادگى مــردم در حوزه و تربيت و فكــری، اخالقــى مختلــف اعتقــادی

و موجب مى و سياسى است و گرايى، نشـاط، پويـايى، وظيفه شود تا آرمان اجتماعى شناسـى

و تالش مضـاعف وا مـى و جامعه را به كوشش همچنـين. دارد روح اميد در افراد زنده شود

و نيز در حوز دارای آثار گران ه مسائل اجتماعى است؛ بنابراين قدری در حوزه مسائل فردی

تواند الگوی مناسبى برای سبك زندگى اسالمى باشد؛ زيرا عنصر انتظـار از اين منظر نيز مى
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م و از مكتـب وی توجه)عج(تا شخص منتظر به امام زمان شودىموجب ويـژه داشـته باشـد

ای سروسامان دهـد گونه تأثير پذيرد؛ در نتيجه، تالش خواهد كرد تا مسير زندگى خود را به

و رضايت امام زمان حركـت-كـه همـان خواسـت الهـى اسـت-)عج(كه مطابق خواست

و اجتماعى با الگو قراردادن امام و در زندگى فردی و ديگـران را تربيـت) عـج(نمايد خـود

و زينت برای آن اين مسئوليت در روايـات اسـالمى نيـز مـورد. حضرت محسوب شود نمايد

مى در اين7صادقامام. توجه دارد و شيعيان، مايه زينـت مـا«: فرمايد باره خطاب به پيروان

[(» باشيد؛ نه مايه سرافكندگى ) عـج(بنابراين، انتساب شيعيان بـه امـام زمـان.)�AT:YOOא�،

آن سبب مى و سـازنده گردد تا از و لذا اثر مثبت ای بـر زنـدگى منتظـر حضرت تأثير پذيرفته

و سبك زندگ .ى منتظرانه را برای وی ترسيم خواهد نمودخواهد گذاشت

از مهم : ترين عناصر تأثيرگذار انتظار در سبك زندگى عبارتند

و سبك زندگى اخالق مدار) الف  انتظار

دانـد در مسـير خواسـت در سبك زندگى منتظرانه، فرد منتظِر، همواره خود را ملـزم مى

و اين خود عامل مؤثری)عج(امام زمان برای كسـب فضـايل اخالقـى توسـط حركت نمايد

و نشانه و منتظِران خواهد بود و تربيـت اخالقـى متـأثر از انديشـه مهـدويت ای از خودسازی

طوری كـه در روايات بسياری به اهميت نقش انتظار اشاره شده اسـت؛ بـه. عنصر انتظاراست

[J�E�=PKQX،*_ש�(انتظار فرج را باالترين اعمال امت برشـمرده اسـت9رسول خدا ،T:

YLUU(.مىو منتظــر واقعــى چــون بافضــيلت دهــد، از ايمــان بــاالتری ترين اعمــال را انجــام

هـای اسـالمى در جهـان كـه او را احياءكننـده ارزش) عـج(منتظران مهـدی. برخوردار است

مى مى و درصـدد دانند، سـعى كننـد خـود را بـا معيارهـای مـورد پـذيرش ديـن تطبيـق داده

مىها كردن آموزه پياده و رفـع موانـع به راهنمايى. باشندی دينى های ديـن بـرای خودسـازی

مى. كننــد تهــذيب، اقــدام مى و بــاور بــه ظهــور، در اعتقــاد بــه امامــت توانــد انگيــزه آنــان را

مى. خودسازی افزايش دهد و آنـان را بـه اين روند منتظِران را با افراد معمولى متفاوت كنـد

زب انسان و نيروهايى مىدههايى الهى و بـا تقـوايى تبـديل و كـاردان كنـد كـه همـواره، اليق

به. را دارند)عج(آمادگى برای همراهى با امام معناى آمـاده بـاش انتظار برای مصلح جهانى،

و معنوى براى اصالح همه جهان است . كامل فكرى، اخالقى، مادى
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و سبك زندگى مؤمنانه)ب  انتظار

كام ايمـان در افـراد منتظِـر اسـت؛ زيـرا بـاور بـه امــام از ديگـر آثـار مهـم انتظـار، اسـتح

خداونـد. پذير نخواهـد بـودو انتظار ظهور وی، هرگز بدون ايمان واقعى امكان)عج(مهدی

را آنان را كه دارای سبك زندگى مؤمنانه و ملتزم به انجام عمل صالح در زندگى هسـتند اند

�(وعده داده تا جانشين وی در زمين باشند �$ :QQ(.بر طبق روايات، اين آيـه بـر ظهـور امـام

و بـدين.)PUPPJ:YPOO %����،*_ש(داده شده استيقتطب)عج(یمهد معنى كـه منتظـران

به سبك زندگى)عج(ياران حضرت مهدی و بيـنش، گونه شان بايد ای باشد كه از حيث باور

و بــه لحــاظ رفتــاری، انجــام عمــل صــالح را  در درجــه بــااليى از ايمــان قــرار داشــته باشــند

و اين دو وجه، در حقيقـت اصـول سـبك زنـدگى مدنظرشان قرار  و به آن اقدام كنند  دهند

در. دهند منتظرانه را تشكيل مى شايد حكمـت آن بـه سـبب نقشـى اسـت كـه منتظِـران بايـد

و تشكيل آن، هرگـز بـدون ايمـان  فرايند تحقق ظهور ايفا كنند؛ زيرا تحقق حكومت جهانى

و ناتوانى را دور سـازد-مستحكم  كـه راه را بـراى-و اعمـال صـالح-كه هر گونه ضعف

آنانامك-اصـالح جهــان بگشــايد  و اى هــا كــه در انتظــار چنــين برنامــه پــذير نخواهــد بـود

و هـم در كسـب عمـل صـالح تـالش و ايمان خود را باال ببرنـد هستند، هم بايد سطح بينش

و در اصالح اعمال خويش بكوشند چنـين الگـويى از سـبك زنـدگى ترديـد، تنهـابى. كنند

در مى نو يندفراتواند و را) عـج(امـامىكت در حكومت جهـانشريدظهور نقش داشته باشد

آن به خود بدهد، نه آن و نـه و عمـل صـالح ها كه با ظلـم همكـارى دارنـد هـا كـه از ايمـان

و زبونى كه بر اثـر ضـعف ايمـان از همـه چيـز مـى بيگانه و نيـز افـراد اند؛ افراد ترسو ترسـند

و بيكاره بى و حال و در برابـر مفاسـد محـيط شـان جامعه اى كه دسـت روى دسـت گـذارده

و تالشـى در راه مبـارزه بـا فسـاد ندارنـد، شايسـته همراهـى در چنـين  سكوت اختيار كـرده

.حكومتى را نخواهند يافت

و سبك زندگى بر محور تقوا)ج  انتظار

مىمى)عج(جايى كه منتظران خود را منسوب به امام زمان از آن رسـند دانند به اين نتيجه

را كه در پيروی از آن و معنـوی خـود و اخالقـى و الگوی رفتـاری حضرت پيش قدم باشند
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در از آثار اين الگو گرفتن اين است. قرار دهند)عج(امام زمان و كه آنان در سبك زنـدگى

و اجت و مسـير زنـدگى) عـج(ماعى بر طبـق خواسـت امـام زمـانرفتار فردی حركـت كننـد

بـر طبـق) عـج(از طرفـى چـون خواسـت امـام زمـان. خويش را بر اسـاس آن تنظـيم نماينـد

و بر محور آن مى و خواست خداوند است چرخد، سبك زندگى منتظرانه نيز متأثر از اوامـر

و بر محور رضايت مداومت آنان بر ايـن امـر موجـب. مندی خداوند خواهد بود نواهى الهى

از جملـه اوصـاف7امام صادق. شود تا پرهيزكاری در سبك زندگى آنان متجلى شود مى

ُخلـق نيكـو را سـفارش نمـوده)عج(ياران امام مهدی و را پرهيزگاری وتقوای الهـى دانسـته

ــت ــه.)�PUTTJ:YTVV،$����א$(» اس ــرت:ائم ــت حض ــان غيب ــردم در زم ــه م ــز وظيف ني

و دينداری معرفى كرده)عج(مهدی مى چنان. اند را حفظ تقوا : گويـد كـه يكـى از اصـحاب

االمر غيبتـى بـرای صـاحب: حضرت به ما فرمودنـد نشسته بوديم، آن7خدمت امام صادق«

و آن را حفـظ  و به دين خود بچسبد و تقوا پيشه نمايد است، هر كسى بايد از خدا پروا كند

[PKLO *��،כ�(» كند ،P:YKKQ-KKL(.سازی ايـن ويژگـى، بر اين اساس، تالش برای نهادينه

و الهى است كه بايد در سبك زندگى منتظرانه مورد توجه قرار گيرد وظيفه . ای دينى

و سبك زندگى صابرانه)د  انتظار

و مقاومت در برابر سختى و دشمنان، از ديگر ويژگى صبر های اخالقى منتظران است؛ ها

و تحقق آن كه در انتظ زيرا كسى  مى ار چيزی است داند؛ همين يقين سبب خواهـد را حتمى

و پايـداری پيشـه  و مشـكالت، صـبر و در مقابل موانع شد تا سبك زندگى او متحول گردد

و پايداری در برابر دشـمنان، اشـاره شـده اسـت. كند و روايات نيز به اهميت صبر . در آيات

و در برابـر سـختى(ايـدى كـه ايمـان آوردهای كسـان«: فرمايـد خداوند در قرآن كريم مى ها

پايدار باشيد واز مرزهای خـود، مراقبـت) نيز(و در برابر دشمنان! استقامت كنيد) ناماليمات

و از خدا بپرهيزيد، شايد رستگار شويد 8B(» كنيد ��در تبيين ايـن7امام باقر.)TVV:��#א� ��

ال«: فرمايد آيه مى و مراقـب صبر كنيد بر انجام واجبات و پايداری كنيد در برابر دشـمنان هى

بنابراين، در زمـان غبيـت.)�PUTTJ:YPXX،$��א$(» باشيد-كه به انتظارش هستيد-تان امام

سازی زمينه برای ظهور، سـبك نيز بر منتظرين الزم است تا برای پيشبرد اهداف عظيم آماده

ب و به آن پايبند . اشندزندگى صابرانه را در پيش گيرند
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و مسئوالنه)ه و سبك زندگى متعهدانه  انتظار

و مسـئوليت در افـراد اسـت منتظـران. يكى از آثار مهـم اجتمـاعى انتظـار، ايجـاد تعهـد

راستين، وظيفه دارند كه عالوه بر اصالح خويش، نسبت به ديگـران نيـز احسـاس مسـئوليت 

و در اصالح ديگران نيـز بكوشـند؛ زيـرا برنامـه عظـيم ظهـو و حكومـت جهـانى كـه كنند ر

اى اسـت كـه كشند، تنها يك برنامه فردى نيست؛ بلكه عـالوه بـر آن، برنامـه انتظارش را مى

و همگانى باشـد؛ كوشـش صورت كار بايد به و تالش جمعى و ها هـا بايـد هماهنـگ گـردد

و گستردگى اين هماهنگى بايد به عظمت همان انقالب جهانى باشد كـه انتظـار آن را  عمق

و مديريت شوددار و سبك زندگى مناسب با آن تنظيم . ند

توانـد از حـال ديگـران غافـل جمعى، هـيچ فـردى نمـى در يك ميدان وسيع مبارزه

و هـر  بماند؛ بلكه موّظف است هر نقطه ضعفى را در هـر كجـا ببينـد، اصـالح كنـد

و نـاتوانى را تقويـت كنـد؛ زيـرا موضع آسيب و هـر ضـعيف  پذيرى را ترميم نمايد

ــاده ــارزين، پي ــام مب و هماهنــگ تم ــه ــدون شــركت فعّاالن ــه ب ــين برنام اى كردن چن

 كـه بـه اصـالح خـويش بنـابراين، منتظـران واقعـى عـالوه بـر اين. پذير نيست امكان

مى مى ש�(دانند كه ديگـران را نيـز اصـالح كننـد كوشند، وظيفه خود �� *#א�C،�כ�א

PKML :YPVK(.

و سبك زندگى آگاهانه)و  انتظار

و آگاهى عمومى، از ديگـر آثـار انتظـار اسـت؛ همان گونـه كـه انتظـار موجـب بصيرت

های يـاران بصيرت فردی است، باعث بصيرت عمومى هم خواهد بود؛ زيرا از جمله ويژگى

و شناخت نسبت بـه اجـزایو)عج(یامام مهد منتظرين آن حضرت، باالبردن سطح معرفت

و فرهنگـى اسـتهای گونـاگون اعتقـ مختلف دين در حوزه امـام. ادی، سياسـى، اجتمـاعى

آن)عج(یامام مهد يارانوصف در7صادق و قنديل تشبيه كرده كه سببها، را به چراغ

مى روشنى محيط پيرامون خود مى و دل«: فرمايد شوند » های آنان، مشعل نورانى است گويى

)F�`�،�PUVK] ،JQT:YKVM(.

ان از چنان بصيرتى برخوردارنـد كـه بصـيرت آحـادو منتظران ايش)عج(يعنى ياران امام
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اسـت،)عج(گرچه ويژگى يادشده، مرتبط با ياران خاص امام. آورند جامعه را نيز فراهم مى

به اما نكته تـدريج در جامعـه قبـل از ظهـور؛ ای كه نبايد غفلت كرد آن است كه اين يـاران،

و خود از منتظِرين يعنى جامعه منتظِر تربيت شده مىاند پس سـبك زنـدگى. شوند محسوب

و تربيـت نمايـد؛ بنـابراين گونه در جامعه منتطِر بايد به ای باشد كه بتواند اين افراد را پرورش

و بصيرت از مؤلفه مى آگاهى . شود های تاثيرگذار در سبك زندگى منتظرانه محسوب

و سبك زندگى مقتدرانه)ز  انتظار

و پايـداری در مـردم)عج(مهدیاز ديگر آثار اعتقاد به ظهور امام ، ايجاد روح استقامت

و مـوازين است كه اقتدار اجتماعى را به دنبال خواهـد داشـت؛ زيـرا جامعـه ای كـه معيارهـا

و بــا شــرايط ايــده انتظــار، افــراد را تربيــت   دينــى را در دســتور كــار خــود قــرار داده باشــد

و بروز اين اثـر را در زنـدگى اجتمـاعى مشـاهد را.ه خواهـد نمـودكند، ظهور ايـن مطلـب

و يـاران امـام زمـان توان از روايـاتى كـه در آنهـا بـه ويژگى مى اشـاره) عـج(هـای منتظـران

.اند، استنباط كرد داشته

و«: فرمايـدمى) عـج(در وصف ياران امـام مهـدی9در روايتى، رسول اكرم اصـحاب

مىشب)عج(ياران مهدی و روزها همانند ها را به عبادت  *S�،E*_ש(» اند شيران بيشه گذرانند

PUPKJ:YKVM(اصحاب مهدى«: فرمايد مى7و اميرالمؤمنين)مانند شـيرهايى هسـتند)عج

آن اند، قلب كه از جنگل بيرون آمده [J�E�= PKXQ،*_ש(هاى آهـن اسـت ها، تكه هاى ،JT:

YLQK(شـان بـه خداونـد بـه هركدام«: در وصف ياران آن حضرت فرمود7و امام صادق

و قدرت چهل نفر را اعطا مى و قلب اندازه نيرو و اگر كـوهى شان از آهن، قوی كند تر است

.)�A :YLOKא�(» را از جا در خواهند آورد مستحكم حمله كنند آن

مى در اين7همچنين امام صادق و مهـدى مـا قيـام«: فرمايد باره وقتى امر مـا فـرا رسـد

[F�`�،�PUVK(» اند تر از نيزهو بّرندهتر از شير كند، هر يك از ياران او قوى ،JQT:YKOT(.

مىبه) عـج(ای كه در انتظار امـام زمـان شك جامعه بى بـرد، الزم اسـت سـبك زنـدگى سـر

به ويژه و افرادش را ) عـج(ای تربيـت كنـد كـه بـا يـاران خـاص امـام گونه ای را تنظيم نمايد

ص ف ياران او قرار گيرند؛ چنين برداشـتى شباهت داشته باشند تا بتوانند در هنگام ظهور، در

های تربيت افراد شود تا جامعه شاهد سبك زندگى خاصى باشد كه زمينه از انتظار، سبب مى
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و توان و در سايه آن جامعه مقتدر و پويا تشكيل گردد مند را فراهم آورد .ای مقتدر، سربلند

 الگوی سبك زندگى اميدوارانه.4-3

مى، يك حالت روحى»اميد« وو روانى است كه موجب و جامعه را به كار شود تا افراد

قرين است؛ زيرا وقتى نسـبت بـه» انتظار«و» آينده«: اين واژه با تعابيری مانند. فعاليت وادارد

در چيزی اميدوار باشيم، نگاه و و مناسـب مان به آينده است؛ يعنى چشم به راه وضعيت بهتر

و يقين به ظهـور او موجـب. نهفته استانتظاربودن، در ذات اين واژه  اعتقاد به منجى موعود

و از طريـق آن بـه آرزوهـای خـويش دسـت يابـد مى . شود تا بشريت به آينده اميدوار شـود

و در انديشه مهدويت تجلى يافتـه اسـت؛ و مصداق كامل منجى، در دين اسالم شكل كامل

ا و آرزومندی انسـان بـرای زنـدگى بنابراين، اعتقاد به مهدويت، پاسخى شايسته به روح ميد

مس يندهآ ودر)عج(به ظهور امام زمانيدام. كمال او استيرو در و حيـات فـردی زنـدگى

مى. اجتماعى دارای كاركرد است و كاركردهـای آن را و آثـار بُعـد؛ اعتقـادی تـوان در دو

مى. رفتاری مورد مطالعه قرار داد بُعد اعتقادى، و تقويت پايه در هاى معرفتـى توان به تحكيم

و تقويـت روح اميـ بُعـد رفتـارى، موجـب خودسـازی و در دو اعتقادى افراد كمـك كـرد

با عنايت به اين مطلب، در رواياتى كه به فضيلت انتظـار اشـاره دارنـد، آن را بـا. خواهد شد

گر اين همراهـى در حقيقـت، بيـان.)PUPPJ:YUQX %���،*_ש(اند همراه نموده» فرج«لفظ 

و چشـم بـه راه آن است و همـين اميـد بـودن بـه كه در انتظار، اميد به فردای بهتر نهفته است

و  و جهت آن فرج را به دگرگونى مثبتى كه مايه گشايش است، سوق گشايش، نگاه جامعه

هـای مختلـف دهد؛ در نتيجه، ايده انتظـار فـرج، سـبب ايجـاد آمـادگى جامعـه در حوزه مى

و سياسى است و اجتماعى، و فرهنگى و تربيتى، و فكری، اخالقى .اعتقادی

و قرآنى«: نويسد در اين زمينه مى;استاد مطهری انتظار فرج، از يك اصل كلى اسالمى

و آن اصِل حرمت يـأس از روح ديگر استنتاج مى و آرزوی تحقـق ايـن. اّهللاٰ اسـت شود اميـد

��#(» نويد كلى جهانى انسانى در زبان روايات اسالمى، انتظار فرج خوانده شـده اسـت�،�

PKXQ] ،TU:YUVL(.

و انتظار با ارائه الگوی سبك زندگى اميدوارانه، نشاط، پويـايى بنابراين باور به مهدويت

مىو اميد به آينده را برای افراد رقم مى و سستى را از زندگى و تنبلى كه كسـانى. زدايـد زند
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و بـرای به سبك زندگى مهدوی پايبند باشند، آينده درخشانى را بـرای خـود ترسـيم كـرده

و روز  شان با اميد به رسيدن آينـده لحظه زندگى گذرانند؛ اينان لحظهمىرسيدن به آن، شب

و توأم با سعادت، سپر ام شودىمیروشن سـربهيشخـو) عـج(ظهور امـام يدوارو هر لحظه

و همراه بـا نشـاط، نمـود عينـى ايـن. برند مى با توجه به نكته يادشده، سبك زندگى هدفمند

. نوع از نگاه به انتظار فرج است

و چشم الگوی سبك زندگى آرمان.5-3  اندازانه گرا

و بـاور بـه ظهـور منجـى موعـود اسـت از. اميدواری به آينده، از آثار مهم انتظـار يكـى

گرا از راه پـردازش آينـده روشـن، كاركردهای مهم آن، ارائه الگوی سبك زندگى آرمـان

و باور به منجى موعود، مى را تواند مسير برای بشريت است؛ زيرا انتظار و روشـنى مشـخص

و آرزومنـدی انسـان را بـرای زنـدگى آينـده  و روح اميـد برای آينده بشـريت ترسـيم كنـد

و سعادت آينده«با اين وصف،. سيراب سازد و اى بس روشن و انسانى، كه در آن شّر بخش

بَركنده خواهد شد، در انتظار بشريت است و بن ايـن نگـاه بـه.)��A :YUKQא�(» فساد از بيخ

مىانت و بــرای زنــدگى دورنمــايى بــا آينــده ظــار، موجــب تغييــر در ســبك زنــدگى ای شــود

مى درخشان به و برای اين تصوير انداز آينده منبعث از انتظـار را بـرای خـود كار، چشم كشد

و رفتـاری بـرای زنـدگى ترسيم مى و در ابعـاد مختلـف اعتقـادی، ارزشـى، هنجـاری نمايـد

مى خــويش برنامــه مى ايــن. كنــد ريزی و نگــاه، موجــب شــود تــا ســبك زنــدگى، هدفمنــد

به غايت درای گونه نگر شود؛ و زندگى با چنين سبكى، هم پايه كه و اعتقـادى هـاى معرفتـى

و تقويت مى و پويايى در جامعه تزريـق ايمانى افراد تحكيم بُعد رفتارى، نشاط و هم در شود

. شود مى

و مصداق عينى اين شيوه نگاه و بـه به زندگى، هدف نمود ظاهری تَبَع آن، منددانستن آن

هدفمند دانستن تاريخ، از آثار مهم نگاه اميدوارانه بـه زنـدگى. منددانستن تاريخ است هدف

و از اين جهت بر اساس باور بـه مهـدويت، تـاريخ، دارای معنـا مى و است شـود كـه غايـت

يت، زنـدگى هـدف مشخصـى هدف آن، تعالى انسان است؛ بنابراين، در پرتو انديشه مهـدو

و سبك زندگى با رهيافت پيدا مى و آمـادگى بـرای ظهـور را بـه روی كند هـای اميدوارانـه

. گشايد مردم مى
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 ساز الگوی سبك زندگى زمينه.6-3

: گرچه ظهور بايد با طى فرايندی صورت گيـرد؛ چنانچـه در روايتـى بـدان اشـاره شـده

مى« [PKLO *��،כ�(» شـود برای ظهور زمانى است كه به آن منتهى ،T:YTUQ(،امـا ايـن امـر ،

و زمينه سازی برای ظهور منافات ندارد؛ زيرا الزم اسـت همـواره منتظـران، هرگز با آمادگى

به خود را با ويژگى و حضـور فعّـال) عـج(عنوان ياران امام زمان های مخصوص تربيت كنند

ب بـه وی ملحـق)عج(رای ياری امامدر جامعه داشته باشند تا هر وقت ظهور محقق شد، آنان

و سبك زنـدگى مهـدوی شك، برای پرورش چنين افرادی، زمينهبى. شوند سازی، آمادگى

مى. ضروری است توان بر اين مطلـب شـاهد آورد؛ در روايتـى، جـابر جعفـى از روايات نيز

! هيهـات:فََرج شما كـى خواهـد بـود؟ فرمـود: عرض كردم7به امام محمدباقر«: گويد مى

راو سـه! كـه شـما آزمـايش شـويد پذيرد مگـر اينفََرج ما تحقق نمى! هيهات بار ايـن جملـه

و پـاكى بمانـد: فرمود در روايـت.)PUPPJ:YKKX %����،*_ש(» تا آلودگى برطـرف شـود

و خودسـازی مى7ديگری امام باقر شـما! اى گـروه شـيعه«: فرمايـد بـا تأكيـد بـر تهـذيب

مى همچون سرمه مى اى كه به چشم .)�Aא�(» شويد كشند، خالص

شـدن آلـودگى از مـردم، عـالوه بـر ارتقـای سـطح معـارف، واضح است الزمه برطرف

و پاك و زمينه تربيت اخالقى، تهذيب مى سازی است و تربيـت تواند در خالص سازی، شدن

و در حقيقت، بين زمينه. افراد در ابعاد مختلف، مؤثر باشد و سـبك زنـدگى مهـدوی سـازی

و تربيــت مهــدوی، مالزمــه وجــود دارد؛ يعنــى هرچــه زمينه ســازی بيشــتری صــورت گيــرد

آمادگى برای ظهـور بيشـتر باشـد، بـه همـان ميـزان نيـز جامعـه بـه سـبك زنـدگى مهـدوی 

مى نزديك مى تر و اخالقى مناسب برای ظهـور، برخـوردار و از سطح معرفتى بـا. شـود شود

رو عنايت به وجود چنين مالزمه مىای، از و ايات توان استفاده كرد كه آمادگى برای ظهـور

كه سازی برای ظهور نيز هدف اين است در زمينه. سازی برای آن، امری ضروری است زمينه

با ايجاد آمادگى در مردم از راه ارائه سبك زندگى مهدوی، مردم در ابعاد مختلف معرفتـى

ك و اجتماعى ومانند آن تربيت الزم را پيدا نند تا از اين مسير، راه رسيدن به ظهـورو اخالقى

هـای مختلـف، اخالقـى، شايد توجه به اين نكته بوده كه در روايات بـه ويژگى. شود هموار 

و مى از ايـن ويژگى. منتظران اشاره شده است... عبادی تـوان بـه الگـوی سـبك زنـدگى هـا
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و ساز، ينهزم و يژگىبر محور ر ادامـه، برخـى از ايـند..يافـتدست)عج(امام يارانمنتظران

مى ويژگى :شود ها با هدف نقش آنها در ارائه الگو برای سبك زندگى ذكر

به) الف و تثبت باورهای دينى  خصوص به امامت تقويت

بـه حكـم1.در مباحث امامت با داليل قطعى بر ضرورت وجود امـام تأكيـد شـده اسـت

و معرفت امام دوازدهم ضروری مى و نقل، شناخت ، امامى)عج(باشد؛ زيرا امام مهدی عقل

و هـر كـس كـه اطـاعتش واجـب باشـد، بايـد«است كه و پيروی از او واجب است اطاعت

و ويژگى �،א=��Sא$������(» هايش را بشناسيم تـا بـا شـخص ديگـری اشـتباه نشـود صفات

PUTM] ،JT:YPLL(.و بنابراي و منتظران، الزم است بـا شـناخت ن، بر همه معتقدان به امامت

به)عج(یمعرفت درست از امام مهد و شكل، گيری سبك زندگى مهـدوی كمـك نماينـد

و ديگران را فراهم آورند زمينه و معنوی خود . های سازندگى روحى

در است)عج(نمود ظاهری آن سبك زندگى مبتنى بر پايبندی به امامت امام مهدی كـه

و بر طبق چنين سـبك زنـدگى، از ارتكـاب نتيجه، مردم، امام را ناظر بر اعمال خود مى بينند

مى)عج(كارهای خالف خواست امام . شود جلوگيری

و تحكيم تقوا)ب  تثبيت

، بـه ايـن نتيجـه داننـدىم) عـج(كه منتظـران خـود را منسـوب بـه امـام زمـانيىجاآن از

آن مى را حضرت پيش رسند كه در پيروی از و اخالقـى خـود و الگـوی رفتـاری قدم باشـند

و اجتمـاعى از آثار اين الگوگرفتن، اين است. دهندقرار)عج(امام كه آنان در رفتـار فـردی

و مسـير زنـدگى خـويش را بـر اسـاس آن تنظـيم) عـج(بر طبق خواست امام حركـت كننـد

آن)عج(طرفى، چون خواست اماماز. نمايند و بـر محـور بر طبـق خواسـت خداونـد اسـت

و نـواهى مى و اجتماعى منتظـران نيـز متـأثر از اوامـر و غير از آن نيست، رفتار فردی چرخد

و بر محور رضايت و سعى آنان بر اين خواهد بود كه هيچ حركتى الهى مندی خداوند است

.و همواره بر اين امر مراقبت دائمى خواهند داشـتخالف خواست خداوند از آنان سر نزند 

دال يعه،شينمتكلم.1 .اند اثبات كردهىو نقلىعقليلاصل امامت را با
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و مداومت منتظران بر اين امر موجب مى شود تا پرهيزكـاری در زنـدگى آنـان تثبيـت شـود

از جملـه اوصـاف يـاران امـام7با عنايت به اين مطلب امام صـادق. صورت ملكه درآيد به

مىرا)عج(یمهد و تقوای الهى معرفى .)PUTTJ:YTVV،�$��א$(» كند پرهيزگاری

و ورع اسـت در مصداق عينى اين ويژگى، سبك زندگى مبتنى بر پايبندی بـر تقـوا كـه

و از ارتكاب كارهای بد همچون نتيجه، مردم خداوند را ناظر بر اعمال خود مى دروغ،: بينند

و مانند آن جلوگيری مى و ستم . شود ظلم

و تثبيت ارزش)ج و تربيتى تحكيم  های اخالقى

و باور به ظهور امام مهـدیا جامعـه را نيـز تحـت تـأثير) عـج(عتقاد منتظران به مهدويت

و تعالى ارزش خويش قرار مى و موجب تحكيم و هنجار دهد در هـا و تربيتـى هـای اخالقـى

به«. جامعه خواهد شد و اخالقـى، معناى آماده انتظار يك مصلح جهانى، بـاش كامـل فكـرى

ه و معنوى براى اصالح بـراى. باشـى بسـيار سـازنده اسـت مه جهان است؛ چنين آمادهمادى

و تحقق ــد ــيار نيرومن و بس ــمم و مص ــزرگ ــيار ب ــى بس ــى، مردان ــين انقالب ــه چن ــيدن ب بخش

و ناپذير، فوق شكست و داراى بيـنش عميـق الزم اسـت و بلندنظر، كـامال آمـاده العاده پاك

و برنامه ترين كاربستن عميق خودسازى براى چنين هدفى، مستلزم به و فكـرى هـاى اخالقـى

بنـابراين،.)PKML :YPVT-PVK *#א�C،ש� �כא��(» اجتماعى است؛ اين است معناى انتظار واقعى

و تالش را در بردارد؛ عامل مؤثر بـرای كسـب فضـايل  برداشت صحيح از انتظار كه پويايى

انتظار فرج، باالترين«با عنايت به اين مطلب در روايات،. اخالقى توسط منتظران خواهد بود

[J�E=PKQX،*_ש(» اعمال امت دانسته شده است ،T:YLUU(.،نمود ظـاهری ايـن ويژگـى

و هنجارو تعالى ارزش تحكيم و تربيتى است ها و های اخالقى كه بـه تعـالى سـبك زنـدگى

مى ارزش مى های حاكم بر آن كمك و موجب و فضـايل گـردد فرزنـدان بـا ارزش كند هـا

و ارزش و: هـايى چـون اخالقى بيشتر آشنا شوند در ... ايثـار، گذشـت، سـخاوت، شـجاعت

و .ر شكل بگيردنيز در جامعه منتظِ.زندگى خانوادگى

و خردورزی)د  ارتقای سطح عقالنيت

و خـردورزی، از ديگـر ويژگى روايـات. هـای منتظِـران اسـت برخورداری از عقالنيـت
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اى«: بـاره بــه ابوخالــد فرمــود در اين7امــام ســجاد. بسـياری بــر ايــن مطلــب تأكيـد دارنــد

و منتظــر ظهــ! اباخالــد  ور او هســتند، از مــردم زمــان غيبــِت آن امــام، كــه معتقــد بــه امامــت

آن مردم هر زمانى برترنـد؛ زيـرا خـداى و معرفتـى بـه و فهـم  هـا عطـا فرمـوده تعـالى عقـل

و آنـان را در آن زمـان بـه ماننـد مجاهـدين است كه غيبت نزد آنان به  منزلـه مشـاهده اسـت

 انــد، قــرار داده اســت؛ آنــان كــه بــا شمشــير بــه جهــاد برخاســته9روى رســول خــدا پــيش

و آشـكارندمخلصان و داعيـان بـه ديـن خـداى تعـالى در نهـان و شيعيان راستين ما » حقيقى

)] .)�AP:YKTVא�،

و بادرايـت مصداق عينى اين ويژگى در سبك زندگى منتظران، تربيت انسان هايى فهـيم

و پيش است را كه در برخورد با حوادث و داريـت الزم، آنهـا آمـدهای روزگـار، بـا تـدبير

مىخوبى مدير به .كنند يت

و اجتماعى)ه و بينش سياسى و تقويت بصيرت  تحكيم

و اجتمـاعى الزم بـرای از ديگر ويژگى و بينش سياسـى و بصيرت های منتظِران، آگاهى

و حوادث است و متون دينى مـورد تأكيـد فـراوان اسـت. تحليل رويدادها . اين امر در منابع

م)عج(یمهددر وصف ياران امام7امام صادق دل«: رمايدفى، هـای آنـان، مشـعل گـويى

[F�`�،�PUVK(» نورانى است ،QT:YKVM(؛ يعنى ياران امام زمان)از)عج و منتظـران ايشـان

هـا از اين ويژگى. آورند چنان بصيرتى بر خوردارند كه بصيرت آحاد جامعه را نيز فراهم مى

به مى كه تربيت دينى ای است گونه توان نتيجه گرفت كه جامعه منتظِر، از نظر سبك زندگى

و استعداد پرورش يـاران منتظِـر را در خـودو مهدوی را در جامعه نهادينه مى و ظرفيت كند

م به ا يراز آورد؛ىوجود و بـه تعبيـر روايـات امـر)عج(ظهور امام عصر ينكهبا توجه به غيبـى

بت به تربيت اسالمى، ناگهانى است؛ پس الزم است جامعه دينى همواره آمادگى خود را نس

. های يادشده، حفظ نمايد منتظران با ويژگى

و ظاهری اين ويژگى در سبك زندگى منتظران، تربيـت انسـان و نمود عينى هايى بصـير

مى آگــاه اســت و از افتــادن در دام كــه در مقابــل رويــدادها، راه درســت را انتخــاب كننــد

مى فتنه . مانند گران در امان
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ب.7-3 )عج(ر محور محبت به امام زمانالگوی سبك زندگى

و روايـات و محبت بـه اوليـای الهـى ارزش بسـياری دارد در نظام تربيتى اسالم، دوستى

از. فراوانى بر آن تأكيد كردند تا جايى كـه اسـاس ديـن، محبّـت معرفـى شـده اسـت يكـى

و عشـق بـه او، برانگيخته)عج(های برآمده از شناخت امام زمان ارزش در شدن روح محبـت

ــا ايجــاد. مــردم اســت و ب ــا آن شــكل گيــرد ــابراين، الزم اســت ســبك زنــدگى مطــابق ب  بن

ــر و در جامعــه منتظِ ــدگى مــردم ــه-فضــای مناســب در زن ــرون خان و بي ــه  از-اعــم از خان

و روح محبـت، علقـه، دل و ارتبـاط دوران كودكى به اين امـر توجـه جـّدی شـود  بـاختگى

و سـبك زنـدگى مطـابق بـا) عـج(قلبى با امام عصر و فكـر كـودك تزريـق شـود  در ذهـن

دهى سبك زندگى با معيـار نـامبرده، نهـاد خـانواده نقـش اساسـى در شكل. آن شكل گيرد

در را مشـاهده) عـج(دارد؛ زيرا وقتى فرزندان، عشـق سرشـار والـدين بـه امـام زمـان  كننـد،

و از آنه و عاشـق امـام زمـانا شخصـيتى دوسـتآنان تأثير خواهد داشت خواهـد) عـج(دار

به بنابراين، آشنايى، مأنوس. ساخت و محبت والدين ) عـج(خصوص مادر با امـام عصـر بودن

) عـج(از راه ارتباط عاطفى كه او با كودك دارد؛ در ايجاد محبّت فرزند نسبت به امام زمـان

. مؤثر است

و ظاهری اين ويژگى در سبك زندگ كـه هايى استى منتظران، تربيت انساننمود عينى

و محبت به امام زمان ترين نمودهـای محبّـت بـه مهم. اند را در خود نهادينه كرده)عج(عشق

: توان چنين برشمرد امام زمان در سبك زندگى را مى

ب)عج(احيای ياد امام زمان) الف و امامـت احيـای سـال) در همه حـاالت؛ روز والدت

ج)عج(امام زمان آن) عـج(توجه به ادعيه منسـوب بـه امـام زمـان)؛  حضـرت؛و مناجـات بـا

ه های دستهو توسل)عج(حضور در اماكن منتسب به امام زمان)د تربيـت فرزنـدان) جمعى؛

و و مهدويت؛ هـای مهـدوی تهيه هديه برای فرزندان بـرای فعاليت) بر محور عشق به امامت

ز و القاب امام) آنان؛ ح در نام)عج(زمان التفات به اسامى و تبـّری) گذاری فرزنـدان؛ تـولّى

و دشمنان امـام زمـان ط)عـج(نسبت به دوستان الشـرايط التـزام بـه تقليـد از مجتهـد جامع)؛

.عنوان نواب عام به
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 گيری نتيجه

و پژوهش حاضر با هدف بررسى كاركرد انديشه مهدويت در ارائه سبك زنـدگى اسـالمى

. ارتباط انديشه مهدويت با سبك زندگى انجام گرفت

از ترين يافته مهم :های تحقيق عبارتند

و مـذاهب، نقش مهدويت در ارائه الگوی سبك زندگى مسالمت.1 آميز با پيروان اديان

تكيـه بـر بـاور) الـف: ود؛ تحقق اين الگو از چنـد راه ممكـن اسـتاز راه باور به منجى موع

ب مشترك بين ج) االديانى؛ و مـذاهب؛ تكيـه بـر) ايجاد هويت مشترك بـين پيـروان اديـان

د ارزش و ظـاهری ايـن الگـو،. ايجاد نظام هنجارهـای مشـترك) های مشترك؛ نمـود عينـى

. آميز پيروان اديان با همديگر است زندگى مسالمت

آميز با پيروان مذاهب اسالمى، نقش مهدويت در ارائه الگوی سبك زندگى مسالمت.2

آميز پيـروان مـذاهب از راه باور به مهدويت؛ مصداق ظـاهری ايـن الگـو، زنـدگى مسـالمت

. اسالمى با همديگر است

و انتظار با تكيه بـر.3 نقش مهدويت در ارائه الگوی سبك زندگى شيعيان بر پايه امامت

بـر محـور يقـين بـه) الـف: قاد به مهدويت شيعى؛ تحقق اين الگو از چند راه ممكن استاعت

ب ج) عـج(ارائه بر محور عرضـه اعمـال مـردم بـر امـام) وجود حجت خدا در زمين؛ بـر)؛

د ه) محور زندگى منتظرانه؛ و بر محور آرمان) بر محور اميد؛ سـازی بر محور زمينه) گرايى؛

ز ).عج(محبت به امام زمان بر محور) برای ظهور؛

و نمود عينى همه اين موارد، دميده و ترسـيم چشـم برآيند اندز شدن روح اميـد در مـردم

و ارزش. برای زندگى است و تعـالى باورهـا و عالوه بر آن، بـه رشـد و فضـايل اخالقـى هـا

مى رفتارهای منبعث از دين كمك مى و رنگ مهدوی به زنـدگى به كند  ای كـه گونـه دهـد؛

و محبّت به امام زمان مى)عج(عشق و پيامدهای آن در زندگى نهادينه .شودو آثار
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 كتابنامه

 قرآن كريم*

بن، منظور ابن.1 ان،)ق1414( مكرم محمد س ب ل ر لع چا .دار صادر: بيروت،3،

ه،)1372( توماس برتون، باتامور.2 امع % ج اس ی % س اس ن چمنـوچهر صـبوری كاشـانى: ترجمـه، ش ،4،

.نشر مؤسسه كيهان: تهران

رآن،)1374( سلمانبن هاشم، بحرانى.3 ق ل ر ا ی س ف % ت ان ف ره ب ل .موسسه بعثت:قم، ا

ری،)ق1410( اسماعيلبن محمد، بخاری.4 ا بخ ل یح ا چصح .وزاره االوقاف:مصر،2،

ت،)1384( غالمرضا،لك بهروزی.5 و مهدوی ت اس ی .مؤسسه آينده روشن:قم، س

ت،)1392( جمعى از نويسندگان.6 نده مهدوی %و آی ژوه و فرهنگ اسالمى:قم، پ .پژوهشگاه علوم

.فرهنگ معاصر: تهران، فرهنگ فارسى حييم،)1387( سليمان، حييم.7

محصل.8 ت،)1381( محمدتقى، راشد ا ان نج دی ر ا % د ش چبخ .پژوهشگاه علوم انسانى: تهران،2،

د،)1356( محمد، داراشكوه.9 ا ش ی ان ه اوپ رجم .طهوری: تهران،2چ،ت

%،)1392( سيدرضا، اميری صالحى.10 اع تم ت اج ی ن  مركـز تحقيقـات اسـتراتژيك: تهـران،1چ، ام

.مجمع تشخيص مصلحت نظام

بن، صــدوق.11 بن محمــد ه،)1359( بابويــه علــى ــ نعم ل ام ا ــ و تم ــدین ل ل ا ا ــ دارالكتــب: تهــران، کم

.االسالميه

.نشر كتابچى: تهران،6چ، االمالى،)1376( ــــــــــــــــــــ.12

بن، صفار.13 ل،)ق1404( حسن محمد ائل آ ـ ض % ف ـ ت ف ا رج لد را ائ ص ـد ب مكتبـه: قـم،2چ،9محم

.;اّهللاٰ مرعشى آيت

بن، طوسى.14 ه،)ق1411( الحسن محمد ب ی لغ .اإلسالمية المعارف دار:قم، ا

نجش آن،)1391( محمد، كاويانى.15 ـ ر س زا ـ و اب % الم ـ % اس ب� زندگ و: قـم، س پژوهشـگاه حـوزه

.دانشگاه
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%،)1394(ـــــــــــــــــــــــــ.16 الم % اس ب� زندگ ه س ام ن رس و دانشگاه:قم، د .پژوهشگاه حوزه

بن، كلينى.17 %،)1367( يعقوب محمد اف I ل .دار الكتب االسالميه: تهران،3چ، ا

م،)ق1428(على، كورانى.18 لمهدی معج ام ا الم ت ا دی ا الح .مسجد جمكران:قم،2چ،7ا

ر،)ق1403( محمدباقر، مجلسى.19 النوا را ا .مؤسسه الوفاء: بيروت،2چ، حيى العابدیي: تحقيق، بح

ه،)1387( عليرضا، محرابى.20 ف ل ؤ و م % ان ب ین م ی ب و ت % رس ر % ب ـ ام مل سج ای ان پژوهشـكده: تهـران، ه

.تحقيقات استراتژيك

ر،)1395( مرتضى، مطهری.21 ا ه آث .صدرا: تهران،6چ، مجموع

.اميركبير: تهران،7چ،فرهنگ فارسى،)1364( محمد، معين.22

ه حجO،)1372( محمدبنمحمد، مفيد.23 رف % مع د ف ا رش ال د ا ا ب لع % ا ه عل لل .دارالمفيد:قم، ا

ص،)ق1413(ـــــــــــــــــــــــــ.24 ا ص ت الخ .گنگره جهانى شيخ مفيد:قم، ا

.نسل جوان:قم،5چ،7حكومت جهانى مهدی،)1386( ناصر، مكارم شيرازی.25

رم،)ق1428( محمدتقى، موسوی اصفهانى.26 ا I لم ل ا ا ی I .7موسسه االمام المهدی:مق،5چ،م

بن، نعمانى.27 ة،)ق1422( ابراهيم محمد ب ی لغ .انوارالهدی:قم، فارس حسون كريم:تحقيق، ا

ژوهشدوفصــلنامه،»انســجام اجتمــاعى از منظــر قــرآن كــريم«،)1390( عبــداّهللاٰ، نظــری.28 ای پ ــ ه
ان ی ه م ت م رش ری رآن ک .5ش،2س، ای ق

%فصلنامه» بررسى عوامل مؤثر بر سرمايه اجتماعى«،)1392( زهرا، اللهى نعمت.29 ام ـ ظ ت ن ری ـدی ، م

.50ش،13س


