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  مقدمه

و مكاتب نيز ها  مختلف از ملل گوناگون، فرهنگدر عصر ارتباطات و عرضه محصوالت 
هاي جمعي، سعي در ارائه و نفوذ در شيوه زنـدگي انسـانها نمـوده و     گيري از رسانه با بهره

در ايـن بـين،   . كننـد  مدل زندگي بر مبناي ارزشهاي خود را به جامعه جهاني عرضـه مـي  
ر زماني فرصت انتخاب را فراغت بال به وجود آمده به واسطه توسعه تكنولوژي، بيش از ه
كاركردها و تأثير فراوانـي  . براي گزينش و تجربه انواع سبكهاي زندگي افزايش داده است

كه هر يك از سبكها در فرهنگ و زندگي آدمي خواهد داشـت اوالً لـزوم مطالعـه دربـاره     
 تنهـا  سبك زندگي به صورت عام و سبك زندگي اسالمي به صورت خـاص و ثانيـاً ارائـه   

در عصر غيبت بر مبناي انديشه و فرهنگ غني مهـدويت را كـه از    صحيح زندگي ردرويك
شود به عنوان الگوي برتر و مصداق كامل سـبك   تعبير مي» سبك زندگي منتظرانه«آن به 

  . زندگي اسالمي در عصر غيبت امام عصر دو چندان نموده است
ت سبك زنـدگي منتظرانـه   رسالت اين نوشتار پاسخ گويي به سؤالهايي نظير اينكه كيفي

 يسبك زندگ است؟ يمنتظر چه كس ست؟يمنتظرانه چ يسبك زندگ فيتعرچگونه است؟ 
منتظرانـه در   يسـبك زنـدگ   ريتـأث  استوار اسـت؟  ييفرضها شيو پ يمنتظرانه بر چه مبان

  . باشد مي و پرسش هايي نظير آن ست؟يچ يو اجتماع يفرد يزندگ

  اين نوشتارضرورت انجام 

با توجه به اينكه انسان هويت خويش را به خاطر حركت در خـالف جهـت آفـرينش در    
بحرانهاي عصر غيبت و نفوذ سبكهاي زندگي غير مهدوي و بعضاً ضد مهـدوي از دسـت   

ارائـه   الگويي مناسب براي زمينه سـازي مردمـي ظهـور    الزم استداده و از سويي ديگر  
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بنابراين به خاطر عدم وجود اثر علمـي قابـل    .ضرورت اين طرح اجتناب ناپذير است شود؛
توجهي در اين موضوع، اصل چنين پژوهشي گامي موثر در تـدوين آثـار مهـدوي توسـط     

  .انديشمندان و فرهيختگان در اين موضوع بسيار مهم و كاربردي است

  و فوايد اين نوشتارف اهدا

  : آنچه كه در اين تأليف به دنبال آن هستيم عبارتند از
 ؛با سبك زندگي منتظرانه 4شنايي دوستداران حضرت مهديآ -

 ؛نشان دادن كاركردهاي فوق العاده سبك زندگي منتظرانه در بعد فردي و اجتماعي -

 ؛بسترسازي براي كاربردي كردن معارف مهدوي در جامعه -

 ؛تربيت انسانهايي با طراز منتظر واقعي براي زمينه سازي ظهور -

 ؛دي براي منتظران ظهور در صحنه زندگي فردي و اجتماعيداشتن الگويي كاربر -

 ؛برخورد علمي و عملي با هجمه فرهنگي غرب -

 ؛احساس شادابي و رشد در زندگي -

  ؛اصالح روابط اجتماعي -
 .و موارد ديگر -

ـ    كار بنده بوده همه كساني كه در اين تأليف كمكدانم از  در پايان الزم مي ژه انـد بـه وي
محتـرم پـژوهش مركـز تخصصـي مهـدويت قـم،        هدي يوسفيان معاونم االسالم تحج

  .علي صدوقي و مديريت محترم انتشارات مركز تشكر كنماالسالم  حجت
  

  1395تابستان -  ييحسن مال

hmollaie@chmail.ir 



 

 

  منتظرانه يمنزلت سبك زندگ
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گوناگون است و براي تحريك انسان به  اتموتور حركت انسان به سوي موضوعانگيزه، 
امـا بايـد   . سوي مقصدي بايد با شناخت دادن وي به جايگاه آن، انگيزه او را بـر انگيخـت  

به خاطر تفاوت شاكله اي و معرفتي آنهـا متفـاوت   ها  انگيزشي انسانهاي  بدانيم كه زمينه
بندي مردم در عبادت با توجه به نيـت و قصدشـان از   حديث معروفي درباره تقسيم  .است

  . معصومين صادر شده است كه در فصل بندي اين بخش از كتاب بي تأثير نبوده است
  : فرمايد مي 7امام صادق
م عبـدوا اللَّـه   قَوم عبدوا اللَّه عزَّ و جلَّ خَوفاً فَتلْك عبادةُ الْعبِيد و قَو ؛إِنَّ الْعباد ثَلَاثَةٌ  

   ـاً لَـهبـلَّ حج زَّ وع وا اللَّهدبع مقَو و رَاءةُ الْأُجادبع لْكابِ فَتالثَّو الَى طَلَبتَع و كارتَب 
گروهى كـه  . 1: اند كنندگان سه دسته عبادت 1؛فَتلْك عبادةُ الْأَحرَارِ و هي أَفْضَلُ الْعبادةِ

مردمى كـه  . 2؛ستا كنند و اين عبادت بردگان مي عز و جل را از ترس عبادتخداى 
 .3 ؛سـت مزدبگيران اعبادت كنند و اين عبادت   طمع ثواببه خداى تبارك و تعالى را 

اى كه خداى عز و جل را براى دوستيش عبادت كنند و اين عبـادت آزادگـان و    دسته
  .ستا بهترين عبادت

انتظـار فـرج  را عبـادت شـمرده و      6يم وقتي رسـول خـدا  گوي مي حال با اين مقدمه
انگيزه سـازي بـراي مقيـد شـدن بـه سـبك زنـدگي         2؛» أَفْضَلُ الْعبادةِ انْتظَار الْفَرَج«: فرمود

تـوان نـام    هاي سه گانه  مي منتظرانه را با طرح منزلت اين شيوه از زندگي در قالب انگيزه
  : برد

                                                 
 .84، ص 2 ج الكافي،. 1

 .287، ص 1 ، جكمال الدين و تمام النعمة. 2
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بـا اسـتفاده از تحريـك     منتظرانـه  يسبك زندگ لتيضففصل اول اين بخش با عنوان  
  .انگيزه عنصر محبت است

با بهره گيري از تحريك انگيزه  منتظرانه يسبك زندگفصل دوم آن با عنوان ضرورت  
  .خوف و ترس

 تحريك عنصر طمع و حس تاجرمĤبانه، به منظور كاركردها و آثار سبك زندگي منتظرانه
  .نيز در بخش سوم كتاب آمده است
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  . فصل اول

  فضيلت سبك زندگي منتظرانه

سخن بگوييم  4اگر بخواهيم در منزلت شيوه زندگي با محوريت انتظار حضرت موعود
» انتظار«كافي است مروري به انبوه آيات قرآن كريم و احاديث پيشوايان معصوم در حوزه 

ـ     زد معصـومين  نماييم تا برتري زندگي منتظرانه را نسبت به سـاير روشـهاي زنـدگي در ن
  .بيابيم

  زندگي انبيا و اولياي الهي به رنگ انتظار. اولگفتار 

در حقيقت شوق بـه حاكميـت حقيقـت و عـدالت در      4شوق به ظهور حضرت مهدي
جالـب  . زندگي بشر است و اين امر جز با استقرار دين خدا در جهان محقـق نخواهـد شـد   
  : اينجاست كه به گزارش قرآن كريم بعثت انبيا نيز جز با همين هدف نبوده است كه

Gدىبِالْه ولَهسلَ رسالَّذي أَر وظْ  هيقِّ لدينِ الْح شْـرِكُون     والْم كَـرِه لَـو و ينِ كُلِّـهلَى الـدع هِرَهF ؛
اوست كسى كه فرستاده خود را با هدايت و آيين درست روانه كرد، تا آن را بر هر چه دين 

   1.» داست فائق گرداند، هر چند مشركان را ناخوش آي
بـراي ظهـور و   كه آن را جهاد و تـالش   -اگر به آنچه در تببين حقيقت انتظار گفته شد

يابيم كه زندگي پيـامبران و بـه تبـع ايشـان      دقت كنيم در مي -حاكميت حق معنا كرديم
اولياي الهي نيز زندگي منتظرانه بوده و روح انتظار بر تمام حيات مباركشان سـايه افكنـده   

اي  سيري در احوال ائمه بزرگوار ما نيز به خوبي گوياي همين مطلب است به گونـه . است
كه بر مبناي انديشه مقام معظم رهبـري تـدوين يافتـه همـين      ساله 250انسان  كه كتاب

                                                 
 .9/  صف. 1
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عالوه بر آن به صـورت خـاص نيـز در سـيره ائمـه      . كشد زندگي جهادي را به تصوير مي
تـوان نظـاره    بزرگوار شواهد فراواني وجود دارد كه زندگي به انتظار دولت مهـدوي را مـي  

  .نمود
پرسد كه آيا قائم آل محمد متولـد   مي 7به عنوان نمونه خالد بن صفار از امام صادق 

نـه، و اگـر او را   1؛ لَا و لَو أَدركْتُه لَخَدمتُه أَيام حيـاتي «: فرمايد شده است؟ ايشان در جواب مي
از و همين امر در بيـان فضـيلت ايـن نـوع     » درك كنم تمام عمرم، خدمتش خواهم نمود

ايشان همان امام دلداده موعودي است كه شخصي بـه  . سبك زندگي براي ما كافي است
 مـوالى  به محضر تغلب بن ابان و بصير ابو عمرو، بن مفضل با گويد مي صيرفى نام سدير

كسي  همچون و نشسته خاك روى ديديم كه ايشان شديم و شرفياب 7صادق امام خود
 رسيده هايش گونه آثار حزن و گريه به كند، گريه مي سوخته جگر مرده است، كه فرزندش

  : فرمايد مي است و اشك از پر چشمانش و دگرگون اش رخساره و
 غَيبتُك سيدي فُؤَادي راحةَ منِّي ابتَزَّت و مهادي علَي ضَيقَت و رقَادي نَفَت غَيبتُك سيدي«

لَتصابِي أَوصا معِبِفَجئ دالْأَب و فَقْد داحالْو دعب داحي الْوفْني عمالْج و ددا الْعفَم سةٍ أُحعمتَرْقَى بِد 
 غَوابِرِ عنْ بِعيني مثِّلَ إِلَّا الْبلَايا سوالف و الرَّزايا دوارِجِ عنْ صدرِي منْ يفْتُرُ أَنينٍ و عيني منْ

 ؛ بِسخَطك معجونَةٍ نَوازِلَ و بِغَضَبِك مخْلُوطَةٍ نَوائب و أَنْكَرِها و أَشَدها بواقي و أَفْضَعها و أَعظَمها
 آسايش و ساخته تنگ من بر را بسترم و ربوده ديدگانم از خواب تو غيبت! من آقاى اى

 پيوند ابدى فجايع به مرا اندوه تو غيبت! من آقاى اى. است نموده سلب من از را قلبم
 احساس ديگر من است، كرده نابود را شمار و جمع ديگرى از پس يكى فقدان و داده،
 بالياى و مصائب از كه را اى ناله و است روان گريبانم بر ديدگانم از كه را اشكى كنم نمى

 همه از و است مجسم ديدگانم برابر در كه را آنچه جز كشد، مى سر ام سينه از گذشته
 در تو غضب با كه ناماليماتى است، ناآشناتر و تر سخت و جانگدازتر و بزرگتر گرفتاريها

  .است شده عجين تو خشم با كه مصائبى و آميخته
 سـرمان  از عقـل  وله شدت از ديديم حالى چنين در را 7صادق امام چون: گويد سدير

 و گرديـد  چـاك  چـاك  قلوبمـان  جـزع  شـدت  از و وحشتناك رخداد آن واسطه به و پريد

                                                 
 .245، ص نعمانيالغيبة . 1
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 وى بـر  كـه  اسـت  روزگار مصائب از مصيبتى يا و كوبنده مكروهى نشانه آن كه پنداشتيم
 اى حادثـه  چه از! مباد گريان چشمانت! خاليق بهترين فرزند اى: گفتيم و. است شده نازل

 بـر  را مـاتم  اين كه است حالتى كدام و است؟ ريزان ديدگانتان از سرشك و روان اشكتان
 درونـش  آن اثـر  بـر  كـه  كشيد عميقى نفس 7صادق امام: است؟ گويد كرده واجب شما

 و نگريستم مى جفر كتاب در امروز صبح !شما بر واى: فرمود و شد افزون هراسش و برآمد
 يكون ما و كان ما علم و عظيمه مصائب و باليا و منايا علم بر مشتمل كه است كتابى آن
د  بـه  را آن تعالى خداى كه كتابى همان است، قيامت روز تا ه  و 6محمـ او  از پـس  ائمـ

 تـأخير  و غيبـتش  و مـا  قـائم  مـيالد  نگريستم، مى آن از فصولى در و است داده اختصاص
 بـه  آنهـا  قلـوب  در شـكوك  پيدايش و زمان آن در مؤمنان بلواى و عمرش طول و كردن
 كـه  گردنهايشان از اسالم رشته بركندن و دينشان از آنها شدن مرتد و غيبت طول واسطه
 واليـت  آن از مقصـود  كـه  »عنُقه في طائرَه أَلْزَمناه إِنسانٍ كُلَّ و«: است فرموده تعالى خداى
 مسـتولى  مـن  بـر  انـدوه  و گرفت فرا مرا رقّتى نگريستم فصول  آن در آنكه از پس و است
  1.»شد

   و زندگي بر محور انتظار 4يمهد امام. ومدگفتار 

چنـين   4بزرگترين فضيلت سبك زندگي منتظرانه آن است كـه خـود مهـدي منتظـر    
كند، زيرا ما  رويكردي را در زندگي برگزيده و بيش از هزار سال با چنين سبكي زندگي مي

 -هـاي اوسـت   كه مرجعي براي آگاهي بـه خواسـته   -در ادعيه و زيارات حضرت بقيت اهللا
و از سويي منتظر ظهور خودشان، معرفي  2)الْجحجاحِ الْمجاهـد (ز از طرفي مجاهدايشان را ني

به عنوان نمونه در ضمن دعايي كه توسط نايب چهارم امام عصر به ما رسـيده و  . كنيم مي
شود،  آغاز مي» ... نَفْسك عرِّفْني اللَّهم«: سفارش شده كه در عصر غيبت بخوانيم و با عبارت

 غايـب  مردمان از تو اذن با و...3؛ينْتَظر أَمرَك و برِيتك عنْ غَاب فَبِإِذْنك...«: گوييم ميچنين 
همچنين در بخشي از دعاي منسوب . »برد مىامر تو براي ظهور به سر  انتظار در و گرديد

                                                 
 .31-33 ص ،2 ترجمه پهلوان، ج ،النعمة تمام و الدين كمال.  1

 .409، ص 1 ، جمصباح المتهجد و سالح المتعبد. 2
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 متَعاصـبونَ  الْحقِّ نَصرِ علَي إِنَّا و غَاضبونَ لغَضَبِك إِنَّا«: به امام زمان در حال قنوت آمده است
إِلَي و ودرو رِكشْتَاقُونَ أَمم ازِ وإِنْجل كدعونَ وبرْتَقم لُولِ وحل كيدعو كائدونَ بِأَعقِّعتَوم  ـماللَّه 

  خشـم  تـو  خشـم  بـه خـاطر   مـا  كه درستىه ب 1؛...خُرُوجه سهلْ و طُرُقَاته افْتَح و بِذَلك فَأَذِّنْ
 بـراى  منتظر و مشتاقيم تو فرمان رسيدن براي و ورزيم مي  تعصب حق يارى بر و كنيم مي

 ايـن  بـه  پس خداوندا. ت هستيمدشمنانت بر عذاب رسيدن در انتظار فرا و تو وعده برآوردن
بنـابراين   ؛»...نمـا  آسانمسير خروج و قيامش را  وبگشاي  را آن راههاى و بده اذن وعده

اگر بخواهيم از جنبه الگويي نيز به اين امر بنگريم و به انسان كاملي كه جانشـين خـدا و   
بخش در عصر غيبت،  هادي انسانها در زمين است تأسي بجوييم، زندگي مطلوب و سعادت

بديهي است كه مـزين   .زندگي بر محور انتظار يا همان سبك زندگي منتظرانه خواهد بود
و چشمان نـاظر پروردگـار   » ن اهللا الناظرةيع«يوه زيستن، امام عصر را كه شدن به اين ش

عالم در ميان مردمان است راضي و خشنود خواهد كرد و دعاي خير او را نصـيب كسـاني   
اند خواهند فرمود؛ كما اينكه  كه زندگي منتظرانه را به عنوان سبك زندگي خويش برگزيده

  : يد آمده استدر نامه مشهور امام زمان به شيخ مف
ما مؤمنان شايسته كردار را با نيايش و دعايي كه از فرمانرواي آسمانها و زمين پوشـيده  

بنابراين قلبهاي دوستان ما به دعاي مـا بـه درگـاه     كنيم؛ ه داري ميگماند حفاظت و ن نمي
  2.الهي آرامش و اطمينان يابد و به كفايت آن آسوده خاطر باشد

                                                 
  .67، صمهج الدعوات و منهج العبادات. 1
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  . فصل دوم

  زندگي منتظرانهضرورت سبك 

توان از ضرورت زندگي بـه ايـن سـبك     پس از بيان فضيلت سبك زندگي منتظران، مي
به راستي چه نيـازي بـه زيسـت منتظرانـه اسـت و فقـدان آن موجـب چـه         . سخن گفت

بديهي است كه پاسخ به اين سؤال، زمينه مناسبي براي ورود به هايي خواهد شد؟  خسارت
پاسخ بـه ايـن پرسـش را از چنـد     . مسائل آن خواهد بودموضوع سبك زندگي منتظران و 

  : توان مورد دقت قرار داد منظر مي

  سرنوشت سازي سعادتمندانه. گفتار اول

شايد بتوان مهمترين اثر در مسير درك اهميت سبك زندگي منتظرانه را حصول عاقبتي 
 اصل اين مطلب قبال در بحث ضرورت توجـه بـه سـبك   (خوش و سرنوشتي نيك دانست

  ).انتخابي در زندگي توضيح داده شد

  : آمده است 7در سخني از امام صادق
      ـكأُولَئ ـورِهـي ظُهف ـينَ لَـهيعطالْم و هتبي غَيف ورِهظُهرِينَ لنْتَظنَا الْممةِ قَائيعشى لطُوب

بختي از آن شـيعيان   ؛ سعادت و نيك ونأَولياء اللَّه الَّذينَ ال خَوف علَيهِم و ال هم يحزَنُ
برش هسـتند؛   قائم ماست؛ آنان كه در غيبتش، منتظر ظهورش و در ظهورش، فرمان

   1.ايشان همان اولياي الهي هستند كه نه ترسي دارند و نه اندوهگين هستند

چرا كه در ادبيات پيشوايان  ،شك علت اين امر را بايد در جايگاه انتظار جستجو نمود بي
دين، انتظار امام غايب، در كنار عواملي نظير توحيد و واليت معصومين، سببي براي قبول 
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گويـد امـام بـه مـن      مـي  7كما اين كه يكي از ياران امام صادق ؛آيد اعمال به شمار مي
 لَـا  أَنْ شَـهادةُ : فَقَالَ؛ بلَي: فَقُلْت ؟بِه إِلَّا عملًا الْعباد منَ جلَّ و عزَّ اللَّه يقْبلُ لَا بِما أُخْبِرُكُم الَأَ: فرمود

إِلَّا إِلَه اللَّه داً أَنَّ ومحم هدبع و ولُهسر و ا الْإِقْرَاررَ بِمأَم اللَّه ـةُ  ولَايلَنَـا  الْو ةُ  وـرَاءـنْ  الْبنَا  مائـدأَع، 
آيـا بـه شـما     1؛للْقَـائمِ  الانْتظَار و الطُّمأْنينَةُ و الاجتهاد و الْورع و لَهم التَّسليم و خَاصةً الْأَئمةَ يعني

بلي؛ : كند؟عرض كردم خبر ندهم به آنچه كه خداوند عمل بندگانش را بدون آن قبول نمي
شهادت به يگانگي خدا و رسالت حضرت محمد و اقرار به اوامر الهي و : پس ايشان فرمود

واليت ما و برائت از دشمنان ما ائمه و تسليم ايشان بـودن و تقـوا و تـالش و طمأنينـه و     
  . انتظار حضرت قائم

اي مطلوب در عصر غيبت امـام    ، به عنوان شيوه»انتظار موعود«به همين جهت نه تنها 
كه به عنوان تنها سبك زندگي توسط معصومين قلمـداد و تخطـي از   زمان معرفي شده، بل
  : كند كه ايشان فرمود روايت مي 7عبدالعظيم حسني از امام جواد. آن ممنوع شده است

قائم مـا   2؛ظُهورِه في يطَاع و غَيبته في ينْتَظَرَ أَنْ يجِب الَّذي الْمهدي هو منَّا الْقَائم إِنَّ  
  .همان مهدي است كه انتظار در غيبتش و اطاعت در ظهورش واجب است

من مـات و  «توان از نگاهي ديگر و با درنگ در حديث معروف  اهميت اين مطلب را مي 
به دست آورد، زيرا در اين سخن نوراني، عاقبت كسي 3»لم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية

در طـول زنـدگي و تمـام    واجب االطاعـة  و او را پيشوا و  كه معرفت امام زمانش را نيافته
هايش نداند، خروج از دنيا با حالت غير مسلمان معرفي كرده است و معلوم است كه  عرصه

ميرد كه به صورتي غير اسالمي زندگي  از طرفي كسي به مرگ جاهلي و غير اسالمي مي
فق، تنها به وسيله امام معصـوم  كرده باشد و از طرف ديگر دين به عنوان برنامه زندگي مو

حتي در رفتارهاي ظاهري  4بنابراين خروج از محور رضايت امام عصر. آيد به دست مي
زندگي به نوعي خروج از زندگي اسالمي محسوب شده كه نتيجه آن همان مردن به گونه 
جاهلي، يعني عصر قبل از اسالم خواهد بود و اين، يعني هالكـت حقيقـي انسـان؛ لـذا از     

كنيم  مي همين رو در سالم به حضرت حجت اينگونه او را تنها راه نجات و سعادت خطاب
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  1.»هلك رهيمن سلك غ ياهللا الذ ليسب اي كيالسالم عل«: گوييم و مي

  در زندگياميدافزايي . ومدگفتار 

اي بهتر در رسـيدن بـه    يأس و نااميدي بزرگترين بال در مسير رستگاري و اميد به آينده
بشر همواره در صدد يافتن منبعي . هاي موفقيت در زندگي است آرزوها، از بايسته اهداف و

اميدزا بوده تا در پرتو انرژي آن بتواند موانع موجود در زندگي را تا رسيدن بـه هـدفهايش   
نگري در شخصيت افراد سخنان  دانشمندان علم روانشناسي نيز درباره اهميت آينده. بردارد

داشتن هدفهاي دراز مـدت كـانون وجـود آدمـي را     «،2د؛ از نظر آلپورتان قابل درنگي گفته
دهد و بشر را از حيوان، سالمند را از كودك و در بسـياري از مـوارد شخصـيت     تشكيل مي

وي بر ايـن بـاور اسـت كـه افـرادي كـه از        3.»سازد سالم را از شخصيت بيمار متمايز مي
 رهنمـون  و خويشـند  رؤياهـاي  و اميدها و هدفها پي در فعاالنه، سالمت روان برخوردارند

. پذيرد نمي پايان گاه هيچ هدف، تعقيب .است تعهد حسن و ايثار و معناجويي شان، زندگي
 آينـده  بـه  سـالم  افـراد . آفريـد  نويني انگيزه درنگ بي بايد گذاشت، كنار بايد را هدفي اگر
  4.كنند مي زندگي آينده در و انديشند مي
 آينـده  بـه  دارنـد؛  هـم  ديگـري  ويژگيهاي سالم، شخصيتهاي: نيز معتقد است 5فرانكل 
. دارنـد  نيـاز  هدفهايي چنين به واقع در. كنند مي توجه آتي وظايف و هدفها به و نگرند مي
 بـه  اعتقـاد  بدون... كند زندگي تواند مي آينده به نگرش با تنها كه است انسان ويژگي اين

 فنـا  بـه  محكـوم  سـرعت  بـه  جسـم  و روح و رود مي ميان از زندگي معنوي محمل آينده،
 زنـدگي  وگرنـه  كوشـيد،  آتـي  هدفي راه در داشت؛ دليلي زندگي ادامه براي بايد. گردد مي

  6.دهد مي دست از را خود معناي

                                                 
  . 587 ص ،)المشهدي البن( الكبير المزار. 1

2 . Allport 

 .16 ص ،كمال روانشناسي .3

  .20 ص همان، .4
5 . Frankle 
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اي در زندگي بـود   اگر اميد چنين نقش تأثيرگذاري در زندگي ما دارد بايد به دنبال شيوه
ه روشن و بهتـري باشـد و سـبك زنـدگي منتظرانـه واجـد چنـين        كه توأم با اميد به آيند

زيرا ويژگي اين شيوه زندگي كه با اعتقاد قلبي به قطعـي بـودن وعـده     ؛خصوصيتي است
 نَمـنَّ  أَنْ نُريد وGالهي و اراده پروردگار مبني بر تشكيل حكومت حق مهدوي در جهان كه 

شكل گرفته آن است كه   F،1الْوارِثين نَجعلَهم و أَئمةً نَجعلَهم و الْأَرضِ في استُضْعفُوا الَّذينَ علَى
شود و همين امر پشتوانه محكمي براي  نيروي اميد در كالبد فرد و جامعه منتظر دميده مي

  . فعاليتها است
  : فرمايد باره مي اي در سخني روشنگر در اين حضرت آيت اهللا العظمي خامنه

عظيمى است كه ملتهـا    مهدى و موضوع ظهور و فَرَج و انتظار، گنجينه  اعتقاد به قضيه
! اى را در يك درياى توفانى فرض كنيد شما كشتى. هاى فراوانى ببرند توانند از آن بهره مى

اگر كسانى كه در اين كشتى هستند، عقيده داشته باشند كه اطرافشان تـا هـزار فرسـنگ،    
كنند؟  ن و وسايل حركت اندكى داشته باشند، چه كار مىهيچ ساحلى وجود ندارد و آب و نا

ها براى آنكه حركت كنند و كشتى را پـيش ببرنـد، تالشـى     شود كه اين آيا هيچ تصور مى
وقتى انسان مرگش حتمى اسـت،  . بكنند؟ نه؛ چون به نظر خودشان، مرگشان حتمى است

يكـى از كارهـايى كـه     .ديگر چه حركت و تالشى بايد بكند؟ اميـد و افقـى وجـود نـدارد    
ى كوچـك، هـركس بـه كـار خـودش       توانند انجام دهند اين است كه در اين مجموعه مى

آن كسى كه اهل آرام مردن است، بخوابد تا بميرد و آنكـه اهـل تجـاوز بـه     . سرگرم شود
طور ديگـر هـم   . ديگران است، حق ديگران را بگيرد تا آنكه چند ساعتى بيشتر زنده بماند

كسانى كه در همين كشتى هستند، يقين داشته باشند و بدانند كه در نزديكى اين است كه 
اينكه آن ساحل دور و يا نزديك است و چقدر كار دارند تا بـه آن  . شان ساحلى وجود دارد

اين افـراد چـه   . هاست، وجود دارد برسند، معلوم نيست؛ اما قطعاً ساحلى كه در دسترس آن
خود را به آن ساحل برسانند و اگر يـك سـاعت هـم بـه      كنند كه كنند؟ تالش مى كار مى

دار،  ها وقت داده شود، از آن يك ساعت براى حركت و تالش صـحيح و جهـت جهـت    آن
استفاده خواهند برد و فكرشان را روى هم خواهند ريخت و تالششان را يكى خواهند كرد 

                                                 
 .5/ قصص. 1
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  1.ارداميد، چنين نقشى د. تا شايد بتوانند خود را به آن ساحل برسانند

 و مقاوم سازي در برابر فرهنگ مادي غرب هويت سازي. سومگفتار 

توان مورد بررسي  اهميت التزام به سبك زندگي منتظرانه را از منظر هويت آدمي نيز مي
آنچه كه موجب شناسايي «: واژه هويت را چنين تعريف كرده است ،فرهنگ معين. قرار داد

موضوع هويت كـه در  2.»يك فرد از ديگري باشديعني آنچه كه باعث تمايز . شخص باشد
، چه از لحاظ فردي و »ما چه كسي هستيم«و » من كيستم«واقع پاسخي است به پرسش 

اجتماعي و چه از منظر مكتبي و نظاير آن از اهميت فراوانـي برخـوردار اسـت و در حـوزه     
مطالعـاتي كـه   طلبد؛ اما  علوم مختلف مورد توجه واقع شده است و پژوهش مستقلي را مي

دهد كه غرب بـراي وارد كـردن تفكـر و     بر مقوله تهاجم فرهنگي صورت گرفته نشان مي
ها و محصوالت علمي و فرهنگي آكادميك خويش،  گيري از رسانه فرهنگ خويش با بهره

كند كه يكي از اين روشهاي حيله گرانه، هويت سـازي و   هاي مختلفي استفاده مي از شيوه
هاي بيروني بر اساس مباني خـويش   ي دروني از طريق تغيير دادن جلوهتغيير دادن باورها

مبناي چنين رويكردي نيز اصل تربيتي تأثير متقابل ظـاهر و بـاطن اسـت و وقتـي      .است
غربيها حمله مستقيم بر عقايد و باورهاي ما از طريق باطن را ناكارآمد بدانند از راهي غيـر  

كنند و آن تغيير ظواهر با متد و معيارهاي فرهنـگ   يمستقيم براي تغيير نگرشها استفاده م
مادي غرب بوده و روشن است كه اين روش به خاطر غير مستقيم بودنش از يك طرف و 
جهالت و سستي مسلمانان در پايبندي به ظواهر فرهنگ اسالمي از طرفي ديگر كه همانا 

شـود، از تأثيرگـذاري    توجيه مي» مهم پاكي درون و دل است نه ظاهر«با شعارهايي نظير 
 نـوعي  دچار كه كنيم مي زندگي اي جامعه و دوره در ما «متأسفانه. بيشتري برخوردار است

 ديگـر،  سوي از و غرب تمدن تأثير تحت يكسو از ماها. هستيم فرهنگي التقاط و آشفتگي
 داريم نگاهي سوم سوي از. هستيم انقالب از قبل در خودمان اجتماعي زندگي تأثير تحت

 مؤثّر ما فرهنگي فضاي در هم ديگري عوامل. هستيم ديني منابع از متأثّر و ديني منابع به

                                                 
  .1374/ 10/ 17بيانات در جمع اقشار مختلف مردم در روز ميالد پربركت حضرت ولى عصر . 1
 .5228، ص 4،ج فرهنگ معين. 2



  منتظرانه يمنزلت سبك زندگ .بخش اول

 

21 

 گفـت  شود مي حقيقت در. مواجهيم فرهنگي ملقمه يك با كه گفت توان مي خالصه. است
 عوامـل  از اسـت  تركيبـي  بلكـه . باشد داشته خاصي سبك كه هستيم زندگي يك فاقد ما

 اول شـرط  كه حالي در. است كرده ايجاد ما زندگي در را ناهمگون فضاي يك كه مختلف
 و فـردي  زنـدگي  دهنـده   تشـكيل  عناصـر  و اجزاء كه است اين زندگي، سبك داشتن در

 مـا  كـه  اسـت  اين دهنده نشان نيست، همساز كه همين. باشند همساز هم با ما، اجتماعي
 خالص را دينتان كه شده خواسته ما از زيادي آيات در ....نداريم زندگي براي خاصي سبك
 از را تـان   اعتقـادي هـاي   گـزاره  كـه  نيست معنا اين به تنها كنيد، خالص را دينتان. كنيد

 يعنـي  ديـن،  در اخـالص . هسـت  هم زندگي روش و راه معناي به دين. كنيد پاك شرك
 فضـاي  از مـان  انديشـه  و اعتقـاد  با مرتبط غير الهي، غير ديني، غير عناصر بيرون ريختن

 ديـن  تخلـيص  لزوم پس. است خاص زندگي سبك يك ايجاد معناي به اين،. مان زندگي
 اسـالمي  تيهو حفظساخت و  يبرا نيبنابرا 1؛»كشاند مي زندگي سبك بحث به را ما هم
چشـم   وگرنه برگزينيم كه بر پايه باورهاي اصيل اسالمي است يزندگ سبكي در ديبا خود

غربيها، معتقد شدن به نگرش غيرمنطقي غرب و كنار انداز آينده زندگي به سبك و روش 
  .گذاشتن آيين ناب اسالم است

كـه   -هاي ديني به اهميت و ضرورت مقوله انتظار با اين توضيح و نيز توجه جدي آموزه
واضح است كه مزين شدن سبك زنـدگي منتظرانـه كمـك بـه تثبيـت       -در قبل بيان شد

رمز فالح انسان اسـت و عـدم تقيـد بـه آن      هويت ايماني و باورهاي شيعي و مهدوي كه
 را زيـ چ همـه  امام«خوف از دست دادن اين باورهاي اصيل را به همراه خواهد داشت زيرا 

 آدم تيـ هو ،امام...؛دهد يم معنا ما يزندگ به و دهد يم قرار ريتأث تحت ما يزندگ سبك در
ـ ا و اسـت  تيهو يب ،ستين 7بيت اهل با كه يكس و كند يم درست را  7بيـت  اهـل  ني

 معنـا  آن بـه  و كننـد  يمـ  مشـخص  مـا  يبـرا  اتشيـ جزئ با را ما يزندگ سبك كه هستند
   2.»دهند يم

                                                 
 http: //www.einsad.irغنوي؛  ؛ امير)1(اسالمي زندگي سبك در فقه كاركرد .1
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 زمينه سازي براي ظهور . چهارمگفتار 

هـاي   نماياند، آماده نمودن زمينـه  بايسته ديگري كه اين نوع از سبك زندگي را مهم مي
كمال انساني، در انتظار موعود توضيح آنكه همه شيفتگان دستيابي به . مردمي ظهور است

نجات بخشي هستند كه جامعه بشريت را از غل و زنجير ظلـم و جـور و جهـل خالصـي     
بخشيده و راه رشد را برايشان هموار سازد؛ اما در جاي خود ثابت شـده اسـت كـه ظهـور     

هاي مردمـي   منجي عالم بشريت عالوه بر تأييدات الهي، نيازمند بسترهاي اجتماعي زمينه
   1.باشد مي

گوييم داليل فراواني وجـود دارد كـه سـبك و روش غلـط زنـدگي انسـانها از        حال مي
از حضرات معصومين و نيز شـخص  . مهمترين عواملي است كه مانع ظهور امام شده است

امـام  . گر همين مطلـب اسـت   سخنان زيادي به دست ما رسيده است كه اثبات 4مهدي
  : ند كه ايشان روزي بر باالي منبر فرمودك روايت مي 7از اميرالمؤمنين 7صادق

 و بِظُلْمهِـم  عنْهـا  خَلْقَـه  سـيعمي  اللَّـه  لَكنَّ و جلَّ و عزَّ للَّه حجةٍ منْ تَخْلُو لَا الْأَرض أَنَّ
مرِهوج و هِمرَافلَي إِسع هِمزمين هرگز خالي از حجت نخواهد مانـد و لكـن بـه    2؛أَنْفُس

شـان از ديـدن وي نابينـا    زودي چشمان مردم به خاطر ظلم و جور و اسراف بـر خود 
  . خواهد گشت

  : نيز نقل شده كه فرمود 4از خود امام زمان
چيزي جز اعمـال ناپسندشـان   3؛نَكْرَهه مما بِنَا يتَّصلُ لما إِلَّا مشَاهدتُنَا عنْهم يحبس فَما

   .از آنها حبس ننموده است د، ما رارس كه به ما مي

در داستان علي بن ابراهيم بن مهزيار كه پس از بيست بار سفر به حج موفق به ديدار با 
ما شب و روز ! اي اباالحسن«: شده بود، امام عصر ضمن ديدار با وي فرمود 4امام زمان

: ويـد گ مـي  او» چه چيزي باعث تأخير تو در تشرف به سوي مـا شـد؟  ! در انتظار تو بوديم
؛ امام بـه  كند راهنمايي شما نزد به مرا كه ام نيافته را كسي تاكنون! من آقاي: عرض كردم

                                                 
ترويجـي   -علمـي جايگاه اختيار و تالش انسان در پديده ظهور، حسـن ماليـي، فصـلنامه    : براي مطالعه بيشتر رك. 1
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 ...!)نيست چنين اين( نه !كند؟ راهنمايي) من نزد به( را تو كه نيافتي را كسي« : فرمودوي 
نَّكُملَك الَ، كَثَّرْتُموالْأَم و رْتُمبلَي تَجع فَاءينَ، ضُعنؤْمالْم و تُمقَطَع مي الرَّحالَّذ ،نَكُميب ـذْرٍ  فَأَيع  لَكُـم 

 پيونـد  و افكنديـد  زحمـت  به را مؤمنين ضعفاي و انباشتيد فراوان اموالي شما ليكن ؛؟الĤْنَ
 شما براي عذري چه ،)صورت اين در و( ديگر كرديد، قطع ،داشتيد خود ميان در كه رحمي
  1»ماند؟ خواهد

به شيوه نادرست در زندگي و تعامـل بـا ديگـر     4كنيد كه تمام انتقاد امام مالحظه مي
را به  4بقية اهللالذا از همين روست كه دائماً اين چنين اين سخن حضرت . شيعيان است

  : اند كه ما گوشزد كرده
 و كَرَاهيتنَـا  مـنْ  يدنيـه  مـا  نَّـب تَجي و محبتنَـا  منْ بِه يقْرُب ما منْكُم امرِئٍ كُلُّ يعمللفَ

هر يك از شما بايد عملي كه مايه نزديكي به محبت ماست انجـام داده و از  2؛سخَطنَا
  .شود دوري گزيند هر آنچه كه باعث ناخوشنودي و خشم ما مي

  : فرمايد كه در سخني ديگر تصريح مي 4قائم و نيز امام 
لُوا وعاج كُمدنَا قَصةِ إِلَيدولَى بِالْمنَّةِ عةِ السحاضبـر  مـا  دوسـتى  بـا  را خود مقصد 3؛الْو 

  .دهيد قرار ما به طرف روشن سبك و روشي اساس

و » عملـوا الصـالحات  «به بيان ديگر التزام به سبك زندگي منتظرانـه، مـزين شـدن بـه     
در آيات مهـدوي بـه    است و از همين روست كه» عبادي الصالحون«مفتخر شدن به مدال 

 الصـالحات  عملُـوا  و مـنْكُم  آمنُـوا  الَّذينَ اللَّه وعدG: اين رمز ظهور اشاره رفته و بيان شده كه
مفَنَّهتَخْلسي لَيضِ فا الْأَركَم تَخْلَفنْ الَّذينَ اسم هِملقَب كِّنَنَّ وملَي  ـملَه  مي  ديـنَهتَضـى  الَّـذار   ـملَه و 

ملَنَّهدبنْ لَيم دعب هِمفناً خَوونَني أَمدبعشْرِكُونَ ال  يئاً  بـي  يشَـي ـنْ  وكَفَـرَ  م  ـدعب  ـكذل  ـكفَأُولئ  ـمه 
 داده وعـده  انـد،  كرده شايسته كارهاى و آورده ايمان كه شما از كسانى به خدا 4؛Fنالْفاسقُو

 را كسـانى  كـه  گونه همان دهد قرار] خود[ جانشين سرزمين اين در را آنان حتماً كه است
 به است پسنديده برايشان كه را دينى آن و داد، قرار] خود[ جانشين بودند آنان از پيش كه
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 را چيـزى  و كنند عبادت مرا] تا[ گرداند، مبدل ايمنى به را بيمشان و كند، مستقر سودشان
  . دنافرمانن كه آنانند گرايد كفر به آن از پس كس هر و نگردانند، شريك من با

  : و نيز فرمود
Gو نا لَقَدي كَتَبورِ فنْ الزَّبم دعأَنَّ الذِّكْرِ ب ضرِثُها الْأَري يبادونَ  عحـالالصFدر حقيقـت،  در و 1؛ 
  .برد خواهند ارث به ما شايسته بندگان را زمين كه نوشتيم تورات از پس زبور
اين صالحي كه در حوزه عمل و رفتار، اين قدر مورد تأكيد آيات قرار گرفته است قطعاً  

گر آن است كـه اگـر مـا     گردد و نشان بخش قابل توجهي از آن به سبك زندگي ما بر مي
روش زندگي صالحان را در زندگي خود برگـزينيم، صـداقت خـويش در پـذيرش واليـت      

ت نموده و اذن الهي بر ظهـور ولـي اهللا االعظـم را    مهدوي را به حضرت رب العالمين ثاب
دريافت خواهيم نمود، چرا كه اين شيوه از زندگي، خود به خود ياران مورد نياز قيام قائم را 

 مـنْ  يكُونَ أَنْ سرَّه منْ« : فرمود 7كند و به همين دليل است كه امام صادق نيز فراهم مي
كسي كه دوست دارد از يـاران حضـرت قـائم باشـد بايـد منتظـر        2؛...فَلْينْتَظرْ الْقَائمِ أَصحابِ

  .»...باشد
تري نسبت به اصالح مقولـه سـبك زنـدگي در     نهايتاً اينكه اگر  بخواهيم تحليل عميق

جامعه منتظران، داشته باشيم بايد آن را به تقويت روحيه واليت پذيري و اطاعـت از امـام   
ع، برگردانيم و اين همان امري است كه براي ظهور امام ضروري در سطح اجتما 4زمان

  .بوده و نبودش باعث غيبت بيش از هزار ساله وي شده است

                                                 
 .105/ انبياء. 1

  .200ص ،الغيبة نعماني. 2
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  سخن آغازين

رسـد،   سبك زندگي منتظرانـه بـه ذهـن مـي    پس از طرح منزلت مهمترين پرسشي كه 
چرايي گفتگو درباره اين شيوه از زندگي بوده و اين كـه اساسـاً چـه ضـرورتي دارد كـه از      
سبك زندگي منتظرانه صحبت كنيم؛ اما قبل از پاسخ به ضرورت سبك زندگي منتظرانـه  

اين كه چرا بايد روشمند و بـا سـبك، زنـدگي     بايد به يك پرسش پيشيني جواب داد و آن
كنيم و اگر كسي در زندگي خود سبك و شيوه كلي نداشته باشد چه اتفاقي خواهد افتـاد؟  
خود بحث از سبك زندگي با خود سؤالهاي ديگري را به همراه خواهد داشت كه مهمترين 

ويژگيهاي و گي چيستي و تعريف سبك زند ضرورت بحث از سبك زندگي،: رتند ازآنها عبا
  .سبك زندگي

ها، زمينه مناسبي براي ورود به ماهيت سبك زندگي  بديهي است كه پاسخ به اين سؤال
البته در اين بخش پـس از اختصـاص يـك    . منتظرانه و سپس مسائل ديگر آن خواهد بود

فصل درباره سبك زندگي فصل ديگري نيز بـا محوريـت انتظـار بـراي بـه دسـت آوردن       
  .ك منتظرانه  اختصاص يافته استتعريفي از سب
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  درباره سبك زندگي. فصل اول

  ضرورت بحث از سبك زندگي . گفتار اول

اگرچه سخن از ضرورت سبك زندگي نيازمند واكاوي واژگان اين اصـطالح و خـود آن   
دارد اما در اين مجال به بيان ضرورت و لزوم داشتن سبك در زندگي و انتخاب آگاهانه آن 

  : پردازيم و توضيح مفاهيم آن را بعد از آن خواهيم آورد تصر ميبه صورت مخ

  اجباري بودن سبك براي زندگي. 1

اگر با توجه به زندگي انسانها به سؤال چرايي لزوم داشتن سبك در زندگي دقت كنـيم،  
برخـي  . شويم كه هيچ يك از ما نيست كه در زندگي خود سبكي نداشـته باشـد   مي متوجه

شايد بتوان زندگي آزاد و بدون سبكي داشت و زير بار هيچ محـدوديتي   كنند كه گمان مي
اما اگر نگاهي به اطرافيان بيندازيم حتي آنهـايي   ؛نرفت و هرگونه كه خواست زندگي كرد

حقيقت آن است كه هيچ انساني . كنند سبكي در زندگي دارند كه به ظاهر، آزاد زندگي مي
: درست مثل ليواني كه باالخره چيزي در آن اسـت  ؛تواند در زندگي بدون سبك باشد نمي
بنابراين چنين وضعيتي  .؛ حتي در صورت خالي بودن، پر از هواست...آب ميوه و،چاي  ،آب
كنند و اگـر در   كند كه يا بايد انتخاب كنيم و يا اينكه  برايمان انتخاب مي ما گوشزد مي به

نداشته باشيم كه طبـق آن زنـدگي   اي براي رسيدن به هدف زندگي  زندگي شيوه و برنامه
كنيم حتماً بر طبق سبك و برنامه ديگـران و بـه سـوي اهـداف آنهـا در تـالش و تكـاپو        

  .هستيم

  هاي زندگي  محدود بودن سرمايه. 2

هاي گوناگوني كه هم اكنون در اختيار ما قرار گرفته است از جهت كمي  عمر و سرمايه 
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هـا   اين سرمايه 1؛»گذرد زايي مي انند ابر بارانفرصت، هم«و كيفي محدود و موقت بوده و 
ـ          تنها، زمينه  هاي است كـه در صـورت بهـره بـرداري درسـت از آن باعـث دسـتيابي مـا ب
خواهد شد و در غير اين صورت چه از آن استفاده نكنيم و چه بد استفاده كنيم  نآرزوهايما

بـه اميرالمـؤمنين    6از سـفارش پيـامبر اسـالم   . موجب ناكامي و نابودي ما خواهد شـد 
  : است كه 7علي

رادعٍ ببلَ بِأَرعٍ قَبب؛أَر ابِكلَ  شَبقَب  كرَمه  و كتحلَ صقَب كقْمس و نَاكلَ غقَب فَقْرِك و 
كاتيلَ حك قَبتواز پير شدنت پيش ، قبل از چهار امر به چهار چيز بپرداز؛ جواني  2 م

  .نيازي قبل از فقرت و زندگي پيش از مرگت مريض شدنت و بيو سالمت قبل از 

در حقيقت مثل عمر ما مثل بنزين براي ماشيني است كه بـه خـاطر محـدوديتش بايـد     
درست از آن استفاده كرد تا قبل از اتمام آن ما را به مقصود و شهر آرزوهايمان برسـاند و  

سالمتي و ثروت محـدود و   ،وانيج،ما عمر. يعني سبك و شيوه ،اين درست استفاده كردن
بايد قدرشان را بدانيم و حداكثر استفاده  6موقتي داريم و طبق سفارش قبلي رسول خدا

اما بايد بدانيم كه همه اينها به عمل بر اساس آگاهي، دورانديشي و تدبير . را از آنها بنماييم
  : 7چرا كه به فرموده حضرت علي ؛ريزي  بستگي دارد و برنامه

ريزي نيـك و   قوام زندگي به برنامه ؛التدبير حسن مالكه و التقدير حسن العيش مقوا  
   3.رش به حسن دورانديشي و تدبير استمعيا

  گره خوردن سرنوشت انسان به سبك زندگي. 3

مهمترين دغدغه همه انسانها در همه تاريخ، نگراني نسبت به آينده و تـرس از كيفيـت   
بـه   هييها گفتـه شـد  اباب محدود بودن امكانات و دار حتي هر آنچه كه در. سرنوشت است

نوعي در مواجهه با آينده نامعلوم باعث دلهره و تشويش و اقدام منطقي در استفاده از آنهـا  
اما نكته مهم اينجاست كه سرنوشت انسانها ارتباط زيادي به نحـوه زيسـتن و   . خواهد بود

  : 6مبه فرموده رسول اكر .شيوه و سبك زندگي آنها دارد

                                                 
  .21حكمت ، البالغهنهج ؛ »  الْفُرْصةُ تَمرُّ مرَّ السحاب«:  7حضرت علي. 1
 .357، ص4 ، جمن ال يحضره الفقيه. 2

 .354ص ،غررالحكم. 3
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گونه كـه   همان 1؛تُحشَرُون تُبعثُونَ كَما و تُبعثُونَ تَموتُونَ كَما و تَموتُونَ تَعيشُونَ كَما  
شويد و به همان سـان   ميريد برانگيخته مي ميريد و همان طور كه مي زندگي كنيد مي

  . محشور خواهيد شد) رسي و تعيين سرنوشت براي حساب(شويد  كه برانگيخته مي

همه اينها گواه آن است كه روشمند بودن، آن قدر در زندگي مهـم اسـت كـه زنـدگي،     
كمـا اينكـه    ؛اي نـدارد  بر بينش و نگرش صحيح، سود و فايـده بدون شيوه و برنامه مبتني 

  : فرمود 7اميرالمؤمنين علي
   2.؛ حيات حقيقي تنها در سايه دين داري استلَا حياةَ إِلَّا بِالدين

ريزي صحيح و انتخاب سبك صـحيح زنـدگي چيسـت، مطلبـي      البته اينكه معيار برنامه
  .به آن پاسخ خواهيم دادديگر است كه البالي مطالب اين نوشتار 

 تأثير سبك زندگي بر باورهاي دروني. 4

ها، ممكن  در هنگامه طرح موضوع سبك زندگي و تكرار فراوان آن توسط افراد و رسانه
هـا و گـذران زنـدگي خـود از چـه       مين نيازأچه اهميتي دارد كه براي تاست كسي بگويد 

دينـي،  هـاي   اصول مهم تربيتي و آموزهيكي از : در پاسخ بايد گفت سبكي استفاده كنيم؟
 ;امام خميني .اصل ثابت شده رابطه ظاهر با باطن و تأثير متقابل آن دو بر يكديگر است

 : فرمايد مي در اين باره

 آثـار  كـه  است اي طبيعيه عالقه و ارتباط يك انساني، علن و سرّ و باطن و ظاهر بين ما
 و اسـت؛  غريـب  تأثيري و عظيم سرايتي ديگري در را يك هر حركات و افعال و يك هر
 چنانچـه  اسـت؛  آن بـر  شـاهد  هم عيان و وجدان است، برهاني آنكه بر عالوه مطلب اين

 و روح در بـدن،  خارجيـه  و داخليه حاالت و مزاجيه عوارض و بدن مرض و صحت حاالت
 و حركـات  در نفسـانيه  ملكـات  و روحيـه  و خلقيـه  حـاالت  عكس،ه ب و است؛ مؤثر باطن

 3.است مؤثر رويه، غير من و طبعاً بدنيه، افعال و سكنات

اما متأسفانه اين اصل مهم در تربيت و خودسازي معموالً از جنبه تأثير ظاهر بـر بـاطن،   

                                                 
  .72، ص4 ج ،عوالي اللئالي. 1
  .296ص ،1 ج ،اإلرشاد. 2
  .28، ص سر الصلوة. 3
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  : فرمايد در حالي كه قرآن كريم در اين باره مي ؛توجهي مسلمانان واقع شده است مورد بي
Gةَ الَّذينَ أَساؤُا البكانَ عاق واىثُمزِؤُن       سـتَهسكـانُوا بِهـا ي و اللَّـه يـاتĤِوا بأَنْ كَذَّبF سـپس،   1؛

و  سرانجام كساني كه اعمال بد مرتكب شدند به جايي رسيد كه آيات خدا را تكذيب كردند
   .»نمودند پيوسته آن را مسخره مي

باورهـاي  طبق اين آيه شريفه اهميت عمل و رفتار آدمي از اين جهت كـه بـر عقابـد و    
 رئو ابراز شـعا آداب اظهار گذارد با اهميت تلقي شده است و به همين علت،  ثير مياآدمي ت

 منْ فَإِنَّها اللَّه شَعائرَ يعظِّم منْ و ذلكG: هاي تقوا و خداباوري قلمداد شده است ديني از نشانه
 F.2 الْقُلُوب تَقْوى

داري  ظواهر ديني و آن هم در پوشـش ديـن  توجهي به  امام خميني به خاطر همين بي 
  : دهد كه چنين هشدار مي

 بـه  ظـاهر  و ظـاهر  بـه  بـاطن  احكام تمام نفسانيه، مقامات وحدت و اتصال شدت از 
 خيلـي  صـورت،  و ظـاهر  حفـظ  به مطهره شريعت در جهت اين از. كند سرايت باطن

 گفتگـو  و رفـتن  راه و برخاسـتن  و نشسـتن  كيفيـت  در حتي است، شده داده اهميت
 هـائي  وديعـه  روح و نفـس  در ظاهريه، اعمال تمام از زيرا شده؛ داده دستوراتي كردن

   3.كند مي حاصل كلّي تغييرات آنها واسطه به روح كه شود مي گذاشته

  : فرمايد نيز مي
 ظـاهر  از انسـان  كنـد  ابتـدا  آنكـه  مگـر  شـود  نمي پيموده الهيه معارف در راهي هيچ

 از حسـنه  اخـالق  از هيچيـك  نشود، حقه شريعت آداب به متأدب انسان تا و. شريعت
 جلـوه  او قلـب  در الهـي  معرفت نور كه نيست ممكن و نشود، پيدا حقيقت به او براي
 و حقيقت انكشاف از پس و. شود منكشف او براي از شريعت اسرار و باطن علم و كند
 دعوي جهت اين از و. بود خواهد ظاهره آداب به متأدب نيز قلب در معارف انوار بروز

 بـه  آن پيـدايش  از پـس  يا. شود پيدا باطن علم ،ظاهر ترك به كه است باطل بعضي
 مـدارج  و عبـادت  مقامـات  بـه  است گوينده جهل از اين و نباشد احتياج ظاهره آداب

                                                 
  .10/روم. 1
  .32 /حج. 2
  .29، ص سر الصلوة. 3
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   1.انسانيت

توضيحات  در اهميت رابطه و تأثير متقابل جسم و روح و نيز باور و رفتار در  اين نوشتار
  .تري ارائه خواهد شد مفصل

اي نيـز هسـت كـه بـه منظـور       عالوه بر آن سبك زندگي داراي آثار كاركردهاي ويـژه 
  .هاي بعدي بيان خواهيم نمود طوالني نكردن سخن آن را در بخش

  مفهوم سبك زندگي. دوم گفتار

پس از بررسي اجمالي ضرورت سبك زندگي، براي فهم عميق جايگـاه سـبك زنـدگي    
» سبك زنـدگي منتظرانـه  «منتظرانه ابتدا بايد به سراغ شناخت ماهيت و تعريفي واضح از 

و در » سبك زندگي«، اصطالح »زندگي«، »سبك«رفت و در همين راستا بررسي مفهوم 
  .در فرهنگ مهدويت، ضروري است» انتظار«نهايت، حقيقت 

  معناي سبك. 1

تد و شـيوه، كـاربرد داشـته و در    در لغت در معاني گوناگوني همچون روش، م» سبك«
استعمال مردم از حيث گستره رفتار ظاهري، بر محدودترين فعاليتها نظير شيوه نشستن تا 

شود  اطالق مي -كه بحث كنوني اين نوشتار است -ترين آنها در تمام ابعاد زندگي گسترده
بار  ي كه تنها يكگاه به كس و البته نوعي ثبات و پايداري در آن نهفته است كما اينكه هيچ

كند گفته نمي شود كـه سـبك او ايـن     اي استفاده مي يا چند بار در كار يا ورزشي از شيوه
چه بسا بتوان سبك زندگي را رويكرد و روح حاكم بر رفتارهاي شـخص نيـز   . چنين است
  .تلقي نمود

اي را هم در راستاي تصور درست مفهوم سبك زندگي و در تبيين معناي سبك بـا   نكته
  : واژگان مشابه بايد ذكر نمود و آن اينكه برخي معتقدند

 به آن از انگليسي در كه شده دانسته زندگي شيوه از غير زندگي سبك اجتماعي علوم در
way of life گونـه  هر كه است كلي و عام مفهومي زندگي، شيوه كه چرا است؛ شده ياد 

 مدرن ماقبلهاي  دوران از اعم بشر تاريخ ادوار وها  تمدن همه در را زندگي اسلوب و شيوه
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   1.گيرد مي بر در نيز را مدرن پسا حتي و جديد دوران و
 اسـت؛  مطلـق  خصوص و عموم نسبت ،زندگي سبك و زندگي شيوه ميان نسبت اساساً

 همـان  زندگي سبك. شود مي توليد و آمده بيرون زندگي شيوه دل از زندگي سبك كه چرا
 و منجمـد  اي ويـژه  و خاصهاي  صورت و فرم مدل، در كه است هنگامي در زندگي شيوه

 انـواع  تـوان  مـي  هـا  غربـي  زنـدگي  شـيوه  در نمونـه  عنوان به. شود بندي قالب و متجسد
 زنـدگي  سـبك  و انگليسـي  زندگي سبك فرانسوي، زندگي سبك چون زندگيهاي  سبك

  2.يافت را آمريكايي

  معناي زندگي. 2

زيـرا   ؛سبك زندگي مؤثر است شناخت معناي زندگي استاز جمله واژگاني كه در تبيين 
مـا از   ريرفتار اجتماعى و سبك زندگى، تـابع تفسـ  «: اي به فرموده حضرت آيت اهللا خامنه

  3.»است زندگى
  : گرچه به قول عالمه شهيد مطهري: نيز بايد گفت» زندگي«درباره مفهوم 

 زندگي و حيات آثار است، درك قابل غير يا و مجهول بشر بر حيات حقيقت اينكه با 
  4.است آشكارتر و تر نمايان چيز همه از

اما با مروري اجمالي بـه كـاربرد   كند،  روح متمايز مي  آن را از جمادات و موجودات بيو  
اين واژه در ميان مردم در تعريفي بسيار سـاده و عمـومي، زنـده بـودن، بـه مـدت زمـان        

كنند و زنـدگي نيـز بـه     موجودي بروز مي محدودي كه آثار حيات يعني درك و تحرك در
  . شود تكاپوي موجود داراي روح اطالق مي

نكته مهمي كه بايد در فهم و شناخت حقيقت مفهوم زندگي مورد توجه قرار گيرد فـرق  
 كه موجودي براي است وصفي »بودن زنده «. است» ي كردنزندگ« اب »بودن زنده«بين 

 انسـاني  مثـل . نشود صادر آثاري آن از اينكه لو و اوست در حيات آثار بروز و ظهور امكان

                                                 
 . 201، ص زندگي سبك و دين  .1

 .213-212همان، ص   .2

 .7/23/1391  بيانات در ديدار جوانان استان خراسان شمالي. 3

 .370ص  ، 3، جمجموعه آثار استاد شهيد مطهري. 4
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 درك چيـزي  امـا  گرچـه زنـده اسـت   ايـن شـخص    ؛است خوابيده تخت روي بيهوش كه
 خـود  از العملي عكس ديگران كردار و گفتار مقابل درو  ندارد حركتي بر قدرت و كند نمي

 دادن بـروز  و وصـف  اين انداختن جريان به معناي به »كردن زندگي« اما .دهد نمي نشان
بـه منظـور    العمـل  عكـس  و حركت بر قدرت و آگاهي و درك از عبارتند كه است آن آثار

البته اين هدف در موجودات مختلف و از جمله انسان متفـاوت  . دستيابي به هدف و آرماني
  .بوده و قطعاً زندگي حقيقي يك انسان از ساير موجودات متمايز است

 زندگي و اهداف آن. 3

كه در  توضيح فرق بين زنده بودن و زندگي به جايگاه هدف در زندگي پي بـرديم  حال 
چرا كه نوع هـدفي كـه مـا بـراي      ،بسيار مناسب است كه كمي در اين باره سخن بگوييم

از همين روست كه اين مطلب . گزينيم در تعيين سبك زندگي تأثير دارد زندگي خود برمي
برخـي از دانشـوران   اي كه در نظر  داشته به گونهحتي در تعريف سبك زندگي نيز دخالت 

  1.»سبك زندگي، شيوه خاص فرد در انديشه، نگرش و احساس او نسبت به زندگي است«
تـرين   امـا يكـي از روشـن    ؛درباره نقش هدف و آرمان در زندگي فراوان گفته شده است

مـرتبط اسـت كـالم     بيانات در اين باره كه اتفاقاً به آرمان مهدويت و زندگي منتظرانه هم
 : اي در اين باره است حضرت امام خامنه

يك زندگى، زندگى بـراى نيازهـاى مـادى    . دو نوع زندگى براى آحاد بشر وجود دارد
كند براى خود، براى شـخص   كند، دوندگى مى كشد، كار مى زحمت مى. شخص است

خيلـى از  اين، يك نوع زندگى اسـت و  ؛...شود خود و آنچه كه به شخص او مربوط مى
حـاال  . گونه زندگى كردن، خصوصيت تلخى دارد اين. كنند گونه زندگى مى انسانها اين
الهى و آخرتى كه بعضى به آن اعتقاد دارند و بعضى ندارنـد، صـرف نظـر      از محاسبه

آن هم ايـن اسـت   . گونه زندگى كردن، دشوارى بزرگى دارد در همين دنيا، اين. كنيم
واقعـاً كـاركرد و بـه     ،ن تالشها هم موفق از آب درآمـد ى اي كه اگر فرض كنيم همه

خواسـت لـذت ببـرد و     دار شد؛ مـى  دار بشود و پول خواست پول اهداف خود رسيد؛ مى
عنـوان و مقـام    خواست به قدرت و به خواست به شهوات دست بيابد، مى لذت برد؛ مى

ها هم حاصل شد  اين كاميابى  ها رسيد و فرض كنيم همه اين  برسد و باالخره به همه
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بعد از طى ساليانى، وقتى انسان احساس كرد كه به سراشيب عمر افتاده اسـت و بـه   
  . ...اش حسرت است كند همه شود، به پشت سر كه نگاه مى اواخر عمر نزديك مى

نوع دوم زندگى اين است كه انسان براى هدفى زندگى كنـد؛ هـدفى كـه از خـود او     
حتى اگر اين هدف، مـادى هـم   . ، هميشه الهى باشدگويم اين هدف نمى. بيرون باشد

باشد، اما مربوط به كلّ جامعه يا براى بشريت باشد اگرچه تالش كردن بـراى چنـين   
اين حسن بزرگ را  ؛هدفى، ممكن است انسان را از مسائل شخصى، مقدارى بازبدارد
اف كـار بـراى اهـد   . دارد كه وقتى انسان تالش كرد، اين تالش هميشه موفق اسـت 

گـذرد انسـان احسـاس     در اين نوع زنـدگى، هرچـه مـى   ... عالى، هميشه موفق است
. كند كه عمرش تلف نشده است؛ چون براى يك هدف عالى زحمت كشيده اسـت  مى

هاى خدايى برگردد،  اگر اين هدف يك هدف الهى باشد؛ به بشريت برگردد، به آرمان
ه مبارزه با ظلم و جور مربوط شود، به صالح و خير بشر برگردد، به استقرار عدالت و ب

در پايان راه هم وقتى به پشت سر . تر شده است كند كه به هدف نزديك احساس مى
لـذا حسـرت نـدارد و     ،بيند فرسنگها به هدف نزديك شده است كند، مى خود نگاه مى

هـا و هـدفهاى    بـراى آرمـان    گىاين، زندگى واقعى است؛ زنـد . كند احساس لذت مى
  1.واال

شان در جايي ديگر عقيده به امام زمان را همان مصداق عيني آرمـان واالي بشـريت   اي
  : معرفي نموده و فرمود

هـا در   هاي فرو خورده انسان عقده. آرزوي همه بشر، وجود چنين عنصر وااليي است 
اي از  طول تاريخ، چشم به انتهاي اين افق دوختـه اسـت؛ تـا انسـان واال و برگزيـده     

هاي شـرير درهمـه تـاريخ     كه انسان -ا بيايد، تار و پود ظلم و ستم را برگزيدگان خد
   2.هم بدرد از -اند  تنيده

ـ  قابـل  تغييـرات  ،زندگي در آرماني چنين دادن قرار هدف كه است بديهي   در را وجهيت
 .آورد خواهد وجود به آدمي زندگي سبك  و زيستن شيوه

  جايگاه امام در زندگي انسان. 4

اي نسـبت بـه    فهميم كه آدمـي، حيـات ويـژه    با نگاهي قرآني به مقوله حيات انسان مي
                                                 

 .1371/ 11/ 19  ارتش در روز نيروى هوايى» نيروى هوايى«ديدار اعضاى . 1

 .1378/ 9/ 3 4بسيج و روز والدت حضرت مهدى  زمان با هفته ظهور همجشن بزرگ منتظران . 2
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اي بـيش نيسـت و لـو     موجودات ديگر دارد و تا زماني كه به آن نرسيده باشد انسان مـرده 
حال بايد بگوييم كه چنين حيـاتي تنهـا از جانـب خداونـد و     . حركت و جنبش داشته باشد

شـود كمـا اينكـه قـرآن      قبول دعوت ايشان بر ما افاضه ميپس از ) رسول و امام(خليفه او
  : كريم خطاب به خداباوران فرمود

G يا ايها الذين آمنوايِيكُمحما يل عاكُمولِ إِذا دلرَّسل و لَّهوا لتَجِيباسFاي كسـاني كـه    1؛
ايمان آورديد هنگامي كه خدا و رسولش شما را به چيزي كـه مايـه حيـات شماسـت     

  . »شان نماييدتكنند، استجاب ت ميدعو

همانـا اعطـاي   كـه   -هاي امام و خليفه الهي  توان يكي از جايگاه از اين آيه شريفه، مي
استفاده نمود و به همين خاطر است كه خطاب بـه   -حيات حقيقي و انساني به انسانهاست

  2.»ندگي؛ سالم بر تو اي چشمه زةالسالم عليك يا عين الحيا«: گوييم مي 4امام عصر
بديلي است كه معرفت امام زمان، رمز حيات حقيقـي و عـدم    با شناخت چنين جايگاه بي

 و مـات  من«: چنان كه فرمودند ؛شناخت وي عامل مرگ جاهلي معرفي شمرده شده است
 امـام  معرفـت  كه كسي عاقبت نوراني، سخن اين در 3.»جاهلية ميتة مات زمانه امام يعرف لم

 هـايش  عرصـه  تمام در و زندگيش طول در االطاعة واجب و پيشوا را او و نيافته را زمانش
 مـورد  فـردي  چنـين  اعمـال  و است كرده معرفي مسلمان غير حالت با دنيا از خروج نداند،
 غيـر  و جـاهلي  مـرگ  بـه  كسـي  طرفي از كه است معلوم. بود نخواهد حق حضرت قبول

 بـه  ديـن  ديگـر  طرف از و باشد كرده زندگي اسالمي غير صورتي به كه ميرد مي اسالمي
 از خـروج  بنـابراين  ؛آيد مي دست به معصوم امام وسيله به تنها موفق، زندگي برنامه عنوان
 زنـدگي  از خـروج  نـوعي  بـه  زنـدگي  ظـاهري  رفتارهاي در حتي عصر امام رضايت محور

 اسالم از قبل عصر يعني جاهلي گونه به مردن همان آن، نتيجه كه شده محسوب اسالمي
  .بود خواهد

  : توان گفت بنابر آنچه كه درباره حيات ويژه آدمي و نقش امام در دستيابي به آن بيان شد مي
 رديبگ نظر در خود يزندگ يبرا تواند مي يآدم كه يهدف نيبهتر ت،يمهدو انداز چشم در

                                                 
 .24/ انفال. 1

 .215، ص 99 ، جبحار األنوار. 2
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 تحقـق  يبرا راها  انسان خداوند كه است يهدف همان كند، تالش آن تحقق يراستا در و
 كه يكسان و است خداوند تيعبود يزندگ يبرا هدف نيبهتر واقع، در.است كرده خلق آن

ـ برگز خود يزندگ يبرا را هدف نيا  محسـوب  يارزشـمند  و موفـق هـاي   انسـان  انـد،  دهي
هـا   انسـان  بـه  را يراه خداوند ،يزندگ در آن تحقق و هدف نيا به دنيرس يبرا.شوند مي

ـ ا.كننـد  حركـت  او تيـ عبود و خـدا  يسو به راه نيا از تا خواسته ازآنها و كرده يمعرف  ني
 و بخشـند  مـي  تحقق را خداوند اراده كه هستند :معصوم امامان و يالههاي  راه،حجت

  1.شوند مي محسوب راه تنها خداوند به قرب يبرا

  معناي سبك زندگي. 5

، بايد تصور صحيحي نيز از اصـطالح  »زندگي«و » سبك«پس از تبيين اجمالي مفهوم 
چرا كه تركيب لغوي اين دو واژه لزوماً متـرادف بـا معنـاي     ؛داشته باشيم» زندگي سبك«

  . اصطالحي آن نيست
 سـال  در 3آدلـر  آلفرد روان شناسي به نام توسطاولين بار  كه 2»زندگي سبك« اصطالح

از نظر ، مفهوم اصطالحي خاصي دارد؛ شد و البته بعدها در ساير علوم استعمال ابداع 1929
 يعمـوم  ينـدها يفرا  كـه همـه   يزنـدگ  يو فرد همتا يب تيكل يعني ،يزندگ سبك« وي
  4.»آن قرار دارد ليذ ،يزندگ

  : گويد مي 5به عنوان مثال، زيمل. البته بعدها تعاريف مختلفي از آن ارائه شده است
سبك زندگي، تجسم تالش انسـان اسـت بـراي يـافتن ارزشـهاي بنيـادي خـود در        

   6.آن به ديگرانفرهنگ عينيش و شناساندن 

                                                 
  .امير منتظر قائم؛ نشريه آيه، ويژه نامه دين و فرهنگ  ؛»بهترين سبك زندگي يك منتظر«مقاله . 1

2 . Life Style  
3 .Alfred Adler 

 .شناسي سياسي روان. نقل از برزگر، ابراهيمبه . 4

5 .Simmel 

  .34، ص سبك زندگي اسالمي و ابزار سنجش آن. 6
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   1: از نظر گيدنز
برخـوردار از   نيو بنـابرا  ها يريگ ها و جهت از عادت يا مستلزم مجموعه يسبك زندگ

 ونديپ ،يوجود تيخاص خود از نظر تداوم امن تيوحدت است كه عالوه بر اهم ينوع
   2.كند يم نيمنظم را تأم شيكم و ب يالگو كيموجود در  يفرع يها نشيگز نيب

  : گويد مي نيز 3بورديو

شـوند و   فرد ناشي مي هكه از ذوق و سليق استهاي نظام مندي  سبك زندگي فعاليت
بيشتر جنبه عيني و خارجي دارند و در عين حال به صورت نمـادين بـه فـرد هويـت     

  4.كنند بخشند و ميان اقشار مختلف اجتماعي تمايز ايجاد مي مي

  : باب سبك زندگي معتقد است كهاي پس از بررسي تعاريف مختلف در  نويسنده
 تعريـف  در كـه  يافـت  را مفهـوم  دو توان مي زندگي سبك هاي تعريف اكثر در تقريباً
 »سبك« واژه به هم، مفهوم دو هر واقع در و است؛ شده گرفته نظر در زندگي سبك

 معني اين به. تفارق و تمايز مفهوم دوم، و جامعيت و وحدت مفهوم اول،: گردد مي باز
 طـور  بـه  بيش و كم كه است عناصري و عوامل مجموعه از حاكي زندگي سبك كه

. آورند مي پديد را اجتماعي و فرهنگي كلي شاكله يك و داشته ارتباط هم با مند نظام
  5.كند مي متمايز ديگرهاي  كُل از را كُل اين مندي نظام و اتحاد پيوستگي، همين

تمايز مفهوم سبك زندگي از مفاهيم مشابه اي كه در بيشتر تعريفها باعث  همچنين نكته
شـود، خالقانـه و    محدودسـازي مـي  ...) مانند فرهنگ يا پاره فرهنگ، هويت، شخصيت و(

  6.گزينشي بودن اجزا و عناصر سبك زندگي است
شـود همـان    آنچه هم اكنون از اين واژه در اذهان تداعي ميكه اين را هم بايد دانست 

 رفتارهـاي هنجارهـا و   يعنـي  وم اجتماعي متداول بـوده و آن، معنايي است كه غالباً در عل
 زنـدگي،  سبك بحث از در و شناسي رواندانش  راما نه تنها د .در جامعه مشهود و ظاهري

                                                 
1 .Giddens 

 . 121، ص تجدد و تشخص. 2

3 .Bourdieu 

  .37، ص سبك زندگي اسالمي و ابزار سنجش آنبه نقل از . 4
 .1پژوهشي تحقيقات فرهنگي، ش ، محمد سعيد مهدوي كني، فصلنامه علمي »مفهوم سبك زندگي«مقاله . 5

  .58، ص دين و سبك زندگي. 6
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شده  توجههويت بخش نيز  »يهاوربا« و» نگرشها«، »ها ريشه«به » ها هست«عالوه بر 
  : بلكه حتي برخي معتقدند ؛است
بـر   آغاز قرن بيستم، به جاي تمركز بر رفتارهاي مصرفي و تكيـه گذشت زمان و در با  

 و اتفاقاً در اصل خود بيشتر وابسته به نيازهاي اوليـه ماننـد  (عيني زندگي انسان هاي  جنبه
، مانند روابط انسـاني (هاي ذهني و نيازهاي ثانوي انسان  جنبه) خوردن، پوشيدن و مسكن

  1.رفتمورد توجه قرار گ )ها ها و گرايش گرشن
هاي قابل مشـاهده   همه اين مطالب گوياي آن است كه گرچه ما در سبك زندگي، جلوه

اما اين مطلب نبايد ما را از توجه به مباني و ارزشهاي بنياديني كه يك  ،كنيم را بررسي مي
  . دايسبك زندگي بر آن استوار است غافل نم

تـوان چنـين    مـي  شـود  مي همختلف ديدهاي  خالصه آنكه با توجه به آنچه كه در نوشته
سبك زندگي عبارت است از رويكرد حاكم بـر زنـدگي كـه مبتنـي بـر      «برداشت كرد كه 

در هر صورت دانستن اين . »كند باورهاي خاصي بوده و در رفتارهاي شخص بروز پيدا مي
آموزد كه اوالً تحليل يك سبك، ما را به باورها و ارزشـهايي كـه موجـب     مطلب به ما مي

ن نوع سبك خاص شده خواهد رساند و ثانياً در تغيير يـا ايجـاد و ارائـه سـبك     گزينش اي
  . خاصي براي زندگي به ما كمك خواهد نمود

  نسبت اخالق و ادب با سبك زندگي. گفتار سوم

هن تبادر كند نسبت ذپرسشي كه ممكن است در زمينه مفهوم شناسي سبك زندگي به 
نسـبت بـا دقـت در معنـاي اخـالق و ادب روشـن       اخالق و آداب با آن است و البته ايـن  

 به نياز بدون و آسانى به كارها شود مى موجب كه است نفسانى اى ملكه اخالق،«. شود مي
  : اند همچنين در تعريف ادب گفته2.»شود صادر انسان از انديشه و تفكر

 عمـل  هـر  كـه  دانـد  مـي  سـزاوار  انسـان  طبـع  كه است اي پسنديده و نيكو هيأت ادب،
 ديـدار  ماننـد  باشـد  عقلـي  مشـروع  چـه  و آن امثال و دعا مانند باشد ديني چه( مشروعي

                                                 
  .215همان، ص . 1
 .46، ص 1، ج جامع السعادات. 2
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   1.عمل ظرافت از ستا عبارت ادب: ديگر بيان به. شود واقع هيأت آن طبق بر )دوستان
اگر بخواهيم قبل از فهم رابطه سبك زندگي با اخالق و ادب، از نسـبت اخـالق و ادب   

 ميـان  تفـاوت  شـش  به ايشان. گشاست راه طبرسي شيخدر اين زمينه كالم  ؛سر در آوريم
 : گويد مي و كرده اشاره ادب و اخالق

 بدن افعال به مربوط آداب ولي ؛كند مي بحث انساني روح به مربوط مسائل از اخالق .1
 .است

 آداب ولي ؛ندارد راه آنها در تغيير و بوده ثابت زمان طول در و هميشه اخالقي مسائل .2
  .متفاوتند و متغير مختلف زمانهاي در

 يكسـان  كشـوري  هر و شهري هر در و داشته ثبات نيز مكان نظر از اخالقي مسائل .3
 منطقـه  هـر  آداب و نمـوده  تغييـر  مختلـف  كشـورهاي  و شـهرها  در آداب امـا  ؛باشـند  مي

 . ...است مكان همان مخصوص

 .است آن ثمره و معلول آداب و علت اخالق .4

 !است شده اهتمام اخالق از بيشتر آداب به اسالمي روايات در .5

 وجود عقلي استداللي ،آداب براي ولي ؛باشند مي عقلي استدالل قابل اخالقي مسائل .6
 2.باشند مي مردم سليقه و ذوق تابع و نداشته

اخالق همانند فقه و عقايد، به عنوان مبنا و محـور و اصـول    ،با توجه به تعاريف مذكور 
هاي مختلـف، ممكـن اسـت بـه فراخـور       گيرد و ادب در زمينه ثابت سبك زندگي قرار مي

همچنين ادب به عنوان اجزاي يك كلي به نام سبك زندگي محسوب . شرايط متغير باشد
تعريف و ماهيت سبك زندگي زيرا همان طور كه قبالً اشاره شد، كلي بودن جزء  ،شود مي

 بگـوييم  بايـد  كنيم بيان آداب با را زندگي سبك رابطه بخواهيم اگر« به بياني ديگر. است
 صـورت  بـه  وقتـي  مـا  ظـاهري  هـاي  جلـوه  و سـاده  رفتارهاي يعني آداب، تركيبي هيئت

    3.»ميزند رقم را ما زندگي سبك شود مي گرفته نظر در پارچه يك

                                                 
  .256، ص 6 ، جالميزان في تفسير القرآن. 1
  .201، ص اآلداب الدينية للخزانة المعينية. 2
  .29ص . )اخالق و سبك زندگي اسالمي(هميشه بهار. 3
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   ماهيت انتظار. فصل دوم

  لزوم بازشناسي مفهوم انتظار. گفتار اول

و در جهت شناخت ماهيت آن » سبك زندگي منتظرانه«واژه ديگري كه قبل از تعريف 
است كه سهم قابل توجهي از روايات مهدوي را به خـود  » انتظار«بايد واكاوي شود، واژه 

اشت و چشم د در فرهنگ لغات، به معني چشم داشتن، چشم» انتظار«. اختصاص داده است
انگيز و كاركردهاي تحيرآوري كه دربـاره   فضايل حيرتاما بايد دانست . است 1به راه بودن

مباحـث  و در  -در سخنان نوراني پيشوايان ما مطرح شـده اسـت   4مهدي موعودانتظار 
با اندك تأملي گوياي اين حقيقيـت اسـت كـه صـرف      -تعدادي از آنها  خواهد آمد بعدي

، قطعاً مورد نظر اين بزرگـواران نبـوده   »به راهي  چشم«معناي لغوي انتظار كه عبارتند از 
بلكه بايد معناي اصطالحي و حتي حقيقت و ماهيت آن در فرهنگ ديني به خـوبي   ،است

 مـنْ  يكُـونَ  أَنْ سـرَّه  مـنْ «: فرمايـد  مـي  7امام صـادق تي به عنوان نمونه وق. واكاوي شود
كسي كه دوست دارد از يـاران حضـرت قـائم باشـد بايـد منتظـر        2؛...فَلْينْتَظرْ الْقَائمِ أَصحابِ

 4كامالً روشن است كه براي احراز شايستگي ياوري و پا ركابي حضرت قـائم . »...باشد
كه توفيق قرارگيري در زمره يـاران حضـرت نيازمنـد    بل ؛انتظاري صرف، كافي نيست چشم

از آن بـا كليـدواژه    7اي است كه امـام صـادق   هاي برجسته دارا بودن ويژگيها و كارآيي
  .ياد نموده است» انتظار«

هـاي اسـالمي و معـاني آنهـا درك شـود،      اگر مفاهيم واقعـي واژه «حقيقت آن است كه

                                                 
  .، ذيل كلمه انتظارعينفرهنگ مو  نامه دهخدا لغت. 1
  .200، صالغيبة نعماني. 2
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و مقاصد آن براي جمعي پيش آمده، مرتفع،  اشتباهات و سوء تفاهماتي كه در شناخت دين
و اگر الفاظ و اصطالحات دينـي  . گرددهاي واقعي و مقاصد حقيقي دين معلوم ميو هدف

بطور صحيح درك نشود و با مفاهيم نادرست عرضه شود و نادانان يا مغرضـان، آن را بـه   
يـرا موجـب   ديگر جلوه دهند، زيان آن از گمراهـي صـريح كمتـر نخواهـد بـود؛ ز      يصورت

تـرين و  گردد؛ تا آنجا كه مترقيهاي غلط و ناروا از دين ميسوءظن و بدگماني و برداشت
پندارنـد؛ و حقيقتـي را   عدالتي و نابرابري ميترين مكتب را عامل انحطاط، زبوني، بيكامل

بخش و انقالبي است، عامـل سـلبي و منفـي و ركـود و     كه عامل ايجابي و عملي و نشاط
  . . ..شمارندگيري ميوقوف و كنارهسكون و 

اين مفاهيم كه انحراف از درك حقايق آنها مساوي با گمراهي در اصل دين، و يا رشته
هاي اساسي و مهم آن است و بايد نسل جوان كه جوياي حقيقت، و طالب كمال و ترقـي  

جمله، يكـي  و از  ...و زهد، قناعت: و آگاهي است، در فهم آن ياري شود، بسيار است مانند
اگـر چـه   .اسـت  4هم انتظار ظهور يا انتظار فرج و قيام حضرت مهدي و قائم آل محمد

اصالت مفهوم اين انتظار، هنوز در اذهان، كم و بيش و به حسب مراتب معـارف و آگـاهي  
هاي افراد محفوظ مانده است؛ ولي به گمان بسياري، تلقي و برداشت اكثـر جامعـه از آن،   

ه و مثبت نيست و جوانب سلبي و منفي آن نيز كه از تعليمات اساسـي و  چنانكه بايد سازند
گيرد، نادرست و غير از آنچه بايد مترقي اسالم و مبارزات سلبي رهبران دين سرچشمه مي

باشد عرضه شده است، و در جهت جنبش و تحرّك، قدم به پيش نهادن، مجاهده، امر بـه  
بغض فـي ) محبت به خاطر خدا(اهللا ي، حب فيمعروف و نهي از منكر، ثبات قدم و پايدار

برداري نشـده، بلكـه آن را   با اعداءاهللا، از آن بهره هو قطع رابط) دشمني به خاطر خدا(اهللا 
اخت با سـتمگران، رضـايت   پعامل سكون و سكوت، سازشكاري، وقوف، تسليم، ساخت و 

 .ده بودنددادن به وضع موجود و فراموش ساختن اهداف عالي اسالم معرفي كر

خـاموش كـردن آتـش     هشعبان و خواندن دعـاي ندبـه را وسـيل    هجشن و چراغاني نيم
ها عدالتيهاي جامعه از بيها و نارضايتياعتراض، و ايجاد آرامش موقّت، و مسكّن نگراني

پنداشتند، كه شور و هيجاني را كه بايد بر قوت و ها و مفاسد ديگر ميو فشارها و نابرابري
هاي ها و استعبادها و استضعافها و بشر پرستيها و نابسامانيتباهي هزود تا همحدتش اف

نشاند و بر آتش روحاني و مقدسي كه اسالم براي سـوختن  گوناگون را بر باد دهد، فرو مي
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لذا  .ريزدتر شود، آب ميهاي ستم و استضعاف برافروخته و بايد هميشه روشن و روشنكاخ
سوءتفاهم و درك مفهوم واقعي انتظـار و تـأثير آن در اصـالح اجتمـاع،     براي رفع هرگونه 

بلكه انقالبات اجتماعي و سياسي و تقويت اراده و تربيت افراد مبارز و سرسخت و شكست
مراسم جشـن و چراغـاني و خوانـدن دعـاي ندبـه و توسـالت و        هناپذير، و شناخت فلسف
فـي االرضـين    اهللابقيـة ت حضـرت  ها به ساحت مقدس و با عظمـ توجهات، و عرض ادب

بايد به جستجوي معناي اصطالحي انتظار و آنچه كـه مقصـود واقعـي     ،)أرواحنا له الفداه(
  1.»اهل بيت است، پرداخت

  رفتارنسبت انتظار و . گفتار دوم

همان طور كه گفته شد عالوه بر شناخت معناي لغوي انتظار بايد در جستجوي حقيقيت 
نكته بسيار مهمي كه در شناخت ماهيت . نظر اهل بيت در روايات بودانتظار و معناي مورد 

انتظار و كاربردي نمودن آن در روش زندگي، بايد به آن توجـه نمـود، وصـفها و قرينـه و     
شود؛ اين نكته همان مطلب قابل  فضايي است كه اين چشم به راهي در آن فضا مطرح مي

ي متفاوت از اين آموزه و در نهايت، عدم توجهي به آن باعث برداشتها توجهي است كه بي
  .اي شايسته و مؤثر است جريان فرهنگ انتظار در متن زندگي شيعيان به گونه

يكي از وصفهايي كه در مورد انتظار فرج در روايات ما ذكر شده است وصف انتظـار بـه   
 أفضـل أعمـال شـيعتنا   «در سخنان مهدوي معصومين عباراتي را شبيه . عمل و تالش است

كنيـد كـه انتظـار را از حالـت دورنـي محـض بيـرون آورده و         مشاهده مـي  2» انتظار الفرج
كمـا اينكـه در حـديث ديگـري از امـام      . گر همراهي انتظار با مقولـه عمـل اسـت    حكايت
  : جديت و تالش در كنار انتظار ذكر شده است و ايشان فرمود 7صادق

... يئاً لَكُمنرُوا هانْتَظ وا وةفَجِدومرْحةُ الْمابصا الْعتُهديكشـ بو انتظـار   ديپس بكوشـ  3؛أَي 
  . شدهحمت رگروه  يباد ا تانيكه گوارا

علت اين امر را نيز بايد در عناصر انتظار جستجو نمود كه يكي از آنها رجاء و اميـدواري  

                                                 
 ،)با تلخيص(14-11، ص انتظار عامل مقاومت.1

 .280، ص كفاية األثر. 2

 .200ص  ،الغيبة نعماني. 3
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اي در بديهي است كه  وقتي ما به رسيدن به مقصودي اميد داشته باشيم اين اميدور. است
كند و اگر غير از آن باشد امير المؤمنين چنين كسي  حركت و اقدام ما ظهور و بروز پيدا مي

  : مورد نكوهش قرار داده و فرموده را
يدعي بزعمه أنه يرجو اهللا كذب و العظيم ما باله ال يتبين رجاؤه في عملـه فكـل مـن    

به خـداى  ! اميدوار است به گمان خود ادعا دارد كه به خدا ؛ رجا عرف رجاؤه في عمله
پيـدا   عملـش شود او را كه اميـدوارى در   گويد، چه مى دروغ مى وي بزرگ سوگند كه

  1.هر كس به خدا اميدوار باشد بايد، اميد او در كردارش آشكار شود بنابرايننيست؟ 

اين سخن شريف به خوبي گوياي آن است كه كساني كه فقط از انتظار به حالت دروني  
كنند فرسنگها از حقيقت انتظـار در نگـاه اهـل     اكتفا كرده و از حركت و عمل كوتاهي مي

   : زيرا مروري كلي بر سخنان ايشان گوياي آن است كه ،بيت دورند
د به مباني دين و واليت امام زمان، شوق انتظار، حالتي است كه از تركيب ايمان و اعتقا

، تنفـر از وضـع موجـود    :و عالقه به ظهور و حكومت و زيست و همراهي بـا اهلبيـت  
و توجه به نقص و فساد و تباهي آن سرچشمه گرفته، در وجود انسـان شـعله   ) غيبت امام(

ردي و تـالش  كشد و انواع دگرگونيها را در حالت قلبي، انديشه و آمال انساني، رفتار فـ  مي
  2.نمايد اجتماعي انسان، ايجاد مي

نكته مهم ديگري كه در اين راستا بايد توجه كرد آن است كه حتي مطلـق عمـل را در   
بلكه ما قائليم آن عمل و سـعيي در درك   ،توانيم مد نظر قرار دهيم فهم مقوله انتظار نمي

طلب در گفتار بعدي بيشـتر  اين م. دار و در تقابل با دشمن باشد انتظار مؤثر است كه جهت
  .توضيح داده خواهد شد

  با جهاد و تالش پيوستگي رفتار منتظرانه. گفتار سوم

گر نوعي ارتباط و همراهي  نگاه تطبيقي كه بين روايات مربوط به انتظار وجود دارد نشان
همه ما اين سخن  پيامبر عظيم الشأن اسالم . است -عالوه بر عمل -انتظار با مقوله جهاد
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امـا جالـب ايـن     1؛» أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج من اهللا عز و جل«: را شنيده ايم كه فرمود
است كه همين وجود شريف در حديث ديگري درباره انتظـار فـرج، قالـب  ايـن عمـل را      

   2.» أفضل جهاد أمتي انتظار الفرج«: فرمايد جهادي معرفي نموده و مي
 ائمـه را داشـته و در   واليـت  كـه  كسي دربارهنظرتان : پرسيد7صادق امام ازشخصي 

  : فرمود پاسخ در ايشان ؟چيست رود مي دنيا از حال اين در و بوده حق حكومت ظهور انتظار
 مـع  كـان  كمـن  هـو  قـال  ثم هنيئة سكت ثم فسطاطه في القائم مع كان من بمنزلة هو

) او ارتش ستاد( او خيمه در انقالب اين رهبر با كه است كسي همانند او 3؛اللَّه رسول
 اسـالم  پيامبر با كه است كسي مانند: فرمود و -كرد سكوت اندكي سپس -باشد بوده

  .است بوده همراه »مبارزاتش«در

  .است شده نقل ديگري نيز روايات در شبيه اين حديث 
 بـا  توأم هميشه داشتن انقالبي چنان انتظار كه است اين از حاكي همگي تعبيرات اين«
، رفته انتظار مفهوم سراغ به تا باشيد داشته نظر در را اين .است دار دامنه و وسيع جهاد يك

 از كه شود مي گفته كسي حالت به معموالً، نتظارا .كنيم گيري نتيجه آنها مجموع از سپس
 كه بيماري المثل في .كند مي تالش بهتري وضع ايجاد براي و است ناراحت موجود وضع
 و بيماري از است، سفر از فرزندش بازگشت انتظار در كه پدري يا كشد، مي بهبودي انتظار
 آشـفته  بـازار  از كـه  تاجري همچنين .كوشند مي بهتري وضع براي و ناراحتند فرزند فراق

ــت دو ايــن ميباشــد اقتصــادي بحــران نشســتن فــرو انتظــار در و اســت ناراحــت  را حال
 حكومـت  انتظار لهأمس بنابراين. »بهتر وضع براي تالش«و »موجود وضع با بيگانگي«دارد
 »نفي«عنصر است، عنصر دو از مركب واقع در جهاني مصلح قيام و »مهدي«عدالت و حق

 وضـع  خواهـان  اثبات عنصر و موجود وضع با بيگانگي همان نفي عنصر .»اثبات«عنصر و
 كنـد  حلـول  دار ريشـه  صـورت  بـه  انسـان  روح در جنبـه  دو ايـن  اگر و است بودن بهتري

 گونه هر ترك از عبارتند اعمال رشته دو اين .شد خواهد دار دامنه اعمال رشته دو سرچشمه
 و سـو،  يك از آنها با درگيري و مبارزه حتي و فساد و ظلم عوامل با هماهنگي و همكاري
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 بـراي  - معنـوي  و مـادي  و روحـي  و جسمي هاي آمادگي جلب و ياري خود و خودسازي
 كنـيم  دقـت  كـه  خوب و ديگر سوي از مردمي و -جهاني واحد حكومت آن گرفتن شكل

  .است بيداري و آگاهي و تحرك عامل و سازنده آن قسمت دو هر بينيم مي
 نتيجه و پاداش درباره باال در كه متعددي روايات معني »انتظار«اصلي مفهوم به توجه با
 واقعـي  منتظـران  چـرا  فهمـيم  مي اكنون. شود مي درك خوبي به كرديم نقل منتظران كار

 هستند او پرچم زير يا 4مهدي حضرت خيمه در كه اند شده شمرده كساني همانند گاهي
 .اسـت  گشته شهيد يا شده، آغشته خود خون به يا زند، مي شمشير خدا راه در كه كسي يا
 متناسب كه نيست عدالت و حق راه در مجاهده درجات و مختلف مراحل به اشاره اينها آيا
 راه مجاهدان فداكاري ميزان كه همانطور يعني است؟ افراد انتظار درجه و آمادگي مقدار با

 كـامالً  درجـات  نيـز  آمـادگي  و خودسـازي  و انتظـار  اسـت  متفاوت هم با آنها نقش و خدا
 ؛دارد شباهت »نتيجه«و »مقدمات«نظر از آنها از يكي با اينها از كدام هر كه دارد متفاوتي

 چنـان  رهبـر  خيمـه  در كه كسي سازي، خود و خواهند مي آمادگي دو هر و جهادند دو هر
 توانـد  نمـي  است، جهاني حكومت يك فرماندهي ستاد مركز در يعني ،گرفته قرار حكومتي

 افـرادي  جـاي  نيسـت،  كس هر جاي آنجا ؛باشد بوده تفاوت بي و خبر بي و غافل فرد يك
 در سـالح  كـه  كسي همچنين.دارند را اهميتي و موقعيت چنان شايستگي حق به كه است
 آمادگي جنگد مي عدالتش و صلح حكومت مخالفان با انقالب اين رهبر برابر در دارد دست

   1.»دباش داشته بايد رزمي و فكري و روحي فراوان
 و آور تعهـد  بخـش،  نيـرو  ساز، انديشه آفرين، تحول كه است حقيقي انتظاري«بنابراين 
 ظهور سازي زمينه براي جانبه همه جهادي عرصه به را منتظر شخص و باشد مجاهدپرور

اين انتظار، لفظ نيست؛ گفتن نيست؛ عمـل  « 2؛»كند وارد اجتماعي و فرديهاي  عرصه در
اين  3؛»است، حركت است، نهضت و مبارزه و جهاد است، صبر و شكيبائي و مقاومت است

 يگسترش جهان يدر خودمان و تالش برا يداشتن روح انقالب زنده نگه يعنيانتظار فرج، «

                                                 
  .با تلخيص 383-379، ص 7، جتفسير نمونه. 1
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انتظار . و مبارز خواهم ماند يكيچر كي شهيمن هم يعنيانتظار فرج، . يو آماده باش جهان
  1.»مجاهد هستم و مجاهد خواهم ماند كيمن  يعنيفرج، 

توان گفت كه در زمينه انتظـار، معنـاي اصـطالحي و مـورد نظـر       با چنين توضيحي مي
توأم با جهاد و تالش  4راهي قيام قائم به شمانتظار، چ«: روايات را اين طور بيان كرد كه

سازي اجتماعي جهت پذيرش و شركت در بزرگتـرين حماسـه    براي آمادگي فردي و زمينه
و با اين حساب، منتظر همان مجاهد و مبـارز  » تاريخي نبرد حق و باطل به رهبري اوست

 7و زندگي او، زنـدگي جهـادي معنـا خواهـد شـد؛ از همـين روسـت كـه امـام صـادق          
  دونَ فيفَسوف يأْتي اللَّه بِقَومٍ يحبهم و يحبونَه أَذلَّةٍ علَى الْمؤْمنينَ أَعزَّةٍ علَى الْكافرينَ يجاه...«آيه

خداوند به زودى گروهى را خواهد آورد كه آنان را دوست  2؛ سبيلِ اللَّه و ال يخافُونَ لَومةَ الئـم 
دارند، در برابر مؤمنان فروتن و در برابر كافران با عزت و  آنان نيز او را دوست مىدارد و  مى

گـري   كننـد و از مالمـت هـيچ مالمـت     ؛ در راه خدا جهـاد مـي  درشتخو و سختگير هستند
  3.فرمايد را بر ياران حضرت مهدي تطبيق مي» هراسند نمي

بـه نـوعي    و بـوده انتظـار  بـه   يحداكثر ي به مقوله انتظار نگاهينگاهدر حقيقت چنين 
ـ امامـت و وال  اگر«زيرا  ،منطبق كرد نيبر تمام د را آن توان مي  تيـ هو نيركـن ركـ   تي

پس  د،يخود را آشكار نما يمختلف زندگ يها در عرصه تواند يم تيبا وال نيماست و اگر د
و بـه تبـع آن راه و رسـم     يمتجلـ  نيد قتيتا حق ابديظهور  يامامت به تمام معن نيا ديبا

 يبه امام معصوم هوابست ،يبه عنوان نقشه راه زندگ نيد يتجل نيبنابرا. شفاف شود يزندگ
از خطا و گناه دور اسـت و از   ييچرا كه از سو ،انسان باشد يراهبر زندگ تواند ياست كه م

بـه آن و   دنياسـت و راه رسـ   يالهـ  تياز عبود يكه درك مراتب يهدف زندگ گريد يسو
 ديـ پـس با . شناسد مي را يعبور از موانع جهت درك آن هدف متعال قيو طر دنيموانع رس

ـ ا. كـرد  اميق يامام نيظهور چن يبود و برا يامام نيمنتظر ظهور چن و  اميـ تـالش و ق  ني
كه روح حـاكم بـر    ابدي مي يبه نام انتظار تجل يدر مفهوم يجنب و جوش و خروش متعال
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 يمعصوم خود را ملتزم به تالش و حركت بتياست كه در عصر غ يا مسلمان آزاده يزندگ
نمـوده اسـت و عاشـقانه و خالصـانه در      بتيغ رمند در جهت ظهور آن راهبر در عص قانون

منتظـر   و با اين ديـد،  گردد ايظهور مه يها نهيتا زم كند يخدا حركت م يول تيرضا ريمس
ت توسعه تالش در جه ياسالم ناب محمد يدارد بر اساس مبان فهياست كه وظ يتيشخص

 يعنـ ي(زمانـه   يهـا  سطح مقاومت خود در مقابـل فتنـه   يو ارتقا شيخو يوجود تيظرف
 يطـ يمح سـت يز يهـا  بحـران  يو حتـ  ياقتصاد ،يفرهنگ ،ياجتماع ،ياسيس يها بحران

را در خود  يا نهيپنهان و آشكار، زم ياخالق يها يآلودگ زيو ن) رهيو غ ليهمچون زلزله، س
خـود و   يبه صورت مستمر در جهـت اصـالح و ارتقـا    تيكند كه بتواند در هر موقع جاديا
را انجـام   ستهيو شا ستهيامام معصوم اقدامات با تيو حاكم اميظهور، ق يدر راستا گرانيد

  1.»دهد
كـه   -بديهي است كه چنين برداشـتي حماسـي و جهـادي از سـبك زنـدگي منتظرانـه      

اي را خواهد داشت و  العاده تأثير فوق -ساز نيز ياد نمود توان از آن به سبك زندگي زمينه مي
  : به فرموده مقام معظم رهبري .اي به دوستداران امام زمان، خواهد بخشيد حيات تازه

زندگي جهادي يعني اين كه ما آرمانها و ارزشها و هدفهاي واالي زنـدگي را مشـخص   
زندگي جز اين معنا ندارد و گرنه، اگر اصالً . كنيم و بعد با تمام قوا براي تحقق آن بكوشيم

  2.انسان از جهاد براي ارزشها و هدفهاي واال خالي باشد به يك جماد تبديل خواهد شد

  مفهوم جهاد و انواع آن. گفتار چهارم

اگر ما در ماهيت شناسي انتظار آن را نه تنها با عمل كه با جهاد مالزم دانسته و از انتظـار  
گوييم بايد به معناي جهاد نيز توجه كنـيم تـا بـدانيم كـه جهـاد هميشـه        جهادي سخن مي

  . مالزمت با جنگ و درگيري نظامي ندارد و اين نكته در بررسي مفهوم جهاد نهفته است
ـ   3مشـقّت زحمت، به معناى  هاي عربي نامه غتدر ل واژه جـهـاد  4م بـا رنـج  وأو تـالش ت
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در شـرع نيـز    باشـد و بـه همـين جهـت     جهاد همچنين نام بابي در علم فقه نيز مي. است
  : عبارت است ازو آن  خاصي يافتهاصـطالح 

 البـَذْل النَّفـْسِ ومـالِ و    ا الســْالمِ وكـَلَمــَةِ ا عــْالءرَ االيمـانِ   الْوسـْعِ فـِى ا1؛قـامــَةِ شـَعــائ 
جـهـاد عـبـارت اسـت از نـثـار جـان و مال و توان در راه اعتالى اسالم و بر پـا داشـتن   

   .شعارهاى ايمان
و متفاوت از  -شايد از همين رو بوده كه اين واژه معنايي شبيه معناي اصطالحي در فقه

 وكـارزار كـردن   لغـات فارسـي بـه     يافته و آن را در فرهنگ -معناي لغوي در زبان عربي
مقام معظم رهبري نيـز كـه همـواره از جهـاد و كـار و      . اند معنا كرده 2در راه حق دنيجنگ

جهاد يعنى مبـارزه بـراى   «: فرمايند كنند در تبيين اين كلمه مي روحيه جهادي صحبت مي
   3.»يك هدف واال و مقدس

  : و فرموده اند
مبـارزه وجـود     مـا در كلمـه   ياست كـه امـروز در زبـان فارسـ     يزيجهاد همان چ اريمع
در آن جـد و   نكـه يا يكي: حتماً الزم است زيمبارزه دو چ در .مبارزه يعنيپس جهاد ...دارد

مبـارزه كنـد، در    تواند يخانه كه نم يدر پستو ايانسان در رختخواب . باشد يجهد و تحرك
در  مبارزه .باشد يدر مقابلش دشمن نكهيوم اد... وجود داشته باشد يجد و جهد ديمبارزه با

در  ها نيا  اگر همه...دو ركن است نيپس جهاد متقوم بر ا. معنا ندارد ستيآنجا كه دشمن ن
ـ  ائـه ياهللا و لسـان رسـوله و اول   لسان يمقابل دشمن خدا و دشمن عل باشـد   السـالم  هميعل

  4.اهللا ليسب يجهاد ف شود يم
  : وجود داردعامل مهم در تبيين مفهوم جهاد از ديدگاه اسالم  چهاربنابراين  

    داشتن هدف واال؛ .اول
  در راه رسيدن به آن هدف؛  تـالش، كـوشـش و تحمل سختى. دوم
  تالشي كه در مقابل موانع و دشمن و هجوم اوست؛ . سوم
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كسـب  فـى سـبـيـل اهللا و به نيـت امـتــثال تكليـف الهـي و      انجام اين تالش.چهارم
   .رضاى خدا

  : چنين شمرده شده است 7ي انواعي است كه در بيان امام صادقااين جهاد دار
أَربعةِ أَوجه، فَجِهادانِ فَرْض، و جِهاد سنَّةٌ لَايقَام  إِلَّا مـع الْفَـرْضِ، و جِهـاد      الْجِهاد على

فَمجاهدةُ الرَّجلِ نَفْسه عنْ معاصي اللَّه عزَّ و جـلَّ، و هـو مـنْ    فَأَما أَحد الْفَرْضَينِ،  .سنَّةٌ
ادظَمِ الْجِهأَع نَ الْكُفَّارِ فَرْضم لُونَكُمينَ يةُ الَّذداهجم ـنَّةٌ      .وس ـوي هالَّـذ ـادا الْجِهأَم و

جميـعِ الْأُمـةِ، و لَـو تَرَكُـوا الْجِهـاد        الْعدو فَرْض علـى  لَايقَام إِلَّا مع فَرْضٍ فَإِنَّ مجاهدةَ
 ـدالْع يأْتأَنْ ي  هدحامِ ولَى الْإِمنَّةٌ عس وه ةِ، وذَابِ الْأُمنْ عم وهذَا ه و ،ذَابالْع ملَأَتَاه و

مهداهجةِ فَيالْأُم عم. ادا الْجِهأَم ـي     وف ـداهج ـلُ، وا الرَّجهنَّةٍ أَقَامنَّةٌ، فَكُلُّ سس وي هالَّذ
 اءيا إِحأَنَّهالِ؛ لمنْ أَفْضَلِ الْأَعا ميهف يعالس لُ وما، فَالْعهائيإِح ا وهلُوغب ا وهتنَّةٍإِقَام1؛س 

ت و جهاد ديگر مستحبى است كه اس )عيني(دو جهاد واجب: جهاد بر چهار گونه است
اما آن دو جهـاد كـه   . جز با واجب تحقق نيابد و چهارمى جهاد مستحبى محض است

گيـرى از   يكى جهاد شخص با نفس خويش است كه بـا كنـاره  : هستند )عيني(واجب
گيـرد و آن از بزرگتـرين جهـاد اسـت و      نسبت به خدا صورت مـى  معاصي و گناهان

كـه ايـن    )كننـد  و به شما حمله مي(مرزند ست كه با شما همديگرى جهاد با كافرانى ا
باشد كه در سايه واجب امكـان   مى )بر امام(اما آن جهاد كه مستحب. نيز واجب است

است و اگر آن را ترك  )كفائي(پذير است، جهاد با دشمن است كه بر همه امت واجب
 ،و آن جهاد بر امـام  نمايند عذاب بر آنها فرود آيد و اين عذاب شامل همه امت گردد

مستحب و سنت است و حد آن اين است كه امام با امت براى سركوبى دشمن رود و 
و اما آن جهـادى كـه مسـتحب محـض اسـت، برپـا داشـتن        . با دشمنان پيكار نمايد

سنتهاست كه مرد مسلمان در بر پا نگهداشتن و رشد و احيـاى آن سـعى و كوشـش    
؛ پس كار و تالش در اين خصوص از بهترين اعمـال  خود را به كار گيرد و مبارزه كند

  2.است؛ زيرا احياى سنت است
   

                                                 
 .9، ص 5 ج الكافي،.  1
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  . فصل سوم

  سبك زندگي منتظرانه و ويژگي هاي معنا

حال كه تبيين واژگان مورد نظر به پايان رسيد و ماهيت سـبك زنـدگي منتظرانـه نيـز     
اسـت، بـه    مشخص گرديد كه تالش و جهاد براي زمينه سازي ظهور جزئي از ماهيت آن

هاي مهـدوي گـاهي از    جاست كه به تعريف سبك زندگي منتظرانه بپردازيم كه در نوشته
آن با عنوان سبك زندگي زمينه ساز و زماني نيز بـا عنـوان سـبك زنـدگي مهـدوي يـاد       

  : كنيم اما قبل از آن برخي از تعاريف بيان شده را ذكر مي ،شود مي

  بك زندگي منتظرانهدرباره س فهايبه تعر ينگاه. گفتار اول

در سالهاي اخير اقبال انديشمندان به مقوله مهدويت بيشتر شده و همين امر باعث توليد 
متوني علمي درباره مفاهيم مرتبط با مهدويت شده است كه از جمله آنهـا موضـوع مـورد    

ضرورت اين توجه در نظر برخي نويسندگان اين چنـين توضـيح داده شـده    . بحث ما است
  : است

بـود   يعيشـ  ياز سبك زندگ ييبه دنبال الگو ديبا 4يامام مهد بتيامروزه در عصر غ
 يكـ يبا  بتيدر عصر غ عهيش. انتظار و بازگشت امام باشد ةبر باورداشت به مسئل يكه مبتن

گره خورده است  بتيو غ تيمهدو يعنيامامت،  خيتار يطوالن اتيح ميمفاه نيتر ياز جد
 يا انتظار ارتباط تنگاتنگ دارد؛ به گونه يعنيبا مفهوم سوم،  بت،يو غ تيو دو مفهوم مهدو

و  تيـ اعتقـاد بـه حقان  . كـرده اسـت   نييرا تب عهيش يسه مفهوم سبك فكر و زندگ نيكه ا
 تيـ بر حاكم يكه مبتن -يديتوح هجامع يريگ و انتظار بر شكل 4يامام مهد تيمشروع

در عصـر   يو اجتمـاع  يفكر يها انيجر هبه هم يبخش تيعامل مشروع تنها-است شانيا
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 يعيشـ  يسبك زنـدگ  هدر ارائ عهيش يفكر ياصل و مبنا نيامر نخست نياست و  ا بتيغ
ـ بـر ا  يمبتنـ  ييو پرورش الگوها تيمهدو هديا ياستخراج عناصر اصل با نيبنابرا. است  ني

را پرورش داد كـه اعتقـاد بـه     يكرد و نسل نييرا تع انيعيش ستيز هنحو توان يم شه،ياند
فكر اوست و نه تنها در شعائر و مناسبات، بلكـه در   ياساس يها از مؤلفه تيامامت و مهدو
 شيخو يدارد و جهت زندگ شيمعصوم توجه و گرا ماما يخود به سو يها اهداف و آرمان

   1.دساز يرا به سمت انسان كامل معطوف م
  : تكما اينكه در همين راستا گفته شده اس

انتظار، بيانگر رويكرد نظري و عملي شيعيان در دوران غيبـت، تـا رسـيدن بـه آرمـان       
اين رويكرد خاص، در پيش گرفتن سبك خاصي از زنـدگي اسـت    همهدويت است و الزم

هـاي اسـالمي    هاي مثبت مطرح شده در آمـوزه  ويژگي ههم هكه به نوعي خالصه و عصار
  2.است

و نه سـبك زنـدگي مهـدوي كـه جلـوه       -زندگي مهدويدر همين راستا برخي، معناي 
  : اند را مد نظر قرار داده و گفته -ظاهري آن است

كه خـود را وقـف امـام     يكس ؛نديگو مي يمهدو يو حاضر را زندگ يبا حجت ح يزندگ
 كنـد  مـي  و توانها و امكاناتش را در راه امام صرف و خرج روهايو همه ن دينمايم 7زمان
آن بـر اسـاس    نشيـ كـه روش، مـنش، كـنش، نگـرش و ب     ياتيح ...دارد يمهدو يزندگ

   3.است يمطلوب مهدو يباشد،  زندگ تيمهدوهاي  آموزه
  : اند برخي ديگر نيز در مورد اين شيوه زندگي گفته

سبك زندگي مهدوي عبارتند از انتخاب روشي كلي و نسبتاً پايدار در رفتار توسط فرد يا  
نسبت بـه   4جمع كه بر پايه فرهنگ اسالمي با محوريت نظر و رضايت حضرت مهدي

هستي، انسان و زندگي، استوار بوده و در تعامل با جامعه و براي رسيدن بـه اهـداف امـام    

                                                 
، سيدرضي موسوي گيالنـي، فصـلنامه علمـي    »و نسبت آن با دين و مهدويتچيستي و چرايي سبك زندگي «مقاله . 1

  .25ش  ،دومشرق موعپژوهشي 
 .97، ش معارفزندگي به سبك مهدوي در گفتگو با دكتر ابراهيم شفيعي سروستاني؛ ماهنامه . 2

 .17-16،  ص زندگي مهدوي. 3
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  1.رسد زندگي ماست به ظهور ميكه همان اهداف حقيقي  4زمان
  : گويد اي نيز در مقام ورود به بحث مورد نظر مي نويسنده

سبك زندگي منتظرانه مبتني بر باور مذهبي و سنت الهـي، خواسـتار حركـت و تـالش     
  2.براي گذر از وضع موجود و قرار گرفتن در وضع مطلوب در جامعه است

  : نويسد باره مي نويسنده ديگري در اين
جنبه متعالى هر انسانى است، انتظار معنى خاص خود را  4ى روشن شود امام زمانوقت

كند و در آن حال، نه تنها انسانِ منتظر هم اكنون قلب خود را متوجه قطب عـالم    مى دايپ
تا ظهورِ او در عالم و آدم هر  دينما  بلكه تالش مى ،كند  و با او زندگى مى دينما  امكان مى

كلّى دگرگون شود و از توجه به خاك، بـه انـس بـا     به  تيو افق بشر ابديشتر شدت يچه ب
بـه   يكـه بـا نگـاه مهـدو     ياست آن نـوع از سـبك زنـدگ    نيجهت دهد و ا رييافالك تغ

  3.گردد يبرمها  يزندگ
يكي ديگر از نويسندگان اين نوع از شيوه زندگي را مورد بررسـي بيشـتري قـرار داده و    

  : گويد سپس مي
ساز مجموعه رفتارهاي اجتماعي است كه ضـمن بـرآورده    سبك زندگي زمينهمقصود از 

گرا و فعاالنه مبتني بر تفكر موعودگرايي  كردن نيازهاي جاري جامعه منتظران روايتي عمل
  4.گزيند و مهدوي را براي هويت اجتماعي بر مي

  تعريف پيشنهادي از سبك زندگي منتظرانه. گفتار دوم

ان دخيل در سبك زندگي منتظرانه و تعاريف انديشمندان مختلف حال كه از تبيين واژگ
  . يريمتوانيم تعريفي را براي اين سبك در نظربگ در اين باره فارغ شديم مي

                                                 
 . 3، ص )پدر مهدوي(1، جسلسله آموزشهاي سبك زندگي مهدوي. 1

، 2، ج مجموعـه مقـاالت نهمـين دكتـرين مهـدويت     . »آگاهي منتظرانه در سبك زندگي و تربيت زمينـه سـاز  «مقاله . 2
 .183ص

  .حرف آخراينترنتي ؛ اصغر طاهرزاده، پايگاه »سبك زندگي مهدوي«مقاله . 3
مشـرق  پژوهشـي   ، غالمرضا گودرزي،  فصلنامه علمي»ساز هاي راهبردي اخالق و سبك زندگي زمينه مؤلفه«مقاله . 4

 .31، ش موعود
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  : مقدماتي كه بيان شد معتقد است كه مؤلف اين نوشتار با توجه به
برخاسـته از  ه نسبتاً پايدار كسبك زندگي منتظرانه عبارت است از مجموعه رفتارهاي جهادي 

و انتظار دولت او در عصر غيبـت اسـت كـه بـا      4اعتقاد به امام حي، حضرت حجت بن الحسن

حكومت مهدوي بر اسـاس تعـاليم اسـالم شـيعي صـورت       ايجاد آمادگي همه جانبه برايهدف 

  . گيرد مي

  : در اين تعريف چند نكته گنجانده شده است
منتظرانه اوالً از آداب منتظران كه تك ، سبك زندگي »مجموعه رفتارهاي«با قيد . اول
با هـم  ـ به عالوه واجبات ـ  هاي هر بخش اين سبك است جدا شده و مجموعه آن   گزاره

همچنين از اخالق منتظرانه كه ناظر به صفات دروني منتظران و البته . در نظر گرفته شود
  . شود مي هاي رفتار منتظرانه است جدا از ريشه
تنها بخش ظاهري و قابل مشاهده زندگي مهدوي و منتظرانـه  » ايرفتاره«با قيد . دوم

هاي زندگي مهـدوي و منتظرانـه نظيـر     گيرد و پرداختن به ساير مؤلفه مورد تأكيد قرار مي
  .خواهد بودبه صورت فرعي  4معرفت و محبت به امام زمان

 ،اسـت نشان گر آن است كه نه تنها انتظار از مقوله عمل و تـالش  » جهادي«قيد. سوم
شود نه هر  مي در مقابل دشمن است شاملبراي وصف جهادي و بلكه فقط تالشي را كه 

  .گونه سعي و تالشي
اما بايـد دانسـت    ؛گرچه معموالً سبك زندگي، رفتارهاي معطوف به جامعه است. چهارم

سبك زندگي نه امري كامالً فردي است و نه امري كامالً اجتماعي؛ بلكـه هـم ابعـاد    «كه
شود و هم تأثيرات اجتماعي  مي هاي شخصي در آن لحاظ اليق و اميال و خواستهس ،فردي

بنـابراين عـالوه بـر     1.»كنـد  و محيطي و عاليق جمعي در شكل گيري آن نقش ايفا مـي 
رفتارهاي مستقيم در ارتباط با جامعه و معاشرت با افراد، آن دسته از رفتارهاي فـردي كـه   

داشته و در آن مؤثر است نيز به سبك زندگي منتظرانـه  اي ظهور و بروز اجتماعي  به گونه
   .شود وارد مي
، گوياي آن است كه بايد رفتارهـا بـه صـورت مسـتمر انجـام      »پايدار نسبتاً«قيد : پنجم

                                                 
  .34، ص سبك زندگي اسالمي ايراني .1
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  . گيردو انجام مقطعي آن ها ما را به سبك زندگي منتظرانه وارد نمي كند
خاستگاه اين شيوه » ...4اعتقاد به امام حي، حضرت حجت بن الحسن«عبارت . ششم

كند و صد البته اعتقاد به امام زمان در كنار باور به توحيـد و نبـوت و    زيستن را گوشزد مي
حجت «عالوه بر آنكه منجي عالم بشريت براي ما مشخص و به نام . شود معاد مطرح مي

   .و القاب ديگر است» بن الحسن
در هر عصري است كه البته نامش ناظر به زنده دانستن امام » حي«آوردن وصف . هفتم

و آوردن اسم . هم در متون ديني مشخص و او در عصر ما حضرت حجت بن الحسن است
  .او ناظر به اعتقاد به مشخص بودن مهدي موعود است

 هتوجه به عنصر زمان در انتخاب ايـن سـبك و نيـز محـدود    » عصر غيبت«قيد . تمشه
  .دهد زماني اجراي آن را نشان مي

جهت و مقصـود از جريـان   » حكومت مهدوي ايجاد آمادگي همه جانبه براي« قيد. نهم
دهد و عالوه بر آن معيار و محكي است براي ارزيابي سبك  افتادن اين سبك را نشان مي

اين آمـادگي در دو سـطح فـردي و اجتمـاعي و      .زندگي موجود در خانواده و جامعه شيعي
و تبعيت از او در تمام عرصـه هـاي    4زمان امام اول؛پذيرش واليت. ي او خواهد بودبرا

او در و نصرت  زندگي كه تا مقبوليت نباشد امر فرج محقق نمي شود و دوم؛ شركت با امام
انتظار جهادي، همين روحيه و آمادگي جهاد، امـام قـائم    صالًآخرين نبرد حق و باطل كه ا

  . در راه خدا خواهد بود
گر آن اسـت كـه انتظـار جهـادي و      اوالً بيان» اسالم شيعيبر اساس تعاليم «قيد . همد

سازي براي حكومت مهدوي فقط با تكيه بر منابع و دستورات اسالمي خواهد بـود و   زمينه
برداري از قوانين اسـالمي فقـط بـه تفسـير اهـل بيـت پيـامبر و ائمـه          ثانياً در مسير بهره

وسـيله از سـاير   و علماي رباني در عصر غيبت اعتماد خواهد شـد و بـدين    :معصومين
  .شود مكاتب و مذاهب اسالمي جدا مي

براي اين سبك از زندگي به خاطر » مهدوي«و نه » منتظرانه«علت انتخاب قيد .يازدهم
دو پهلو بودن و ابهامي است كه در اصطالح سبك زندگي مهدوي وجود دارد؛ زيرا از ايـن  

م سبك زندگي دوستان و توان سبك زندگي امام مهدي را اراده نمود و ه اصطالح هم مي
همچنين در فرض دوم معلوم نيست كه اين شيوه زيستن تنها مربوط بـه  . پيروان ايشان را
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در حـالي كـه ايـن     ؛شود دوران غيبت امام زمان است و يا اينكه شامل عصر ظهور نيز مي
 شود و اين نوع رويكرد در زنـدگي دقيقـاً بـه    بر طرف مي» منتظرانه«ها با جايگزيني ابهام

 و چه ائمه قبل از وي مربـوط حضرت مهدي امام زمانِ هر عصر، چه شيوه زيست پيروان 
  .هستيم 4شود و صد البته كه اكنون ما در عصر امامت حضرت مهدي مي

كـه در برخـي از    -»منتظرانـه «به جاي قيد  »ساز زمينه«نمودن قيد جايگزين .دوازدهم
اين نوع از سبك زندگي به خاطر پشتوانه انـدك روايـي    در -سخنان و مقاالت آمده است

كه خود حامل معناي زمينه سازي و آمادگي است حال آنكه كليدواژه انتظار  ؛مرجوح است
و به همين د ليل استفاده از اين واژه مناسـب   شود به وفور در سخنان معصومين يافت مي

   .تر است
آن است كه اين سـبك زنـدگي كـه در     كنيم مي كه بار ديگر بر آن تأكيد آخريمطلب 

اي كـه دربـاره ضـرورت سـبك زنـدگي       واقع شيوه جهادي زيستن است بـه موجـب ادلـه   
منتظرانه در قبل بيان شد، تنها سبك صحيح و مورد رضايت خدا و ائمه و به ويژه حضرت 

جهادي زيستن يك شـيوه  «: مهدي براي زندگي موفق است و به قول برخي پژوهشگران
  1.»ها شيوه رايج نيست؛ اصالً تنها شيوه مورد پذيرش دين، جهادي زيستن است دهدر كنار 

  آن ريو نظاي اسالم يبا سبك زندگ منتظرانه ينسبت سبك زندگ. گفتار سوم

ممكن است سؤالي در ذهن خطور  -و يا مهدوي -پس از تعريف سبك زندگي منتظرانه
، علوي، فاطمي، حسيني و نظاير كند كه چه فرقي بين اين سبك با سبك زندگي اسالمي

ايـن پرسـش در بيـاني     نسبت سبك زندگي منتظرانه با آنها چيسـت؟  نيز آن وجود دارد و
  : تفصيلي تر از طرف برخي، اين چنين آمده است

و  روانيپ ايانتساب آن به شخص موعود اسالم و  تينظر از ماه  ـ صرف»يمهدو« ديق
 يــ متضـمن چـه معنـا     رديـ گ يمورد توجه قرار م دو كمتر نيمندان او كه تفاوت ا عالقه

و  ياسالم يدر فضا يسبك زندگ گريبا انواع د يمعنادار يها است و چه تفاوت يمشخص
در واقع،  ؟ـ دارد يفاطم اي يعلو يچون سبك زندگ ييها ـ و به طور خاص با نمونه يعيش
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مـوارد   يو در برخـ  رعالمانـه يغ يو بـه كاربردهـا   ميبا كلمـات عبـور كنـ    ياگر از مرز باز
ـ ا م،يباشـ  توجه يمنشورات و اعالنات ب يدر برخ نيعناو نيا) كيتوتولوژ( انهيگو همان  ني

انتظار ظهـور موعـود اسـالم،     ايو  يدادگ دل ،يرويپ ايكه آ شود يمطرح م يپرسش اساس
هـا متفـاوت بـوده و     و مسلك ها وهيش رياست كه با سا يخاص از زندگ يسبك دآورندهيپد
 ايـ دارد  نيمتبـا  يتيهو ،يخياعصار تار گريد ايو  نيد ياياول رينسبت به سا يسبك نيچن
  1»ر؟يخ

سبك زنـدگي  «اند برخي پژوهشگران در مقام پاسخگويي به اين پرسش بر آمده و گفته
  : هاي اديان الهي است با اين تفاوت كه زمينه ساز همان سبك زندگي ديني مبتني بر آموزه

 ر آن مبتني بر تفكر ناب مهدوي است؛هويت تعريف شده د. 1

 دهد؛ هاي گوناگون منتظران را به سمت حضور فعال سوق مي در عرصه. 2

 تداعي كننده ياد و نام موعود اديان است؛. 3

 دهد؛ هاي زندگي فردي و اجتماعي را بر مبناي آموزه مهدوي سامان مي همه حوزه. 4

 ست؛كارگيري در تمام جوامع ا قابل ترويج و به. 5

  .افق ديد آن در طراحي و اجرا مبتني بر افق جهاني و نه جهاني سازي است. 6
در شـكل و   ،سـاز  به بيان ديگر ارتباط بين سبك زنـدگي عـام و سـبك زنـدگي زمينـه     

در رويكـرد اجرايـي و صـحنه     ،هـا  و تفاوت آن) مانند روش سخن گفتن(محتواي مباحث 
  2.»عمل است

، اما براي تكميل بحث نكاتي قابل طـرح  وجود دارد گرچه نكات خوبي در جواب مذكور
  : است
توضيحاتي كه تاكنون در اين نوشتار داده شد روشن است كـه اسـالم، قـرآن و    از . اول 

شـود، كمـا    مـي  مكتب شيعه دوازده امامي پشتوانه عظيم سبك زندگي منتظرانه محسوب
شـيعيان صـادق وصـف    نيز منتظران به مؤمنـان حقيقـي و    7اينكه در كالم امام سجاد

                                                 
 .45ش  ،امان؛ ياسر آيين، نشريه »هاي گفتگو از سبك زندگي موعود باورانه بايسته«مقاله . 1

مشـرق  پژوهشي  -گودرزي، فصلنامه علمي، غالمرضا »ساز هاي راهبردي اخالق و سبك زندگي زمينه مؤلفه«مقاله . 2

 .31، ش موعود
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   : اند؛ ايشان فرمودند شده
انٍ املِ كُلِّ زنْ أَهأَفْضَلُ م ورِهظُهرِينَ لنْتَظالْم و هتامينَ بِإِملالْقَائ هتبانِ غَيملَ زـأَنَّ  نَّ أَهل

معرِفَةِ ما صارت بِه الْغَيبةُ عنْـدهم  اللَّه تَبارك و تَعالَى أَعطَاهم منَ الْعقُولِ و الْأَفْهامِ و الْ
      ـولِ اللَّـهسر يـدنَ يـيينَ بـداهجنْزِلَةِ الْمانِ بِمالزَّم كي ذَلف ملَهعج ةِ ودشَاهنْزِلَةِ الْمبِم

ت آن امام كه معتقـد  مردم زمان غيب 1؛بِالسيف أُولَئك الْمخْلَصونَ حقّاً و شيعتُنَا صـدقاً 
به امامت و منتظر ظهور او هستند از مردم هر زمانى برترند، زيرا خداى تعالى عقـل و  
فهم و معرفتى به آنها عطا فرموده است كه غيبت نزد آنان به منزله مشاهده است، و 

كه با شمشـير بـه    6آنان را در آن زمان به مانند مجاهدين پيش روى رسول خدا
  .هستند ند قرار داده است، آنان مخلصان حقيقى و شيعيان راستين ماا جهاد برخاسته

همسو و هم جهت با رضايت امام حي و  يدر حقيقت چنين سبك زندگي، تمام رفتارها 
شود و البته مقصود از امام، مقام امـامتي اسـت    مي پذيرش واليت مهدوي، تعيين و تفسير

هـم افاضـه شـده     6و رسول اكـرم  7مكه قبل ازامامان دوازده گانه به حضرت ابراهي
   2.است

انتخاب اين قيد آنچه بيان آن مهم است اين كه براي ما كه ادعاي بين المللـي  در . دوم
بودن كاركرد اين سبك زندگي را داريم، در صورت انتخاب قيد ديني و اسالمي براي اين 

زيـرا همـه اديـان     ،سبك زندگي، امكان به اشتباه افتادن مخاطب از مقصود ما وجود دارد
ديني مثل يهوديت و مسيحيت نيز ادعاي سبك زندگي ديني دارند؛ همچنين همه مذاهب 

نيز مطالب خـود را بـا عنـوان    و ديگر مذاهب حنفي و شافعي  همچوناسالمي غير شيعي 
بنابراين بايد از قيدي استفاده كرد كـه جـامع و مـانع     ؛كنند سبك زندگي اسالمي طرح مي

  .مضافاً بر اينكه در قرآن كريم، بين اسالم و ايمان، فرق قائل شده است .باشد
آنچه باعث طرح سؤال درباره تفاوت سبك زندگي مهدوي و منتظرانـه بـا سـبك    . سوم

 امـام  بـا  مـرتبط  مطالعات به و انحصاري مهدويت زندگي اسالمي شده است نگاه حداقلي
است كه متأسفانه در هي و فرجام بشريت و آن هم در موضع مربوط به آينده پژو دوازدهم

نظر برخي وجود دارد در حالي كه مهدويت در يك معنـاي حـداكثري، بـه قـول يكـي از      

                                                 
 .320، ص1 ، جكمال الدين و تمام النعمة. 1

  .124/؛ بقره»انِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماماً«. 2



 منتظرانه يسبك زندگ 

 

58 

ايشـان در   1.»به معناي تمامي مبـاني و اصـول مـورد پـذيرش شـيعه اسـت      «نويسندگان 
  : نويسد همسويي با نظر اين نوشتار و در تحليلي جالب مي

 مطـرح  امامـت  و نبـوت  دين و رهبر الهي در بحث به نسانا نياز بحث كالمي متون در
 ضـرورت مهـدويت   اثبات در امروزي مخاطب اين بحث براي ثمره و كاربرد ولي شود، مي

 ديـن  اصول مباحث حاشيه در را  براي ارائه روزآمد معارف مهدوي نبايد آن بنابراين. است
 مباحث متن در را بايست آن بلكه مطرح كرد،  آن هاي فرض پيش بودن بديهي تصور با و

 ايـن  از. ارائـه نمـود   مباحث آن از بسياري نماي تمام آيينه مقام در و پژوهي دين بنيادين
 كـاربرد  و كنـد  مـي  پيـدا  ديني مباحث و معارف در مهم جايگاهي مهدويت كه است منظر

 از اين. يابد مي ضرورت مهدويت و شناسي انسان يا و مهدوي زندگي سبك چون عناويني
 دوم عنوان»  مهدوي/شيعي زندگي سبك« و»  اسالمي زندگي سبك« عنوان دو بين رو

 نقطه مذاهب، و اديان ديگر تمامي خالف بر تشيع مكتب در كه چرا ؛است رساتر و گوياتر
 اهل سنت گرايش در نمونه عنوان به. ندارد وجود انتظار حالت در يقف حد و تولّي در پايان

 هميشـه  بـراي  اسـالم  و است شده بسته و شده نهايي اسالم، پرونده 6پيامبر رحلت با
 اسـاس  بـر . است منتظرانه حالت هيچ بدون و ثابت خودهاي  آموزه كالن و خُرد در تاريخ،

 راهبـر  و معصوم به نيازي ديگر اسالمي زندگي بسته دريافت از پس مسلمان هر آنها نگاه
 اجراي كنون تا كه است امامان و پيامبر نزد كامل دين ؛اوالً شيعه نگاه در ولي ،ندارد الهي

 و كامل نهايي تحقق فرض بر ؛ثانيا نشده، و محقق نهايي و كامل صورت به هم آن عملي
 پيوسته بايست مي مؤمن فرد هر بلكه. نيست امام از مؤمن استغناي معني به امر دين، اين

 لحظه در و باشد خود امام به وابستگي و تعليق نوعي و منتظرانه نگاه و انتظار حالت داراي
 قرار به بتواند تا نمايد پرهيز استغنا احساس و استقالل ،ركود ،ايستايي از خود زندگي لحظه
 يـازده  اگر حتي مهدويت بدون اساساً شيعه. برسد خود پيوسته يابي كمال مسير در گرفتن
اديان و  ديگر و اهل سنت زدگي سلفي و گرايي ركود با تفاوتي نتايج جهت از باشد امامي

  2.داشت نخواهد مذاهب

                                                 
 .36، ص انسان شناسي و مهدويت .1
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امـا   ؛توان از قيد شيعي و واليي استفاده نمود ميفوق، شايد بگوييد طبق تحليل . چهارم
 ،پاسخ آن است كه با وجود آنكه ما به شيعي بودن جنس سبك زندگي منتظرانه معتقـديم 

هاي شيعي و واليي به خـاطر كوتـاهي شـيعيان در انجـام      اما براي كاربردي كردن آموزه
وظايف خود نسبت به امام زمان و حاكميت او در جامعه كه غيبت هزارساله وي شـاهد آن  

يم تا ياد امام زمـان را  داربه تبعيت از روايات » انتظار«  اصرار بر برجسته كردن واژه ،است
تنها حس مسئوليت پذيري شيعيان را بيشتر تحريك نمايد بلكه جهت و پررنگ كرده و نه 

ايشان را كه همانا اداي حقـوق وي و بـه طـور     يروح حاكم بر فعاليتهاي فردي و اجتماع
خاص زمينه سازي براي برگرداندن حـق حاكميـت و واليـت حضـرت مهـدي در جامعـه       

يشمندان در تحليلي چنين همين نكته باعث شده تا برخي اند ؛جهاني است مشخص كنيم
  : اظهار كنند كه

دار  نيـ هـر دو د  كه است نيا ينيد يبا سبك زندگ يمهدو يسبك زندگ يفاوت زندگت
خود  مان،يفرد در كنار ا يمهدو يدر سبك زندگ يكنند ول ياز امام خود اطاعت م و هستند

  1.داند يم 4ساز ظهور امام زمان نهيرا زم
فرق آن با سبك زندگي علوي و حسيني و نظيرش  كهبا اين توضيح حتي شبهه مذكور 

به جاي قيد مهـدوي از قيـد منتظرانـه اسـتفاده      ؛زيرا ما اوالً ؛شود چيست نيز بر طرف مي
بـا پررنـگ    ؛گوشـزد شـد و ثانيـاً    -و در تعريف پيشنهادي ما -كرديم كه نكته آن در قبل

تا  -اي ق او مشخص شد كه سبك زندگي شيعه در هر دورهكردن جايگاه امام زمان و حقو
باشـد و   7خواه امام زمان وي در عصـري حضـرت علـي    ؛منتظرانه است -قبل از ظهور

بنابراين اگر منظور از سبك زندگي علوي و حسيني آن است كه مـا  . 7خواه امام حسين
 4الحسـن بـن   از الگوهاي منتظران آن دوران براي زمانه خود كه امام زمان ما حجـت 

است درس بگيريم و رابطه قلبي و عملي خود را با ايشان با در نظـر گـرفتن ايـن عصـر،     
تـوجهي   اما بايد بدانيم كه توقف در امامان قبل و بي ؛مديريت و تنظيم كنيم حرفي نيست

قلبي و عملي به وظايف خود در قبال حضرت مهدي كه امـام زمـان و عصـر مـا هسـتند      
توجه به اين نكتـه  . كند منتظرانه اين غفلت احتمالي را نيز برطرف مي شايسته نبوده و قيد
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تواند كيفيت مراسم بزرگداشـت معصـومين و بـه ويـژه عـزاداري حضـرت سـيد         حتي مي
  . را دگرگون كند 7الشهدا

ايـم كـه    قـرار گرفتـه   4كه ما در شرايط خاص غيبت امام عصر آن نكته ديگر. پنجم
گيري مسـتقيم از محضـرش قطـع شـده      رت حجت و بهرهارتباط اختياري شيعيان با حض

در سخنان معصومين شرايط زماني هر دوره و آگاهي به آن بـراي كيفيـت فعاليتهـا    . است
 1؛ اللَّـوابِس  علَيـه  تَهجـم  لَا بِزَمانه الْعالم: اند اي كه فرموده بسيار مورد توجه بوده است به گونه

حال سؤال اين اسـت در ايـن    ؛»برد امور مشتبه بر كسي كه به زمانه آگاه است حمله نمي
موقعيت ويژه غيبت امام، شيوه زندگي اسالمي و شيعي با چه سبك خاصـي بايـد جريـان    

همان گونه كه روايات آن نيز در قبل ذكر شد سبك زندگي منتظرانه  پيدا كند؟ ما معتقديم 
  .ن پرسش استهمان پاسخ مناسب به اي

ي كه در اين باره قابل طرح است، نسبت سبك زندگي منتظرانـه بـا   لبآخرين مط. ششم
اسـت در  مؤمنانـه  مؤمنانه است چرا كه برخي معتقدند كه اين سبك، همان سبك زندگي 

مؤمنان : ندبه دو دسته تقسيم شده امؤمنان  كه اگر به قرآن كريم مراجعه كنيم خودحالي 
  : فرمايد مي سوره نساء 95قرآن كريم در آيه اهد؛ قاعد و مؤمنان مج

 )       هِمالوبِـأَم ـبِيلِ اللَّـهـي سونَ فـداهجالْمـي الضَّـرَرِ ولرُ أُوينَ غَينؤْمنْ الْمونَ مدتَوِي الْقَاعسلَا ي 
ى الْقَاعدينَ درجـةً وكُلـا وعـد اللَّـه الْحسـنَى      وأَنفُسهِم فَضَّلَ اللَّه الْمجاهدينَ بِأَموالهِم وأَنفُسهِم علَ

افراد باايمانى كـه بـدون بيمـارى و    ) هرگز( )وفَضَّلَ اللَّه الْمجاهدينَ علَى الْقَاعدينَ أَجرًا عظيما
ناراحتى، از جهاد بازنشستند، با مجاهدانى كه در راه خدا با مال و جان خود جهـاد كردنـد،   

خداوند، مجاهدانى را كه با مال و جـان خـود جهـاد نمودنـد، بـر قاعـدان       ! سان نيستنديك
به نسبت اعمال (برترى مهمى بخشيده؛ و به هر يك از اين دو گروه ] كنندگان جهاد ترك[

خداوند وعده پاداش نيك داده، و مجاهدان را بـر قاعـدان، بـا پـاداش عظيمـى      ) نيكشان،
   .برترى بخشيده است

كـرديم كـه منتظـر،     بياني ما در شناخت مفهوم انتظار، آن را با جهاد گره زده و از طرف
    .پاسخ به اين نسبت، خواهد بود ،مجاهد در عصر غيبت است و همين قيدمؤمن 

                                                 
 .27 ص ،1 ج الكافي،. 1
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سـبك زنـدگي   و الگوآزمـايي  خالصه سخن آنكه سبك زندگي منتظرانه، مصداق عيني 
اسـت كـه البتـه     4عصر غيبت امام زماندر و مجاهدانه مؤمنانه  ،ديني، اسالمي، شيعي

مرجع مباحث علمي و اسالمي آن به تصريح امام عصر، علمـاي بزرگـوار شـيعه و مراجـع     
  .ندستهمعظم تقليد 

  ويژگيهاي سبك زندگي منتظرانه. گفتار چهارم

گيرد به  ممكن است در مطالعاتي كه درباره سبك زندگي مهدوي و منتظرانه صورت مي
ي در بعـد نظـري   تهـا  ا و خصوصيتهاي اين اصطالح، اشتباه ز محدودهخاطر عدم آگاهي ا

در ايـن صـورت بـا يـك     . كما اينكه در مواردي اين امر مشاهده شده اسـت  ؛صورت گيرد
بندي در مورد ماهيت سبك زندگي منتظرانه و براي تمييز ايـن اصـطالح از واژگـان     جمع

تواند از افتـادن در   گي منتظرانه، ميهاي ذيل درباره سبك زند شبيه و مرتبط با آن، ويژگي
  : ورطه اشتباه مفهومي به ما كمك كند

ترين ويژگي سبك زندگي منتظرانه، شكل گيري رفتارهايي حول محور گـرايش   مهم. 1
  پذيرش واليت وي و انتظار ظهور اوست؛،7به حضرت مهدي

وف بـه  سبك زندگي منتظرانه كليتي انتزاع شده از مجموعه رفتارهـاي خـاص معطـ   . 2
 است نه تك تك رفتارها؛ 4انتظار حضرت مهدي

هاي ظاهري و رفتاري است و باورهاي مهـدوي   سبك زندگي منتظرانه ناظر به جلوه. 3
 شود نه خود سبك؛ مي تنها به عنوان مباني اين سبك از زندگي مطرح

 نماد شيعه راستين بر مبناي اسالم اصيل و اصل امامت است؛ ،سبك زندگي منتظرانه. 4

خـاطر قيـام    سبك زندگي منتظرانه تمام ابعاد فردي، اجتماعي، مادي و معنوي را بـه . 5
  گيرد؛ امام قائم، در مقياسي جهاني در بر مي يسراسر

 هاي رفتاري اعم از سياسي، اقتصادي، اجتماعي سبك زندگي منتظرانه به همه حوزه. 6
 كند؛ و فرهنگي ورود پيدا مي

ايجاد مقتضيات و دفع موانع (رويكرد جهادي كه تالش همه جانبه براي زمينه سازي. 7
 .باشد مي ظهور است روح حاكم بر سبك زندگي منتظرانه) فردي و اجتماعي
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  : اند كه عبارتند از موارد ديگري در اين زمينه شمرده 1سنجي، عالوه بر آن نويسنده نكته
ساز بايد بتواند باعث مرزبندي و شفافيت بين ايمان، كفر و نفـاق   بك زندگي زمينهس. 8
هاي زندگي كه بين مؤمن و منـافق و كـافر يكسـان باشـد      از اين رو هويت و نشانه ؛باشد
  .ساز نخواهد بود زمينه
ساز بايد در شرايط سخت، قدرت تمييز بين حق و باطل را داشـته   سبك زندگي زمينه. 9
  .باشد
شيوه زندگي منتظران واقعي و سبك زندگي آنها بايد متضمن ياد موعود الهـي بـه   . 10

  .صورت هوشمندانه و عالمانه باشد
ساز است كه شرايط الزم و كافي براي تشكيل حكومت  سبك زندگي آن گاه زمينه. 11

فضاي مجـازي، نـوع پوشـش، نـوع عبـادات      . و تمدن سازي نوين اسالمي را داشته باشد
  .ساز هستند هاي تمدن و جمعي برخي از نمونهفردي 
جويانه و مغرورانه انسان به طبيعـت   ساز هرگونه تعدي سلطه در سبك زندگي زمينه. 12

  .جايز نيست
ساز بايد طـوري طراحـي شـود كـه ضـمن پرهيـز از بـدعت و         سبك زندگي زمينه. 13

  .شدنگري، پاسخگوي نيازهاي مشروع بشري در راستاي مسير الهي با سطحي

                                                 
مشـرق  ، غالمرضا گودرزي،  فصلنامه علمي پژوهشـي  »ساز هاي راهبردي اخالق و سبك زندگي زمينه مؤلفه«مقاله . 1

 .31، ش موعود



 

 

  و كاركردهاي سبك زندگي منتظرانه اهداف
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از جمله دانستنيهايي كه انگيزه ما را بر انتخاب اين روش زندگي بر ساير سبكها افزايش 
در همين راستا عالوه بر . زندگي منتظرانه است ، آگاهي از آثار و كاركردهاي سبكدهد مي

مواردي كه در مورد ضرورت انتخاب سبك در زندگي گفته شد، بايد به كاركردهاي آن نيز 
شـود   هاي مختلف بر زندگي انسانها دارد، باعث مي توجه نمود، زيرا آثار متعددي كه سبك

برخـي از ايـن آثـار در    . مل كنـيم تا در انتخاب خود، انديشمندانه و محتاطانه و با معيار، ع
  : اي تطبيقي با سبك زندگي منتظرانه عبارتند از مقايسه

  اهداف سبك زندگي منتظرانه. فصل اول
  كاركردهاي سبك زندگي منتظرانه. فصل دوم

  



  منتظرانه يسبك زندگ ياهداف و كاركردها .بخش سوم

 

65 

  

  . فصل اول

  اهداف سبك زندگي منتظرانه

  عبوديت و تقرب به خدا. گفتار اول

 6رسول اكرم. فضيلتهاي عجيبي شمرده شده استدر روايات ما در مورد انتظار فرج، 
 2.» أَفْضَلُ الْعبـادةِ انْتظَـار الْفَـرَج    «و 1»انْتظَار الْفَرَجِ منَ اللَّه عزَّ و جلّ  أُمتي  أَعمالِ  أَفْضَلُ«: فرمود

 ال و الْفَـرَج  انْتَظـرُوا : خوانيم كه مي 7همچنين در سخنان حكمت آموز اميرالمؤمنين علي
 از و باشـيد  فـرج  منتظـر 3؛الْفَـرَج  انْتظَـار  عزَّوجلَّ اللَّه إِلَي الْأَعمالِ أَحب فَإِنَّ اللَّه روحِ منْ تَيأَسوا
  .است فرج انتظار خدا نزد كارها ترين محبوب كه نشويد نااميد خدا رحمت

اي كه نماد آن انتظار فـرج و اولويـت دادن در    پر واضح است كه زندگي كردن به شيوه 
تـرين   داشـتني  انتخابها و فعاليتها، چشم به راه گشايش بودن از جانب خدا باشد، از دوسـت 

اعمال در نزد پروردگار متعال خواهد بود و معلوم است كه محبوبيـت در پيشـگاه خـدا بـر     
است منفك و جدا از اقدام عملي باشد، همراه با رحمت و عنايت  خالف انسانها كه ممكن

ويژه حضرت حق خواهد بود و اين رحمت، در موفقيت مـا و ايمنـي از موانـع خوشـبختي     
  . سهم بسزايي خواهد داشت

جالب اينجاست كه انتظار فرج در اين سخنان نوراني، شامل هر گونه انتظاري در زندگي 
فرج بزرگ بشريت و حكومـت صـالحان مستضـعف در سراسـر     ماست؛ چه رسد به انتظار 

اين مطلب را نيـز در سـخن   . جهان توسط امام زمان كه آيات زيادي نيز بر آن گواه است
                                                 

 .644ص  ،2 ج همان، .1

 .287، ص 1 ج همان،. 2

 .106، ص تحف العقول. 3
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توان دريافت، آنجا كه درپاسخ سؤال فردي درباره انتظار فرج، ايشـان بـه    مي 7امام رضا
از تفسـير غيـب بـه     نيـز پـس   7و امام صادق. نمايد آيه بيستم سوره يونس تمسك مي

إِنَّما الْغَيب «: در اول سوره بقره، باز به همين آيه از سوره يونس پرداخته كه 1»الحجة القائم«
كنيد كه دو امام بزرگوار مـا هـم مطلـق     مالحظه مي. »للَّه فَانْتَظرُوا إِنِّي معكُم منَ الْمنْتَظرينَ

در هر  .نمايند حمد را از يك آيه قرآن استخراج ميمقوله انتظار فرج و هم انتظار قائم آل م
هـم   ،شـود  مـي  صورت اين افضل عبادات كه سبب نزول رحمت ويژه الهي بـر منتظـران  

موجب تمرين عبوديت و بندگي در آن ها شده و هم موجبات تقرب بيشتر به خدا را فراهم 
ايـن طـور بيـان     7خواهم كرد و اين نكته در سخن شريف در سخن شريف امام صادق

زماني كه بندگان به خداي متعال نزديك ترند و خدا از ايشان بيشـتر راضـي   «: شده است
است، زماني است كه حجت خداي متعال از ميان آن ها مفقود شده و آشكار نگردد و جاي 
او را هم ندانند و از طرفي هم بدانند كه حجت و ميثاق خدا باطل نگشته و از ميان نرفتـه  

   2.»است

  نيل به درجات عالي. دوم گفتار

توان رهيابي شخص منتظر  مي ي زندگي بر محور انتظار موعود را يكي ديگر از فضيلتها
به مقامهاي رفيع دنيوي و اخروي دانست و اين مطلب بـا عنـاوين گونـاگوني در احاديـث     

در : فرموده اسـت  7در سخني شگرف حضرت امام صادق. پيشوايان ما مطرح شده است
داي واپسين كساني  كه بر محور انتظار زندگي كرده و با صبر خويش در تقابل با اذيت فر

و ترسي كه احياناً در اين مسير متوجه آنهاست مقاومت نمايند، در زمره اهل بيت محشـور  
   3.»غَداً في زمرَتنَامنِ انْتَظَرَ أَمرَنَا و صبرَ علَى ما يرَى منَ الْأَذَى و الْخَوف هو «: خواهند شد كه

را همسان با هزار شـهيد   4نيز در سخني ديگر اجر منتظران امام عصر 7امام سجاد
منْ ثَبت علَى مواالتنَا في غَيبةِ قَائمنَا أَعطَاه اللَّه عزَّ و «: از شهداي بدر و احد شمرده و فرمودند

                                                 
 .124، ص 1 ، جالبرهان في تفسير القرآن. 1

 33، ص1ج ،يافالك. 2

  .37، ص 8 جهمان، . 3
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دنْ شُهم شَهِيد رَ أَلْفلَّ أَجدجأُح رٍ ودب عالوه بر آن اين تمجيد از اهل انتظـار تنهـا بـه     1.»اء
امور اخروي محدود نشده و ائمـه معصـومين شـأن و منزلـت منتظـران را چنـين تشـريح        

  : اند كه كرده
؛ أَهـلِ كُـلِّ زمـان    إِنَّ أَهلَ زمانِ غَيبته الْقَائلينَ بِإِمامته و الْمنْتَظرِينَ لظُهورِه أَفْضَلُ مـنْ 

مردمان زمان غيبتش كه قائل به امامتش و منتظر ظهورش باشند برترين مردم تمام 
  2. روزگاران هستند

   4راه ورود به سپاه امام زمان. سومگفتار 

آن است كه  4يكي از آرزوهاي همه شيعيان اهل بيت و دوستداران حضرت ولي عصر
را پيداكنيم و ايـن خـود آرمـان مقدسـي      4توفيق سربازي و پا در ركابي قائم آل محمد

و اجعلْنَا منْ أَنْصارِه و أَعوانه، الذَّابينَ « است كه امامان ما در  ادعيه گوناگون با جمالتي نظير
دتَشْهسالْم و ،هبِيلي سينَ فداهجالْم و ،نْهعهيدنَ ييگـوييم   حال مي. اند به ما آموزش داده 3»ينَ ب

يكي از آثار مبارك زندگي به سبك انتظار رسيدن بـه چنـين آرزويـي اسـت، زيـرا در       كه
روايات مهدوي يكي از بركات اين سبك زندگي قرار گرفتن در زمـره سـپاهيان حضـرت    

 أَصحابِ منْ يكُونَ أَنْ سرَّه منْ«: در اين باره فرمود 7اي كه امام صادق شمره شده به گونه
و » ...كسي كه دوست دارد از ياران حضرت قائم باشد بايـد منتظـر باشـد    4؛...فَلْينْتَظرْ الْقَائمِ

  : فرمود
هيدنَ ييقَارِعِ بكَانَ كَالْم رْتُهنَص دمحآلِ م مقَائ كْترأَد أَنْ لَو نْكُملُ مـلْ    الْقَائلَـا ب هفيبِس

اگر قائم آل محمد را درك كـنم او را نصـرت   : اگر كسى از شما بگويد  5؛كَالشَّهِيد معه
زند، نه بلكه ماننـد كسـى    خواهم كرد او مانند كسى است كه پيشاروى او شمشير مى

   .است كه همراه او شهيد شود

  : و فرمود
                                                 

  .323، ص 1 ، جكمال الدين و تمام النعمة. 1
  .320، ص 1 ، جهمان. 2
  .107، ص مشهديابن  المزار الكبير. 3
  .200ص ،الغيبة نعماني. 4
 .644، ص 2 ، جتمام النعمةكمال الدين و . 5
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انَ كَمنْ كَانَ مع الْقَائمِ في فُسطَاطه لَا بلْ كَـانَ كَالضَّـارِبِ   منْ مات منْتَظراً لهذَا الْأَمرِ كَ
هر كه منتظر اين امر باشد و بميرد مانند كسـى اسـت    1؛ بينَ يدي رسولِ اللَّه بِالسيف

اش باشـد، نـه، بلكـه ماننـد كسـى اسـت كـه پيشـاروى          در خيمـه  7كه بـا قـائم  
  .زده باشدو سلّم شمشير  6خدا رسول

كنيد كه در اين سخن شريف زندگي در انتظار امر امامت و واليت به مثابـه   مالحظه مي
قرار داده شده است و آنانكه به اين شـيوه   6و حتي رسول اكرم 4سربازي امام زمان

توانند به دنيـا رجعـت    اند حتي اگر قبل از قيام حضرت مهدي از دنيا بروند مي زندگي كرده
اين مطلب حتي آن . سربازي قائم آل محمد را در كارنامه خود ثبت نمايندكرده و سعادت 

اي را به  نامه قدر مهم است كه در زمان ظهور نيز حضرت مهدي قبل از قيام خويش بيعت
رساند كه بسياري از مواد آن مصاديقي از سبك زندگي مهدوي است  امضاي ياران خود مي

كاردكردهاي سـبك زنـدگي منتظرانـه و در بخـش      كه در ادامه نوشتار و در قسمت آثار و
  .تقويت نظام اسالمي مواردي از آن ذكر شده است

  تبديل سازي انتظار ظاهري به انتظار واقعي. چهارمگفتار 

بسنده كردن ايمان و اعتقاد به مهدويت در قلب و عدم عيني سازي و تنظيم رفتارها بـر  
زيرا در فرهنگ قرآن همواره رفتار در  ،تهاي قرآني و حديثي اس اساس آن، مخالف آموزه

كنار باور قرار داده شده و غالباً هر جا كه از ايمان نام برده شده عمل نيز در كنار آن آمـده  
به تبع آن معصومين نيز بارها بر همراهـي  2.»... الصالحات عملُوا و آمنُوا الَّذينَ إِنَّ«است كه 

ايمان تمامش  3؛ الْعمل ذَلك بعض الْقَولُ و كُلُّه عملٌ الْإِيمانُ« :اند كه اين دو با هم تأكيد كرده
كسـاني كـه ايـن امـر را قبـول      . »عمل است و سخن از آن فقط بخشي از آن عمل است

شناخته شدند و تفكراتشـان در زمـان امـام صـادق     » مرجئه«ندارند در تاريخ شيعه به نام 
 مرجئـه  قول از 7صادق امام از مردى شنيدم«: گويد مي حفص بن محمد .شايع شده بود

 چنان: گويند مي و كنند مي احتجاج ما بر مرجئه: عرض كرد و پرسيد ايمان و به كفر راجع

                                                 
  .338، ص همان. 1
 .277 /بقره .2

  .34 ص ،2 ج الكافي، .3
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 كـه  زمـانى  هـم  مؤمن همچنين ؛است كافر هم خدا نزد دانيم، مي كافر ما كه را كسى كه
 ايـن  چگونه! اللَّه سبحان: فرمود حضرت .دانيم مى مؤمن خدا نزد را او كرد اقرار ايمانش به
 از پـس  و) نيسـت  خـدائى  به اينكـه ( است بنده اقرار فقط كفر كه صورتى در! برابرند؟ دو

 و نشـود  ثابـت  دليل با جز كه است ادعائى ايمان ولى نخواهند، دليلى و گواه او از اقرارش
 مـؤمن  خـدا  نـزد  بنـده ) عمل و نيت( شدند متفق اگر كه است او نيت و عمل مؤمن دليل
  1.»است

شـرط گـذر از ايمـان ظـاهري و      -عالوه بر نيـت و اقـرار   -بنابر اين حديث كه عمل را
تـوان قـرار داد و در    داند در مورد انتظار هم همين معيار را مـي  رسيدن به ايمان واقعي مي

ـ    ه نتيجه براي مؤمنان و شيعيان اهل بيت و امام زمان تنها ادعاي انتظار ظهـور و اكتفـا ب
خواندن دعاهاي مهدوي براي قرار گرفتن در زمره منتظران واقعي و بهره بردن از بركـات  
آن كافي نيست؛ بلكه براي اثبات صداقت در اين ادعا بايد اعمال مناسب با انتظار موعود را 
انجام داد و همان گونه كه بارها در احاديث مهدوي به ضرورت التزام عملـي منتظـران در   

لف و انجام واجبات و ترك محرمات توصيه شده است بايد همه ما سـعي  هاي مخت عرصه
كنيم تا در حد توان فرهنگ انتظار را در زندگي فردي و اجتماعي خود جاري كنـيم و بـه   

: دل بسـپاريم و بـه امـر مـوالي خـود كـه فرمـود        2»…لْيعملْ و فَلْينْتَظرْ«خطاب حكيمانه 

                                                 
 اهـل  خـالف  بـر  كـه  ناميدند مرجئه جهت آن از را دسته اين و است آورنده دنبال و اندازنده تأخير به معنى مرجئه .1

 ايـن  زيرا اند، گرفته »اميدوارى« رجا ماده از را مرجئه بعضى و نياورند رديفش در و اندازند پس نيت از را عمل ايمان
 و ندارد زيان گناهى هيچ ايمان وجود با دارند عقيده كه هستند جماعتى مرجئه ...ميدهند؛ اميدوارى را گنهكاران طايفه
 ولـى  ندهـد،  سـود  طـاعتى  هـيچ  كفـر  وجـود  با و ميرود به بهشت باشد، كبائر چه اگر باشد داشته گناه چند هر مؤمن

 عقيـده  اول قسـمت  تصـحيح  براى هم آنها و نادرست، اولش قسمت و است درست آنها عقيده دوم قسمت  كه پيداست
 الفارق مع قياس اين كه فرمود بيان وضوح كمال با 7صادق امام كردند، مي قياس و نموده تمسك دوم به قسمت خود

 -2. زبـانى  اقـرار  -1: شـود  ثابـت  جـزئش  سه هر بايد و دارد، جزء سه كه امري است اثبات و ادعا ايمان زيرا است،
 سـوم  و اول جـزء  دو تنها ظاهرى ايمان در ولى حقيقى، و واقعى ايمان اين است بدنى، كردار و اعمال -3. قلبى عقيده
 .شـود  مـى  ثابـت  خـدا  انكـار  به محض كه است چيز سه اين از يكى نبودن كفر ولى نيست، الزم دوم جز و است كافى

 ).66 ص ،3 ج مصطفوى، ترجمه كافي؛ أصول(

 .200 ص، الغيبة نعماني ؛»…بايد منتظر باشد و بايد عمل كند« .2
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                      .لبيك گوييم 1»الْمرْحومةُ الْعصابةُ أَيتُها لَكُم ئاًهني انْتَظرُوا و فَجِدوا«

  سازي الگوسازي با تمدن. پنجمگفتار 

و تحقق حكومـت جهـاني    4همان گونه كه بارها گفته شد، قيام جهاني حضرت قائم
هاي مردمي ظهور براي چنين قيام وسيعي  مهدوي، امري الهي و مردمي است و بايد زمينه

عالوه بـر   -هاي مهم نكته قابل توجه در اينجا آن است كه يكي از اين زمينه. فراهم باشد
رغبت، پذيرش و شوق عمومي و حتي جهاني به حكومت مهدوي است كما  -ياران كارآمد

؛»...انا نرغب اليك في دولة كريمة«: خوانيم ه در دعا مياينك
معلوم است كـه تحقـق ايـن     2

رغبت عمومي تا حد زيادي  با ارائه نمونه و الگوي عيني هر چند كوچك از مدينه فاضله و 
جذاب مهدوي ميسر خواهد بود، بنابراين تالش براي تحقق و نهادينه كردن سبك زندگي 

  . سازي براي فرج و ظهور است مر زمينهمنتظرانه، كوششي براي ا
انقالبي براي  ;اين نكته راهبردي در اهداف انقالب اسالمي كه به تصريح امام خميني

بوده نيز مورد نظر قرار گرفته و حضـرت روح اهللا   4زمينه سازي انقالب حضرت مهدي
 بـه  اسـالم  جهـان  بزرگ انقالب شروع نقطه ،ايران مردم انقالب«: عالوه بر اينكه فرمود

  : به صراحت چنين تأكيد نمود كه3»  است -فداه ارواحنا -حجت حضرت پرچمدارى
 جهان مسلمين و كنيم پياده مملكت اين در هست، كه طور آن به را اسالم اللَّه، شاء ان

 جـور  و ظلم و زور و باشد، اسالم دنياى دنيا، و كنند پياده خودشان ممالك در را اسالم نيز
  4.فداه ارواحنا عصر ولى ظهور براى باشد مقدمه]  اين[ و بشود برطرف دنيا از

خـورد؛   در سخنان مقام معظم رهبري نيز عبارات مختلفي با همين مضمون به چشم مي
دانند  ايشان عالوه بر آنكه انقالب اسالمي ايران را مقدمه ظهور انقالب جهاني مهدوي مي

  : كنند به نقش الگويي آن، چنين اشاره مي
 بـراى  كوچكى الگوى و زمان امام اعتقاد به از صحيح برداشت  نتيجه اسالمى ورىجمه

                                                 
 .؛ همان»پس جديت كنيد و منتظر باشيد؛ گوارا باد بر شما اي گروه مورد رحمت الهي«. 1

  .424، ص 3 ج الكافي،. 2
  .327، ص21 ، جصحيفه امام. 3
  .262، ص 15 ، جهمان. 4
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 كي در هست 4مهدى ظهور در كه اتىيخصوص  همه 1.است جهانى ميعظ حكومت آن
 حضـرت  مخاطـب  هـم  آنجا در. هست هم رانيا ملت اسالمى انقالب در كوچك اسيمق
 هيـ تك و دهد مى پشت كعبه   خانه به كه اى  لحظه آن در عنىي عالمند؛ مردم  همه اهللا ةيبق

 انقالب ؛»العالم اهل اي«: زند  مى صدا كند،  مى اديفر بلند صداى با را خود دعوت و كند  مى
 ست،ين كشور كي و قوم كي و ملت كي مخصوص كه كرد اعالم آغاز از هم، ما اسالمى

 افتـد،   مـى  در و كنـد   مـى  زهيسـت  جهان بزرگ هاى قدرت  همه با بزرگوار آن كه همچنانى
 ميعظـ  هـاى  قـدرت   همـه  بـا  مانيا روىين به هيتك با فقط و خالى دست با هم ما انقالب
 معمولى و مادى هاى حساب هم مهدى حضرت ظهور كه طورى همان. شد مقابل جهانى

  2.ختير هم به را ها حساب  همه هم ما انقالب زد،ير  مى هم به را
پايه اين آرمان بزرگ جمهـوري اسـالمي، از سـالها قبـل     رهبر معظم انقالب نه تنها بر 

 حكومت كه يجهت در بايد هستيم، زمان امام منتظر كه ما«: نمايند كه همواره سفارش مي
  : و3»بسازيم را امروز يزندگ شد، خواهد تشكيل 4زمان امام

 بـه  اسـالمي،  انقـالب  تـداوم  در خود منظّم حركت با بايد مسلمان، انقالبي ملّت شما
 و 4موعـود  مهـدي  ظهـور  سوي به بايد شما و بشويد نزديك انسانيت جهاني فرج

 را هـا  گره اين همه و گرفت خواهد را عالم سطح كه - بشريت اسالمي نهايي انقالب
 انتظار. كنيد نزديك را بشريت و بشويد نزديك خودتان قدم، به قدم - كرد خواهد باز

   4.است اين فرج

هر چه بيشتر به ظهور دولت موعود، در انديشـه ايجـاد تمـدن    لكه براي نزديك شدن ب
  : بزرگ اسالمي و تحقق الگويي نيكو براي جهانيان هستند و فرمودند

ـ ادع بـا  و بـى يغ معنوى هاى كمك با الهى تيهدا با ،پروردگار فضل به رانيا ملت   هي
 تمـدن  توانسـت  خواهـد )  فـداه  ارواحنا(  االعظم اهللا ولى معنوى هاى تيهدا و هيزاك

 برافراشـته  را اسـالمى  تمدن باعظمت كاخ و كند سربلند عالم در گريد بار را اسالمى

                                                 
  .12/1/1367 سخنراني رهبر معظم انقالب در .1
 .29/3/1360 سخنراني رهبر معظم انقالب در .2

 .22/12/1368 سخنراني رهبر معظم انقالب در .3

 .29/3/1360 سخنراني رهبر معظم انقالب در .4
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  1.شماست قطعى ندهيآ ن،يا. دينما

از همين رو تمام مسئوالن و نخبگان كشور را موظف به طراحي و عملياتي نمودن ايـن  
  : ايده نمودند

 اسـت،  كشـور  مسـئوالن   مجموعه  وظيفه است، ما  وظيفه كه كنيم مي تصور ما آنچه 
  همـه  بـراى  را بـزرگ   مؤلّفـه  سه كه است اين است، اسالمى جمهورى دولت  وظيفه
 و آرمانها از است عبارت اول  مؤلّفه: باشد داشته نظر در اقدامها  همه و ها گيرى تصميم
 دور نظـر  از نبايسـتى  مطلقـاً  آرمانهـا  و اهداف اين كه اسالمى جمهورى نظام اهداف
 تمـدن  ايجـاد « كوتـاه   جملـه  در شـود  مـي  را اسـالمى  جمهـورى  نظام آرمان بشود؛

   2.كرد خالصه »اسالمى

با اين توضيح اگر بخواهيم در ايجاد تمدن بزرگ اسالمي در ايران موفـق شـده و آن را   
تبديل به نمونه و الگويي كوچك از جامعه مهدوي نموده و جهانيان را به دولت كريمه امام 

ترغيب نماييم بايد به سبك زندگي خود اهميت دهيم؛ از همـين روسـت كـه مقـام     زمان 
  : معظم رهبري فرمود

... اسـت  اسـالمى  نـوين  تمـدن  يك ايجاد اسالمى، انقالب هدف و ايران ملت هدف
 همـان  كـه  دهـد  مـي  تشـكيل  را ما زندگى متن كه است چيزهائى آن حقيقى، بخش
 بـه  نـاظر  كـه  بيايد وجود به گفتمانى ما اجتماعى محيط در اگر... است زندگى سبك

 جمهـورى  نظـام  كـه  نشـاطى  با بود مطمئن توان مي باشد، زمينه اين در آسيبها رفع
 پيشـرفتهاى  بخش اين در ما دارد، وجود كه استعدادى با دارند، ايران ملت و اسالمى

  انديشـه  گسـترش  و دنيـا  در ايـران  ملـت  درخشـندگى  وقـت  آن كرد؛ خواهيم خوبى
   3.شد خواهد تر آسان دنيا در ايران اسالمى انقالب و ايران ملت اسالمىِ

 اصالح گري در فرد و اجتماع. ششمگفتار 

همه ما مشكالت اخالقي، اجتماعي، خانوادگي و اقتصـادي زيـادي را در اطـراف خـود     
شويم كه بسياري از اين  اگر به تحليل اين معضالت بپردازيم، متوجه مي. كنيم مشاهده مي

                                                 
 .29/5/1376 سخنراني رهبر معظم انقالب در .1

  .14/06/1392 سخنراني رهبر معظم انقالب در .2
  .23/7/1391 سخنراني رهبر معظم انقالب در .3
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گردد كه ريشه آنهـا بـه نـوع جهـان بينـي       هايي بر مي گرفتاريها به منشها، سبكها و شيوه
كند و حاصل پايبندي به آن و لو به طور ناخودآگـاه،   وع ميمادي و ضد اسالمي غرب، رج

بنابراين . هاي سبك زندگي غير اسالمي جاري در ميان جامعه اسالمي ماست ظهور آسيب
اگر بخواهيم از كمند اين ناهنجاريها  كه حتي كشورهاي غربـي را در بـر گرفتـه، رهـايي     

را بر اساس مباني درست كه همانا  يابيم، بايد در سبك زندگي خود تجديد نظر كرده و آن
ديـن  «: 7چرا كه به فرموده امير المؤمنين علـي  .دين و برنامه الهي است، تدوين نماييم

توانـد مـا را بـه سـعادت دنيـوي و       بايد بدانيم سبكي مـي  1 .»بخشد است كه مصونيت مي
ين بر امامت اخروي برساند كه بر پايه آن باشد، اما همان گونه كه بارها گفته شد اساس د

اين بدان جهت است كه دين، تنها مجموعـه قـوانين سـعادت بخـش بـراي      . استوار است
بشريت است، لكن تا زماني كه به آن عمل نشده و در جريان زندگي انسانها قـرار نگيـرد   

امام همان كسي اسـت كـه بـا تأسـيس حكومـت      . تواند نشان دهد توانايي خويش را نمي
كند و از همين روست كه انتظار  ان اجرايي دين را فراهم مياسالمي و با كسب قدرت ضم

حكومت عدل مهدوي، انتظار حاكميت و جريان دين در متن بشر است، اما همـين حالـت   
همان گونه كه قبالً در معناي انتظار گفته شد با خود لوازمي را به همراه دارد و از جمله آن 

ورات الهي فرد و جامعه است كه اين خـود،  سرلوحه قرار دادن تقواي الهي و تخلق به دست
از همين روست كـه  . باعث تغيير در سبك فعلي زندگي و بهبود مسائل زندگي خواهد شد

: انـد  ائمه معصومين تقواي الهي و اخالق را از وظايف منتظران امام زمان شمرده و فرموده
 اوسـت  و كنـد  رفتـار  نيكـو  خلـق  و پرهيزگـارى  بـه  انتظـار  حال با و باشد انتظار به بايد«

»منتظر
 ما كه است ديني آن ورع كه درستي به ورع، كردن رعايت شماست بر :و فرمودند2

 و واليـت  اهـل  از را همـين  و كنـيم  مي بندگي آن وسيله به را خدا و هستيم آن به ملتزم
  3.نيندازيد زحمت و سختي به كردن شفاعت خاطر به را ما .داريم انتظار خود محبت

گمان ما بر اين است كه فـرج و گشـايش شـيعيان پـس از ظهـور      حاصل مطلب اينكه 

                                                 
  .17، صغرر الحكم و درر الكلم ؛»يعصم  ألدين«. 1
  .200ص ،نعماني الغيبة. 2
 .247 ص ،15 ج ،الشيعه وسائل .3
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در حالي كه اين امر اشتباه بوده و ناشي از برداشت نادرست  ؛خواهد بود 4مهدي موعود
شناخت امام عصـر و تـن دادن بـه    . ما از فرج و تنزل دادن آن در حد رفاه و آسايش است

كمـا ايـن كـه     ؛و بودن خود بخشي از فرج ماسـت واليت او و چشم به راه حكومت عدل ا
أَو لَست تَعلَم أَنَّ « : فرمايد ايشان مي ؛پرسد وقتي حسن بن جهم از امام رضا درباره فرج مي

داني كه در انتظار فرج بودن خود، جزئي از فرج و گشـايش   آيا نمي 1؛انْتظَار الْفَرَجِ منَ الْفَـرَجِ 
؛  2»بِانْتظَارِه  عنْه  منْ عرَف هذَا الْأَمرَ فَقَد فُرِّج«: أكيد فرمودند كهنيز ت 7و امام صادق »است؟

بنابراين سبك زندگي منتظرانه، آغازي بر فرج نهايي او و همه كساني خواهد بود كه شوق 
همه منتظران موعود بايد بدانند  .پرورانند ل را در دل ميطظهور دولت حق و محو دولت با

هايي همراه باشد، اما جالب است كـه   كه اين روش از زندگي اگرچه ممكن است با سختي
اي از يك اتفاق خوب است و روانشناسـي نظيـر آلپـورت معتقـد      بدانيد خود اين امر نشانه

ا زندگي شخصيت سالم چه بس...خيال شاد نيست شخصيت سالم لزوماً شخصيت بي«: است
  3.»سخت و تلخ و آكنده از درد و رنج باشد

آنقدر در نزد خداوند مورد احترام است كه بـاالخره راهـي بـراي خالصـي از گرفتاريهـا      
سـختيها و  عبدالحميـد واسـطى   فراهم خواهد شد؛ اين فرمايش امام باقر است كه وقتـي  

حضـرت  د؛ كنـ  اهل بيت را به ايشان عرض ميانتظار ظهور دولت محروميتهاي حاصل از 
  : فرمايد مي

و اللَّه لَيجعلَنَّ اللَّه لَه  ؛بلَى ؟يا عبد الْحميد أَ تَرَى منْ حبس نَفْسه علَى اللَّه لَا يجعلُ اللَّه لَه مخْرَجاً
كه در راه خدا خود كسى  كني تصور ميى عبد الحميد آيا ا 4؛رحم اللَّه عبداً أَحيا أَمرَنَا ،مخْرَجاً

ـ ! حتماًدهد؟  مين قرار گشايشدر كارش خداوند  و در مضيقه قرار داده است را بازداشته ه ب
اى را كه امـر   براى او گشايشى فراهم خواهد كرد، خدا رحمت كند بنده خدا قسم كه حتماً

  . ما را زنده كند
سختيها نبايد مانع از  بنابراين همه منتظران ظهور امام زمان بايد درك كنند كه ترس از

                                                 
 .459، ص الغيبة طوسي. 1

 .330، ص الغيبة نعماني. 2

 .18، ص روانشناسي كمال .3

 .80، ص 8 ج الكافي،. 4
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 در جـز  كـه  وجـود دارد  هـايي  توانـايي  آدمـي،  وجود التزام به لوازم انتظار شود؛ چرا كه در
  .شود كند و شكوفا نمي مشكالت ظهور نمي و سختيها با برخورد نظير موقعيتهايي

  انتقال عملي ارزشهاي ناب مهدوي. تمفگفتار ه

هـاي آن، انتقـال    مهدوي با وجود همه كارآيياز جمله مهمترين مسائل در حوزه معارف 
بخش و كاربردي به افراد و خانواده و جامعـه اسـت تـا در پرتـو      اين مفاهيم ارزشي، نجات

ممكن . ترويج اين ارزشها بتوان تحولي در خور توجه در خانواده و جامعه شيعي ايجاد كرد
ير كالسها، كنفرانسـها و  هاي مختلف آموزشي نظ است برخي انتقال اين معارف را از شيوه

هاي مهدوي بدانند؛ اما بايد گفت كه بر طبـق   نوشتن كتب و مقاالت راهكار ترويج انديشه
توان نشر اين معارف ناب را در ايـن روشـها خالصـه كـرد،      فرهنگ قرآن و اهل بيت نمي

 7ايـن امـام صـادق   . توان و بايد از روش عملي ترويج علوم مهدوي غافل نشد بلكه مي
  : فرمود  1»تَفْعلُون ال ما تَقُولُونَ لم آمنُوا الَّذينَ أَيها يا«: كه بر پايه هشدار قرآنياست 

 زبان غير از با را مردم 2؛شـيناً  تكونوا ال و زيناً كونوا و ألسنتكم بغير أنفسكم إلى دعاة كونوا 
  .نباشيد ما ننگ و باشيد ما زينت و كنيد دعوت خود به آيين

تواند منتشر كننده فرهنگ  بنابراين اگر نگوييم بهترين، يكي از بهترين روشهايي كه مي 
مهدويت و به ويژه سبك زندگي منتظرانه در جامعه بوده و شيعيان را از بركات اين شـيوه  

مند نمايد آن است كه خود باورمندان به حضـرت مهـدي و مشـتاقان ظهـور      زيستن بهره
مامان و اولياي الهي اين سبك زندگي را عمالً در فضـاي زنـدگي   ايشان، همچون انبيا و ا

  .خود جاري كنند
شود تنها با گفتگو و نوشـتن   بايد بدانيم كه ظلم و فساد فراگيري كه اكنون مشاهده مي

هـا را بـاال زد و بـا همـت      كتاب و برگزاري همايش از بين نخواهد رفت؛ بلكه بايد آستين
ايـن سـبك زنـدگي را كـه يكـي از مصـداقهاي عينـي         عملي وارد ميدان زنـدگي شـد و  

را نصب العين  7است در متن زندگي نمايان ساخت و اين توبيخ حضرت علي» معروف«

                                                 
 .2 /صف .1

 .77 ص ،2 ج الكافي،. 2



 منتظرانه يسبك زندگ 

 

76 

  : خود كرد كه
 دار فـي  اهللا تجـاوروا  أن تريدون فبهذا أ .مزدجر زاجر ال و مغير منكر فال الفساد ظهر

 إال مرضاته تنال ال و جنته  عن اهللا يخدع ال !هيهات عنده؟ أوليائه أعز تكونوا و قدسه
 1؛ بـه  العـاملين  المنكـر  عـن  النـاهين  و له التاركين بالمعروف اآلمرين اهللا بطاعته؛ لعن

 نباشـد  آلوده خود كه اى دارنده باز نه و دهنده تغيير اى كننده انكار نه شد، آشكار فساد
 سر و گيريد، قرار حق قدس جوار در خواهيد مى بار نكبت وضع اين با آيا.شود مى ديده

 و فريفـت،  تـوان  نمى بهشتش به نسبت را خدا !هيهات باشيد؟ خدا دوستان افرازترين
 كه معروفى به آمران بر خدا لعنت. نيست خشنوديش به  رسيدن امكان طاعتش به جز

 .منكرند به آلوده خود كه منكرى از ناهيان و اند، معروف تارك خود

   

                                                 
  . 129، خطبه نهج البالغه  .1
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  . فصل دوم

  منتظرانه يسبك زندگ يكاركردها

 نمادسازي باورهاي مهدوي . گفتار اول

از آن سـخن   ارتباطـات  شناسـي  جامعـه  در مهمي است كه امروزه جمله مفاهيم از نماد
كاركردهايي در زمينـه ارتباطـات و مشـاركت عمـومي      داراي اجتماعي روابط رود و در مي

شـود در   يك كشور جزء نمادهاي آن كشور محسـوب مـي   ملي يا سرود وقتي پرچم. است
زمينه مذهبي و عقيـدتي نيـز رفتـار و پوشـش ظـاهري نمـاد و نمايـانگر نـوع بينشـها و          

  . توان توصيف كرد گرايشهاي ما است كه معادل آن را در عرف مذهب به شعائر ديني مي
وسـايل مهـم    اهميت پرداختن به نمادها به خاطر قدرت تداعي معاني است كه يكـي از 

  : همين تداعي معاني، كاركردهاي فراواني دارد از جمله آن كه. آيد انتقال پيام به حساب مي
 نـارنجي  رنـگ . كنـد  مـي  آسان را انسان اجتماعي روابط پيام، سريع تبادل با نمادها. 1«

  .كند مي نياز بي شغل اعالم براي تالش از را تاكسي راننده اتومبيل،
 و معنـا  يـادآوري  بـا  نمـاد . گذارند مي انسان اثر حال و ذهن بر نمادها اين، بر عالوه .2

 در» توجـه « ايـن . زدايـد  مـي  را غفلـت  و دهد مي جهت را ما» توجه« ذهن، در آن احضار
 خـود، هـاي   فراورده تبليغ براي كه بزرگهاي  شركت. است مؤثر بسيار ما اراده دهي شكل
 مـا  وجـود  ناخودآگـاه  در مكرر، معاني تداعي و توجه جلب با كنند مي هزينه هنگفتي مبالغ

  .دهند مي قرار فشار تحت كاالها آن خريد براي را ما اراده و كنند مي ايجاد جديد باورهاي
 بـا  نوري اهللا فضل شيخ. نماياند مي را فرد شخصيت و باطن كه است اين نماد ديگر فايده .3

 دختـران  حجاب. است نمايانده را خود باور و ايمان منزل، آستانه بر بيگانه پرچم نصب از امتناع
  .است كرده ايفاد را نقش همين شد، روبرو دولتمردان شديد مخالفت با كه اروپايي دانشجوي

 در را معنـي  آن حيـات  و حضـور  درجه نماياند، مي را خود معناي اينكه بر عالوه نماد .4
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 در آن حيـات  و اسـالم  حضور اعالم شرعي، احكام به مسلمانان التزام. كند مي بيان جامعه
 مظـاهر  .اسـت  مسـيحي  فكـر  موجوديـت  ابراز كليسا ناقوس صداي و صليب. است جامعه
 و شـهادت  نيز جنگ پايان از پس اسالمي اجتماع كه است آن دهنده نشان جنگ و جبهه

  . داند مي ارزشمند را خدا راه در جانبازي
  1.»است آيندههاي  نسل براي خصوصاً اجتماع در فرهنگ و ايده و فكر دهنده توسعه نماد، .5

و  7مـا بـه امـام حسـين    عشق محرم، پيراهن مشكي در ايام همان گونه كه پوشيدن 
غرب  ضد ديني فرهنگ به متعلق كه نمادهايي از استفاده، كند بيان مي عاشورا را فرهنگ

براي عضويت بوده و نوعي آمادگي  اعالم آن به نسبتنشانه اعالم عالقه و وفاداري  است
 لَا«: فرمود سفارش خود امت به 6اكرم پيامبر به همين علت بوده كه. در جبهه آنهاست

   2.»و نصارا نكنيد يهود شبيه را خود ظاهر ؛النَّصاري و بِالْيهود تَتَشَبهوا
  : امام صادق نيز در كالمي حكمت آموز فرمود

 لَـا  و أَعـدائي  لبـاس  يلْبسوا لَا للْمؤْمنينَ قُلْ: أَنْبِيائه منْ نَبِي إِلَي جلَّ و عزَّ اللَّه أَوحي  
 هـم  كَمـا  أَعـدائي  فَيكُونُـوا  أَعـدائي  مسـالك  يسـلُكُوا  لَـا  و أَعـدائي  مطَاعم يطْعموا
لبـاس  : منـان بگـو  خداوند عزوجل به يكي از انبيايش وحي فرمود كه بـه مؤ 3؛أَعدائي

دشمنانم را نپوشند و غذاي آنها را نخورند و به شيوه آنها رفتار نكنند كـه اگـر چنـين    
  .كنند همان گونه كه آنها دشمنم هستند، ايشان هم دشمنم خواهند بود

لباس هر انسان پرچم كشور وجود اوست، پرچمي است كه او بر « بنابراين بايد گفت كه 
كند كه از كدام فرهنگ تبعيـت   است و با آن اعالم مي  وجود خود نصب كرده هسر در خان

همچنان كه هر ملتي با وفاداري و احترام به پرچم خود، اعتقاد خود را بـه هويـت   . كند مي
ها  ها و بينش هر انسان نيز مادام كه به يك سلسله ارزش ؛كند ملي و سياسي خود ابراز مي
هـا را از تـن بـه در نخواهـد      هـا و بيـنش   متناسب با آن ارزشمعتقد و دلبسته باشد لباس 

ها و اعمـال و رفتـار    ترديد همه جلوه البته اين امر تنها منحصر به لباس نبوده و بي 4.»كرد
  .گيرد ظاهري ما را در بر مي

                                                 
 .107 ش ،1382 آبان ، دهمحوزه پگاه: فرهنگ، مجله آيينه در معنا و محمد نوري، نماد .1

  .498ص ،2ج ،الخصال. 2
 .252، ص1، جمن ال يحضره الفقيه. 3

  .40، ص فرهنگ برهنگي و برهنگي فرهنگي. 4
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و  4سبك زندگي منتظرانه، نمادي از باور به مهـدي منتظـر  : گوييم  مي با اين توضيح
ب در رفتارهاي عمومي با تمام گسـتردگيش و تنظـيم آن بـر محـور     حاصل دقت و انتخا

باورداشت به امام زمان است كه به صورت مجموعـه رفتارهـاي خـاص برخاسـته از ايـن      
. دهد عقيده مقدس، تجلي كرده و شعاع نوراني خود را در معرض تماشاي ديگران قرار مي

فرهنگ مهـدويت كـه تجلـي     بديهي است كه با توجه به كاركردهاي عمومي نمادها، هم
شود و هم پيامهاي ويژه اين شيوه از سبك زندگي  مي فرهنگ ناب اسالم شيعي است احيا

به سرعت و سادگي به ديگران منتقل شده و به خـودي خـود تبليـغ عملـي مهـدويت در      
  . مجامع عمومي و بين المللي است

 همدلي، همبستگي و همياري جامعه منتظر. گفتار دوم

كاركردهاي مسلم سبك زندگي آن است كه انسان با كساني كه هـم رأي و بـاور   از جمله 
 او هستند بيشتر انس گرفتـه و در مقابـل از كسـاني كـه مخـالف بـا باورهـاي اوينـد دوري        

حال اگر سبك زندگي را به وضعيت ظاهري معنا كرده و وضعيت ظاهري را نمـاد  . گزيند مي
توان دريافت كه انس بين افرادي كه  مي راحتيباورها و ارزشهاي شخص محسوب كنيم به 

ظواهر مشتركي دارند راحت تر از انس بين افرادي است كه ظواهر متفاوت و بعضاَ متضـادي  
پر واضح است كه در بين دو طيف همسـان، صـميميت و همكـاري و بـين دو طيـف      . دارند

توان در طرفـداران دو   يمثال روشن آن را به راحتي م. متضاد، تنفر و دوري بيشتر خواهد بود
تيم مختلف و نوع پوشش آنها و نقـش آن در روابـط صـميمانه يـا خصـمانه بـين دو گـروه        

حجابها و در ميان عموم مـردم   بي حتي در ميان زنان مسلمان بين با حجابها و. مالحظه كرد
بين غربي پوشان و اسالمي پوشان روابط مختلفي حاكم است و ناخودآگاه جواني كـه لبـاس   

گزينـد و بـا او نـه تنهـا صـميمي       پوشد از يك جوان با پوشش اسالمي دوري مـي  مي غربي
نيست، بلكه حتي گاهي به صورت ناخودآگاه از آنها متنفر نيز هست كـه البتـه عـين همـين     

  : توان گفت كه مي بنابراين. پوشها هم تا حدي صادق است حالت از طرف اسالمي
 كـه  كسـاني . آورد مـي  پديد  واگرايي و همگرايي زندگي سبك اجتماعي، كالن سطح در
 هـايي  عالقـه  و هـا  حساسـيت  و كنند مي فكر هم مانند آرام آرام اند زيسته هم مانند ها سال

 و هـا  گيـري  موضـع  بـه  نشـده،  تعريـف  پـيش  از همگرايـي  ايـن . داشت خواهند مشترك
 قدرت يا نوا هم قطب يك و رسيد خواهد يكسان اخالقي و فرهنگي اجتماعي هاي قضاوت



 منتظرانه يسبك زندگ 

 

80 

   1.داد خواهد تشكيل پنهان اجتماعي
تري جويا شويم بايد آن را در يكـي شـدن    اگر بخواهيم علت اين امر را به صورت دقيق

اي جستجو كرد، زيرا سبك زندگي روشي براي رسيدن به اهداف  اهداف افراد چنين جامعه
امعه از مشترك بودن از پيش تعيين شده است و همسان بودن يك نوع سبك زندگي در ج

اهداف زندگي در بين افراد آن جامعه است و همين اشتراك در هدف موجب پيوند در بين 
حضـرت   ظهـور  آرمانهـايش،  ترين از بزرگ كه اي جامعه حال در. شود معتقدان به آن مي

 پديـد  انديشـي  هم همدلي و نوعي و تشكيل حكومت جهاني توسط وي است، 4مهدي
ت هرگاه در جامعه اسالمي و امام زماني، سبكي از زندگي كه با محور در اين صور. آيد مي

رضايت امام زمان و چشم انتظاري او در عصر غيبت شكل گرفته و فراگيـر شـود، نـوعي    
گرايي و آنگاه همياري را در بين افراد جامعه اسـالمي بـه وجـود خواهـد آورد كـه بـه        هم

  .انجام خواهد شدپشتوانه آن بسياري از كارهاي بزرگ و نشدني 

 تأثيرگذاري تربيتي از جهت روشي . گفتار سوم

بدون ترديد موضوع تربيت و پرورش انسان از اين جهت كه فرايند شكوفايي اسـتعدادهاي  
آدمي و شرط الزم رسيدن به كماالت وي است همواره و براي همه مردم، مهم و به تبع آن 

به مباني سبك زندگي توجه كـرده و آنگـاه در   اگر . روشهاي تربيت نيز مورد توجه بوده است
ميان منابع اسالمي با نگاهي تربيتي كنكاشي صورت گيرد متوجه خواهيم شد كه تغيير دادن 

اي كه مطلوب و در جهت اهداف عالي زندگي باشد در تربيت ما تـأثير زيـادي    ظاهر به گونه
. كرد تا ظاهر هم اصالح شوددارد و اين طور نيست كه هميشه بايد باطن و درون را اصالح 

  : بيان شده است كه 7در سخني دقيق از اميرالمؤمنين
؛ اگـر بردبـار   منْهم يكُونَ أَنْ أَوشَك إِلَّا بِقَومٍ تَشَبه منْ قَلَّ فَإِنَّه فَتَحلَّم حليماً تَكُنْ لَم إِنْ

ود را به گروهي شـبيه  چرا كه هر كس خ ،نيستيد خويشتن را به حلم و بردباري بزنيد
   2.گرداند، نزديك است كه يكي از آنان شود

كند و آن تغييـر درون بـا تغييـر     يك روش تربيتي را گوشزد مي 7اين بيان حضرت علي

                                                 
 .32ص  ،)اخالق و سبك زندگي اسالمي(هميشه بهار. 1

  .207، حكمت نهج البالغه. 2
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. بيرون است كه توضيح آن در فصل تأثير و تغيير باورها و ارزشها از سبك زندگي، بيان شـد 
ن تابلوي ظاهري زندگي ما، در كيفيت تربيت ما بنابراين هر گونه تغيير سبك زندگي به عنوا

تواند ما را در رسيدن به اهداف  تأثير داشته و انتخاب سبك مناسب با جهان بيني اسالمي مي
ما مدعي هستيم كه مصداق عيني اهداف تربيتي اسالم را . تربيتي مورد نظر اسالم ياري كند

ل اهداف اسالمي و مهـدوي بـه مـا    در مهدويت بايد جست و يكي از ابزارهايي كه در وصو
  .كند سبك زندگي منتظرانه است كه اين مدعا البته بايد در جاي خود تبيين شود كمك مي

 وري در زندگي افزايش بهره. گفتار چهارم

يكي ديگر از اموري كه ضرورت آگاهي و تعيين سبك درست در نحوه زندگي را بديهي 
تر و دستيابي بـه آرزوهـاي بيشـتر در زندگيشـان      فراوانكند، ميل آدمها به كسب بهره  مي

از مقداري پارچه، . هاست است و قطعاً كسب سود بيشتر نيازمند استفاده روشمند از سرمايه
آورد، ولـي يـك خيـاط ممكـن      كسي كه خياط نيست به زحمت يك پيراهن به دست مي

بـه مسـير و مسـائل فنـي     يك انسان ناآشـنا  . است از همان مقدار، چند پيراهن توليد كند
اتومبيل، ممكن است با يك باك بنزين، يكبار مسيري را طي كند؛ اما يك انسان آگاه بـه  

از اين مسأله در سخنان پيشوايان دين به تفقه و شناخت عميـق در ديـن   . آنها، چندين بار
شيوه سلوك و حركت در زندگي دنيوي بـه  «: ياد شده است؛ چرا كه اگر دين را به معناي

نحوي كه متضمن مصالح دنيوي و مطابق بـا كمـال اخـروي و حيـات دائمـي و حقيقـي       
معنا كنيم، فهـم شايسـته آن، سـهم فراوانـي در رسـيدن بـه هـدف آفـرينش و          1»انسان

يكـي از   7آرمانهاي انساني و تعيين سبك زندگي دارد؛ از همين روسـت كـه امـام بـاقر    
التَّفَقُّه في الدينِ   الْكَمالِ  كُلُ  الْكَمالُ«: فرمايد اركان كمال را فهم عميق دين بيان نموده و مي

  2.»...؛ تمام كمال آدمي عبارت است از فهم عميق دين و...و
تـوان   دهي دنيوي و اخروي فراوان آن روشن شد؛ آنگاه مـي   حال كه جايگاه دين و بهره

ل دين و اتمـام نعمـت در   منزلت امامت و قدر امام را طبق آيه اكمال به عنوان عامل اكما
  : هندسه دين فهميد و اين جمله امام رضا را دريافت كه

                                                 
 .130، ص 2، ج الميزان في تفسير القرآن. 1
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همانـا امامـت    ؛همانا امامت زمام دين و مايه نظام مسلمين و صالح دنيا و عزت مؤمنين اسـت 
و روزه و حج و جهـاد و بسـيار    تكامل شدن نماز و زكا ؛ستا ريشه با نمو اسالم و شاخه بلند آن

 امـام  ؛ستا ات و اجراء حدود و احكام و نگهدارى مرزها و اطراف بوسيله امامشدن غنيمت و صدق
پا دارد و از ديـن خـدا دفـاع    ه ست كه حالل خدا را حالل و حرام او را حرام كند و حدود خدا را با

  1.طريق پروردگارش دعوت نمايده كند و با حكمت و اندرز و حجت رسا مردم را ب
وري بيشتر در زندگي  ن به صراحت از عنصر انتظار در بهرهدر مواردي نيز ائمه معصومي 

  : در همين زمينه فرمود 7امام كاظم. اند سخن رانده
زقَـه و  منِ ارتَبطَ دابةً متَوقِّعاً بِه أَمرَنَا و يغيظُ بِه عدونَا و هو منْسوب إِلَينَا أَدر اللَّـه رِ 

 و هردص شَرَحجِهائولَى حناً عوكَانَ ع و لَهأَم لَّغَهسي از پيروان و وابستگان ماهر ك 2؛ب 
ونـد  خدا ،نمايـد و دشمن مـا را خشـمناك    ما مهيا كند فرج امر در انتظار چهارپايي را

در  و او را بـه آرزويـش رسـاند و    شـرح صـدر بـه او داده   و  افـزوده روزيـش را   متعال
  .ايدفرمكمك  به او كارهايش

  تالش و پويايي هدفمند. گفتار پنجم

همان طور كه در بحث زندگي اشاره كرديم زندگي انسان جز با هدف و حركت و تالش 
پويايي «توان آن را  يابد كه به اصطالح برخي انديشمندان مي براي رسيدن به آن معنا نمي

انتظـار بـا آن    اين انديشمند پس از مالحظه اين نكته و تطبيـق . ناميد» معطوف به هدف
  : گويد كند و مي تحليلي در خور تقدير ارائه مي

 هـدف  به معطوف« و» پويايي« مؤلفه دو هر شامل منتظرانش، در 4عصر امام انتظار
 به آن در اوليا و انبياهاي  وعده تمامي كه انديشد مي اي جامعه به منتظر زيرا ،است» بودن
 مسـئوليت  درك و توانـايي  ميـزان  به تا كند مي تالش روي اين از و پيوست خواهد وقوع

 چـه  بـراي  كـه  داند مي او ديگر، سوي از. باشد سهيم اي جامعه چنين ساختن در خويش،
 تمـامي  بنـابراين  دارد؛ دفـاع  قابـل  و معقـول  منطقـي،  آشـكار،  اي انگيزه كند؛ مي تالش

                                                 
 أُس الْإِسلَامِ النَّامي و فَرْعه السامي إِنَّ الْإِمامةَ زِمام الدينِ و نظَام الْمسلمينَ و صلَاح الدنْيا و عزُّ الْمؤْمنينَ إِنَّ الْإِمامةَ«.  1

و جالْح امِ ويالص الزَّكَاةِ و لَاةِ والص امامِ تَمبِالْإِم يرُ الْفَيفتَو و ادالْجِه       نْـعم كَـامِ والْأَح و ودـدالْح ضَـاءإِم و قَاتـدالص و ء
عو إِلَى سـبِيلِ ربـه   ب عنْ دينِ اللَّه و يدالثُّغُورِ و الْأَطْرَاف الْإِمام يحلُّ حلَالَ اللَّه و يحرِّم حرَام اللَّه و يقيم حدود اللَّه و يذُ

 .)200، ص 1 ج الكافي،(؛ »بِالْحكْمةِ و الْموعظَةِ الْحسنَةِ و الْحجةِ الْبالغَة

 .535، ص 6 ج الكافي،. 2



  منتظرانه يسبك زندگ ياهداف و كاركردها .بخش سوم

 

83 

 و معنـادار  هـدفي  ايـن  و شـود  مي ظهور انتظار نام به واال هدفي به معطوف او، تالشهاي
  : از عبارتند هدف، به معطوف و پويا انتظار تربيتي آثار... است ارزشمند

  انتظار؛ سخت دوران پرتو در انسان راكدهاي  سرمايه و نهفته نيروهاي افتادن جريان به .الف
  غيبت؛ دوران شدن طوالني جهت به رسيدن خلوص مرحله به و درون پااليش .ب
 بـدون  زندگي به تطبيقي نگاه با هدف، به معطوف پويايي پرتو در زندگي يافتن معنا .ج

  است؛ روزمرگي و درون از شدن تهي كه آن فرجام و هدف
 كـه  هدف عظمت و قداست جهت به تنگناها و ناماليمات برابر در تحمل قدرت رشد .د
  يابد؛ مي معنا حضرت انتظار در

  متعالي؛ انسان مرحله به رسيدن و متعادل انسان مرز از رفتن فراتر .ه
 رنجهـاي  وادي در نهـادن  گـام  و مـادي  حقيـر  رنجهاي مرحله و سطح از شدن رها .و

 طوالني و راستين انتظاري رنج همچون انساني، بزرگهاي  دغدغه و معنوي عظيم تحمل
  1.ظهور روشنهاي  دروازه به دوختن چشم و

  نشاط بخشي. گفتار ششم

و گرفتاري است و اين نكته مهم در  آيـات و   زندگي در عصر غيبت امام زمان پر از بال
  : گويد مسلم بن روايات مهدوي گوشزد شده است؛ محمد

 از پيش«: فرمود -سوره مباركه بقره 155در برداشتي از آيه  - 7صادق امام كه شنيدم
 شـما  فـداى : گفـتم  .بـود  خواهد مؤمنان براى تعالى خداى جانب از هايى نشانه قائم ظهور
؛ قطعـاً  لنبلـونكم  و«: متعال است كه فرمـود  خداى آن سخن: فرمود است؟ كدام آنها ؛شوم
 الخوف من ء بشي«قائم با  خروج و قيام حضرت از پيش را مؤمنان يعنى »را شما آزمائيم مى

 و گرسـنگى،  و تـرس ]  قبيـلِ [ از چيـزى  ؛ بهالثمرات و األنفس و األموال من نقص و الجوع و
   2.» محصوالت و جانها و اموال در كاهشى

  با اين حال چه بايد كرد در حالي كه زندگي آميخته با دردها و رنجها مطلوب هيچ كسي نيست؟ 

                                                 
 شـرفي،  محمدرضـا  ؛ دكتـر »انتظـار  شناختي روان و تربيتي آثار بر اي مقدمه«؛ مقاله )سوم گفتمان(گفتمان مهدويت  .1

 .ا تلخيصب134-132ص

 .649، ص 2 ، جكمال الدين و تمام النعمة. 2
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زيرا بـه تعبيـر    ،كند هاي شيعي راهبرد انتظار را به ما معرفي مي پاسخ آن است كه آموزه
  : مقام معظم رهبري

 رنـج  را شـما  زامـرو  كـه  وضـعيتي  ايـن  يعنـي،  بكشيد؛ انتظار گويند مي شما به وقتي
 انسان، چقدر ببينيد. شد خواهد تمام و نيست ابدي آورد، مي درد به را دلتان و دهد مي

 و عليـه  اللَّـه  صـلوات  - زمـان  امـام  بـه  اعتقاد نقش اين،. كند مي پيدا نشاط و حيات
  1.باشد مي موعود مهدي به اعتقاد نقش اين. است - فداه ارواحنا

كسي كه زندگي خود را به رنگ انتظار موعود درآورده و با سبكي متناسب با آن زندگي  
البته مادامي كه تمام زندگي او به رنـگ   ،تري نسبت به ديگران دارد كند روحيه بانشاط مي

كما اينكه از ويژگيهاي سبك زندگي منتظرانه كه در قبـل بيـان شـد همـين      ؛انتظار باشد
ست كه با اين توضيح كسي كه فقط بخشي از امور عبادي زندگي خصوصيت بود؛ بديهي ا

  .تواند از اين موهبت بهره ببرد خويش را به رنگ انتظار درآورده لزوماً نمي

  مند شدن فعاليتها  وحدت شخصيت و نظام. گفتار هفتم

منـد نبـودن    برنامگي و نظام يكي از عوامل ناكامي در فعاليتها و به هدر رفتن تالشها بي
بايد به دنبال عاملي بود تا به وسيله . نهاست كه محصول به هم ريختگي شخصيت استآ

آن، فعاليتهايي كه هر كدامشان در نگاه جزء نگرانـه خـوب هسـتند در نگـاهي كلـي نيـز       
گـذارد سـامان بخشـد و     مي هاي از هم جداي تسبيح را در كنار هم همچون نخي كه دانه

ظهـور و   4چرا كه منتظران حضـرت مهـدي  . استانتظار ظهور امام عصر همان عامل 
گيرنـد و همـين امـر     تشكيل حكومت وي را به مثابه هدف اصلي زندگي خود در نظر مـي 

 هـدف يعنـي   يـك  به ناظر آنها، همه زيرا شود؛ مي آدمي نيروهاي و افكار تمركز موجب«
 وحـدت  ...گردد؛ مي او شخصيت وحدت موجب خود، نوبه به امر اين و هستند ظهور انتظار

 قدرتي ظهور و رشد زمينه و كند مي جلوگيري قابليتها، و ها توانايي رفتن هرز از شخصيت،
 دروني تضادهاي آدمي، درون در وحدتي چنين زيرا كند؛ مي فراهم را العاده فوق و شگرف

 به را توانشان داده، رنج پيوسته را انسانها برخي كه تضادهايي همان دارد؛ بر مي ميان از را
همين وحدت شخصيت در كسـي كـه زنـدگي بـه سـبك منتظرانـه را        2.»كاهد مي شدت
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مند شدن فعاليتهاي شخص شده و چنين شخصي با نگاه به قله  برگزيده است موجب نظام
  .دهد ظهور، اولويتهاي رفتاري خويش را تعيين و سپس با تمام قدرت انجام مي

  مداري تعهد آفريني و قانون. گفتار هشتم

زندگي توأم با مسئوليت شناسي و انجام تكاليفي است كه  ه سبك انتظار موعود،زندگي ب
علت اين امر هم آن اسـت كـه چنـين شخصـي بـه      . شود بر عهده يك منتظر گذاشته مي
بينـد و   و چشمان ناظر خداوند مي ةالناظراو را عين اهللا  4خاطر معرفت باال به امام زمان

واضح است كـه وقتـي احسـاس    . شمرد مي ستگاريكسب رضايتش را يگانه راه فالح و ر
حضور امام زمان در لحظه لحظه زندگي يك نفر سـايه بيفكنـد و وي همـواره خـود را در     
محضر امامش ببيند چنين حسي در شخص موجب وظيفه شناسي و تعهد آفريني و قانون 

 بخشـي  در 4چگونه چنين نباشد در حالي كه حضرت حجت بن الحسن. شود مداري مي
 : فرمودند ; مفيد شيخ به جناب مباركشان توقيع زا

 لمرَاعاتكُم مهملينَ غَيرُ إِنَّا ... أَخْبارِكُم؛ منْ ء شَي عنَّا يعزُب لَا و بِأَنْبائكُم علْماً نُحيطُ إِنَّا
ينَ لَا وكْرِكُم نَاسذاز يـك  هـيچ  و داريـم  علمي احاطه گذرد، مي شما بر آنچه بر ما1؛ ل 

 يـاد  و نورزيده كوتاهي شما حال رعايت به نسبت...نيست؛ پوشيده ما از شما خبرهاي
  . كنيم نمي فراموش را شما كردن

زماني كه ما سبك زندگي منتظرانه را رويكرد حاكم بر زندگي خويش قرار دهيم حتمـاً در  
اختصاص قرار خواهيم داد  و اين شيوه زندگي بخشي را به دعا و زيارت و انس با امام زمان 

 السـالم «: كنـيم كـه   مـي  آنگاه كه امام عصر را در روز جمعه چنين عاشقانه و عارفانه زيارت
، در واقع به نظارت »آفريدگانش ميان در خدا چشم اي تو بر سالم2خلقه؛ في اهللا عين يا عليك

چنـين نظـارت   كنيم و معلـوم اسـت كـه     دائمي حضرت نسبت به خود و ديگران اعتراف مي
اين مراقبت كه در اخالق، . دائمي از طرف امام، موجب مراقبت دائمي از طرف ما خواهد شد

شـود تـا رفتـار و گفتـاري را از روي      مـي  جزء اركان سلوك اخالقي شمرده شده است سبب
هواي نفس و خودخواهي و خالف رضايت امام عصر كه همان رضايت خدي متعـال اسـت   

جام واجبات الهي و پرهيز از محرمات و گناهان ملتزم باشيم؛ در صـورتي  انجام ندهيم و به ان
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پـذيري   كه اين امر مستمر باشد به تدريج به پااليش دروني و روحي منجر شده و مسـئوليت 
. خـانوادگي و اجتمـاعي خواهـد شـد      هاي فـردي،  جايگزين مسئوليت گريزي در همه عرصه

توانـد در كنتـرل و    مندتر از عوامل بيرونـي مـي  بديهي است كه اين عامل دروني بسيار قدرت
  .انضباط فرد و جامعه مؤثر باشد و اين خود يكي ديگر از بركات سبك زندگي منتظرانه است

  پيش بيني و كنترل رفتارها. گفتار نهم

كنـد پـيش    از جمله اموري كه در موفقيت و دستيابي به مقاصد كمك فراواني به ما مي
گيـري   ينده رخ خواهد داد، چرا كه در سايه آن قـادر بـه موضـع   بيني اموري است كه در آ

توان در پيش  از همين منظر يكي از كاركردهاي سبك منتظرانه را مي. درست خواهيم بود
بيني و در نتيجه، كنترل رفتارها در حوادث دانسـت، زيـرا ايـن سـبك، همچـون طـرح و       

ز ديدگاه وجودي، هيچ كس نمـي  گرچه ا«دهد؛  اي است كه به ما چنين تواني را مي نقشه
هايي داشته  توانيم كنترل تا حدي مي تواند زندگي را كنترل كند اما در سطح كاركردگرايي، 

از آنچه كه ممكن اسـت بـراي مـا اتفـاق      خواهيم برسيم؛  توانيم به آنچه كه مي مي. باشيم
 1.»مـان برسـيم  موقعيت را فراهم سازيم كه به مسير مورد نظـر خود  بيفتد جلوگيري كنيم؛

شود كه بدانيم عصر غيبت مهدي موعود، به پـيش   تر مي اهميت اين مطلب موقعي روشن
بيني اهل بيت پيامبر اسالم عصري است كه در آن حوادث و اتفاقهاي عجيب و ناگوار رخ 

معلوم است كه حكمت اين همه پيش بيني كه ائمه ما بـراي شـيعيان در دوره   . خواهد داد
اند حكمتي دارد و آن آمادگي براي مقابلـه بـا ايـن رويدادهاسـت و      كرده غيبت امام زمان

  .دهد اي را به ما مي سبك زندگي منتظرانه امكان چنين آمادگي و رفتار كنترل شده

  ظلم ستيزي در قالبهاي مختلف. گفتار دهم

داند كه يكي از موانع اصـلي عـدم تربيـت و رشـد افـراد،       انسان منتظر امام زمان نيك مي
جامعه آلوده به ظلم و ستم است و بهترين بستر براي رسـيدن بـه كمـال، فضـاي آكنـده از      
عدالت و معنويت است؛ از اين رو همواره در آرزوي زماني است كه قائم آل محمد بـا ظهـور   

گونه كه پر از ظلم و جور شده است از آنها  مبارك خود وعده الهي را محقق و زمين را همان
لو از قسط و عدل نمايد؛ اگر اين موضوع در زنـدگي وي نهادينـه شـود و    پاك و جهان را مم
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چنين شخصي وجه غالب زندگي خود را به رنگ و بوي انتظار مهدي موعـود در آورد، ظلـم   
هاي قابل رؤيت وي در زنـدگي   ستيزي و مبارزه با ظالمان و زورگويان قطعاً يكي از شاخصه

  : فرمايد يكي از سخنان مهدوي خود در اين باره مي اي در حضرت آيت اهللا خامنه. خواهد بود
 كفـر  بـا  حضـرت  آن. زمـان  امـام  به مؤمنينِ براى الگوست يك صورت به زمان امام 

 بـراى  حضـرت  آن. بجنگـيم  كفـر  با بايد ؛هستيم او شيعه و رو دنباله هم ما .جنگد مى
 او رو دنبالـه  و هسـتيم  او مـأموم  كه هم ما ،كند مى مجاهدت و كشد مى زحمت عدالت
 او بـه  معتقد و او رو دنباله كه هم ما. كنيم مجاهدت عدالت گسترش براى بايد هستيم
 يا دنيا از اى درگوشه ماست توان در و دهد مى اجازه ما قدرت كه حدى تا بايد هستيم

 بـه  زمـان  امـام  و مـا  ميـان  فاصـله . كنـيم  برافراشـته  را اسـالم  پـرچم  بشود چه هر
 زمـان  امـام  حركت. است رو دنباله و پيشرو يك است، مأموم و امام يك فاصله معناى

 و او منـدان  عالقـه  و او شـيعيان  حركـت  هسـت  هرسـمتى  بـه  والسـالم الصـالة  عليه
  1.بود خواهد سمت همان به هم او روان دنباله

تواند مصاديق مختلفي داشته باشد و مبارزه با ظلم به نفس تـا   لبته اين ظلم ستيزي ميا
به عبارت ديگر يكي از   هاي آن است؛ معروف و نهي از منكر برخي از بارزترين جلوهامر به 

هـا و نهـي از    آثار زندگي به سبك انتظار، اقدام عملي فرد و جامعه منتظر در امر به نيكـي 
بديهاست كما اينكه در روش زندگي همه انبيا و ائمه و صالحان و خود امام عصر نيز ايـن  

  .اي ايشان بوده استخصلت يكي از ويژگيه

  اسالمي نظام تقويت. گفتار يازدهم

يكي ديگر از كاركردهاي سبك زندگي منتظرانه در صحنه اجتمـاع كمـك بـه تقويـت     
. توان مورد بررسي قـرار داد  هاي مختلفي مي اين مسأله را از جنبه. حكومت اسالمي است

رسـيدن بـه اهـداف    ها تأثيري است كه سـبك زنـدگي منتظرانـه بـراي      يكي از اين جنبه
حكومت اسالمي ممكن اسـت بـه فراخـور نيازهـاي     . تواند ايفا نمايد حكومت اسالمي مي
اندازهايي را تعريف و سياستهايي را براي رسيدن به آن اهداف اتخـاذ   مختلف جامعه چشم

اما قطعاً بدون پشتوانه مردمي يا اصالً توان رسيدن به آن مقاصد را نخواهد داشت و  ،كند
هاي زياد موفق خواهد شد در حـالي كـه    نكه در مدت زمان طوالني و با صرف هزينهيا اي

اگر سبك زندگي مردم جامعه اسالمي سبكي صحيح و منطقي باشد وصول به آن اهـداف  
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اگر ايـن نـوع از   . تر خواهد بود و آن سبك، همان سبك زندگي منتظرانه است بسيار آسان
هاي اقتصادي،  رهنگ عمومي شود بسياري از طرحشيوه زندگي در ميان مردم تبديل به ف

زيـرا در چنـين سـبكي     ،بهداشتي، امنيتي و مواردي از اين قبيل به راحتي اجرا خواهد شد
دن جامعه به حدي كه زمينه ساز ظهور باشد بـا همـدلي و همكـاري    يهمه افراد براي رس

سـت كـه چنـين    تمام تالش خود را به صورت دسته جمعي صرف خواهند نمود و بديهي ا
  .ها را خواهد داشت قدرت مضافي توان انجام بزرگترين پروژه

توان نقش سبك زندگي منتظرانه را در تقويت نظام اسالمي تبيين  مي از جنبه دومي هم
چرا  ؛كرد و آن متخلق شدن مسئوالن نظام اسالمي به اين سبك از زندگي اسالمي است

ي و يا دلسردي مردم فوق العاده مؤثر اسـت  كه نحوه زندگي كارگزاران حكومت در دلگرم
اي كه حتي زندگي افراد جامعه را به فرموده حضرت علي تحت تأثير قـرار خواهـد    به گونه
ترنـد تـا بـه پـدران      مردم به حاكمان خود شبيه 1؛ بĤِبائهِم منْهم أَشْبه بِأُمرَائهِم النَّاس«: داد كه
شايد به همين علت است كه وقتي حضرت مهدي ظهـور فرمـوده و يـارانش را    . »خويش

كند كه بسـياري از بنـدهاي    مي اي نامه خواند آنها را ملزم به رعايت بيعت براي قيام فرا مي
  : ايدفرم مثل آنكه حضرت مي  شود؛ آن مصاديقي از سبك زندگي محسوب مي

 نـاحق  بـه  .باشيد نداشته گرايش فساد و فحشا به هرگز .ندهيد انجام حرام فعل هرگز...
 مـؤمنين  از هرگـز  ...نكنيـد  مبـادرت  طـال  كـردن  جمع و زراندوزي به .نزنيد را كس هيچ

) طـال  پـود  و تـار  از شـده  بافته( زربافت لباس هرگز .نخوريد شراب هرگز...نكنيد بدگويي
 است شده دوخته ديباج از كه لباسي .نيندازند خود روي به را ابريشمي پارچه هرگز .نپوشيد

 و باشيد زيست ساده زندگي در .نكنيد تن بر ابريشم از شده دوخته لباس هرگز...نپوشيد را
   2. ...باشد شما زندگي فرش خاك،

د اين فرازها كامالً به موضوع ما ارتبـاط داشـته و پيمـان    يكن همان طور كه مالحظه مي
گرفتن امام عصر از كارگزاران خود از جايگاه ويژه سـبك زنـدگي اسـالمي و مهـدوي در     

  .دهد حكومت اسالمي خبر مي
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شايد براي بعضي اين سؤال پيش آمده باشد كه چه چيزي باعث شده است تا سبكهاي 
هاي كلي از هم در نتايج داشته  مختلف زندگي با وجود مشتركات در برخي جزئيات، تفاوت

 ،توان برداشـت درسـتي از يـك سـبك زنـدگي داشـت       مي باشند؟ از نگاهي ديگر، چگونه 
هايش را شناخت، به درستي يا نادرستي آن پي برد و در نهايت آن را انتخاب و يا رد  مؤلفه

  كند؟ كرد؟چه نوع نگرشي توليد ارزشهايي خاص و گرايش به طرف آن ارزشها ايجاد مي
كنـد تـا    همه اين پرسشها كه در سبك زندگي منتظرانه نيز عيناً جاري است ما را وادار مي

منظور از مبـاني هـم   . ني سبك زندگي منتظرانه توجه و در آنها درنگ نماييمها و مبا به پايه
فرضـهايي اسـت كـه     هايي است كه در علوم ديگر ثابت شده و همان پيش آن دسته از گزاره

دهد كه عبارتنـد از اوالً نگرشـهاي    اليه معنايي رفتارهايي به نام سبك زندگي را تشكيل مي
رزشهايي كه در نهايت باعـث گـرايش، رغبـت و انتخـاب آن     حاكم بر سبك زندگي و ثانياً ا

توان از باورهـا و   سبك زندگي را نمي«شود، چرا كه  گرديده و منتهي به رفتارهايي خاص مي
بنابراين الزم اسـت   1.»ظواهر زندگي حاصل آن باورها و پسندها است. ارزشها بريده دانست

ن دو مبنـا پرداختـه و سـپس رفتارهـا و     كه ما در سبك زندگي منتظرانه نيـز ابتـدا بـه همـي    
از همـين رو ايـن بخـش را بـه     . كنشهاي خاص اين شيوه زندگي را برپايه آن بيان نمـاييم 

نگرشها و ارزشهاي حاكم بر سبك زندگي منتظرانه خواهيم پرداخت و البته براي جلـوگيري  
تفصـيلي و   از طوالني شدن مباحث به تذكر نكات به صورت اجمالي بسنده كرده و توضـيح 

ارتباط رفتارهاي موجود در سبك زندگي منتظرانه با نگرشـها و ارزشـهايي كـه ايـن سـبك      
  . كنيم زندگي حامل آن است را در  بخشي جداگانه تحليل و بررسي مي

   

                                                 
 .29، ص )اخالق و سبك زندگي اسالمي(هميشه بهار .1
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  نگرشهاي حاكم بر سبك زندگي منتظرانه. فصل اول

انتظار محـور،  به عنوان مدخل بايد گفت كه مقصود از نگرشهاي حاكم بر سبك زندگي 
اعتقادات و باورها و بينشهايي است كه اساس و بنيان اين نوع از شيوه زندگي را تشـكيل  

البته همان گونه كه در قبل نيز اشاره شد اساس اين نگرشها بر پايه جهان بينـي  . دهد مي
خواهد بود و از قرآن كريم، سخنان معصومين و ادعيـه و   7اسالمي و با تفسير اهل بيت

در ايـن فصـل ايـن نگرشـها كـه بـه سـه قسـم          .ت مهدوي قابـل اسـتخراج اسـت   زيارا
  .شود شود به صورت اجمال بيان مي االهياتي و انسان شناختي تقسيم مي  شناختي، هستي

  هاي هستي شناختي نگرش. اول گفتار

 ،نوع نگاه به هستي از تأثير گذارترين عوامل بر انتخاب نوع سـبك زنـدگي انسانهاسـت   
بينـد و   اي مي ر كس به صورت خودآگاه با ناخودآگاه مجموعه هستي را به گونهه«چرا كه 

و بـه  1»كند ها و مسيرهاي درازمدت زندگي خود را ترسيم مي بر اساس آن اهداف، بزرگراه
ذكر اين نكته نيز ضـروري اسـت كـه    . قواعد برخاسته از آن التزام و پايبندي بيشتري دارد

هـاي جهـان و مسـائل مربـوط بـه       امور كلي مربوط به پديدهمراد از هستي در اينجا تمام 
يعني خداونـد متعـال و نيـز انسـان بـه       ،آنهاست و نگرشهاي مربوط به پديدآورنده هستي

عنوان يك پديده خاص را به عنوان موضوع اصلي اين نوشتار در دو فصل جداگانه طـرح  
  .خواهيم نمود

دهـد هسـتي    تظرانه را تشـكيل مـي  از منظر فرهنگ اسالمي كه بنيان سبك زندگي من

                                                 
 .151ص   ، سبك زندگي اسالمي و ابزار سنجش آن .1
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   1: داراي خصوصيات ذيل است
  2نيازمندي و معلول بودن موجودات هستي؛. 1
  3بين موجودات؛  قانون مندي هستي و وجود نظام. 2
  4هدفمند بودن هستي و موجودات آن؛. 3
  5هدايت يافتگي موجودات به سوي اهداف آفرينش؛. 4
  6شعور عمومي براي موجودات هستي؛. 5
  7؛...)جمادات، گياهان، حيوانات،فرشتگان،انسانهاو(مراتب داشتن موجودات. 6
  8؛...)دنيا يا طبيعت؛ ملكوت و(هاي مختلف براي هستي  وجود عوالم و مرحله. 7

                                                 
فلسفه تعلـيم و تربيـت   : توانيد به بخش مباني هستي شناختي كتابهاي تربيتي نظير براي مطالعه تفصيلي اين موارد مي .1

فه اصول فلس: اسالمي زير نظر آيت اهللا مصباح، مباني تربيت از ديدگاه قرآن نوشته محمد بهشتي و كتابهاي فلسفي نظير
 .و روش رئاليسم عالمه شهيد مطهري و نظاير آن مراجعه كنيد

2.  »ئَلُهسنْ يي مف ماواتالس ضِ؛ هر و29/الرحمن(؛ »كند مى درخواست او از است زمين و آسمانها در كه الْأَر.(  
 أَنْـزَلَ  مـا  و النَّاس ينْفَع بِما الْبحرِ في تَجري  الَّتي الْفُلْك و النَّهارِ و اللَّيلِ اخْتالف و الْأَرضِ و السماوات خَلْقِ  في إِنَّ« .3

نَ اللَّهم ماءنْ السم يا ماءفَأَح بِه ضالْأَر دعها بتوم ثَّ ونْ فيها بةٍ كُلِّ مداب و  ـريفالرِّيـاحِ  تَص ـحابِ  وـخَّرِ  السسنَ  الْمـيب 
ماءالس ضِ والْأَر ياتĤَمٍ لقَولُونَ؛راستى لقعو روز، و شـب  آمـدن  يكـديگر  پـى  در و زمـين،  و آسمانها آفرينش در كه ي 

 آن، بـا  و فرستاده، فرو آسمان از خدا كه آبى]  همچنين[ و رساند، مى سود مردم به آنچه با روانند دريا در كه كشتيهايى
 كه ابرى و بادها، گردانيدن] در نيز[ و كرده، پراكنده اى جنبنده گونه هر آن در و گردانيده، زنده مردنش از پس را زمين
  ).164/بقره(؛».دارد وجود] گويا[ هايى نشانه واقعاً انديشند، مى كه گروهى براى است، آرميده زمين و آسمان ميان

 و حـقّ  بـه  جـز  است دو آن ميان كه را آنچه و زمين و بِالْحقِّ؛آسمانها إِالَّ بينَهما ما و الْأَرض و السماوات خَلَقْنَا ما« .4
  ).3/احقاف(؛ »نيافريديم معين زمانى] تا[
 درخـور  كـه  خلقتى را چيزى هر كه است كسى ما پروردگار«: ؛ گفت هدى ثُم خَلْقَه ء شَي كُلَّ  أَعطى الَّذي ربنَا قالَ« .5

  ).50/طه(؛ »است فرموده هدايت را آن سپس داده، اوست
6. »حــب تُس ــه ــماوات لَ الس عــب الس و ضــأَر ــنْ و الْ ــيهِنَّ م ــنْ إِنْ و ف م ــي ــبح إِالَّ ء شَ سي هــد مبِح ــنْ و ــونَ ال لك تَفْقَه 

 در اينكـه  مگـر  نيست چيز هيچ و گويند، مى تسبيح را او آنهاست در كه كس هر و زمين و هفتگانه تَسبيحهم؛آسمانهاى
  ).44/اسراء(؛ »يابيد درنمى را آنها تسبيح شما ولى گويد، مى او تسبيح ستايش، حال

  .آيات مختلف در هر يك از اين موارد در قرآن كريم وجود دارد .7
 و الْمسـومةِ  الْخَيـلِ  و الْفضَّـةِ  و الـذَّهبِ  مـنَ  الْمقَنْطَرَةِ الْقَناطيرِ و الْبنينَ و النِّساء منَ الشَّهوات حب للنَّاسِ زينَ« : دنيا .8

 سـيم  و زر از فراوان اموال و پسران و زنان: از]  گوناگون ى[ خواستنيها الدنْيا؛ وستىِ الْحياةِ متاع ذلك الْحرْث و الْأَنْعامِ
آل (؛ »دنياسـت  زندگى تمتّع مايه جمله، اين]  ليكن[ شده، آراسته ممرد براى] ها[ كشتزار و دامها و نشاندار هاى اسب و

� 
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 1؛)مادي و غير مادي(محسوس و نامحسوس بودن موجودات هستي. 8

  2.آيه خدا بودن همه موجودات. 9

  هاي االهياتي و توحيدي نگرش. دوم گفتار

ديگري از باورهاي اسالمي كه زير سـاخت سـبك زنـدگي منتظرانـه را تشـكيل       دسته 
دانـيم محـور تمـام     چرا كه مـي  ،دهد نگرشهايي است كه مربوط به خالق هستي است مي

وي كسي اسـت  . فعاليتهاي امام زمان در مسائل فردي و اجتماعي و حكومتي توحيد است
و دين خدا در جهان بـر سراسـر    3»للّه كُلُّه الدينُ يكُونَ و«كه آن قدر جهاد خواهد نمود تا 

  : فرمايد در بيان چشم انداز حكومت مهدوي مى 7صادق جهان غالب شود و  امام
 رسـول  محمـداً  أنّ و اهللا إلّـا  إله ال أنْ شهادة فيها نودى إلّا أرض اليبقى القائم قام إذا
 نـداى  كـه  ايـن  مگـر  مانـد،  نمـى  سـرزمينى  هيچ كند، قيام 4قائم كه زمانى4؛اهللا

   .اندازد طنين آن در) اهللا رسول محمد و اهللا إلّا إله ال( شهادتين

بنابراين كساني كه در انتظار چنان موعود موحدي هستند نگرشهايي مطابق بـا ايشـان   
خواهند داشت و همين باور توحيدي تأثير مخصوصي در شيوه زنـدگي ايشـان بـه وجـود     

كـه در جـاي خـويش نيازمنـد بيـان       –تر در اين باره  برخي از عناويني جزئي. خواهد آورد
  : قرار است به طور اجمال از اين -تفصيلي است

  5؛خداوند خالق، مالك و مربي همه موجودات است. 1

                                                                                                                    
� 

 كه كسى آن است پاك] و شكوهمند[ تُرْجعونَ؛پس إِلَيه و ء شَي كُلِّ ملَكُوت بِيده الَّذي فَسبحانَ«: ملكوت).   14/عمران
  ).83/يس( ؛»شويد مى بازگردانيده كه اوست سوى به و اوست، دست در چيزى هر ملكوت

]  اى[ زمـين،  و آسـمانها  پديدآورنـده  اى الهـا،  بـار «: الشَّهادةِ؛ بگو و الْغَيبِ عالم الْأَرضِ و السماوات فاطرَ اللَّهم قُلِ« .1
  ).46/زمر(؛ »آشكار و نهان داناى

2. »نُريهِمنا سي آياتفاقِ فĤْال في و  هِمتَّى أَنْفُسنَ حيتَبي ملَه ق؛به أَنَّهو]  گوناگون ى[ افقها در را خود هاى نشانه زودى الْح 
 ).53/فصلت(؛ »است حقّ خود او كه گردد روشن برايشان تا نمود، خواهيم بديشان دلهايشان در

  .39/ انفال .3
  .340 ص ،52 ج ،األنوار بحار. 4
5. »كُمذَال اللَّه كُمبلَا  ر إِلَّا إِلَه وقُ  هكُلّ خَل  ؛ اين شىآفريننـده  نيست، او جز معبودى هيچ: شما پروردگار خدا، است ء 

قَـدير؛   ء شَي كُلِّ  على هو و فيهِنَّ ما و الْأَرضِ و السماوات ملْك للَّه« . 102/؛ انعام»بپرستيد را او پس. است چيزى هر
� 
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 1؛خداوند كمال مطلق است. 2

  2؛پرستش و اطاعت است ارتنها خداوند سزاو. 3
  3؛افعال خداوند حكيمانه و داراي هدف است. 4
  4؛عدالت بر تمام افعال خداوند جاري است. 5
  5؛رحمت خدا  بر همه گسترده است. 6
  6؛دهد تدبير عالم را با اسباب انجام ميخداوند . 7
  7؛دهد مجموعه هستي نظام احسن را تشكيل مي. 8
  8؛كند خداوند همه موجودات را هدايت مي. 9

پيـامبر و سـپس   (هدايت تشريعي خداوند براي موجودات مختار از طريق ولي خـدا  . 10
  9؛است) امام

 10؛آخرين دين خدا، اسالم است كه جامع و جهاني است. 11
                                                                                                                    

� 
  ).120/مائده(؛ »تواناست چيزى هر بر او و خداست، آنِ از آنهاست در آنچه و زمين و آسمانها فرمانروايى

1.  »اللَّه دم440-438 ص ،27 ج ،نمونه تفسير: براي فهم بهتر معناي صمد  رك). 2/اخالص(؛ »الص.  
 شـما  و مـا  ميـان  كـه  سـخنى  سر بر شَيئاً؛ بياييد بِه نُشْرِك ال و اللَّه إِالَّ نَعبد أَالَّ بينَكُم و بينَنا سواء كَلمةٍ  إِلى تَعالَوا« .2

  ).64/ آل عمران(؛ »نگردانيم او شريك را چيزى و نپرستيم را خدا جز: كه بايستيم است يكسان
3. »و وي الَّذي هف ماءالس إِله ي وضِ فالْأَر إِله و وه  كـيم؛ و  الْحلـيمزمـين  در و خداسـت  آسـمان  در كـه  اوسـت  الْع 

  ).84/زخرف(؛ »دانا كار سنجيده هموست و خداست،
 أَقْـرَب  هـو  اعـدلُوا  تَعـدلُوا  أَالَّ  علـى  قَـومٍ  شَنĤَنُ يجرِمنَّكُم ال و بِالْقسط شُهداء للَّه قَوامينَ كُونُوا آمنُوا الَّذينَ أَيها يا«  .4

 دشـمنىِ  نبايـد  البتّـه  و دهيـد،  شـهادت  عـدالت  به] و[ برخيزيد داد به خدا براى ايد، آورده ايمان كه كسانى ؛ اى للتَّقْوى
  ).8/مائده(؛ »است نزديكتر تقوا به آن كه كنيد عدالت. نكنيد عدالت كه دارد آن بر را شما گروهى

5. »تي ومحر  تعسكُلَّ و ؛، شَي156 /اعراف(؛ »است گرفته فرا را چيز همه رحمتم و ء.(  
6. »و اتالنَّازِع غَرْقًا و طَاتالنَّاش نَشْطًا و اتابِحالس ابِقَاتا فَالسحبس رَاتبدقًا فَالْمبرًا س5-1/نازعات(؛ »أَم.( 

 .)7/سجده(؛ »آفريده نيكو است آفريده كه را چيزى هر كه كسى خَلَقَه؛ همان ء شَي كُلَّ أَحسنَ الَّذي«  .7

 درخـور  كـه  خلقتى را چيزى هر كه است كسى ما پروردگار«: ؛ گفت هدى ثُم خَلْقَه ء شَي كُلَّ  أَعطى الَّذي ربنَا الَ«  .8
 ).50/طه(؛ »است فرموده هدايت را آن سپس داده، اوست

9.  »نَ الَّذي قالَ ومِ يا آمونِ قَواتَّبِع كُمدبيلَ أَه؛ و سپيـروى  مرا من، قوم اى«: گفت بود آورده ايمان كه كس آن الرَّشاد 
 ).38/غافر(؛ »كنم هدايت درست راه به را شما تا كنيد

 نيسـت،  شـما  مردان از يك هيچ پدر النَّبِيينَ؛ محمد خاتَم و اللَّه رسولَ لكنْ و رِجالكُم منْ أَحد أَبا محمد كانَ ما«  .10
� 



  منتظرانه يحاكم بر سبك زندگ يعموم ينگرشها و ارزشها .بخش چهارم

 

95 

  1؛هدف اصلي از خلقت هستي، انسان كامل است. 12
 2؛معرفت و اطاعت از پيامبر و امامت و واليت همه امامان، واجب و ضروري است. 13

دوازدهمين امام و جانشين پيامبر خاتم، هم اكنون از نظر غايب و انتظـار حكومـت   . 14
  3؛عدل جهاني وي در عصر غيبت الزم و ضروري است

از طريق علماي رباني و در صورت تنها مام دوازدهم در عصر غيبت كسب رضايت ا. 15
تشكيل حكومت با محوريت عالم حاكم يا همان ولي فقيه در مسائل اجتماعي و حكومتي 

 4.ممكن است

  هاي انسان شناختي نگرش. سوم گفتار

موضوع سبك زندگي، انسان است و به همين علت سـخن از سـبك زنـدگي منتظرانـه     

                                                                                                                    
� 

  ).40/احزاب(؛ »است پيامبران خاتم و خدا فرستاده ولى
1.  »و وخَلَقَ الَّذي ه ماواتالس و ضتَّةِ  في الْأَرامٍ سأَي كانَ و رْشُهلَى عع الْماء كُملُوبيل  كُـمـنُ  أَيسـالً؛ و  أَحماوسـت  ع 

؛ »نيكوكارتريد يك كدام كه بيازمايد را شما تا بود، آب بر او عرش و آفريد هنگام شش در را زمين و آسمانها كه كسى
  ).7/هود(
 اطاعـت  را خـدا  ايـد،  آورده ايمان كه كسانى منْكُم؛ اى الْأَمرِ أُولي و الرَّسولَ أَطيعوا و اللَّه أَطيعوا آمنُوا الَّذينَ أَيها يا« .2

  ).59/نساء(؛ »كنيد اطاعت] نيز[ را خود امر اولياى و پيامبر و كنيد
در تفسـير   7امـام صـادق   ). 3-2/بقره( ؛»آورند مى ايمان غيب به كه بِالْغَيبِ؛ آنان يؤْمنُونَ هدي للمتقين الَّذينَ...« .3

 خـداى  قـول  اين نيز آن شاهد و است غائب حجت غيب، از مراد و است، 7 على شيعه متّقين، از مقصود: آيه فرمود
 جانـب  از اى آيـه  او بـر  چـرا  گوينـد  مـى ) 20/يـونس (الْمنْتَظـرين؛  منَ معكُم إِنِّي فَانْتَظرُوا للَّه الْغَيب إِنَّما«: است تعالى

 الدين كمال( ؛»منتظرانم از شما با نيز من كه باشيد انتظار در و خداست آن از غيب كه بگو شود؟ نمى نازل پروردگارش

 ).18 ص ،1 ج ،النعمة تمام و

 اسـتُحفظُوا  الْأَحبـار بِمـا   و الرَّبانيونَ و هادوا للَّذينَ أَسلَموا الَّذينَ النَّبِيونَ بِها يحكُم نُور و هدى فيها التَّوراةَ أَنْزَلْنَا إِنَّا« . 4
 تسـليم  كـه  پيـامبرانى . كـرديم  نـازل  بود روشنايى و رهنمود آن در كه را تورات شُهداء؛ ما علَيه كانُوا و اللَّه كتابِ منْ

 بـه  خدا كتاب از آنچه سبب به علما و الهيون]  همچنين[ و كردند مى داورى يهود براى آن موجب به بودند،] خدا فرمان[
، )اسـتاد قرائتـي  (هاي مهدوي پرتوي از آيه: براي توضيح بيشتر رك). 44/مائده(؛ »بودند گواه آن بر و شده سپرده آنان
 و علَـيكُم  حجتـي  فَإِنَّهم حديثنَا رواةِ إِلَى فيها فَارجِعوا الْواقعةُ الْحوادثُ أَما«: همچنين امام زمان فرمود. 105-100ص 

 حجـت  آنان هك كنيد رجوع )علماي شيعه(ما حديث راويان به مسائل آن باره در واقعه، حوادث ؛ اما علَيهِم اللَّه حجةُ أَنَا
 ).484ص ،2 ج ،النعمة تمام و الدين كمال( ؛»هستم آنها بر خدا حجت نيز من هستند شما بر من
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هاي ناب اسـالم   از انسان در فرهنگ مهدويت و انتظار كه برگرفته از آموزهبدون شناخت 
مضـافاً بـر اينكـه يكـي از تفاوتهـاي اصـلي در        ؛شيعي است، ناقص و ناكارآمد خواهد بود

البته مـراد از شـناخت   . گردد سبكهاي مختلف زندگي به تفاوت در نگرش به انسان بر مي
كه در غرب بررسي و يا شناخت ذهني و مفهومي كه انسان در اينجا تنها به شناخت مادي 

زيرا به مقتضاي بحث سبك زندگي كـه   ،شود بسنده نخواهد شد در فلسفه از آن بحث مي
شود بايد در كنار لحاظ نمودن اين شناختها  هاي ظاهري زندگي انسان صحبت مي از جنبه

  .ا ارائه نمودبه واقعيت خارجي آدمي نيز توجه كرده و به اصالح، نگاه جامعي ر
 آنجـا  شناسـي  انسـان  بحـث  اين اهميت شيعي، اسالم قرائت با زندگي سبك بحث در«

 ديـن،  جامعترين و پوياترين مدعي عنوان به شيعي زندگي اصوالً بدانيم كه شود مي بيشتر
 كامـل  انسـان  اش، عرفـاني  تعريـف  كه معصومي امام. است معصوم امام با كامل پيوند در

 بحـث  يكـي : يابـد  مـي  رويكـرد  دو شناسـي  انسان بحث شيعي قرائت نگاه در پس. است
 دو مطالعه اين انجام بدون منظر اين از .كامل انسان بحث ديگر و جو كمال انسان شناخت

 امانت، اصل استمرار واسطه به شيعه انديشه در كه پيوندي و مستمر نسبت و رابط و سويه
 زنـدگي  سـبك  اصـوالً  اسـت  كامـل  انسان مند زمان زندگي با جو كمال انسان زندگي بين

 از و يابـد؛  مـي  اسالمي زندگي هاي سبك تمامي از حتي متفاوت ماهيتي شيعي ـ اسالمي
 مهدويت بحث در امروز كه تشيع مكتب در آن بنيادين جايگاه و امامت اصل منظر، همين
 زنـدگي  سبك بحث عنوان با توان مي را شيعي زندگي سبك بحث حتي است يافته تجلي

  1.»گذاشت گفتمان و پژوهش و مطالعه به منتظرانه زندگي سبك يا و مهدوي
انسان در فرهنگ اسالمي انتظار كه از جامعيت برخوردار است داراي خصوصـيات ذيـل   
است كه يكي از جنبه انساني و بدون در نظـر گـرفتن جنسـيت او و ديگـري، بـا در نظـر       

  .گرفتن جنسيت قابل شمارش است

  انساني و فراجنسيتيدر بعد . 1

  2؛مخلوق و نيازمند و ضعيف است. 1
                                                 

  .44، ش اماننشريه  رضايي، پژوهي، محمد زندگي سبك نياز پيش شناسي مقاله انسان .1
 مردم، اللَّه؛ اى إِلَى الْفُقَراء أَنْتُم النَّاس أَيها يا«و ) 28/نساء(؛ »است شده آفريده ناتوان انسان، ضَعيفاً؛ الْإِنْسانُ خُلقَ«  .2

� 
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   1؛داراي دو جنبه اصلي روحي و تبعي جسمي است.  2
  2؛روح و جسم انسان متأثر از يكديگر هستند. 3
  3؛روح انسان جاودانه است. 4
است كه در اين صورت برتر از  5و اكتسابي 4اشرف مخلوقات و داراي كرامت تكويني. 5

  6؛تواند باشد مي فرشتگان
و تعيين سرنوشتش با خود  8و تكليف بوده و بنابراين مسئول است 7داراي اراده، اختيار. 6

  ؛است
براي شـناخت   1وعقل 9جاهل است و ابزارهايي همچون گوش و چشم و قلب  انسان،. 7

                                                                                                                    
� 

 ).15/فاطر(؛ »نيازمنديد خدا به شما

 دميـدم،  آن در خود روح از و كردم درست را آن وقتى ساجِدين؛ پس لَه فَقَعوا  روحي منْ فيه نَفَخْت و سويتُه فَإِذا«  .1
  ).29/حجر(؛ »درافتيد سجده به او پيش

2. »شِّرَ إِذا وب مهدظَلَّ  بِالْأُنْثى أَح ههجا ودوسم و و؛ و هاش چهـره  آورنـد،  مـژده  دختر به را آنان از يكى گاه هر كَظيم 
  ).58/نحل(؛ »خورد مى فرو را خود]  اندوه و[ خشم كه حالى در گردد، مى سياه

3. »تىإِذَا ح اءج مهدأَح توقَالَ الْم بر  لىونِ عجِعلُ  ارما أَعحالا صيمف ا كالَّ  تَرَكْتةٌ إِنَّهكلَم وا هقَائلُه  ن وائهِـم  مرو 
 در مـن  شـايد  بازگردانيد، مرا پروردگارا،«: گويد مى رسد، فرا ايشان از يكى مرگ كه گاه آن يبعثُون؛ تا يومِ  إِلى برْزخٌ
 برزخـى  آنـان  پشـاپيش  و اسـت  آن گوينده او كه است سخنى اين است، چنين نه. دهم انجام نيكى كار ام وانهاده آنچه
 ).100/مؤمنون(؛»شد خواهند برانگيخته كه روزى تا است

4. »و نا لَقَدني كَرَّمب  مآد و ملْناهمي حرِّ فالْب رِ وحالْب و مقْناهزنَ رم باتالطَّي و ملى فَضَّلْناهنْ كَثيرٍ  عمتَفْضـيالً؛ و  خَلَقْنا م 
 بـه  پاكيزه چيزهاى از و برنشانديم،] مركبها بر[ دريا و خشكى در را آنان و داشتيم، گرامى را آدم فرزندان ما راستى به

  ).70/اسراء(؛ »داديم آشكار برترى خود هاى آفريده از بسيارى بر را آنها و داديم، روزى ايشان
  ).13/حجرات( ؛»است شما ترين تقوى با شما ترين گرامى أَتْقاكُم؛ اللَّه عنْد أَكْرَمكُم إِنَّ«.5
6. »نَا  ثملى دفَكانَ  فَتَد نِ قابيسقَو نى أَوانتهاى[ دو]  طول[ قدرِ به]  اش فاصله[ شد،تا نزديكتر و آمد نزديك ؛ سپس أَد  [

  ).9-8/نجم(؛ »شد نزديكتر يا كمان
؛ »ناسپاسـگزار  يـا  و بـود  خواهـد  سپاسـگزار  يـا  نمـوديم  بدو را راه كَفُوراً؛ ما إِما و شاكراً إِما السبيلَ هديناه إِنَّا«  .7
  ).3/انسان(
 انـد  شـده  فرسـتاده  آنان سوى به]  پيامبران[ كه كسانى از قطعاً الْمرْسلينَ؛ پس، لَنَسئَلَنَّ و إِلَيهِم أُرسلَ الَّذينَ فَلَنَسئَلَنَّ« .8

  ).6/اعراف(؛ »پرسيد خواهيم] نيز[ فرستادگان] خود[ از قطعاً و پرسيد، خواهيم
9. » و اللَّه كُمنْ أَخْرَجطُونِ مب كُمهاتونَ ال أُملَمئاً تَعشَي لَ وعج لَكُم عمالس و صارالْأَب ةَا ودلْأَفْئ  لَّكُـمخـدا  تَشْـكُرُون؛و  لَع 

� 
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 دارد؛

  2؛استعداد بيان، تعلم، كتابت و دريافت الهام و وحي دارد. 8
   3؛آدمي محدود است و وي نيازمند وحي و پيامبر است كارآيي ابزار شناخت. 9

  ؛و روحيه هنري و زيبايي دوستي برخوردار است 4از عاطفه. 10
   6؛نهايت خواه است و بي 5كمال طلب. 11
  7؛ميل به جاودانگي دارد. 12
  8؛منفعت طلب است و ميل به مال، همسر و فرزند دارد. 13

                                                                                                                    
� 

 داد، قـرار  دلها و چشمها و گوش شما براى و آورد، بيرون -دانستيد نمى چيزى كه حالى در -مادرانتان شكم از را شما
 ).78/نحل(؛ »كنيد سپاسگزارى كه باشد

1.  »قالُوا و كُنَّا لَو عمنَس لُ أَوقحابِ  في كُنَّا ما نَععير؛ و أَصبوديم كرده تعقّل يا بوديم]  پذيرفته و[ شنيده اگر«: گويند الس 
  ). 10/ملك(؛ »نبوديم دوزخيان]  ميان[ در
تَقْواهـا؛   و فُجورهـا  فَأَلْهمهـا « و  ) 4-3/الـرحمن (؛ »آموخت بيان او آفريد، به را الْبيان؛ انسان الْانسنَ علَّمه خَلَقَ« .2

 ).8-7/شمس(؛ »كرد الهام آن به را اش پرهيزگارى و پليدكارى سپس

 تَكُونُـوا  لَـم  مـا  يعلِّمكُـم  و الْحكْمةَ و الْكتاب يعلِّمكُم و يزَكِّيكُم و آياتنا علَيكُم يتْلُوا منْكُم رسوالً فيكُم أَرسلْنا كَما«.  3
 را شـما  و خوانـد،  مى شما بر را ما آيات]  كه[ كرديم، روانه خودتان از اى فرستاده شما، ميان در كه طور تَعلَمون؛ همان

 يـاد  شـما  توانسـتيد بدانيـد بـه    و نمـي  دانسـتيد  كه نمى را آنچه و آموزد، مى حكمت و كتاب شما به و گرداند، مى پاك
 ).151/بقره(  ؛»دهد مى

 آنـان  بـا  الهى، رحمت]  بركت[ به حولك؛ پس منْ الَنْفَضُّوا الْقَلْبِ غَليظَ فَظا كُنْت لَو و لَهم لنْت اللَّه منَ رحمةٍ فَبِما«  .4
 ).159/آل عمران(؛ »شدند مى پراكنده تو پيرامون از قطعاً بودى سختدل و تندخو اگر و شدى،] مهر پر و[ نرمخو

 تالشى، در بسختى خود پروردگار سوى به تو كه حقّاً انسان، فَمالقيه؛اى كَدحاً ربك  إِلى كادح إِنَّك الْإِنْسانُ أَيها يا« .5
  ).6/انشقاق(؛ ».كرد خواهى مالقات را او و
6.  »مشاؤُنَ ما لَهي نْدهِم؛ براى عب34/زمر(؛ »بود خواهد پروردگارشان پيش بخواهند چه هر آنان، ر.(  
7.  »سوسفَو هطانُ إِلَييا قالَ الشَّي ملْ آده لُّكلى أَدرَةِ  عشَج الْخُلْد و لْكلى؛ پـس  ال مبكـرد،  وسوسـه  را او شـيطان  ي 

  ).120/طه(؛ »نمايم؟ راه شود، نمى زايل كه ملكى و جاودانگى درخت به را تو آيا آدم، اى«: گفت
 و الْأَنْعـامِ  و الْمسـومةِ  الْخَيلِ و الْفضَّةِ و الذَّهبِ منَ الْمقَنْطَرَةِ الْقَناطيرِ و الْبنينَ و النِّساء منَ الشَّهوات حب للنَّاسِ زينَ«  .8

رْثالْح كذل تاعياةِ منْيا؛ دوستىِ الْحو سـيم  و زر از فـراوان  امـوال  و پسـران  و زنـان : از]  گونـاگون  ى[ خواستنيها الد 
آل (؛ »دنياسـت  زنـدگى  تمتّـع  مايه جمله، اين]  ليكن[ شده، آراسته مردم براى] ها[ كشتزار و دامها و نشاندار هاى اسب

  ).14/عمران
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  2؛ت اوستو تعجب از صفا 1خوشحالي، ناراحتي. 14
 3؛قابليت مزين بودن به صفات نيك و بد اخالقي را دارد. 15

و برخي انسانها و جنيان، موانع و دشـمنان درونـي و    4طاغوت  هواي نفس، شيطان،. 16
  5؛بيروني سعادت او هستند

  6؛بنده خالق و رب خويش است. 17
  7؛انسان عبد خدا، انساني كامل و جانشين خدا بر روي زمين است. 18
  8؛زندگي او داراي مراحل مختلف قبل از دنيا، در دنيا و پس از دنياست. 19
زندگي در دنيا محل ابتال و امتحان و به وسيله نعمتها و محروميتها كه اثر آن رشد . 20

  9؛يا سقوط  است

                                                 
1. »و أَنَّه وه كأَضْح كى؛ و و43/نجم(؛ »گرياند مى و خنداند مى كه اوست هم أَب .( 

  ).59/نجم(؛ »داريد؟ عجب سخن اين از تَعجبونَ؛ آيا الْحديث هذَا فَمنْ أَ « .2
 الهـام  آن به را اش پرهيزگارى و پليدكارى دسئها؛ سپس من خَاب قَد زكَّئها و من أَفْلَح تَقْواها قَد و فُجورها فَأَلْهمها« .3

 ).10-8/شمس(؛ ».درباخت قطعاً ساخت، اش آلوده كه هر و شد، رستگار قطعاً گردانيد، پاك را آن كس هر كه كرد،

4. »وا وبتَن36/نحل(؛ »بپرهيزيد طاغوت از الطَّاغُوت؛و اج.( 

 بـه  قطعـاً  نفـس  كه چرا كنم، نمى تبرئه را خود نفس من ؛ و بِالسوء لَأَمارةٌ النَّفْس إِنَّ  نَفْسي أُبرِّئُ ما و« : هواي نفس .5
 مرويد شيطان گامهاى پى مبين؛از عدو لَكُم إِنَّه الشَّيطانِ خُطُوات تَتَّبِعوا ال و« : شيطان).  53/يوسف(؛ »كند مى امر بدى

: فرمـوديم  و عـدو؛  لـبعضٍ  بعضُـكُم  اهبِطُوا قُلْنَا و« : برخي انسانها). 142/انعام(؛ »است آشكار دشمنى شما براى او كه
 ).6/ناس(؛ »انس] از چه[ و جنّ از النَّاس؛چه و الْجِنَّةِ منَ« : جنيان). 36/بقره(؛ »همديگريد دشمن شما آييد، فرود

 كسانى و شما، كه را پروردگارتان مردم، تَتَّقُونَ؛اى لَعلَّكُم قَبلكُم منْ الَّذينَ و خَلَقَكُم الَّذي ربكُم اعبدوا النَّاس أَيها يا« .6
  ).21/بقره(؛ »گراييد تقوا به كه باشد كنيد پرستش است، هآفريد اند بوده شما از پيش كه را
  ).26/ص(؛ »گردانيديم]  جانشين و[ خليفه زمين در را تو ما داوود، الْأَرض؛ اى في خَليفَةً جعلْناك إِنَّا داود يا« .7
 شَـهِدنا   بلى قالُوا بِرَبكُم لَست أَ أَنْفُسهِم  على أَشْهدهم و ذُريتَهم ظُهورِهم منْ آدم  بني منْ ربك أَخَذَ إِذْ و«: قبل از دنيا .8
 برگرفـت  را آنان ذريه آدم، فرزندان پشت از پروردگارت كه را هنگامى غافلين؛ و هذا عنْ كُنَّا إِنَّا الْقيامةِ يوم تَقُولُوا أَنْ
 قيامـت  روز مبـادا  تـا  »داديـم  گـواهى  چرا،«: گفتند نيستم؟ شما پروردگار آيا كه ساخت گواه خودشان بر را ايشان و

 و خَيـرْ  االَخرَةُ الدنْي و الْحيوةَ تُؤْثرُونَ بلْ«: در دنيا و پس از دنيا).  172/اعراف(؛ »بوديم غافل] امر[ اين از ما بگوييد
  ).17-16/اعلي(؛  »است پايدارتر و نيكوتر آخرت]  جهان[ آنكه با گزينيد مى بر را دنيا زندگى] شما[ أَبقَى؛ ليكن

9. ِ» و لُوكُمبِالشَّرِّ نَب رِ والْخَي تْنَةً ونا فون؛ و إِلَيعمـا  سـوى  به و آزمود، خواهيم نيك و بد به آزمايش راه از را شما تُرْج 
  ).35/انبياء(؛ »شويد مى بازگردانيده
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هاي  و بهشت محل برآورده شدن همه خواسته 1زندگي اصلي انسان در آخرت است. 21
  2؛آدمي است

  3؛به عملكرد انسان در دنيا بستگي دارد) آخرت(شت پس از دنياسرنو. 22
  4؛عدم پايان زندگي انسان در دنيا باعث اميد و زمينه ساز تالش است. 23
نيازمنـد پيـروي از انسـان    ) قـرب الهـي  (انسان كمال جو براي رسـيدن بـه كمـال   . 24
 5.است) پيامبر و امام(كامل

 در بعد جنسيتي. 2

  6؛باشد مرد و زن ميانسان از دو جنس . 1
  7؛زن و مرد در ارزشهاي انساني برابر هستند. 2
  8؛زن و مرد دو بخش از يك حقيقت هستند. 3

                                                 
1. »ما و هياةُ هذنْيا الْحإِالَّ الد ولَه و بلَع إِنَّ و اررَةَ الدخĤْال وانُ لَهِييالْح ون؛ اين كانُوا لَولَمعو سرگرمى جز دنيا زندگى ي 

  ). 64/عنكبوت(؛ »دانستند مى كاش اى است آخرت سراى] در[ همانا حقيقى زندگى و نيست، بازيچه
 وعـدا  ربـك   على كاَنَ  خَلدينَ يشَاءونَ ما فيها مصيرًا لهم و جزَاء لهُم كاَنَت  الْمتَّقُونَ وعد الَّتىِ الْخُلْد جنَّةُ أَمخَيرْ  ذَالك أَ قُلْ« .2

 آنـان  سـرانجام  و پاداش كه است شده داده وعده پرهيزگاران به كه جاويدان بهشت يا است بهتر]  عقوبت[ اين آيا«: مسوال؛ بگو
  ).15-16/فرقان(؛ »است وعده اين]  تحقق[ مسئول تو پروردگار. دارند آنجا در بخواهند چه هر است؟ جاودانه

3. »جِاْى و ء ئذموي  نَّمبجِه  ئذموتَذَكَّرُ يانُ يالْانس و أَنى  قُولُ الذِّكْرَى لَهتَنىِ  يـالَيي  تمـاتى  قَـديروز آن در را جهـنّم  ؛ و لح 
 زنـدگانى  بـراى  كاش«: باشد؟ گويد پندگرفتن جاى را او كجا]  لى[ و گيرد پند انسان كه است روز آن آورند،] حاضر[

 ).23-24/فجر(؛ »بودم فرستاده پيش]  چيزى[ خود

 فئَـةٍ  مـنْ  كَم اللَّه مالقُوا أَنَّهم يظُنُّونَ الَّذينَ قالَ جنُوده و بِجالُوت الْيوم لَنَا طاقَةَ ال قالُوا معه آمنُوا الَّذينَ و هو جاوزه فَلَما« .4
 آن از بودنـد،  آورده ايمان وى همراه كه كسانى با]  طالوت[ كه هنگامى و الصابِرينَ؛ مع اللَّه و اللَّه بِإِذْنِ كَثيرَةً فئَةً غَلَبت قَليلَةٍ

 داشـتند،  يقـين  خداوند ديدار به كه كسانى» .نيست سپاهيانش و جالوت] با مقابله[ ياراى را ما امروز«: گفتند گذشتند،] نهر[
 ).249/بقره(؛ »است شكيبايان با خداوند و شدند، پيروز خدا اذن به بسيار، گروهى بر كه اندك گروهى بسا«: گفتند

  ).31/آل عمران(؛ »كنيد پيروى من از داريد، دوست را خدا اگر«: فَاتَّبِعوني؛ بگو اللَّه تُحبونَ كُنْتُم إِنْ قُلْ«  .5
 ).13/حجرات(؛ »آفريديم زنى و مرد از را شما ما مردم، ؛اى أُنْثى و ذَكَرٍ منْ خَلَقْناكُم إِنَّا النَّاس أَيها يا« .6

7. »نْ ولْ ممعنَ يم حاتالنْ الصذَكَرٍ م أُنْثى أَو  و ونٌ هؤْمم كخُلُونَ فَأُولئدنَّـةَ  يالْج ـونَ  ال وظْلَمكـه  كسـانى  نَقيـراً؛ و  ي 
 گـودى  قـدر  بـه  و شوند، مى بهشت داخل آنان باشند، مؤمن كه حالى در -آن يا باشند مرد چه -كنند شايسته كارهاى

  ).124/نساء(؛ »گيرند نمى قرار ستم مورد خرمايى هسته پشت
8. »و اللَّه نْ خَلَقَكُمتُرابٍ م نْ ثُمنُطْفَةٍ م ثُم لَكُمعواجاً؛و جو كـرد  خلـق  نطفه از سپس و خاك از را شما كه خداست أَز 
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 1 ؛برخي از وظايف آنها مشترك است به خاطر تشابه مرد و زن، . 4

  2؛به خاطر وجود تفاوتها در زن و مرد، هر كدام وظايف اختصاصي دارند. 5
  3 ؛كند جنبه جنسيتي زن و مرد را در مسير كمال مديريت ميخانواده نهادي است كه . 6
  4.زن و شوهر مكمل هم هستند. 7
  .كند اي پيروي مي به خاطر جنبه جنسيتي، ارتباط بين زن و مرد از احكام و قواعد ويژه. 8

  از جنبه فردي و اجتماعي. 3

توان و بايـد از   ميعالوه بر تقسيم مباحث انسان شناختي از بعد جنسيتي و فراجنسيتي، 
يعني فردي و اجتماعي نيز شناخت كافي نسـبت بـه او داشـت؛ برخـي از ايـن       ،جنبه سوم

  : معارف در نظرگاه اسالم عبارتند از
                                                                                                                    

� 
  ).11/فاطر(؛ »كرد ماده و نر را شما گاه آن
1. »نْ ولْ ممعنَ يم حاتالنْ الصذَكَرٍ م أُنْثى أَو  و ونٌ هؤْمم كخُلُونَ فَأُولئدنَّـةَ  يالْج ـونَ  ال وظْلَمكـه  كسـانى  نَقيـراً؛ و  ي 

 گـودى  قـدر  بـه  و شوند، مى بهشت داخل آنان باشند، مؤمن كه حالى در -آن يا باشند مرد چه -كنند شايسته كارهاى
  ).124/نساء(؛ »گيرند نمى قرار ستم مورد خرمايى هسته پشت

 سرپرسـت  أَموالهِم؛ مردان، منْ أَنْفَقُوا بِما و بعضٍ  على بعضَهم اللَّه فَضَّلَ بِما النِّساء علَى قَوامونَ الرِّجالُ«: براي مردان .2
؛ »كننـد  مـى  خـرج  اموالشـان  از آنكـه  دليل به] نيز[ و داده برترى برخى بر را ايشان از برخى خدا آنكه دليل به زنانند،

 منْها ظَهرَ ما إِالَّ زينَتَهنَّ يبدينَ ال و فُرُوجهنَّ يحفَظْنَ و أَبصارِهنَّ منْ يغْضُضْنَ للْمؤْمنات قُلْ و«  : براي زنان).  34/نساء(
نَ وضْرِبنَّ لْيرِهلى بِخُموبِهِنَّ  عيج دينَ ال وبنَّ يهِنَّ إِالَّ زينَتَهولَتعبل هِنَّ أَوآبائ أَو هِنَّ آباءولَتعب هِنَّ أَونائأَب أَو ناءهِنَّ أَبولَتعب أَو 

 أَوِ الرِّجـالِ  مـنَ  الْإِربـةِ  أُولـي  غَيـرِ  التَّابِعينَ أَوِ أَيمانُهنَّ ملَكَت ما أَو نسائهِنَّ أَو أَخَواتهِنَّ  بني أَو إِخْوانهِنَّ  بني أَو إِخْوانهِنَّ
: بگـو  ايمـان  بـا  زنـان  به زينَتهِن؛ و منْ يخْفينَ ما ليعلَم بِأَرجلهِنَّ يضْرِبنَ ال و النِّساء عورات  على يظْهرُوا لَم الَّذينَ لِالطِّفْ

 كـه  آنچـه  مگـر  نگرداننـد  آشـكار  را خود زيورهاى و ورزند پاكدامنى و بندند فرو]  نامحرمى هر از[ را خود ديدگان«
 يا شوهرانشان براى جز را زيورهايشان و اندازند،] فرو[ خويش گردنِ بر را خود روسرى بايد و. پيداست آن از] طبعاً[

 پسـران  يـا  برادرانشـان  پسـران  يـا  برادرانشـان  يـا  شوهرانشـان  پسران يا پسرانشان يا شوهرانشان پدران يا پدرانشان
 عورتهـاى  بـر  كه كودكانى يا نيازند بى]  زن از[ كه مرد خدمتكاران يا كنيزانشان يا خود]  همكيش[ زنان يا خواهرانشان

 نهفتـه  زينتشـان  از آنچـه  تـا  نكوبنـد ]  زمين به اى گونه به[ را خود پاهاى و نكنند آشكار اند، نكرده حاصل وقوف زنان
 ).31/نور(؛ »گردد معلوم دارند مى

3. »نْ وم هخَلَقَ أَنْ آيات نْ لَكُمم كُمواجاً أَنْفُسكُنُوا أَزتَسها؛ لبراى همسرانى خودتان]  نوع[ از اينكه او هاى نشانه از و إِلَي 
  .)21/روم (؛»گيريد آرام بدانها تا آفريد شما

 ).187/بقره(؛ »آنان براى هستيد پوششى شما و شما پوشش لَهن؛ايشان لباس أَنْتُم و لَكُم لباس هنَّ« .4
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   1؛است) به خاطر تنوع نيازهايش(داراي دو بعد فردي و اجتماعي. 1
  2؛گذاري در مسائل انساني، جامعه است اساس قانون. 2
  4؛و روابط بين آنها براساس ايمان است 3يكديگر مسئولندانسانها در قبال . 3
 1؛و البته تأثير جامعه بر فرد بيشتر است 5فرد و جامعه از همديگر تأثير پذيرند. 4

                                                 
 آفريـديم و  زنـى  و مـرد  از را شما ما مردم، ؛اى قَبائلَ و شُعوباً جعلْناكُم أُنْثى و و ذَكَرٍ منْ خَلَقْناكُم إِنَّا النَّاس أَيها يا« .1

 بعضـاً  بعضُـهم  ليتَّخـذَ  درجـات  بعـضٍ  فَـوقَ  بعضَهم رفَعنا«). 13/حجرات(؛ »گردانيديم قبيله قبيله و ملّت ملّت را شما
 در را] ديگـر [ بعضـى  آنهـا  از بعضى تا ايم داده قرار] ديگر[ بعضى از باالتر درجات،] نظر[ از را آنان از برخى سخْرِيا؛و

 ).32/زخرف(؛ »گيرند خدمت

2.  »اكإِي دبنَع و اكتَعينُ؛ تو إِيا يا«  و )5/حمد(؛ »كس ز يارى نجوييم تو بجز بس، و تنها پرستيم مى را نَسهالَّذينَ أَي 
 ورزيـد  ايستادگى و كنيد صبر ايد، آورده ايمان كه كسانى تُفْلحونَ؛ اى لَعلَّكُم اللَّه اتَّقُوا و رابِطُوا و صابِرُوا و اصبِرُوا آمنُوا

عالمه طباطبايي ذيـل  ).  200/عمرانآل (؛ »شويد رستگار كه است اميد نماييد، پروا خدا از و كنيد نگهبانى را مرزها و
 ويـن  نهاده اجتماع بر را خود بنيان كه است دينى تنها اسالم« : تفسير اين آيه بحث مفصل زيبايي را ارئه داده است كه 

 عزيـز  خواننـده  تو و -نگذاشته، مهمل را اجتماع مساله بشرى شؤون از شانى هيچ در و كرده اعالم صراحت به را معنا
 را انسـانها  اعمـال  نخسـت  كه شوى وارد راه اين از توانى مى -شوى، آگاه معنا اين به نسبت پيش از بيش بخواهى اگر

 و آنهـا  شمردن از آدمى فكر چگونه كه كنى اعتراف و است وسيع چقدر انسان اعمال دامنه كه بفهمى و كنى بندى دسته
 معنـا  اين در ديگر سوى از و است عاجز شود مى منشعب كه اصنافى و انواع و اجناس به گيرد مى خود به كه تقسيماتى
 بطـور  را خـود  احكـام  چگونـه  و يافتـه  احاطـه  آنهـا  همه به و شمرده را آنها اسالم الهيه شريعت چگونه كه بينديشى
) نگذاشـته  حكم بدون را آدمى بزرگ و كوچك عمل هيچ كه بطورى( داده گسترش و بسط اعمال، آن بر آورى شگفت

 اسـالم  كـه  ديـد  خـواهى  وقت آن ريخته، اجتماعى هاى قالب در را احكام اين همه چگونه كه بينديشى اين در گاه آن
، تفسـير الميـزان  ترجمـه  : ؛ براي مطالعه بيشـتر رك »....دميده احكامش كالبد در امكان درجه نهايت به را اجتماع روح

 .به بعد 144، ص 4ج

 تَـذَكَّرُونَ؛ در  لَعلَّكُـم  يعظُكُم الْبغْيِ و الْمنْكَرِ و الْفَحشاء عنِ  ينْهى و  الْقُرْبى ذي إيتاء و الْإِحسانِ و بِالْعدلِ يأْمرُ اللَّه إِنَّ« .3
 بـاز  سـتم  و ناپسـند  و زشـت  كـار  از و دهد مى فرمان خويشاوندان به بخشش و نيكوكارى و دادگرى به خدا حقيقت،

  ).90/نحل(؛ ».گيريد پند كه باشد دهد، مى اندرز شما به. دارد مى
تُقاةً؛  منْهم تَتَّقُوا أَنْ إِالَّ ء شَي  في اللَّه منَ فَلَيس ذلك يفْعلْ منْ و الْمؤْمنينَ دونِ منْ أَولياء الْكافرينَ الْمؤْمنُونَ يتَّخذ ال« .4

 خـدا ]  دوسـتىِ [ از] را او[ چيز هيچ در كند، چنين كه هر و بگيرند دوستى به -مؤمنان جاى به -را كافران نبايد مؤمنان
  ).28/عمران لآ(؛ »كنيد تقيه نوعى به آنان از اينكه مگر نيست،]  اى بهره[
 آتـش  بـه  را آنـان  و رود مى قومش پيشاپيش قيامت النَّار؛ روز فَأَوردهم الْقيامةِ يوم قَومه يقْدم« : تأثير فرد بر جمع .5

 گوينـد  مـى  آنچـه  بـر  جمـيال؛ و  هجرًا اهجرْهم و يقُولُونَ ما  اصبرِعلى و« : تأثير جمع بر فرد).  98/هود(؛ »آورد درمى
معلوم است كه حرف مردم بـر پيـامبر تـأثير    ). 10/مزمل(؛ »بگير فاصله خوش گزيدنى دورى با آنان از و باش شكيبا

� 
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و در صورتي  2در تزاحم بين مصالح فرد و جامعه در صورتي كه حق با يكي باشد همو. 5
 3؛كه هر دو حق باشد، جامعه مقدم است

  4؛مند حكومت و حاكم است و البته براي رشد، نيازمند حاكميت صالحجامعه، نياز. 6
  5 ؛حاكم بر مردم خود تأثير دارد. 7
    .پس آينده بشريت، روشن است 6؛آينده حكومت جهان از آن صالحان است. 8

                                                                                                                    
� 

  .صبر شده است داشته كه امر به
1. »و كا كَذَاللْنَا مسن أَرم كلةٍ فىِ قَبن قَرْييرٍ ما قَالَ إِلَّا نَّذترَْفُوهنَا إِنَّا مدجنَا واءابء  لـىـةٍ  عأُم إِنَّـا  و  لـىم  عاثَـارِهء 

 شـهرى  هـيچ  در گونه بدين كَافرُون؛و بِه أُرسلْتُم بِما إِنَّا قَالُواْ  ءاباءكم علَيه  وجدتم مما  بِأَهدى جِئْتُكم لَو و أَ مقْتَدونَ قَالَ
 ايـم  يافته]  راهى و[ آيينى بر را خود پدران ما«: گفتند آن خوشگذرانان آنكه مگر نفرستاديم اى هشداردهنده تو از پيش

 »بيـاورم؟  شما براى ايد يافته آن بر را خود پدران آنچه از تر كننده هدايت چند هر« گفت ».راهسپريم ايشان پى از ما و
 ).24-23/زخرف(؛ »كافريم ايد شده فرستاده بدان آنچه به]  نسبت[ ما«: گفتند

 كُنْـتُم  بِمـا  فَينَبـئُكُم  جميعـاً  مـرْجِعكُم  اللَّـه  إِلَـى  اهتَـديتُم  إِذَا ضَلَّ منْ يضُرُّكُم ال أَنْفُسكُم علَيكُم آمنُوا الَّذينَ أَيها يا« .2
 بـه  اسـت  شده گمراه كه كس آن يافتيد، هدايت شما گاه هر. بپردازيد خودتان به ايد، آورده ايمان كه كسانى تَعملُون؛اى

؛ »كـرد  خواهـد  آگـاه  داديـد،  مى انجام آنچه از را شما پس. خداست سوى به شما همه بازگشت. رساند نمى زيانى شما
 ).  105/مائده(

 الْفائزُون؛كسانى هم أُولئك و اللَّه عنْد درجةً أَعظَم أَنْفُسهِم و بِأَموالهِم اللَّه سبيلِ  في جاهدوا و هاجرُوا و آمنُوا الَّذينَ« .3
 دارنـد  واالتر چه هر مقامى خدا نزد اند پرداخته جهاد به جانشان و مال با خدا راه در و كرده هجرت و آورده ايمان كه
جهاد كه مصرف جان و مال شخصي در راه خدا براي مرم و جامعـه اسـالمي و   ). 20/توبه(؛ »رستگارانند همان اينان و

 .حفظ دين خداست حكايت از تقدم منافع جامعه ديني بر فرد دارد

 خليفـه  زمين در را تو ما داوود، ؛اى الْهوى تَتَّبِعِ ال و بِالْحقِّ النَّاسِ بينَ فَاحكُم الْأَرضِ في خَليفَةً جعلْناك إِنَّا داود يا« .4
  ).26/ص(؛ »مكن پيروى هوس از زنهار و كن، داورى حقّ به مردم ميان پس گردانيديم]  جانشين و[
5.  »نَ  إِلىورْعف و هلَايواْ معرَ فَاتَّبنَ أَمورْعف ا ورُ منَ أَمورْعف مقْديد يبِرَش همقَو  مـوـةِ  ييامالْق  مهدر؛ بـه   فَـأَوسـوى  النَّـار 

 روز. نبـود  صـواب  فرعـون  فرمـان  و كردند، پيروى فرعون فرمان از]  سران[ ولى فرستاديم، وى]  قوم[ سران و فرعون
  ).  98-97هود(؛ »آورد درمى آتش به را آنان و رود مى قومش پيشاپيش قيامت

6.  »و نا لَقَدي كَتَبورِ فنْ الزَّبم دعأَنَّ الذِّكْرِ ب ضرِثُها الْأَري يبادونَ؛ و  عحـالتـورات  از پـس  زبـور  در حقيقـت،  در الص 
  ).105/انبياء(؛ »برد خواهند ارث به ما شايسته بندگان را زمين كه نوشتيم
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  . فصل دوم

  ها و گرايشهاي عمومي حاكم بر سبك زندگي منتظرانه ارزش

گري آن توسط  سبك زندگي با عناوين مشابه، انتخابقبالً گفته شد كه يكي از فرقهاي 
مورد گرايش و آنگاه گزينش قـرار   دتوان افراد است؛ بديهي است كه چيزي براي انسان مي

گـوييم كـه معمـوالً     ايـن امـر، ارزش مـي    به گيرد كه مطلوب و مورد عالقه وي باشد؛ ما
 هـا يـاد  از آن» دبـ «شوند بر خالف ضد ارزشها كه بـا صـفت   مي» خوب«متصف به وصف 

  .دشو مي
انـد و   برخي ارزشها ذاتـي، ناوابسـته و غـايي   «شود كه  در بحث ارزش شناسي گفته مي

دهـيم بـراي    مثالً كارهايي كه ما با اختيار خود انجام مي.... برخي غيري، وابسته و ابزاري؛
. رسيدن به هدفي است و در واقع مطلوب بودن كارها به جهت مطلوب بودن اهداف است

اما آنچه هدف نهايي ما از انجام دادن كار است خود به خود مطلوب است، نـه بـه جهـت    
دانستن اين نكته از آن جهت مهم است كه ارزشهاي وابسته  1.»مطلوب بودن چيزي ديگر

اي ذاتي، ممكن است در شرايطي بار ارزشي خود را از دست داده و ديگـر  هبر خالف ارزش
  .مطلوبيتي نداشته باشند

بك زندگي منتظرانه نيز هر آنچه كه جزء آرمان يا اهداف كوچكتر و يـا صـفات و   در س
هاي رسيدن به اهداف مربوط به اين سبك زندگي باشد، ارزشهاي آن محسوب شود كه  راه

اين ارزشها ممكن است ذاتي و ثابت و يا وابسته و متغير باشند كه   البته برطبق تقسيم باال،
. آيد بسيار مهم است ها در زماني كه تعارضي بين ارزشها پيش ميفهم آنها در دادن اولويت

                                                 
 .195، ص و تربيت اسالميفلسفه تعليم  .1
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آيد شمارش اجمالي مهمترين ارزشهاي عمـومي حـاكم بـر سـبك       آنچه در اين بخش مي
زندگي منتظرانه در سه عرصه است كه دانستن آنها در تعيين كنشها و رفتارهاي متناسـب  

 : هاي مختلف بسيار مؤثر است با اين سبك در عرصه

  در ارتباط با خدا و اولياي خداالهي ارزشهاي . گفتار اول

مهمترين بخش از ارزشهايي كه بر سبك زندگي منتظران امام زمان حاكم است مربوط 
از آنجا كه بر طبق بينش . ترين ارزشهايي است كه ساير ارزشها به آن وابسته است به عالي

نها به حضرت رب العالمين وابسـته  اسالمي محور تدبير هستي و سعادت دنيا و آخرت انسا
در اين گفتـار بـه   . ترين ارزش را بايد در خداوند متعال جستجو نمود است؛ بنابراين اساسي

گيرد  مهمترين محورهاي ارزش توحيدي كه شالوده سبك زندگي بر مبناي آن سامان مي
. دهـيم  كنيم و بررسي دقيق و تفصـيلي آن را بـه كتابهـاي مربوطـه ارجـاع مـي       اشاره مي

  : مهمترين اين ارزشها عبارتند از
  2؛و اولياي خدا 1محبت به خدا. 1
  3؛اميد به خداي غفور و رحيم. 2
  4؛ترس و خشيت در برابر خدا. 3
  5؛و ولي امر او تسليم در برابر پروردگار. 4

                                                 
1. »نُوا الَّذينَ وآم ا أَشَدب؛  حلَّه165/بقره(؛ »دارند بيشترى محبت خدا به اند، آورده ايمان كه كسانى ل  .(  
 مگـر  نيسـتم،  خواستار شما از پاداشى]  رسالت[ آن ازاى به«: بگو الْقُرْبى؛  في الْمودةَ إِالَّ أَجراً علَيه أَسئَلُكُم ال قُلْ « .2

  ).23/شوري(؛ »خويشاوندان درباره دوستى
الـرَّحيم؛   الْغَفُـور  هو إِنَّه جميعاً الذُّنُوب يغْفرُ اللَّه إِنَّ اللَّه رحمةِ منْ تَقْنَطُوا ال أَنْفُسهِم  على أَسرَفُوا الَّذينَ عبادي يا قُلْ« .3

 همـه  خـدا  حقيقـت،  در. مشـويد  نوميد خدا رحمت از -ايد داشته روا روى زياده خويشتن بر كه -من بندگان اى«: بگو
 ).53/زمر(  ؛»است مهربان آمرزنده خود او كه آمرزد، مى را گناهان

4. » كنْ ذلمل ي؛ خَشهب8/بينه(  ؛»بترسد پروردگارش از كه است كسى براى...ر .(  
تَسـليماً؛   يسلِّموا و قَضَيت مما حرَجاً أَنْفُسهِم  في يجِدوا ال ثُم بينَهم شَجرَ فيما يحكِّموك حتَّى يؤْمنُونَ ال ربك و فَال« .5

 اسـت  اختالف مايه آنان ميان آنچه مورد در را تو آنكه مگر آورند، نمى ايمان كه قَسم پروردگارت به نيست، چنين ولى
 فـرود  تسـليم  سـرِ  كاملًـا  و نكننـد، ] ترديد و[ ناراحتى احساس دلهايشان در اى كرده كه حكمى از سپس گردانند داور

  ).67/نساء(؛ »آورند
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  1؛رضايت از خداوند. 5
  2؛بازگشت و توبه به سوي خدا. 6
  3؛اسالمي محور عالقه به مفاهيم حق. 7
 4؛گرايش به ارزشهاي الهي. 8

  5؛گرايش به عبادت خدا. 9
  6؛نيت اخالص در عمل. 10
  7؛ميل به آموختن معارف ديني. 11
  8.ائمه معصوميننيت خير به . 12

                                                 
1. »يضر اللَّه منْهع ضُوا و؛ خدا رنْه8/بينه(  ؛»خشنود او از] نيز آنان[ و است خشنود آنان از ع .(  
2. »نْ وم تاب لَ ومحاً عصال فَإِنَّه تُوبإِلَى ي تاباً؛ و اللَّهبـه  حقيقـت  در دهـد،  انجـام  شايسته كار و كند توبه كس هر م 

  ).71/فرقان(؛ »گردد بازمى خدا سوى
3. »وا إِذا وعمولِ إِلَى أُنْزِلَ ما ستَرى الرَّس  منَهيأَع نَ تَفيضعِ مما الدمرَفُوا منَ عـقِّ  مقُولُـونَ  الْحنـا  يبنَّـا  رنـا  آمفَاكْتُب  ـعم 

 انـد  شـناخته  را حق آنكه خاطر به كه بينى را ديدگانشان بشنوند شده نازل ما فرستاده به كه را آنچه چون الشَّاهدينَ؛و
) آخـرت  عـالم  گواهـان  و حضورت، در دائم( شاهدان با را ما پس آورديم، ايمان پروردگارا،: گويند مى بارد، مى اشك
  ).83/مائده(؛ »دار مقرر

! خواهنـد؟  مى را جاهليت دوران داورى آيا پس يوقنُونَ؛  لقَومٍ حكْماً اللَّه منَ أَحسنُ منْ و يبغُونَ الْجاهليةِ فَحكْم أَ« .4
  ).50/مائده(؛ »دارند؟) معاد و مبدأ به( يقين كه آنان براى است بهتر خدا داورى از كسى چه داورى و
5. ْ» مكَّعاً تَراهداً رجتَغُونَ سبنَ فَضْالً يم اللَّه رِضْواناً و مفي سيماه  هِموهجنْ وود؛ آنهـا  أَثَرِ مجحـال  در همـواره  را الس 

 در آنها) خشوع و عبادت( نشانه طلبند، مى را او خشنودى و خداوند بخشش و فضل پيوسته كه بينى مى سجود و ركوع
 ).29/فتح(؛ »پيداست رخسارشان در سجده اثر

 خيانـت  آن بـا  مسلمانى فرد هيچ دل كه است خصلت للَّه؛ سه الْعملِ إِخْلَاص مسلمٍ امرِئٍ قَلْب علَيهِنَّ يغلُّ لَا ثَلَاثٌ« .6
  ).403ص ،1 الكافي، ج( ؛» خدا براى عمل نمودن خالص: نكند]  بدخواهى توزى، كينه[
 نهايـت  و انسـان  الْمعيشَـةِ؛ كمـال   تَقْـديرُ  و النَّائبـةِ  علَى الصبرُ و الدينِ في التَّفَقُّه الْكَمالِ كُلُّ الْكَمالُ« : 7امام باقر  .7

  ).32ص ،1 ج الكافي،( ؛» است زندگى در اقتصاد و بال در صبر و دين در شدن دانشمند كمالش
 بـا  مسـلمانى  فرد هيچ دل كه است خصلت ؛ سه الْمسلمينَ لأَئمةِ النَّصيحةُ و ...مسلمٍ امرِئٍ قَلْب علَيهِنَّ يغلُّ لَا ثَلَاثٌ« .8

 ،1 الكـافي، ج ( ؛»آنها از فرمانبرى و باطاعت( مسلمين پيشوايان خيرخواهى ..: .نكند]  بدخواهى توزى، كينه[ خيانت آن
  ).403ص
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  در ارتباط با خود، انسانها، جامعهالهي ارزشهاي . گفتار دوم

بـه روابـط   گيري سبك زندگي منتظرانه مربـوط   بخش ديگر از ارزشهاي حاكم در شكل
انساني را بـه سـه     با توجه به اينكه نوع رابطه. انساني  مبتني بر جهان بيني اسالمي است

تـوان تقسـيم نمـود برخـي از      قسم رابطه انسان با خود، انسان ديگر و جامعه انسـاني مـي  
  : مهمترين ارزشهايي  كه در اين روابط سهم قابل توجهي دارند از قرار ذيل است

  1؛االت برترگرايش به كم. 1
  2؛ميل به عزت نفس. 2
  3؛حس زيبايي خواهي. 3
  5؛و عدم طمع 4روحيه قناعت. 4
  6؛صبر و استقامت در امور. 5
  7؛ميل به كار و توليد. 6

                                                 
 دل دنيـا  زنـدگى  به آخرت جاى به آيا قَليلٌ؛ إِالَّ الĤْخرَةِ في الدنْيا الْحياةِ متاع فَما الĤْخرَةِ منَ الدنْيا بِالْحياةِ تُمرضي أَ« .1

  ).38/توبه(؛ »نيست اندكى جز آخرت، برابر در دنيا زندگى متاع ايد؟ كرده خوش
 ).10/فاطر(؛ »خداست آنِ از يكسره سربلندى خواهد، مى سربلندى كس جميعاً؛ هر الْعزَّةُ فَللَّه الْعزَّةَ يريد كانَ منْ« .2

 را زينتتـان  و آرايش مسجدى هر در و نماز هر وقت در آدم، فرزندان مسجِد؛ ى كُلِّ عنْد زينَتَكُم خُذُوا آدم  بني يا« .3
  ).31/اعراف(؛ »برگيريد) محل و عمل آن تناسب به(
 باشـد،  قانع كند روزيش خدا بĤنچه كه النَّاسِ؛ هر أَغْنَى منْ فَهو اللَّه رزقَه بِما قَنع منْ «: 7امام باقر يا امام صادق  .4

  ).139 ص ،2 ج الكافي،( ؛»است مردم نيازترين بى
 هايى دسته ما آنچه به للْمؤْمنينَ؛و جناحك اخْفض و علَيهِم تَحزَنْ ال و منْهم أَزواجاً بِه متَّعنا ما  إِلى عينَيك تَمدنَّ ال« .5
 فـرو  مؤمنـان  بـراى  خـويش  بـال  و مخور، اندوه ايشان بر و مدوز، چشم ايم ساخته برخوردار بدان را]  كافران[ آنان از

  ).131/طه(؛ »گستر
 ،كـافي ( ؛» است بال در صبر ...كمالش نهايت و انسان ؛ كمال النَّائبةِ علَى الصبرُ ...الْكَمالِ كُلُّ الْكَمالُ« : 7امام باقر  .6
  ).32ص ،1 ج
 أَيـنَ  !اللَّـه  رسـولِ  ابنَ يا لَه فَقيلَ الرِّزقِ طَلَبِ في غَادياً خَرَج أَصبح إِذَا7الْحسينِ بنُ علي كَانَ« : 7امام صادق  .7

 بـن  علَيـه؛ علـى   صـدقَةٌ  جـلَّ  و عـزَّ  اللَّه منَ فَهو الْحلَالَ طَلَب منْ: قَالَ تَتَصدقُ؟ أَ: لَه قيلَ .لعيالي أَتَصدقُ: فَقَالَ تَذْهب؟
 .ام به خـانواده  دهم مي صدقه: فرمود آقاكجامي رويد؟: ميشد،عرض كردند خارج روزى طلب در سحرگاه 7 الحسين
 آورد بـه دسـت   آنچه نمايد روزى جستجوى حالل راه از كس هر: فرمود! دهى مي صدقه ات به خانواده:  كردندعرض 

 ).12 ص ،4 ج الكافي،( ؛»او براى شود مى حساب صدقه خدا طرف از) نمايد خرج خود خانواده براى و(
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  1؛گرايش به تعاون و ياري ديگران. 7
  2؛احساس اخوت و رحمت نسبت به مؤمنان و شدت به كافران. 8
  3؛عدم گرايش به نمادهاي جنس مخالف. 9

  4؛گرايش به وسعت مالي خانواده. 10
  5؛ميل همراهي با جماعت مسلمين. 11
  6؛تنظيم حب و بغضها بر اساس اهل بيت. 12

                                                 
  ).2/مائده(؛ »دهيد يارى را يكديگر تقوا و خير كار هر در التَّقْوى؛  و الْبِرِّ علَى تَعاونُوا« .1
 معـه  الَّـذينَ  و اللَّه رسولُ محمد«؛)10/حجرات(؛ »برادرند هم با مؤمنان همه كه نيست اين إِخْوةٌ؛جز الْمؤْمنُونَ إِنَّما« .2

اءدلَى أَشالْكُفَّارِ ع ماءحد ر؛محممنَهيو سرسـخت  و نيرومنـد  كفّار برابر در اويند همراه كه كسانى و خداست، فرستاده ب 
  ).29/فتح(؛ »مهربانند خودشان ميان در
بِالنِّساء؛ نيست از ما زني كـه خـود را شـبيه مـردان و       تَشَبه من ال و  بالرِّجالُ  تَشَبه من منا ليس« : 6اكرم رسول .3

  .)41237 ح ،كنزالعمال( ؛»مردي كه خود را شبيه زنان كند 
 بـر  شـما  تـرين  بخـش  نعمت خدا پيشگاه در شما ترين پسنديده ؛  عياله علَى أَسبغُكُم اللَّه عنْد أَرضَاكُم «: امام سجاد .4

 ).279ص  تحف العقول، ( ؛» است خويش خانواده

 خيانت آن با مسلمانى فرد هيچ دل كه است خصلت م؛ سهلجماعتهِ اللُّزُوم و ...مسلمٍ امرِئٍ قَلْب علَيهِنَّ يغلُّ لَا ثَلَاثٌ« .5
 ؛»)نكـردن  ايجـاد  پراكنـدگى  و اختالف و نشدن جدا و( مسلمين جماعت با بودن همراه..: .نكند]  بدخواهى توزى، كينه[
  ).403 ص ،1 ج الكافي،(
 كه پيرمردى ناگاه بود جمعيتاز  آكنده اطاق و بودم 7 باقر امام خدمت در كه حالى در: گويد مى عتيبه بن حكم« .6
 و رحمـت  و اللَّه رسول فرزند اى تو بر سالم: گفت و ايستاد اطاق در به تا آمد پيش داشت، تكيه پيكاندارى عصاى بر

 سـپس . نثارت الهى بركات و رحمت و تو بر سالم و: فرمود 7 باقر امام. شد خاموش سپس و باد، تو بر الهى بركات
 او.گفتنـد  پاسـخ  را سـالمش  همگى و شد، خاموش سپس و شما، بر سالم: گفت و كرد بيت اهل به رو چهره به پيرمرد
 تـو  قربـان  مـرا  خداونـد  كن نزديك خود به مرا! اللَّه رسول فرزند اى: گفت و كرد 7 باقر امام به رو چهره به سپس
 شـما  كه هر و شما من سوگند بخدا و دارم، دوست دارند دوست را شما كه را كسانى و را شما من سوگند بخدا. گرداند

 سوگند بخدا و گيرم، مى كناره او از و دارم مى دشمن را شما دشمن من همانا. ندارم دوست دنيا خاطر به دارد دوست را
 شما حالل، من همانا سوگند، بخدا. گيرم نمى كناره او از و دارم نمى دشمن را او شده، ريخته ما ميان كه خونى خاطر به
 تـو  قربـان  مـرا  خداونـد  دارى، اميـدى  من براى آيا پس شمايم، امر براه چشم و دانم مى حرام را شما حرام و حالل را

 امام پدرم نزد مردى! پيرمرد اى: فرمود و نشاند كنارش در را او تا بيا، من نزد بيا من نزد: فرمود 7 باقر امام گرداند؟
 و على و 6خدا رسول بر بميرى اگر: فرمود او به پدرم و من، به تو كه گفت را همان او به و آمد 7 العابدين زين

 چشـمت  و پـذيرد  مـى  آرامـش  درونت و شود مى خنك دلت و شوى مى وارد 8 الحسين بن على و حسين و حسن
 دست با و -برسد جا اين به جانت اگر گيرى، مى قرار استقبال مورد ريحان و روح با الكاتبين كرام با و شود مى روشن

� 
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  1.گرايش به تشكيل حكومت الهي. 13
 .خدادشمنان دشمني با . 14

  ...در ارتباط با جماد، گياه، حيوان والهي ارزشهاي . گفتار سوم

شـود،   اولياي او، خود و ساير انسانها محـدود نمـي  تعامالت انسان فقط به خداي متعال، 
موجودات ديگر امل و ارتباط با عتوان در نظر گرفت و آن نوع ت بلكه قسم ديگري را نيز مي

گياهـان و   كسي كه مشتاق سبك زندگي منتظرانه است بايد روابط خود با جمـادات، . است
برخـي از  . اسالمي هماهنگ باشدتنظيم كند كه با جهان بيني  حيوانات را نيز به گونه اي 

توان  مهمترين ارزشهاي برخاسته از بينش اسالمي در رابطه با طبيعت را در موارد ذيل مي
  : شمارش نمود

  2؛نگاهي الهي به موجودات. 1

                                                                                                                    
� 

 مـا  با بهشت مراتب واالترين در و كند روشن را چشمت كه بينى آن بمانى زنده هم اگر و -كرد گلويش به اشاره خود
 اگـر  »اكبـر  اللَّـه «: گفت پيرمرد و گفت، باز برايش را سخن همان 7 حضرت امام؟ يا گفتى چه: گفت پيرمرد. باشى
 و شـود  مـى  روشـن  چشمم و شوم مى وارد : الحسين بن على و حسين و حسن و على و 6خدا رسول به بميرم

 اگـر  كننـد،  مى استقبال ريحان و روح با مرا الكاتبين كرام هاى فرشته و پذيرد مى آرامش درونم و گردد مى تر خنك دلم
 در و كنـد  روشـن  مـرا  چشـم  بـدان  خـدا  كه بينم آن خويش چشم به بمانم زنده هم اگر و رسد،] گلو[ جا بدين جانم

 افتاد زمين به تا گريست همى هاى هاى و گشود گريه به فرياد پيرمرد  آن سپس! باشيم؟ شما با بهشت مراتب واالترين
 خـود  انگشـت  بـا  و كـرد  او بـه  رو 7 باقر امام دادند؛ سر گريه فرياد رفت پيرمرد آن بر كه حالى از خانه آن اهل و

 يـا : گفت 7 امام به و كرد بلند را خود سر پيرمرد سپس كرد، مى پاك را آنها و زدود مى هايش مژه از را مرد اشكهاى
 را 7 امـام  دسـت  او و داد او بـه  را خود دست 7 امام بده، من به را دستت گرداند قربانت مرا خدا! اللَّه رسول ابن

 و شـكم  روى بـر  را 7 حضـرت  دسـت  و گشود را خود سينه و شكم سپس و نهاد خود گونه و ديده دو بر و بوسيد
 او كـه  حـالى  در نگريست مى او دنبال به 7 باقر امام و عليكم، السالم: گفت و خاست بپا سپس و گذاشت خود سينه

 بـه  بنگـرد  بهشـت  اهل از مردى به دارد دوست كه هر: فرمود و كرد حاضران به رو 7 امام سپس بود، رفتن حال در
 ).76 ص ،8 ج الكافي،(؛ »نديدم هرگز مجلس اين همانند را سوگوارى مجلس من: گويد مى عتيبه. بنگرد پيرمرد اين

1. »مإِنَّا اللَّه نَرْغَب كي إِلَيلَةٍ فوةٍ دزُّ كَرِيما تُعبِه لَامالْإِس و لَهأَه لُّ وا تُذالنِّفَاقَ بِه لَه ومسـألت  مشـتاقانه  خـدايا  بـار  ؛ أَه 
 ؛» كشـى  ذلـت  خـاك  بـه  را منـافقين  و نفاق و بخشى عزت را اسالميان و اسالم كه برانگيزى شكوه با دولتى كه داريم

 ).424 ص ،3 ج الكافي،(

2. »تَرَى و سإِذا الشَّم تطَلَع رنْ تَتَزاوع هِمفكَه مينِ ذاتالْي إِذا و تغَرَب متَقْرِضُه الشِّمالِ ذات و مةٍ   فـي  هـوفَج  نْـهم  ـكـنْ  ذلم 
آيات چـپ  سـمت  از شـود  مـى  فرو چون و است، مايل راست سمت به غارشان از آيد، برمى چون كه بينى مى را آفتاب ؛ و اللَّه 

� 
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  1؛احترام حيوانات. 2
  2 ؛شكرگزاري نعمتهاي الهي و بهره مند كردن ديگران. 3
  3؛عدم اسراف نعمتها. 4
  4؛يت درباره حيواناتاحساس مسئول. 5
  6.و حفظ آن 5روحيه پاكيزه نگه داشتن طبيعت. 6

                                                                                                                    
� 

  ).17/كهف(؛ »خداست]  قدرت[ هاى نشانه از اين. اند ] گرفته قرار غار[ آن از فراخ جايى در آنان كه حالى در چيند، برمى دامن
 تُقَبحـوا  لَـا  آخَـرَ  خَبـرٍ  في و لَاعنَها لَعنَ جلَّ و عزَّ اللَّه فَإِنَّ تَلْعنُوها لَا و الْوجوه تَضْرِبوا لَا: الدواب في 7 علي قَالَ .1

 جـل  و عـزّ  خـداى  زيـرا  نكنيـد،  نفـرين  را آنهـا  و مزنيد، ضربت آنها بصورت: فرمود اسبها باره در7 ؛ على الْوجوه
 يحضـره  ال مـن ( ؛»مسـازيد  زشت را صورتهاشان كه است آمده ديگر خبر در و. است كرده نفرين را آنها به كننده نفرين

  ).287 ص ،2 ج ،الفقيه
2. »نَ ودلْناها الْبعج نْ لَكُمرِ مشَعائ اللَّه رٌ فيها لَكُمفَاذْكُرُوا خَي ماس ها اللَّهلَيع واففَإِذا ص تبجهـا  ونُوبنْهـا  فَكُلُـوا  جم و 

: داديم قرار خدا شعاير]  جمله[ از شما براى را فربه شتران تَشْكُرُون؛ و لَعلَّكُم لَكُم سخَّرْناها كَذلك الْمعتَرَّ و الْقانع أَطْعموا
 درغلتيدنـد  پهلـو  به چون و ببريد -اند ايستاده برپاى كه حالى در -آنها بر را خدا نام پس. است خير شما براى آنها در
 كـه  اميد كرديم، رام شما براى را آنها گونه اين. بخورانيد]  سائل غير ى[ بينوا به و]  سائل[ تنگدست به و بخوريد آنها از

  ).36/حج(؛ »باشيد شكرگزار
 شـيطان  و شـيطانهايند،  بـرادران  اسرافكاران كه كَفُوراً؛ چرا لرَبه الشَّيطانُ كانَ و الشَّياطينِ إِخْوانَ كانُوا الْمبذِّرينَ إِنَّ«  .3

  ).27/اسراء(؛ »است بوده ناسپاس پروردگارش به نسبت همواره
 درشـتى  حيوانـات  بـا  كه مگمار، حيوانات بر چوپانى حافظ و امين و مهربان و خيرخواه جز« :  7حضرت علي. 4

 فرست ما سوى به سرعت به شد جمع تو نزد آنچه هر. ننمايد خسته و نرنجانده نراند، و مشقّت و جبر به را آنها و نكند
 بچه و شتر بين كن سفارش او به سپردى امين به را اموال آن وقتى. كنيم مصرف داده دستور خدا كه محلى در را آن تا

 و خسـته  گـرفتن  سـوارى  با را شتر رسد، زيان او بچه به كه ندوشد را شيرش قدر آن و نيندازد، فاصله اش خواره شير
 زمينـه  بايـد  نمايد، رعايت را مساوات ديگر شترهاى و شتر آن بين گرفتن سوارى و شير دوشيدن در و نكند، درمانده

 آهسـته  و آرام شـده  ناتوان حركت از و رسيده آسيب پايش به كه را شترى آن و كند، فراهم را خسته حيوان استراحت
 هـاى  جـاده  بـه  بـه  دار علف راههاى كناره از و سازد، وارد كنند مى عبور آن بر شتران كه آبگاههايى به را آنها و براند،

 حـق  اذن بـه  تـا  واگـذارد،  بيابان گياهان و كم آبهاى كنار را آنها بايد و دهد، استراحت آنان به ساعاتى و نبرد، گياه بى
  ).25نامه   ،نهج البالغه(؛ » خسته و رنجيده نه آيند، ما نزد مغز پر و دار استخوان و چاق

أَهلًا؛ حضـرت علـي    للْماء إِنَّ قَالَ و ضَرُورةٍ منْ إِلَّا الْجارِي الْماء في الرَّجلُ يبولَ أَنْ نُهِي إِنَّه الْمؤْمنينَ أَميرُ قَالَ« :  7امام صادق .5
  34 ص ،1 ج ،األحكام تهذيب ؛»براي آب اهلي است: نهي شده و فرمود فرمود كه از ادرار كردن در آب جاري مگر در حال ضرورت

نيازمند بـه  (ظَمإٍ؛ كسي كه درخت طلحه و سدر منْ مؤْمناً سقَى فَكَأَنَّما سدرةً أَو طَلْحةً سقَى منْ «:  6رسول اكرم .6
 ).42 ص ،17 ج ،الشيعة وسائل( ؛»را سيراب كند گويا انسان مؤمن تشنه را سيراب كرده است) آب
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ارزشهاي برخاسته از فرهنگ اسـالمي و حاكميـت آنهـا بـر     پس از بررسي بينشها و نيز 
زندگي مسلمان منتظر بايد تأثير عملي و عيني ايـن نگرشـها و گرايشـها را در رفتـار وي     

نكته مهمي كه در همين راستا بايد مورد توجه قرار گيرد رويكردي جهادي . مشاهده نمود
اسالمي است كه در بخـش مفهـوم    ناظر بر رفتارها در عين پايبندي به باورها و ارزشهاي

، ظهــور انتظــار: شناســي انتظــار توضــيح نســبتاً مفصــلي از آن ارائــه و بيــان گرديــد كــه
سـازي   توأم با جهـاد و تـالش بـراي آمـادگي فـردي و زمينـه       4راهي قيام قائم به چشم

اجتماعي جهت پذيرش و شركت در بزرگترين حماسه تاريخي نبرد حق و باطل به رهبري 
و چگونه . منتظر همان مجاهد و مبارز و زندگي او، زندگي جهادي معنا خواهد شداوست و 

چنين نباشد در حالي كه از منظر فردي يك انسان مؤمن در هـر روز در ميـدان جهـاد بـا     
پـس از  «: شـود و در بعـد اجتمـاعي نيـز     نفس و دو راهي انتخاب حق يا باطل آزموده مي

تـا امـروز، ريشـه تمـام      8ين و سيدالشهدا و شهادت اميرالمؤمن 6رحلت رسول خدا
حركات و نهضتهاي شيعه و مسلمين، عليه باطل و استثمارگران، همين فلسـفه اجتمـاعي   

با اين بيان تمام  1.»انتظار و عقيده به ادامه مبارزه حق و باطل تا پيروزي مطلق بوده است
اد خواهد بود كه در هاي رفتاري در سبك زندگي يك فرد و جامعه منتظر به رنگ جه جلوه

  .اين بخش به مصاديقي از آن در ضمن فصلهايي پرداخته خواهد شد
   

                                                 
  .كتاب مقدمه ؛مقاومت عامل انتظار .1
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  . فصل اول

  ارتباطي با خدا و ولي خدامنتظرانه در حوزه  زندگي سبك

  طرح مشهور ارتباطات انسانياصالح در  لزوم: مقدمه

 و ارتباطـات گونـاگون وي بـر محـور     يك انسان منتظر موعـود  تمام جلوه هاي رفتاري
تصـميم  زيرا كه عبوديت و بندگي اسـاس   ،كند خود را آشكار مي ،ارتباط او با خداوند عالم

 ا خود و ديگران را تنظيمده و همين عبوديت است كه رابطه او بزندگي وي بو گيري ها در
در بسـياري از  اين همان نكته بسيار مهم در تنظيم ارتباطـات انسـاني اسـت كـه     . كند مي

مورد غفلت واقع شده و به صورت ناخودآگاه، ارتباط با خدا در عرض تأليفات حوزه اخالق، 
چهار رابطه مشهور رابطه با خـدا، بـا خـود، بـا      ساير روابط انسان، قرار گرفته و به صورت

شود در حالي كه بايد ارتباط بـا خداونـد متعـال بـه صـورت       مي ديگران و با طبيعت، طرح
بـا   طبـق قـانون عبوديـت    بعد از اين ارتباط ول مطرح شده و ساير ارتباطات انساني مستق

  .شود و كيفيت آن بيان تأسي از آن، معرفي
با اين تقسيم بندي، مشكلي نظري حل شده و حتي عبادت نيز زمينه ساز آمـادگي فـرد   

داشـت كمـا   در ارتباط الهي با ساير روابط خواهد بود و نقش وسيله و نه هـدف را خواهـد   
از پـدران معصـوم    7هـادي و امـام   اينكه در احاديث معصومين به آن اشاره شده اسـت 

لَا تَنْظُرُوا إِلَى كَثْـرَةِ صـلَاتهِم و صـومهِم و    «: ندفرمود نقل 6خويش و ايشان از رسول خدا
مالحظه نمـاز   1؛حديث و أَداء الْأَمانَةِلَى صدقِ الْكَثْرَةِ الْحج و الْمعرُوف و طَنْطَنَتهِم بِاللَّيلِ انْظُرُوا إِ

راستگوئى و و روزه بسيار و حج بسيار و احسان بسيار و جنجال شب آنها را نكنيد مالحظه 

                                                 
  .303، ص صدوق األمالي  .1
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  .»امانت دارى آنها كنيد
مستقيم و بي واسطه بـه   يالبته ممكن است نوعي مناسك رسمي با خداوند و در ارتباط

كما . با خدا را در نظر گرفت كه در كنار ساير ارتباطات انساني قرار گيردنام ارتباط عبادي 
كـه بـه كيفيـت     توان بيان نمـود  مي اينكه نوع دومي از ارتباط با خدا با واسطه معصومين

بـه   تـا كنـد   مي عبادات نيست؛ بلكه در اين نوع ارتباط غير مستقيم با خدا، شخص تالش
ي كساني كه ايمان آورديد ا 1؛...الْوسيلَةَ إِلَيه ابتَغُوا و اللَّه اتَّقُوا آمنُوا الَّذينَ أَيها يا«: موجب آيه

از طريق خليفه و ولي خداوند  ، »تقواي الهي پيشه كنيد و به سوي او وسيله تقربي بجوييد
ه در ارتباط با ولي خداوند مطلب مهم در اينجا آن است ك. كندبا حضرت حق ارتباط برقرار 

  : يد نكاتي را مورد نظر داشتبا
و بـه هـيچ وجـه عبـادتي در كنـار       ارتباط با ولي خدا به سفارش خود خداوند بوده. اوالً

محسوب نمي شود تا شرك محسوب شود كما اينكه آيه قبـل، مبـين آن    عبادت پروردگار
 اساساً بايد دانست كه چون اين بزرگواران در محضر حضرت حق، هيچ اراده اي غير .است

و خود مفتخر به مدال اسماء الهي شده انـد؛   از اراده خدا ندارند، عبد محض او شمرده شده
 6رسول اكـرم از اين رو حتي ياد اين بندگان خالص پروردگار نيز ذكر خداوند است كه 

عبـادةٌ و ذكْـرُ الْأَئمـةِ مـنْ ولْـده      ذكْرُ اللَّه عزَّ و جلَّ عبادةٌ و ذكْرِي عبادةٌ و ذكْرُ علـي  «: فرمودند
  .2»عبادة

آيـد ارتبـاط بـا او بايـد در      مـي  كه به نظر اگرچه ولي خداوند، خود نيز انسان است. ثانياً
و اينكـه   قسمت ارتباط ما با انسانها آورده شود لكن بـه خـاطر علـو و بزرگـي مرتبـه وي     

ارتباط بـا او   3،»... منْ يطعِ الرَّسولَ فَقَد أَطاع اللَّه«: اطاعت از او همان اطاعت از خدا است كه
  .بر ديگر انسانها مقدم بوده و بعد از ارتباط با خدا بايد مطرح شود

جدول زير جايگزين خوبي براي جـدول معـروف ارتباطـات     با توجه به توضيحات فوق،
  : چهارگانه انساني است

                                                 
 .35/مائده .1

 .224اإلختصاص، ص .2

 .80/نساء .3
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از بـارزترين  به بياني ديگـر   .بديهي است كه اين بندگي نمودهاي خارجي خواهد داشت
. هاي سبك زندگي يك منتظر مناجات و راز و نياز او به درگـاه حضـرت حـق اسـت     جلوه

ار خود تمام داند كه در عصر غيبت امام زمان، شيطان با تمام اعوان و انص انسان منتظر مي
بـه همـين    كنـد  نيروي خود را براي در هم شكستن جبهه حق و نابودي مؤمنان، جمع مي

اين توجه در ساحتهاي زير قابـل  . دهد مي جهت به عبادات و مناجات خود، بهاي ويژه اي
 : دسته بندي است

  نماز. گفتار اول

صر نماز اسـت  از مهمترين عبادات كه محافظت آن بر همه منتظران، ضروري است، عن
كه خيمه دين بوده و در مصاف با شيطان، سالح برنده اي در دست انسان منتظـر اسـت؛   

  : دهد كه را همواره نصب العين خود قرار مي 4اين سخن امام عصرمنتظر حضرت، 
هـيچ چيـز     1؛الشَّـيطَان  أَنْـف  أَرغـم  و فَصلِّها الصلَاةِ منَ أَفْضَلُ الشَّيطَانِ أَنْف أَرغَم ما 

مالد پس نماز بخوان و بينـي شـيطان رابـه     نماز به خاك نمي دبيني شيطان را به مانن
  .  خاك بمال

كنـد آن را در   مـي  ورزد و تالش اره بر نماز خويش محافظت ميهمو و بر همين اساس،

                                                 
 .520ص ،2 ج ،النعمة تمام و الدين كمال.  1

 عبوديت خدا

 

 ...مستقيم با خدا از طريق عبادت وارتباط  ...وتوسل واسطة ولي خدا از طريق ارتباط با  ارتباط با خدا

غير ارتباط با  ها انسانارتباط با 

 ها انسان
 خودارتباط با 
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نيـز نمازهايشـان را در اول    4 امام زمـان خود داند كه  مي اول وقت به جا آورد؛ او نيك
 رار داده واندازنـد مـورد نكـوهش قـ     مـي  خوانند و كساني را كه آن را بـه تـأخير   مي وقت
ملْعونٌ ملْعونٌ مـنْ أَخَّـرَ الْغَـداةَ     ى أَنْ تَشْتَبِك النُّجومملْعونٌ ملْعونٌ منْ أَخَّرَ الْعشَاء إِلَ«: فرمايند مي

ـوم إِلَى أَنْ تَنْقَضالنُّج را چندان بتأخير  )مغرب(ن است ملعون است كسى كه نماز عشاملعو1؛ ي
بياندازد كه ستارگان آسمان همچون تير بگذرند، ملعون است ملعون است كسى كـه نمـاز   

  .»صبح را چندان بتأخير بياندازد كه ستارگان آسمان ناپديد شود

  قرآن. دومگفتار  

ر در قرآن كريم بلكه اهل تالوت و تدب ،كند نماز نمي او اين ارتباط معنوي را منحصر به
بـه آنهـا    6هاي آخرالزمان اين سفارش رسول اعظم زيرا در بحبوحه تاريكي ؛نيز هست

  : رسيده است كه
 چـون  آشـوبها  گـاه  هـر  2؛ بِالْقُرْآن فَعلَيكُم الْمظْلمِ اللَّيلِ كَقطَعِ الْأُمور علَيكُم الْتَبست إِذَا

  .)زنيد چنگ بدان و( آوريد رو بقرآن گرفت فرا را شما تار شب

هاي قرآن مورد عنايت بيشتري است كـه برخـي از آنهـا     در همين زمينه برخي از سوره
  : عبارتند از

  : خواندن سوره اسراء در شب جمعه كه امام صادق فرمود. 1
د تا اينكـه قـائم آل   مير را در شب جمعه بخواند نمي) اسراء(كسي كه سوره بني اسرائيل

  3.را درك كرده و از ياوران وي باشد 4محمد
حديد، حشر، صف، جمعه، تغابن كه ابتداي آنها با تسبيح (هاي مسبحات  خواندن سوره. 2

  : درباره آن فرمود 7كه امام باقر) شود خداوند شروع مي
 فـي  كَـانَ  مـات  إِنْ و الْقَـائم  يدرِك حتَّى يمت لَم ينَام أَنْ قَبلَ كُلَّها الْمسبحات قَرَأَ منْ

 بخوانـد،  بخوابـد  آنكـه  از پـيش  مسـبحات را  هاي سوره كس هر 4؛ النَّبِي محمد جِوارِ

                                                 
 .27ص  ،طوسي الغيبة   .1

  .599ص  ،2 ج الكافي،. 2
 .107 ص ،األعمال عقاب و األعمال ثواب. 3

  .620 ص ،2 ج ،الكافي .4
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 6محمـد  اكرم نبى جوار در بميرد اگر و كند درك را 7قائم حضرت تا ميرد نمي
      .بود خواهد

  دعا. سومگفتار 

زيرا زمانه سخت عصر غيبت را بـه   ،زمان اهل مناجات و دعا نيز هستيك منتظر امام 
  : گويد سنان بن اللَّه عبد .هاي ائمه شناخته است خوبي از پيشگويي

 صـرْتُم  إِذَا أَنْـتُم  كَيف«: فرمود حضرت آن پس شديم، وارد 7صادق امام بر پدرم با من
 بِـدعاء  دعـا  مـنْ  إِلَّـا  الْحيـرَةِ  تلْـك  مـنْ  ينْجـوا  فَلَا يرَى علَماً لَا و هدى إِمام فيها تَرَونَ لَا حالٍ في

 و راهنمـا  امـامى  آن در كـه  بگيريـد  قـرار  جـايى  در اگر برد خواهيد سر به چگونه1 ؛الْغَرِيق
 كه كس آن مگر يابد نمى رهائى سرگردانى آن از كس هيچ پس نبينيد، چشمگير اى نشانه

  .»بردارد نيايش دست غريق، دعاى همچون دعائى به
اما فقط به خويش فكـر   ؛با اين حساب عالوه بر آنكه او اهل راز و نياز با خدا نيز هست 

سـت و بـراي فـرج او    و دعاگوي امام غايب غريب خود نيز هبلكه همواره به ياد  ،كند نمي
 فَـإِنَّ  الْفَـرَجِ  بِتَعجِيـلِ  الدعاء أَكْثرُوا و«: فرمود 4چرا كه حضرت مهدي ؛كند فراوان دعا مي

ككُم ذَل2.»؛ براي تعجيل در فرج فراوان دعا كنيد كه گشايش شما نيز در آن است فَرَج  
اسـت كـه بارهـا در روايـات و      4الگوي او در اين مسير نه تنها شـخص امـام زمـان   

و نيز هماننـد وي  بلكه ياران ا ،مكاشفات اولياي الهي به مناجاتهاي وي تصريح شده است
  : با  قرآن و مناجات مأنوس هستند كما اينكه در وصفشان آمده است

 و أَطْـرَافهِم  علَى قياماً يبِيتُونَ النَّحلِ كَدوِي صلَاتهِم في دوِي لَهم اللَّيلَ ينَامونَ لَا رِجالٌ
 شـبها  كـه  آنهاست ميان در مردانى3؛بِالنَّهار لُيوثٌ بِاللَّيلِ رهبانٌ خُيولهِم علَى يصبِحونَ

 را شب تمام. است عسل زنبور زمزمه همچون عبادت حال در آنها زمزمه ؛خوابند نمى
مناجات  شب وقت در آنها. كنند مي حمله به دشمن سواره روزها و مشغولند، به عبادت

  .شيرند روز هنگام و گر

                                                 
 .159 ص ،الغيبة نعماني.  1

 .485 ص ،2 ج ،النعمة تمام و الدين كمال.  2

  .308 ص ،52 ج ،األنوار بحار. 3
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ما رسيده كه سفارش شده است در عصر غيبـت   از ناحيه معصومين دعاهاي بسياري به
امام زمان خوانده شود؛ بديهي است كه آوردن همه اين ادعيه در اين مجال نمي گنجـد و  
لكن به برخي از دعاهاي مختصر اشاره و به ذكر نام و يا فرازهاي ابتدايي دعاهـاي مهـم   

ابهايي كه در زمينه ادعيه توان با مراجعه به كتب ادعيه و نيز كت مي شود كه مي ديگر بسنده
نوشته شده است متن كامل آنها را مطالعه كرده و با آنهـا   -نظير صحيفه مهديه -مهدوي

  : انس گرفت
 زودى بـه : فرمود كه كند مي روايت 7صادق امام از سنان بن اللَّه عبد: دعاي غريق .1

 شبهه آن از كسى و بمانيد هدايت امام و هويدا نشانه بى آن در و رسد مى شما به اى شبهه
: فرمـود  است؟ چگونه غريق دعاى: گفتم بخواند، را غريق دعاى آنكه مگر يابد نمى نجات

: گفـتم  هـم  من و»  دينك علَى قَلْبِي ثَبت الْقُلُوبِ مقَلِّب يا رحيم يا رحمانُ يا اللَّه يا«: گويى مى
 خداى: فرمود امام ،»دينك على قلبي ثبت األبصار و القلوب مقلّب يا رحيم يا رحمان يا اللَّه يا«

 الْقُلُـوبِ  مقَلِّـب  يـا «: بگو گفتم من كه همچنان ليكن و است األبصار و القلوب مقلّب تعالى
تلَى قَلْبِي ثَبك عين1.»د  
كنـد كـه جنـاب ابـي      مي هارون بن موسي تلعكبري از ابن همام نقل: دعاي معرفت. 2

براي او اين دعا را نوشته و ايـن دعـا را كـه در     -از وكالي حضرت مهدي -عمريعمرو 
عصر غيبت امام قائم است به او امر نمود كه بخواند؛ فرازهاي ابتدايي اين دعا كـه گـاهي   

 لَـم  إِنْ فَإِنَّـك  نَفْسـك  عرِّفْنـي  اللَّهـم «: شود چنين اسـت  مي فقط به جمالت اوليه آن بسنده
 أَعـرِف  لَـم  رسولَك تُعرِّفْني لَم إِنْ فَإِنَّك رسولَك عرِّفْني  اللَّهم رسولَك أَعرِف لَم نَفْسك تُعرِّفْني
تَكجح مي اللَّهرِّفْنع تَكجح إِنْ فَإِنَّك ي لَمرِّفْنتُع تَكجح نْ ضَللْتي عيند.  ـمـي  لَـا  اللَّهتْنتَـةً  تُميم 
 ولَايـةِ  مـنْ  طَاعتَه علَي فَرَضْت منْ لولَايةِ هديتَني فَكَما اللَّهم .هديتَني إِذْ بعد قَلْبِي تُزِغْ لَا و جاهليةً

  2.»...آله و علَيه صلَواتُك رسولك بعد أَمرِك ولَاةِ
 7عسـكري  حسن به قدري اين مطلب مهم است كه امام: امام عصردعا براي فرج . 3

  : فرمود

                                                 
 .352 ص ،2 ج ،النعمة تمام و الدين كمال.  1

 .411 ص ،1 ج ،المتعبد سالح و المتهجد مصباح .2
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و نَّ اللَّهيبغةً لَيبوا لَا غَينْجا ييهنَ فلَكَةِ مـنْ  إِلَّا الْهم  تَـهثَب  ـزَّ  اللَّـهع ـلَّ  ولَـى  جلِ  عالْقَـو 
هتامبِإِم و فَّقَها  ويهف اءعلدجِيلِ لبِتَع غيبتـي   )حضـرت مهـدي  (او؛ بـه خـدا قسـم    فَرَجِه

خواهد داشت كه كسي از هالكت نجات پيدا نخواهد كرد مگر آنكه خداي عزوجل او 
   1.را بر باور به امامتش ثابت بگرداند و توفيق دعا براي تجيل فرجش را عنايت فرمايد

 علَى صلِّ هماللَّ: هر كس بعد از نماز صبح و ظهر بگويد: فرمود 7همچنين امام صادق
دمحم آلِ و دمحم لْ وجم عه2.كند ميرد مگر آنكه قائم آل محمد را درك مي ؛ نمي فَرَج 

  : همواره به خواندن آن امر فرمودند 7كه امام رضا دعا براي صاحب االمر .4
»ماللَّه فَعنْ ادع كيلو و كيفَتخَل و  ـكتجلَـى  حع  ـكخَلْق و  كـانسـرِ  لبعالْم  نْـكع 

 3.»... بِإِذْنك النَّاظرَةِ عينك و بِحكْمك النَّاطقِ

  : شود مي كه در اعياد چهارگانه خوانده دعاي ندبه .5
 »دمالْح لَّهل بر ينَ ولَّى الْعالَمص لَى اللَّهنَا عديس دمحم  ـهنَبِي و  ،ـهآل و  ـلَّميماً  سـلتَس .

ماللَّه لَك دملَى الْحا عرَى مج بِه ي قَضَاؤُكك فائيل4.»... أَو  
 عهـد  اين بامداد چهل كس هر: فرمود كه 7صادق جعفر امام از حضرت دعاي عهد. 6

 هنگـام ( خداونـد  بميرد حضرت آن ظهور از پيش اگر و بود خواهد قائم ياوران از بخواند را
 هـزار  و فرمايـد  عطا اوه ب ثواب هزار دعا؛ اين كلمه هر با و آورد؛ بيرون قبر از را او) ظهور
 الْبحـرِ  رب و الرَّفيـعِ،  الْكُرْسـي  رب و الْعظـيمِ،  النُّورِ رب اللَّهم«: كند محو او عمل نامه از گناه

  5.»...الزَّبور و الْإِنْجِيلِ و التَّوراةِ منْزِلَ و الْمسجورِ،

  توسل و زيارت. چهارمگفتار 

وجه بارز ديگري از زندگي منتظران حضرت ولي عصر را در ارتباط معنوي و توسـل بـه   
زيرا اين بزرگوار همانند سـاير ائمـه محـل     ،توان تشريح نمود ايشان و ساير معصومين مي

تجلي اسماي حسناي الهي است و به همين جهت ذكر و يـاد ايشـان ذكـر و يـاد خـدا و      
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 ذكْـرِي  و عبـادةٌ  جـلَّ  و عزَّ اللَّه ذكْرُ «: در همين باره فرمود 6عبادت اوست و رسول خدا
بنابراين بـر منتظـران امـام زمـان الزم     1.»عبادةٌ ولْده منْ لْأَئمةِا ذكْرُ و عبادةٌ علي ذكْرُ و عبادةٌ

اي كساني 2؛الْوسيلَةَ إِلَيه ابتَغُوا و اللَّه اتَّقُوا آمنُوا الَّذينَ أَيها يا «: است كه به موجب آيه شريفه
دسـت بـه   » بجوييـد كه ايمان آورديد تقواي الهي پيشه كنيد و به سوي او وسيله تقربـي  

خيـز غيبـت بـه     دامان اين اولياي الهي شده و با توسل به ايشان از عصر خطرناك و فتنـه 
از اين توسل در عمل به دستورات ايشان و بخشي ديگـر   يقطعاً بخش. سالمت عبور كنند

مربوط به زياراتي است كه يا به صورت حضور در مشاهد مشرفه ايشان و يـا بـا خوانـدن    
برخي از زياراتي كه خـوب  . كند هاي ايشان در زندگي يك منتظر تجلي پيدا مي نامه زيارت

  : است هر منتظري با آنها انس داشته باشد از اين قرار است

  زيارت آل ياسين. 1

هرگاه اراده نموديد كه به وسيله ما بـه  «: از امام زمان روايت شده است كه ايشان فرمود
 سلَام«: بگوييد ؛كنيد همان طور كه خداي متعال فرمودخداوند متعال و اهل بيت توجه پيدا 

 دينـه  ديـانَ  و اللَّـه  بـاب  يـا  علَيك السلَام آياته رباني و اللَّه داعي يا علَيك السلَام يس؛ آلِ علَى
لَامالس كلَيا عيفَةَ يخَل اللَّه رَ ونَاص هخَلْق لَامالس كلَيا عةَ يجح اللَّه يلَ وله دتاد3.»... إِر  

  زيارت امين اهللا. 2

هيچ يك از شيعيان ما نيست كه ايـن زيـارت را   «: درباره اين زيارت فرمود 7امام باقر
گيـرد و بـه امضـاي     خواند اال اينكه اين زيارت در نوري قرار مي كنار قبر يكي از ائمه نمي

شود پس به اذن الهـي صـاحب    رسد تا اينكه به حضرت قائم تسليم مي د ميحضرت محم
 4.»كند آن را با مژده و تحيت و كرامت و بزرگواري ديدار مي

                                                 
 .224 ص ،اإلختصاص. 1
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   زيارت جامعه كبيره. 3

به ما رسيده است و يك دوره امام شناسي است كـه بسـياري از    7از طرف امام هادي
  .اند عالمان ديني بر خواندن آن تاكيد داشته

  7زيارت امام حسين. 4

با خواندن زياراتي نظير عاشورا و ناحيه مقدسه كه آن نيز مورد توجه بسياري از علمـاي  
شيعه بوده و در برخي از مكاشفات ايشان در تشرف به خـدمت امـام عصـر بـه آن تاكيـد      

 زيارت«: اند كما اينكه در تشرف آيت اهللا مرعشي نجفي، امام زمان به ايشان فرمود نموده
  1.»حضرت سيدالشهدا را فراموش مكن

   

                                                 
  .32، ص تشرفات مرعشيه .1
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  . فصل دوم

  با خودارتباطي منتظرانه در حوزه  زندگي سبك

هاي فردي  پس از تصوير بخشي از روش زندگي منتظرانه در ارتباط با خدا، اكنون جلوه
در همين جا ايـن نكتـه را هـم    . كنيم اين سبك از زندگي را در مسائل فردي  بررسي مي

رفتـار فـرد نيـز      هاي عبادي شخص را كه در فصل قبل بيان شد از زاويه بگوييم كه جلوه
اما همان طور كه در گذشته بيان كرديم تقسيم بندي عرضه  ،توان در اينجا لحاظ نمود مي

هـاي   شده با توجه به آن دسته از رفتارهايي است كه طرف دوم داشته و از همين رو جلوه
ل آورديم و در اينجا نمودهايي از رفتار شخصي فـرد  عبادي رفتار فرد منتظر را در قسم قب

  : كنيم را به شرح ذيل عرضه مي

  در خودسازي. گفتار اول

تـوان مشـاهده كـرد،     مـي  هاي رفتار فردي كه در هر منتظر امام عصر از مهمترين جلوه
تالش وي در تهذيب نفس و كسب صفات پسنديده و زدودن عيبهايي است كـه در رونـد   

موضوع اصـالح نفـس از آن جهـت    . براي ظهور امام زمان تأثير بسزايي داردسازي  زمينه
چه رسد -مهم است كه در مقام واقع تا شخص خود را اصالح نكند قادر به اصالح ديگران

 يصلح لَا منْ غَيرَه يصلح كَيف«: نخواهد بود كما اينكه اميرالمؤمنين فرمود -به اصالح جهان
هانسان منتظر ظهور حاكميت حق و عدالت كه شوق برچيده شدن بساط ظلم و يك 1.»نَفْس

جور را از دنياي انسانها دارد ابتدا بايد در ميدان دل خود با جنود جهل به مبارزه برخيزد و با 
عدالتي را در هم كوبد و اين همان معناي جهادي از انتظـار   جهاد با نفس، جبهه ظلم و بي
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با توجه به اهميت اين نكتـه حـال سـؤال ايـن     . يح آن داده شدفرج است كه در قبل توض
در اين رابطه بايد بـه كتابهـاي مفصـل در زمينـه      است كه ساز و كار اين اصالح چيست؟

   .تزكيه مراجعه كرد و آنچه در اينجا آمده بسيار اجمالي است
س را كنيم راهكار محاسبه نفـ  جالب اين است كه وقتي به نصايح معصومين مراجعه مي

  : فرمايد يابيم كه خطاب به عبداهللا بن جندب مي در اين سخن نوراني امام صادق مي
 نَفْسه على لَيلَة و يوم كلِّ في عملَه يعرِض أنْ يعرِفُنا مسلم كُلِّ على حقٌّ جندب، ابنَ يا

 لـئَالّ  منْهـا  اسـتَغْفَرَ  سـيئَةً  رأى إنْ و منْها إِستَزاد حسنةً رأى فَانْ نَفْسه، محاسب فَيكُونُ
 كـه  است الزم شناسد، مى را ما كه مسلمانى هر بر جندب، پسر اى ؛القيمةِ يوم يخُزى

 اگـر  بكشـد؛  حساب خود نفس از و بدارد عرضه خود بر را اعمالش شب، و روز هر در
 تا نمايد بخشايش طلب يافت، زشتى كار اگر و بيفزايد آن بر يافت، آنها در خوبى كار
 نَفْسه يحاسب لَم منْ منَّا لَيس«: و نيز امام كاظم فرمود .نگردد رسوايى دچار قيامت در
  1.» يوم كُلِّ في

يابـد كـه    علت اهميت دادن به اين نكته كاربردي در حديث امام علي تفسير خود را مي
 أَصـلَح  و الـذُّنُوب  اسـتَقَالَ  و بِذُنُوبِـه  أَحـاطَ  و عيوبِـه  علَـى  وقَـف  نَفْسه حاسب منْ«: فرمايد مي

وبيتوان به كشف عيـوب و رفـع آن    بنابراين در اين مسير، بدون محاسبه نفس نمي2.»الْع
پرداخته و در نتيجه به زمره ياوران و اهل امام زمان وارد شد و همين اصل قطعـي باعـث   

شود كـه   مشاهده نتظران ظهور، نوعي مراقبه و محاسبه در اعمالش شود كه در رفتار م مي
وي همواره ناظر بودن حضرت صاحب االمر و چشمان بيناي خدا را در زندگي خود مد نظر 

  .        دارد

  در علم آموزي. گفتار دوم

بدون ترديد، فراگيري علوم و معارف ديني به صورت عام و كسب معرفت به امام عصـر  
حتمي در زندگي جهادي منتظران ظهور است، زيرا تا زماني كـه يـك   هاي  بايستهيكي از 

منتظر، امام زمان خود و عوامل جلب رضايت و نيز اسباب ظهور وي را نشناسد، از انتظـار  
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ايـن در حـالي اسـت كـه امـام      . حقيقي دم زدن تنها يك ادعا و شعار بي فايده خواهد بود
بنابراين يكي از  1.»و لَم يعرِف إِمام زمانه مات ميتَةً جاهليةًمنْ مات  «: حسن عسكري فرمود

عبادي و مبارزاتي انسان منتظر، جهاد علمـي و معرفتـي او در همـه    هاي  و جلوهها  صحنه
شود؛ ايـن سـفارش اميرالمـؤمنين را     مي مربوط به زمينه سازي ظهور محسوبهاي  عرصه

تَعلَّموا الْعلْم فَإِنَّ تَعلُّمه حسنَةٌ و مدارستَه تَسـبِيح و الْبحـثَ عنْـه    «: ودنبايد فراموش كرد كه فرم
و سـلَاح علَـى   ... امِجِهاد و تَعليمه منْ لَا يعلَمه صدقَةٌ و بذْلَه لأَهله قُرْبةٌ لأَنَّه معـالم الْحلَـالِ و الْحـرَ   

  2.»عداءالْأَ
عالوه بر آن، زيست مهدي پسندانه در عصر غيبت نيازمند رفتارهاي عقالني است كـه  
متاسفانه نبود آن در برخي شيعيان وي باعث رنجش حضرت بقية اهللا شده است به گونـه  

قَد آذَانَـا جهلَـاء الشِّـيعةِ و    «: اي كه ايشان در توقيعي به محمد بن علي هالل كرخي فرمود
ممحاما سؤال اين جاست كه زندگي عقالني چه ربطي به علم آموزي دارد؟ پاسـخ   3.» قَاؤُه

؛ و به و ما يعقلُها إِالَّ الْعالمون«: اين پرسش را خداوند متعال در قرآن كريم فرموده است كه
اين آيه شـريفه در حقيقـت عقـل و     4؛» جز دانشمندان درباره آن تعقل و انديشه نمي كنند

وه سنجش آدمي را همچون معده او در نظر گرفته است كه بدون دريافت غذا، كـاري از  ق
  .دستش برنمي آيد و علم و دانش نقش همان غذا را براي عقل دارد

توان اهميت علم آموزي را مورد توجه قرار داد و آن اين است كه  مي از جنبه ديگري نيز
ا بـه دسـت آورد و از بـازوان و    خواهد شايسـتگي يـاوري حضـرت مهـدي ر     مي اگر كسي

فرماندهان او در حكومتش باشد بايد به يكي از شرايط آن كه مجهز بودن به علم و دانايي 
گويـد در   مـي  است مجهز شود؛ كما اينكه قرآن كريم آنگاه كه از حضرت طـالوت سـخن  

  5.»زاده بسطَةً في الْعلْمِ و الْجِسمِ و«: فرمايد مي شايستگي او
آنكه شوق به علم آموزي در مسير زمينه سازي، حتماً يكي از نمودهاي ظـاهري   حاصل
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شود، اما همين علم آموزي در اسـالم،   مي انسان و جامعه منتظر ظهور امام عصر محسوب
برخـي  . آداب و رسومي دارد كه منتظران ظهور در مسير طلب علم بايد به آن مزين باشند

  : از اين آداب عبارتند از

  اخالص در علم آموزي. 1

از ضروري ترين اموري كه منتظر متعلم بايد در نظر داشته باشد ايـن اسـت كـه بـراي     
بايد تقرب به خدا را مد نظر  -همان طور كه در قبل نيز گفته شد -تحقق جهاد علمي خود

  : قرار دهد و در اين صورت است كه مصداق اين سخن رسول اعظم قرار خواهد گرفت كه
هر كه علم بـراى رضـاى   ؛ علم للَّه أفضل عند اللَّه من المجاهد في سبيل اللَّهطالب ال  

  1.خدا جويد نزد خدا از مجاهد في سبيل اللَّه بهتر است

البته خود ايشان نيز نشانه اخالص در علم آموزي را در سخن نوراني ديگري ايـن طـور   
  : ذكر فرمودند

ر بابى كه از علـم ميرسـد و   ه به هر كس علم و دانش را براى رضاى خدا طلب كند
مـردم و ترسـش از خـدا بيشـتر و      در برابـر تواضعش  ذلتش در درون و  گيرد مي ياد

 از علـم و دانـش  كـه  پس اين مرد كسى است  ،شود بيشتر مى تالش وي در امر دين
   2.برد مي بهره

  همنشيني با عالمان دين. 2

دانشمندان دين يك رويـه جـاري اسـت و    در زندگي يك منتظر امام زمان، مصاحبت با 
شـود كـه بـا     اين موضوع موقعي مهم مـي  .اند ائمه معصومين نيز ما را بدان تشويق نموده

هاي عصر غيبت، حضرت بقية اهللا نيز ما را به اين بزرگواران ارجاع  توجه به رخدادها و فتنه
ا فيها إِلَى رواةِ حديثنَا فَإِنَّهم حجتـي علَـيكُم و أَنَـا    أَما الْحوادثُ الْواقعةُ فَارجِعو«: داده و فرمودند
از امـام  البته اين موضوع همواره مورد سـفارش معصـومين بـوده اسـت؛     3.» حجةُ اللَّه علَيهِم

كـه ابـوذر    يمنشسته بـود  يدر مسجد النب«: آن حضرت فرمود كه نقل شده است 7يعل

                                                 
 .555، ص نهج الفصاحة. 1

 .188، ص 1 ج، إرشاد القلوب. 2

 .484، ص 2 ، جكمال الدين و تمام النعمة. 3
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جنازه عابد بهتر  ييعرسول خدا، شركت در تش يا: سؤال كرد 9داخل شد و از رسول خدا
نشستن در  يا لحظه !اباذر يا: فرمود 9رسول خدا ؟نشستن در جلسه درس عالم يااست 

جنـازه، آن هـم جنـازه     ييعگاه خداوند از شركت در هزار تشـ  يشدر پ ي،جلسه مباحث علم
هزار شـب كـه    يامنزد خدا از قنشستن ساعتى در مجلس علم  و. شهدا برتر و باالتر است

نشستن ساعتى در مجلس علم   و تر است محبوب در هر شب هزار ركعت نماز بخواند يكس
  . خواندن كل قرآن وتر است نزد خدا از هزار جهاد  محبوب
 رسـول  »!رسول اللَّه مذاكره علم بهتر است از خواندن همه قرآن؟ يا«: عرض كرد ابوذر

خدا از خواندن دوازده هزار بار  نشستن ساعتى در مجلس علم به !اى ابوذر: فرمود 6خدا
  .كلّ قرآن بهتر است

 علـم حـالل را از حـرام    وسـيله  كـه بـه   حضور در مجلس علم براى آن  به يدباش مالزم
خـداى   يسـد كه بابى از علم را طلب كنـد؛ بنو  يدآ يرونهر كه از خانه خود ب شناسيد و مي

هـر حرفـى كـه     و بدهـد او را بـه   يغمبـران از پ يغمبرىثواب پهر قدمى   تعالى براى او، به
دارد و دوسـت   خداى تعالى طالب علم را دوست و .شهرى در بهشت نويسد يم يا شنود يم

و  يكبخـت دوست ندارد علم را مگر ن و .يغمبراندارند او را فرشتگان و دوست دارند او را پ
  .يامتخوشا به حال طالب علم در روز ق

سال كـه روزه باشـى    يكشستن ساعتى در مجلس علم بهتر است از عبادت ن !اباذر اى
نظر كردن بـر روى عـالم بهتـر اسـت از آزاد      و را آن يها نمائى شب يامآن را و ق يروزها

رود تا  بابى از علم را طلب كند؛ خدا براى او  يرونهر كه از خانه خود ب و كردن هزار بنده
  .و دوست خدا است يبطالب علم حب و. شهداى بدر از يدىبه هر قدمى ثواب شه يسدبنو
صـبح كنـد و شـب كنـد در      و او واجب شـود  يبهشت برا ،هر كه دوست دارد علم را و

 و بهشـت  يـوه از آب كـوثر و بخـورد از م   ياشامدكه ب تا آن يانرود از دن يرونب و رضاى خدا
مطالـب در   يـن ا يـع جم و باشـد  7حضرت خضر يقدر بهشت رف و نخورد كرم بدن او را

  1.» أُوتُوا الْعلْم درجات ينَآمنُوا منْكُم و الَّذ ينَاللَّه الَّذ يرْفَعِ«: است يهآ ينتحت ا
هاي حتمي و دائمي منتظران امام زمان در زمانه غيبت حضور در  بنابراين يكي از برنامه

                                                 
 .38-37ص  شعيري،، جامع األخبار .1
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  .گيري از علوم و معنويت آنهاست مجلس عالمان رباني و بهره

  تن ابزار نوشتن و ثبت علومداش. 3

پس از لزوم تعلم، يكي ديگـر از آداب علـم آمـوزي، ثبـت دانـش و معـارف اسـت كـه         
  : پيشوايان ما بارها به آن توصيه فرمودند؛ امام صادق در خطابي عتاب گونه فرمود

؛ چه چيز شـما را از نوشـتن   تَكْتُبوافَما يمنَعكُم منَ الْكتَابِ؟ أَما إِنَّكُم لَنْ تَحفَظُوا حتَّى  
  1.د حفظ ننموده و ياد نخواهيد گرفتيكند؟ بدانيد كه علم را مادامي كه ننويس مي منع

زنـد   مـي  هم ايشان در روايت قابل تأمل ديگري كه به عصر آخرالزماني ما نيز گريـزي 
  : فرمود

أَورِثْ كُتُبك بنيك فَإِنَّه يأْتي علَى النَّاسِ اكْتُب و بثَّ علْمك في إِخْوانك فَإِنْ مت فَ  
بنويس و علمت را در ميان دوستانت منتشر سـاز   ؛ زمانُ هرْجٍ لَا يأْنَسونَ فيه إِلَّا بِكُتُبِهِم

زيرا براى مردم زمان فتنه و آشـوب   ،پسرانت ميراث دهه و چون مرگت رسيد آنها را ب
  2.با كتاب انس نگيرندميرسد كه آن هنگام جز 

شود تا همه ما براي ثبت علوم، كاغذ و قلم و هر آنچه در ضـبط و   مي همين امر موجب
  .نگهداري علم الزم است را هميشه با خود نگه داريم و به موقع از آنها استفاده كنيم

  رعايت اهم و مهم در علم آموزي. 4

سير معرفت اندوزي بايد بدان از جمله مواردي كه منتظران ظهور حضرت ولي عصر در م
توجه داشته باشند اين است كه در فراگيري علوم ديني و معارف مهدوي نبايد بـه صـرف   

پردازنـد، بلكـه    اينكه موضوعي در حوزه مباحث ديني و مهدوي است به تعليم و تعلم آن ب
م، بايد در انتخاب موضوع  اولويتها را بر اساس زمانه شناسي و وظايف خود مشخص كنـي 

  فـتعلم   علمـه  بـك  يحسـن  مـا  كل تعلم أن من أقصر العمر« : فرمود 7زيرا اميرالمؤمنين علي
؛ بپـرس از   جهلـه  فـي  تُعـذر  لَا و علْمه منْ لَك بد لَا عما سلْ «: و آنگاه فرمود 3.» فاألهم األهم

                                                 
 .171، ص األصول الستة عشر. 1

 .52، ص 1 ، جافيالك. 2

  .262 ص ،20 ج ،الحديد أبي البن البالغة نهج شرح .3
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  1.»شود نميآنچه كه بايد آن را بداني و عذرت در جهل به آن پذيرفته 
آيـا  . حال بياييد مروري بر تالشهاي علمي در آمـوختن معـارف مهـدوي داشـته باشـيم     

دانستن ازدواج امام زمان مهمتر است يا شناخت و معرفـت بـه خـود امـام كـه دربـاره آن       
  : فرمودند

 مـنْ  بِجهالَتنَـا  النَّاس يعذَر لَا و معرِفَتُنَا إِلَّا النَّاس يسع لَا طَاعتَنَا اللَّه فَرَض الَّذينَ نَحنُ  
 حتَّـى  ضَالا كَانَ ينْكرْنَا لَم و يعرِفْنَا لَم منْ و كَافراً كَانَ أَنْكَرَنَا منْ و -مؤْمناً كَانَ عرَفَنَا
رْجِعى إِلَى يدي الْهالَّذ افْتَرَض اللَّه هلَينْ عنَا متاجِ طَاعةِالْورا ما اطاعت خدا كه ؛ مائيمب 
 كه هر. نباشند معذور ما نشناختن بر و ندارند ما معرفت جز راهى مردم ساخته، واجب

 هم انكار و نشناسد كه كسى و است كافر كند انكار كه هر و است مؤمن شناسد را ما
 آن و سـاخته  واجـب  او بـر  خـدا  كـه  هـدايتى  سوىه ب كه زمانى تا ستا گمراه نكند

   2.برگردد ماست حتمى اطاعت

آيا دانستن مكان حضور حضرت مهم است يا شناخت حقوقي كه بر گردن ما دارد و مـا  
آيا تطبيق ظنـي و گمـان   ! شناسيم تا چه رسد به اينكه آنها را بجا آوريم؟ حتي آنها را نمي

دهنـد مهمتـر    آور عالئم ظهور كه بسيار كلي و مبهم هستند و چيزي بـه دسـت مـا نمـي    
ستند يا شناخت و آمادگي براي كسب و تهيه مقدماتي كه در زمينه سـازي ظهـور امـام    ه

از همين روست كـه  ! زمان الزم هستند و خودسازي و جامعه سازي از مهمترين آنهاست؟
  : حضرت بقية اهللا در يكي از توقيعات شريف خود فرمود

 سـودى  كه امورى از 3؛ كُفيتُم قَد ما علْم تَتَكَلَّفُوا لَا و يعنيكُم لَا عما السؤَالِ باب اَغْلقُوا
 زحمـت  بـه  انـد  نخواسته شما از آنچه آموختن در را خود و نكنيد پرسش ندارد برايتان
 .نيفكنيد

آداب علم آموزي در متون ديني بسيار است و آنچه بيان شد تنها موارد اندكي است كـه  
  .سبك زندگي ما را تحت تأثير قرار خواهد داد البته پايبندي به آنها به طور محسوس

                                                 
 .60 ص ،الكلم درر و الحكم غرر تصنيف .1

 .187 ص ،1 ج ،افيالك. 2

  .485 ص ،2 ج ،النعمة تمام و الدين كمال. 3
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  در اوقات فراغت و تفريح. گفتار سوم

زمان با فرا رسيدن روزهاي تعطيلي چون عيد نوروز و ايـام تابسـتان بحثـي بـه نـام      هم
گيـرد تـا بـا بررسـي آن، هـم در      ريزي براي آن مورد توجه قرار مي اوقات فراغت و برنامه

هـاي رسـمي، بهـره بـرداري     الح بيكـاري از كارهـا و فعاليـت   استفاده از روزهاي به اصط
) هـا پـس از شـناخت آن  (هـا و آفـات ايـن موضـوع     بيشتري صورت گيرد، و هم از آسيب

هاي مبنايي، و اما متأسفانه به دليل شتابزدگي در اين امر و كمبود پژوهش. جلوگيري شود
ز متوليـان فرهنگـي از سـوي    بويژه با رويكرد اسالمي ازيك سو، و عدم پايبندي برخـي ا 

ديگر، عمالً در دستيابي به افق مطلوب در ارائه برنامه جامع براي اوقات فراغت مؤثر نبوده 
  .است

براي دستيابي به يك برنامه جامع در موضوع اوقات فراغت و نيز ارائه سبك صـحيحي  
منـابعي  تـرين  هـاي اسـالمي، اطمينـان بخـش    در گذران اوقات فراغت معتقديم كه آموزه

هاي اسالمي، توانند در اين جهت به ما كمك كنند،  لكن در بين تمام آموزههستند كه مي
بر اساس رواياتي كه پيشاپيش بيان گرديد مقوله امامت و نيز باور داشتن به مهدويت و در 

بر همين پايه، با تبيينـي كـه   . انتظار مهدي موعود بودن از جايگاه ويژه اي برخوردار است
در سبك زندگي منتظرانه صورت گرفت اگر ما انتظار را به تالش و جهـاد در جهـت    قبالً

گاه اوقات فراغت به معنـاي خـالي نمـودن وقتـي     سازي براي ظهور تفسير كنيم، آن زمينه
زا در جهـت فـراهم نمـودن بخشـي از     بخش و فرحهاي آگاهانه و لذتبراي انجام فعاليت

  . ستهاي مردمي ظهور اشرايط و زمينه
اما براي تبيين سبك زندگي منتظرانه در اوقات فراغت و تفريح كـه شاخصـه مهـم آن    

  .است بايد ديدگاه اسالم را درباره آن جويا شويم

  جايگاه اوقات فراغت از ديدگاه اسالم. 1

تمام تالش انسان مؤمن به قوانين الهي اين است كه عمـر و زنـدگي خـود را درجهـت     
در چنـين  . استفاده نمايد -كه سرچشمه همه بركات است -هي كمال و رسيدن به قرب ال

-يابد كه انسان موحد بـا بهـره   گرايانه و خداجويانه مي نگرشي اوقات فراغت تعريفي كمال

مندي هر چه بيشتر از زمان، آمادگي بيشتري از لحاظ روحي و جسمي براي انجام طاعات 
ستگاري را در پي خواهـد داشـت پيـدا    الهي و عمل به وظيفه بندگي كه نهايتاً سعادت و ر
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پـس  1فاذا فرغت فانصـب و الـي ربـك فارغـب؛    «: فرمايدخداوند تعالي اينچنين مي. كندمي
اگرچه . »هروقت فراغت يافتيد به طاعت بكوش و با اشتياق به سوي پروردگارت روي آور

ر قـرار دهنـد و   را مـدنظ ندهد، ولي همگان بايد آدر آيه، خداوند به پيامبر اكرم دستور مي
روايـات اسـالمي هـم    . شوند به مهم ديگـري بپردازنـد  هنگامي كه از كار مهمي فارغ مي

  : فرمايند پيامبر اكرم به ابوذر چنين مي. درباره ارزش عمر و وقت، بسيار است
پنج چيز را قبل از پنج چيز غنيمت شمار؛ جواني خود را قبل از كهنسالي، سالمتي خـود  

، ثروت و دارايي خود را قبل از نيازمندي، فرصت و اوقات خـالي خـود را   را قبل از بيماري
  2.قبل از مشغول شدن به كارها و زندگي خود را قبل از فرارسيدن مرگ

ارزش ها پرداختن به امور زايـد و بـي  بدترين مشغوليت«: فرمايندهمچنين امام علي مي 
   3.»است

ه شود موجب نشاط و مايـه نيرومنـدي   اوقات فراغت اگر در مجاري صحيح به كار گرفت
  : فرمايند مي 7رضا امام هاست؛ چرا كهدر ساير فعاليت

 كار براي بخشي خدا، بندگي براي بخشي باشد، بخش چهار شما زمان كه كنيد كوشش
 كه كساني و اعتماد مورد ديني برادران با همنشيني براي بخشي معاش، تامين و كوشش و

 و تفريح به را پاياني بخش و دهند تذكر شما به خلوص با و كند متوجه عيوبتان به را شما
 بـه  و دهـد  مـي  نيـرو  شما به نشاط و تفريح ساعات اينكه چه. دهيد اختصاص سالم لذايذ

  4.دهيد انجام نيكوتر و بهتر هرچه را ديگر بخش سه بتوانيد كه نمايد مي مجهزتان قدرتي
توانـد خطـرات بـزرگ و مفاسـد     اما اگر در كارهاي نادرست و گناهان صرف شود، مـي  

سازي پيروان خود اين مهـم را تـذكر   رو پيامبر براي آگاهاز اين. بار آوردغيرقابل جبراني به
داده، تا در ساعات فراغت راه انحرافي در پيش نگيرند و خويشـتن را گرفتـار فتنـه و بـال     

  . ننمايند

                                                 
  .8و7/انشراح .1
  .14، صجوانان واوقات فراغت درمباني اسالمي .2
  .540، ص6، جميزان الحكمه 3
  .337 ص ،الرضا اإلمام إلى المنسوب الفقه. 4
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دو نعمت است كه بسياري از مـردم در آن   1؛الفراغ و الصحة: مفتون كثير من الناس نعمتان«
  . »فراغت و سالمت: به گمراهي و فساد افتادند
  : فرمايندهمچنين امام علي مي

خويش فرا بگير و از امروزت براي فـرداي خـود    هكارهاي خوب را براي آخرت و آيند
هـاي ممكـن   را غنيمت بشمار و از فرصت) فرصت ايام(توشه بگير و بخشش روزگار 

   2.حداكثر استفاده را بكن

  .»وقت مؤمن پر استهمه 3؛من مشغول وقتهؤالم«: فرمايندو در سخني ديگر مي
بهاي خـود را بـه   ت و عمر گرانگاه بيكار نيساست كه يك مؤمن هيچاين به اين معني 

ريـزي كـرده و    طور كه براي وقت علم و عبادت خود بايد برنامهگذراند و همانبطالت نمي
طبق هدفي كه دارد پيش رود، در اوقات فراغت خـود نيـز اينچنـين كنـد و طبـق هـدف       

 و روحـي  جسـمي،  سـالمت  باعث فراغت زمان در مناسب تفريح چرا كه. ريزي كند برنامه
 زنـدگي  ديگـر  هـاي  بخش نشود توجه زندگي از بخش اين به بنابراين اگر شود، مي نيروا

  .آيد امور مهم ديگرش بر نمي عهده از به خوبي فرد گرفته و قرار الشعاع تحت

  مفهوم اسالمي اوقات فراغت .2

 بـه  از پس كه زماني و فرصت از است عبارت متعارف اصطالح در فراغت اوقات اگر چه
 و تفريحـات  سرگرمي ها، ديگر تعبير به يا ماند و مي باقي روزانه شغل و كار رساندن اتمام

شود و  مي پرداخته آنها به رغبت و شوق با عادي كار از آسودگي هنگام به كه هايي فعاليت
با توجـه   اما كنند، چه بسا افرادي آن را به زمان بي مسئوليتي و رهايي از تكاليف تلقي مي

فراغت از نظر اسالم هرگز به معناي  اوقات« كه است در قبل گذشت روشنبه مطالبي كه 
مسئوليتي يا اوقات بيكاري نيست زيرا در هر جايي و تا زماني كه انسان عقـل و   اوقات بي

 زماني فراغت عالوه بر آن اوقات 4.»اختيار و آگاهي و قدرت داشته باشد مسئوليت نيز دارد

                                                 
 .35، صالخصال .1

  .394،  ص2علي انصاري، ج ه، ترجمغرر الحكم .2
  .325، حكمتنهج البالغه .3
 .72، ص )اخالق و سبك زندگي اسالمي(بهار هميشه  .4
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 مـورد  يك مسلمان بايـد  روزانه برنامه از جزئي عنوان به لكهب نيست، روزانه برنامه از جدا
گيرد تا هم دنياي خود و هم آخرت خويش را در مسير كمال آبـاد نمايـد؛ كمـا     قرار توجه

  : فرمود» و ال تنس نصيبك من الدنيا«: اينكه حضرت علي در تفسير آيه شريفه
 1؛بهـا اآلخـرة  ال تنس صحتك و قوتك و فراغك و شـبابك و نشـاطك أن تطلـب    

سالمتي و قدرت و اوقات فراغت و جواني و نشاطت را فراموش نكن تا به وسيله آنها 
  . براي آخرت خويش را طلب نمايي

 آمـادگي  كسـب  در روحـي  نشاط موجب كه اموري به پرداختن با منتظران ميان اين در
آخـرت خـويش را   برند تا  مي بهره خود فراغت زمان از شود، مي 4زمان امام ظهور براي

   .آباد كنند

  تفريح در انسان مؤمن منتظرهاي  بايسته.3

كار بسـتن  هايي باشد كه با بهاوقات فراغت منتظران حضرت مهدي بايد داراي شاخصه
 در 4حضـرت  آنها هرچه بيشتر از پيش، زمينه را براي ظهور فـراهم كنـد، زيـرا منتظـر    

 4مهـدي  حضـرت  جهاني حكومت ييعن اصلي هدف به خود فراغت اوقات ريزي برنامه
 بـردن  حضـرت بـاال   حكومت و ظهور به رسيدن هاي راه از يكي كه داند مي او. انديشد مي

 حضـرت  ظهـور  بـراي  عمومي مقبوليت بردن باال همچنين و حكومت براي جهاني رغبت
 را آن نگـاه  ايـن  بـا  بچينـد  تفريحـي  برنامـه  خـود  بـراي  است قرار اگر بنابراين .باشد مي

 دادن نشـان  قالـب  در را خود هنر بپردازد، هنري كار به است قرار اگر كند؛ مي ريزي برنامه
 بپـردازد  ورزشـي  و تفريحـي  كار به است قرار اگر گذارد و مي نمايش به ظهور هاي زيبايي
 جسـماني  آمـادگي  و بـدني  قـواي  از بايد 4حضرت ياران كه كند مي نكته اين به توجه

بـه طـور خالصـه ايـن     . پردازد مي خود جسمي پرورش به جهت همين به. باشند برخوردار
  : توان اينگونه بيان كردها را ميشاخصه

 برنامه ريزي. اول

اي باشد كه زمان اوقات فراغتش در ساعاتي تنظـيم  ريزي يك منتظر بايد به گونهبرنامه
قرار دهـد و  را تحت الشعاع ) وقت عبادت، علم و كار(نشود كه سه وقت مذكور در حديث 

                                                 
 .325، ص معاني االخبار .1
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حق آن امور ادا نشود، و از طرفي بايد به اين نكته توجه شود كه زمان را بايد صيد كـرد و  
اگر فرصتي برايت پيش آمد به سرعت از «: فرمودند امام علي. از آن بهترين استفاده را برد

   1.»ها اندوه در پي خواهد داشتآن بهره بگير، چراكه از دست دادن فرصت

 خالق رعايت ا. دوم

اوقـات  . باشد كه بـه اخـالق اهميـت فراوانـي داده شـود     جا فراغتي مدنظر ما ميدر اين
-نيسـت و نمـي   فراغتي كه اخالق در آن موضوعيت نداشته باشد، مورد رضايت امام زمان

  : فرمودند امام صادق. تواند فراغتي باشد كه مدنظر يك منتظر است
پـس انتظـار بـورزد و     ؛باشـد  حضـرت قـائم  اينكه از يـاوران  شود بهركس شادمان ميه

  2.خلقي رفتار نمايد، درحاليكه منتظر استبراساس تقوا و خوش
خلقي براي يك منتظر بسيار مهم است و حسن خلـق را در  براساس اين حديث، خوش 

  .همه ابعاد زندگي حتي در اوقات فراغت بايد داشته باشد

 محوريت خانواده . سوم

گيرد و در هنگام تعارض بين خانواده در رأس ديگر افراد قرار ميگذران اوقات فراغت با 
گذراندن فراغت با خانواده و گذراندن آن با غير خانواده، خانواده اولويت دارد، زيرا در اسالم 

براسـتي بهتـرين شـما    «: خانواده از جايگاهي ويژه برخوردار است و پيامبر اكـرم فرمودنـد  
ها به اين نكته بسيار مهم توجـه  اگر خانواده 3.»هتر باشداش بكسي است كه براي خانواده

اي كه فرزندان از گونه ريزي دقيقي براي گذران اوقات فراغت داشته باشند، بهكنند و برنامه
ها توان فرهنگ انتظار را در اين خانوادهراحتي ميكنار خانواده بودن احساس لذت بكنند به

  .نهادينه كرد

 و حرامرعايت حالل . چهارم

اي باشد كـه  از ديـدگاه اسـالم     براي گذران اوقات فراغت بايد ابزارها و مكانها به گونه
داراي ارزش بوده، رضايت خداوند و امام زمان در آن باشد؛ بنابراين نه تنها بايد از مكـاني  

                                                 
  .4124، حغررالحكم .1
  .140، ص5، جبحاراالنوار .2
  .100، ص5، جميزان الحكمه .3
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گيرد دوري كند، بلكه بايد از هرگونه ابزاري كه در نزد شرع كه در آن معصيت صورت مي
اي و فيلمهـا و   با اين حساب بايد در استفاده از محصوالت رسانه. نيست دوري كند حالل

 .موسيقي و امثال آن دقت بيشتري به خرج دهد

 و بهداشت توجه به سالمت. پنجم

فراغت بايد سالم باشد، يعني وصف به سالمت شده باشد و اساس آن برمبناي سـالمت  
از لحـاظ اجتمـاعي، اهـل نظافـت و رعايـت       شيعه منتظر هم از لحاظ فردي و هـم . باشد

داند رعايت بهداشت در دهد، چرا كه مي بهداشت است و به محيط زيست خود اهميت مي
؛ اسـالم پـاكيزه   انّ االسالم نظيف فتنظفوا«: فرمود پيامبر اكرم. سالمت انسان ضروري است

سـالم را در   خصوصيات فراغـت  امام سجاد در دعايي 1.»است، پس شما هم پاكيزه باشيد
اگر براي ما ساعت فراغتي از شغل را مقـدور  ! بارالها«: دعاي خويش اينگونه ذكر كرده اند

آور آن باشيم و نـه  را فراغتي سالم قرار ده، كه نه گرفتار پيامدها و تبعات رنجاي آنفرموده
  2.»به خستگي و كوفتگي آن مبتال شويم

  ها و مصاديق اوقات فراغت گونه.4

هاي اصلي اوقات فراغـت،   گونه كه در تعريف اوقات فراغت روشن شد از شاخصههمان 
شود؛ از همين رو سخن خود را بر همين موضوع متمركز  تفريح و لذت بردن محسوب مي

كرده و شيوه تفريح مطلوب بـراي منتظـران ظهـور را در ايـام فراغـت مـورد دقـت قـرار         
  .دهيم مي

  مسافرت و گردش هدفمند. الف

اي شاد و مفـرح را بـراي انسـان بـه     به ثابت شده است كه انس با طبيعت روحيهبه تجر
؛ مسـافرت  سـافروا تصـحوا و ترزقـوا   «: فرمايندآورد، عالوه برآن پيامبر اكرم مي ارمغان مي

بنابراين يكي از موارد تفريحي كه در مسـير  3.»كنيد تا تندرست بمانيد و روزي كسب كنيد
ن منتظر ظهور تـأثير بسـزايي دارد سـير و سـفر بـا رعايـت       آمادگي جسمي و روحي انسا

                                                 
  .76، ص7، جميزان الحكمه .1
  .11، دعايصحيفه سجاديه .2
  .344، ص9، جميزان الحكمه .3
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  .چارچوبهايي است كه در قبل براي منتظران بيان گرديد

 كار بدني مناسب. ب

شيعه منتظر براي كار و تالش در زندگي خود جايگاه خاصي قائل است، چراكـه بـدون   
در موقع خـود،  تواند شود و همچين انسان نميمسئوليت و ضعيف تربيت ميكار انسان بي

 منين بهتـرين تفـرح را كـار معرفـي    ؤتا جايي كه اميرالم. يار خوبي براي امام خويش باشد
   1.»من استؤ؛ كار شعار ممنؤالعمل شعارالم«: فرمايد مي كند و در جاي ديگري مي

اهل تالش بودن از خصلت خوب انسان است كه يك منتظر با : دور از تنبلي و كسالتبه
در وصف  طور كه امام جوادهمان. تواند نگاه خاص امام را به خود جلب كندآن، ميتوجه به

ها اهل تالش و جديت در اطاعت ؛آنكدادون مجدون في طاعته«: اندفرموده ياران امام زمان
  2.»از امام زمان خود هستند

 مطالعه و تأليف. ج

مطالعـه  . منتظـر اسـت  و عامل تعالي روح و فكر انسـان  ها  عرصه مطالعه، مادر خالقيت
هـاي مختلـف دينـي و بـه ويـژه معـارف       ها در زمينـه هاي مفيد، مجالت و روزنامهكتاب

توانـد بـا    اين مطالعه كـه مـي  . هاي پر كردن اوقات فراغت استمهدوي، از بهترين روش
استفاده از آثار علمي و ادبي باشد نه تنها گزينه مناسبي در زمينه اوقات فراغت است، بلكه 

  .تواند زمينه و سرمايه مناسبي براي خلق آثار علمي و ادبي درحوزه مهدويت باشد مي

  فعاليتهاي هنري.  د

هايي است كه در اوقات فراغت متولد شده ترين عرصهترين و قديميعرصه هنر از مهم
مسـلمانان  . و رشد يافته است و از ديرباز مورد توجه همه به خصوص مسلمانان بوده است

انـد و در سـطح   هايي هـم داشـته  ري به هنر نشان دادند و در اين زمينه موفقيتعالقه واف
تواننـد در  اي كه مسلمانان به هنر نشان دادند مـي با توجه به عالقه .اند جهاني مطرح شده

از ديـدگاه  . سازي مردم براي ظهورمـوثر واقـع شـوند   نهادينه كردن فرهنگ انتظار و آماده

                                                 
 .234، ص3همان، ج .1

  .309ص، 52، جبحاراالنوار .2
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آن است كه انسان را به سمت ارزشهاي واالي انسـاني سـوق    منابع ديني هم، هنر متعهد
  توان بخشي از اوقات فراغت را به سرودن شعر و مدح، خوشنويسي، بر اين اساس مي. دهد

نقاشي و طراحي به صورت دستي و يا با استفاده از نرم افزارهاي جديد كامپيوتري، ساخت 
انتظار را با اسـتفاده از ابـزار قدرتمنـد    فيلم، انيميشن و اموري نظير آن پرداخت و فرهنگ 

. ها رابه سمت امام زمـان متوجـه سـاخت   هنر در شهر و كشورو جهان منتشر نمود و ذهن
هر كه در مـورد مـا يـك    «: كه فرمودند بديهي است با اين توضيح اين سخن امام صادق

به موضوع  توان را نمي 1.»بيت شعر بگويد خداوند متعال در بهشت يك خانه برايش بسازد
 .شعر منحصر كرد

  فعاليتهاي ورزشي. هـ

منتظـر در  . الزمان چشم اندازي وسـيع و جهـاني دارنـد   منتظران  ظهور حضرت صاحب
تواند آرمان خود را جهاني كند و پيوسته درصدد اين اسـت  انديشه اين است كه چگونه مي

است كه جامه  طبيعي. رغبت جهاني و مقبوليت عمومي ايجاد كند كه براي ظهور حضرت
عمل پوشاندن به يك چنين آرماني، مستلزم اين است كه منتظـر از قـواي بـدني قـوي و     

بنابراين منتظران در اوقات فراغت خود به . ورزيدگي جسمي نيرومند خاصي برخوردار باشد
-وسوي ظهور حضرت صـاحب دهي ورزش به سمتپردازند تا با جهتامور ورزشي نيز مي

را جهاني كنند و بدين ترتيب موجبات رضايت امـام عصـررا بـه دسـت     آرمان خود  الزمان
  : فرمايند مي هم در راستاي اهميت دادن ورزش به جوانان امام خميني. آورند

اين قدرت . طور كه به علما احتياج دارد، به قدرت شما  هم احتياج داردمملكت ما همين
با ايمان باشد، پشتوانه يك ملت اسـت،  حركتي با ايمان باشد، وقتي زورخانه با قرآن باشد، 
  2.ستند، ورزشكاران با ايمان هستندآنچه كه پشتوانه يك ملت است آن افراد با ايمان ه

البته در اينكه چه نوع ورزشهايي با توجه به هدف زمينه سازي ظهور مناسب هسـتند در  
  .جاي خود نيازبه تحقيق بيشتري دارد

                                                 
  .569، ص5همان، ج  .1
 .48 ،ص7ج ،نور صحيفه .2
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 در مصرف و تغذيه. گفتار چهارم

هاي سبك زندگي منتظرانه را بايد در كيفيت و كميت تغذيه جستجو  ي ديگر از جلوهيك
روبـرو   1»طَعامه  إِلى الْإِنْسانُ فَلْينْظُرِ«كرد، زيرا از يك سو منتظران حضرت با خطاب قرآني 

خواند و از سويي ديگر بخشي  هستند كه مؤمنان را به دقت در مصرف مواد غذايي فرا مي
ايشان براي جهاد و ياري حضرت معطوف به سالمتي و تقويت قواي جسـماني   از آمادگي

 و الْقَـائمِ  إِلَـى  أَنْظُـرُ  كَأَنِّي«: است، چرا كه درباره خصوصيات ياران امام زمان آمده است كه
ابِهحي أَصف فطَى.. .الْكُوفَةِ نَجعلُ يالرَّج منْهةَ مينَ قُوعبال أَرجمنتظران وظيفه دارند در پس 2.»ر

تقويت قواي جسماني به تغذيه نيز توجه داشته و برنامه غذايي خود را مطابق با دسـتورات  
اسالمي بچينند، تا با سالمت جسمي كه بالتبع در سالمت روان نيز تـاثير دارد، در جهـت   

ستورات در همين راستا د. بسترسازي ظهور تالش و نيروي خود را در اين راه  هزينه كنند
شود كه جاي طرح تفصـيلي آنهـا در ايـن مجـال      غذايي فراواني در متون ديني يافت مي

نيست، اما به صورت مختصر به برخي از نكاتي كه مؤمنان و منتظران ظهور بايد بـه آنهـا   
  : شود توجه كنند و در آيات و روايات ما آمده است اشاره مي

  حالل خوري. 1

ويژه منتظران حضرت مهدي بايد به آن عنايت كننـد   مهمترين مطلبي كه همگان و به
در همين راستا خاستگاه كسب طعام و غذا . توجه به حالل بودن غذاي مورد مصرف است

. حتماً بايد از راههاي مشروع و از همان طريقي باشد كه پروردگار هسـتي خواسـته اسـت   
هاي صدق در عبوديـت   هبارها خداوند متعال در قرآن كريم خوردن غذاي حالل را از نشان

 إِنْ اللَّـه  نعمـت  اشْـكُرُوا  و طَيباً حالالً اللَّه رزقَكُم مما فَكُلُواG: خود معرفي كرده و فرموده است
كُنْتُم اهون إِيدبتَعF3 به عنوان  -و در جايي ديگر انگار كه تغذيه حالل را مقدمه تقواي الهي

مهمترين سفارش و راهبرد زندگي دينـي و مهـدوي در همـه دورانهـا و بـه خصـوص در       
 الَّـذي  اللَّـه  اتَّقُـوا  و طَيباً حالالً اللَّه رزقَكُم مما كُلُوا وG: فرمايد معرفي نموده و مي -آخرالزمان

                                                 
 .24/ عبس .1
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انبوهي از سخنان اهل بيت نيز بر اين امر تأكيد دارند و همين امر دقـت   F.1مؤْمنُون بِه تُمأَنْ
تواند از هـر طريقـي    كند و وي نمي مي و توجه منتظران را بر مقوله كسب و كار دو چندان

  .به كسب اموال و مصرف آن بپردازد
به دست آمده نيز مورد توجه  عالوه بر آن بايددر احكام اسالمي كيفيت استفاده از غذاي

به عنوان نمونه اگر كسي گوسفندي را از راه حالل به دست آورده اسـت بـراي   . قرار گيرد
موارد . استفاده حالل نيز بايد آن را به همان صورتي كه در شرع گفته شده است ذبح نمايد
ابهـا و  ديگري همچون آغاز مصرف با بسـم اهللا و نظـاير آن وجـود دارد كـه بايـد بـه كت      

 .هاي مربوط مراجعه كرد رساله

  طيب خوري. 2

در آيات پيشيني كه مربوط به بحث غذاي حالل بود به خصوصيت ديگري به نام طيب 
خوريم كه آن نيز به جهت در كنار حالل قرار گرفتن، فوق العـاده حـائز    بودن طعام بر مي

يكي از مطالبي كه در فهم اين آيات مؤثر است درك دقيق واژه طيب است . اهميت است
گـاهي آن را  هاي موجود  جمه دقيق آن معموالً در ترجمهكه متأسفانه به خاطر دشواري تر

كنند در حالي كه اين ترجمه دقيـق و   آن را به پاك بودن معنا ميبه حالل بودن و زماني 
كه به صورت عالمانه و دقيقي بـه   التحقيق في كلمات القرآن الكريمدر كتاب  .گويا نيست

 لـيس  مطلوبا يكون ما هو«: گويد يب ميبررسي واژگان قرآني پرداخته است در تبيين واژه ط
شـود كـه آلـودگي     طيب به امر خواستني و مطلـوبي گفتـه مـي   2؛باطنـاً  ال و ظاهرا قذارة فيه

كه معمـوالً بـه   » پاك«به » طيب«بر پايه چنين تعريفي ترجمه . »ظاهري و باطني ندارد
اسـت، زيـرا    شود ترجمه ناقصي آنچه كه آلودگي ظاهري و مورد مشاهده ندارد اطالق مي

. چه بسا موادي كه اگرچه از نظر ظاهري آلوده نيستند، امـا از نظـر بـاطني آلـوده هسـتند     
هاي كنوني كه در عين گوارايي ظـاهري، ضـررهاي فراوانـي     درست مثل سيگار يا نوشابه

بديهي است كه منتظران ظهـور حكومـت مهـدوي و اسـتقرار     . براي آنها اثبات شده است
  .كنند در جهان از اين گونه مواد دوري ميحاكميت قرآن و دين 

                                                 
 .88/ مائده .1
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  لباس و پوشش. گفتار پنجم

لباس و پوشش امروزه از موضوعات مهمي است كه مورد توجه جهانيان قـرار گرفتـه و   
بـدون  . اي نيز برخـوردار اسـت   اتفاقاً به عنوان بخشي از سبك زندگي از كاركردهاي ويژه

هاي خود افـزوده و لباسـي را    زمينه برآگاهيترديد منتظران مهدي موعود نيز بايد در اين 
بـر همـين اسـاس برخـي از مهمتـرين      . انتخاب كنند كه مناسب با فرهنگ انتظـار باشـد  

  : توان برشمرد معيارهاي انتخاب پوشش منتظران را به اين شرح مي

 تقواي الهي در پوشش. 1

 نمايـان اسـت   از مهمترين ويژگيهاي منتظران ظهور كه در اعمال و رفتـار آنهـا كـامالً   
تقواپيشگي و خدامحوري ايشان است، زيرا ايشان همواره اين سفارش راهبردي معصومين 

 أن سـره  مـن  «: انـد كـه   را مد نظر داشته و اين كالم امام صادق را نصب العين خود نموده
چنـين تقـوايي حتـي در زمينـه لبـاس و       1.» بـالورع  وليعمل فلينتظر القائم أصحاب من يكون

اند وقتـي بـه    دهد، زيرا آنهايي كه در مكتب قرآن تربيت شده پوشش نيز خود را نشان مي
 و ريشـاً  و سـوآتكُم  يـواري  لباسـاً  علَيكُم أَنْزَلْنا قَد آدم  بني يا«: رسند كه اين آموزه قرآني مي

باسالتَّقْوى ل  كرٌ ذلخَي ذلنْ كم آيات اللَّه ملَّهذَّكَّرُون لَعاگرچه بايد به لباس ظاهر اهميت  2» ي
داد و لكن بهترين لباسي كه هم حافظ ما از خطرات و هم عامل عيب پوشي و هم سـبب  

شود تا مؤمنان منتظـر   همين امر سبب مي. باشد مي زيبايي معنوي است همانا تقواي الهي
  .اس تقوا و مزين شدن به آن مبادرت ورزندبيش از هر چيز به كسب لب

  عدم شهرت لباس . 2

هاي اسالم درباره لباس مؤمنان، در نظـر گـرفتن شـرايط زمانـه از لحـاظ       يكي از آموزه
 عثمـان  بـن  شخصـي بـه نـام حمـاد    . اقتصاد عموم مردم براي انتخاب نوع پوشش اسـت 

  : گويد مي
 بـن  على كه فرمودى شما: كرد عرض ه ويب مردى كه بودم 7صادق امام محضر در
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سخناني  و پوشيد مي درهمى چهار پيراهن و كرد مي بر در خشن و زبر لباس 7طالب ابى
 علـي  إن«: فرمود امام صادق به او .بينيم مى نو لباس شما تن بر كه حالي در ،آنها ماننده

 بـه  شـهر  اليوم ذلك مثل لبس لو و عليه ينكر ال زمان في ذلك يلبس كان طالب أبي بن
 سـار  و علـي  ثياب لبس قام إذا البيت أهل قائمنا أن غير أهله لباس زمان كل لباس فخير
 مورد تنفر و انكار كه پوشيد مي زمانى در را لباسها آن 7طالب ابى ابن على 1 ؛علي بسيرة
 پـس  شـد،  مـي  نما انگشت مشهور و بدىه ب پوشيد مي زمان اين را لباس آن اگر اما نبود،

 زمـانى  : بيـت  اهل ما قائم ولى ست،ا زمان همان مردم لباس زمان، هر لباس بهترين
تـرين مـردم قـرار     به دليل آنكه زمامدار است و بايد خود را در رديف ضـعيف (كند، قيام كه

  .»كند مي رفتار7على روشه ب و پوشيده را 7على جامه همان )دهد
اين خود نكته بسيار مهمي است كه شخص منتظر نبايد به تصور جلـب رضـايت امـام     

اي بيارايد كه مردم تصور فقر و بيچارگي در مورد او كنند، بلكه بايـد   زمان، خود را به گونه
عالوه بر آن وي بايد حـد وسـط را   .  همسان با عموم پوشش جامعه لباس خود را برگزيند

اي دارد بپرهيـزد چـرا كـه     لباسي كه زيبايي يا زشتي خيره كنندهرعايت كند و از پوشيدن 
 2.»لباسي را كه در زيبايي يا زشتي شهرت دارد نپوشيد«: رسول خدا فرمود

  در نظر گرفتن جنسيت . 3

انـد در نظـر    معيار ديگري كه متون ديني درباره لباس نسبت به آن حساسيت نشان داده
زن و مرد به يكديگر است؛ كما اينكـه حضـرت   گرفتن مختصات جنسيتي و عدم شباهت 

امام صادق اين امر را يكي از بالها و آفات جامعه آخرالزمان معرفي كـرده و در پاسـخ بـه    
 و بِالنِّسـاء  الرِّجـالُ  تَشَـبه  إِذَا«: كسي كه از او زمان قيام قائم آل محمد را پرسيده بود فرمود

اءال النِّسمردان خود را شبيه به زنان و زنـان خـود را بـه مـردان شـبيه      هنگامي كه 3ِ؛بِالرِّج
دوستداران حضرت وليعصر نيز بايد به اين معيار مهم كه آثار اجتماعي فراوانـي  . »كنند مي

  .دارد در انختاب لباس و آراستگي خويش توجه زيادي داشته باشند
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  در نظر گرفتن توانايي مالي و عدم اسراف. 4

كه منتظران مؤمن بايد در موضوع لباس در نظر بگيرنـد توانـايي   يكي ديگر از موازيني 
شود تا بـه آسـاني دربـاره ديگـران قضـاوت       مالي و تهيه مالي است و همين امر باعث مي

 اسـحاق . در سخنان معصومين در اين مورد نكات قابل توجهي وجـود دارد . نادرست نكنند
بـوده و خـود را بـه     تجمـل  و اهل مردي كه صاحب اموال باره در امام صادق از عمار بن

و امام  است؟ گر اسراف مرد اين آيا نموده پرسيد كه وسليه لباسهاي متعدد و زيبا آراسته مي
 كـه  كـس  ؛ هـر سـعته  مـنْ  سـعةٍ  ذُو لينْفـقْ  «: جواب فرمود كه نه؛ زيرا خداوند متعال فرمود

ست كه در مـورد ديگـري كـه    جالب اينجا 1.»كند خرج توانايى بقدر دارد وسعت زندگيش
كامالً برعكس و شخصي در مضيقه مالي بوده باز هم امام صادق با همـين معيـار جـواب    

گاهى انسان در قسمتى : عرض كردم 7گويد به امام صادق معاوية بن وهب مي. فرمودند
رود  از عمرش ثروتمند است و لباس و سر و وضع او اعيانى است؛ بعدا ثروتش از دست مى

برد، براى خريد لبـاس كـه خـود را     گردد و از شماتت دشمن رنج مى و وضعش عوض مى
افكند آيا جايز است ؟ ايشـان ايـن آيـه را تـالوت فرمـود       بيارايد خويشتن را به سختي مى

Gنْفةٍ ذُو قِْيعنْ سم هتعس نْ وم رقُد هلَيع قُهقْ رِزنْفا فَلْيمم آتاه لَى اللَّهرِ عه قَدالحF 2؛

هر كس كه  
زندگانيش وسعت دارد به مقدار وسعتش و هر كس روزيش تنگ است بقدرى كه خداونـد  

  . »به وى داده خرج كند،پس بر طبق حال و وضعيتش اقدام كند
درباره بحث اسراف و عدم اسراف در لباس نكات دقيقي در احاديث امامان معصوم نظير 
لزوم متفاوت بودن لباس درون و بيرون از خانه وجود دارد كـه همـه شـيعيان و منتظـران     
براي يك زندگي خوب و امام زمان پسند بايد در كتابهاي مربوطه آنها را مطالعه و بـه آن  

  .پايبند باشند

  حيا و عفافلحاظ . 5

معيار مهم ديگري كه بر بسياري از شئونات و رفتـار انسـان مسـلمان منتظـر از جملـه      
دهد موضوع حيا و عفاف است كه اتفاقاً زن  انتخاب پوشش و لباس، تأثير خود را نشان مي
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 7اي كـه امـام صـادق    شناسد و از معيارهاي ايمان شمرده شده است به گونه و مرد نمي
اساساً شخص صاحب حيا و عفت در انتخاب لباس خـود  1.»لَه حياء لَا  لمنْ إِيمانَ لَا« : فرمود

دهد كه پرده حيا را بدرد و جامعه  اي قرار نمي بسيار حساس بوده و پوشش خود را به گونه
سوق دهد، بلكه وي در مسير  -كه مانع ظهور دولت مهدوي است -عفتي  را به بحران بي

: واره اين سخن اميرالمؤمنين را نصب العين خود قرار داده اسـت كـه  ياري امام خويش هم
 لَكـنْ  و ذَلـك  علَـى  تَقْـدرونَ  لَـا  إِنَّكُم و...علْمه بِنُورِ ء يستَضي و بِه يقْتَدي إِماماً مأْمومٍ لكُلِّ إِنَّ«

و اين گونه با عفت خويش در مسير اصالح خـود و   2؛»سداد و عفَّةٍ و اجتهاد و بِورعٍ أَعينُوني
البته بايد توجه كرد كه بانوان به خاطر ويژگيهاي خاص بدني . كند جامعه به وي كمك مي

بيشتر مورد خطاب اين صفت اخالقي هستند تا جايي كه امام زمان در دعاي معروف اللهم 
  3.»علَى النِّساء بِالْحياء و الْعفَّة... َ لْو تَفَضَّ«: خواهد كه ارزقنا توفيق الطاعة از خداوند مي

 در نظر گرفتن سن و سال. 6

يكي ديگر از معيارهاي قابل توجه در سبك زندگي منتظرانه و در موضوع پوشش توجه 
همان گونه كه لباس كودكان با لبـاس بزرگسـاالن متفـاوت    . به شرايط سني افراد هست

منتظر با شخص ميانسال و احياناً كهنسال فرق گذاشت است بايد در پوشش و لباس جوان 
در . و روحيات جواني او را مادامي كه به حريمهاي الهي ورود پيدا نكند مـد نظـر قـرار داد   

 و گذشـت  آمده است كه ايشان روزي از بازار مي 7تاريخ زندگاني امام اميرالمؤمنين علي
: گفـت  دارى؟ درهم پنج ارزش به اهنپير دو جوان اى: فرمود و ايستاد جوانى دكان در بر

غالم خـود   به بعد درهم، سه به ديگرى و درهم دو به يكى خريد پيراهن دو حضرت آرى،
 ايـن  شما براى آقا: گفت قنبر بردار، خود براى را درهمى سه پيراهن! اي قنبر: فرمود قنبر

 شَـاب  أَنْت«: فرمود حضرت بزنيد، حرف مردم براى و برويد، منبر به بايد كه است تر زيبنده
و رَّةُ لَكاب شدارى جوانى نشاط و جوانى تو 4؛الشَّب «.                       

                                                 
  .106 ص ،2 ج ،افيالك .1
 .45 نامه ،417 ص ، صبحي صالح،البالغة نهج .2

 .281 ص ،كفعمي المصباح. 3

  .101 ص ،األخالق مكارم .4
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 شبيه نشدن به دشمنان جبهه حق. 7

بارها در اين نوشتار و در بحث جهادي بودن مقوله انتظار گفته شد كه فضـاي عمـومي   
سـعي در مغلـوب كـردن    حضور منتظران، فضاي درگيري حق و باطل اسـت و هـر يـك    

طبعاً يكي از رويكردهاي اصلي جبهه باطل، رويكـردي فرهنگـي اسـت كـه     . ديگري دارد
ستيز با ابزارهاي فرهنگي كه از جمله آنها پوشش و لباس است سـعي در   سردرمداران حق

بـه همـين   . نفوذ و تضعيف جبهه حق با استفاده از پوششهايي با معيارهاي خـويش دارنـد  
ه كساني كه در جبهه حق قرار دارند بسيار مراقب باشند و درانتخـاب لبـاس   خاطر بايد هم

به علت اهميت باالي همين مطلـب  . خود ارزشهاي جريان حق و ديانت را در نظر بگيرند
  : فرمود 7است كه امام صادق

 لَـا  و أَعـدائي  لبـاس  يلْبسـوا  لَـا  للْمؤْمنينَ قُلْ أَنْبِيائه منْ نَبِي إِلَي جلَّ و عزَّ اللَّه أَوحي
 1؛أَعـدائي  هم كَما أَعدائي فَيكُونُوا أَعدائي مسالك يسلُكُوا لَا و أَعدائي مطَاعم يطْعموا

خداوند عزوجل به يكي از انبياي خود وحي فرمود كـه بـه مؤمنـان بگـو كـه لبـاس       
انم را نخورند و به روش دشمنانم رفتار ننماينـد زيـرا   دشمانم را نپوشند و غذاي دشمن

  .در اين صورت آنها نيز همانند دشمنانم دشمن من خواهد بود

  : نقل شده است كه ايشان فرمودند 6در سخن شريف ديگري از رسول خدا 
كسي كه خود را به غيـر مـا    2؛النصاري و باليهود تشتبهوا ال. بغيرنا تشبه من منّا ليس

  .خود را به يهود و نصارا شبيه مكنيد. كند از ما نيستشبيه 

اين همه حساسيت و تأكيد بر توجه به لباس كه از ناحيه معصومين به ما رسيده اسـت   
حكايت از تأثيرگذاري فوق العاده نوع پوشش و لباس بر باورها و سرنوشـت مـا دارد و جـا    

خود و فرزندان خود توجه كنند و  دارد كه همگان با دقت بيشتري نسبت به اين امر درباره
تـر   همين امر مسئوليت مسئوالن فرهنگي كشور امـام زمـاني ايـران اسـالمي را سـنگين     

    .كند مي

                                                 
 .252  ص، 1 ج ،الفقيه اليحضره من .1

 .56 ص ،5ج، )ترمزي صحيح( الصحيح الجامع .2
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  . فصل سوم

  منتظرانه در حوزه اجتماعي زندگي سبك

هاي رفتاري سبك زندگي منتظرانه كه اتفاقاً بسـيار مهـم    ها و حيطه يكي ديگر از مؤلفه
اهميت توجه به اين حـوزه از ايـن جهـت    . حوزه اجتماع در نظر گرفتتوان در  است را مي

اي از موانـع ظهـور حضـرت     است كه همان گونه كه در قبل نيز اشاره شد بخـش عمـده  
سازي براي ظهور امام زمـان،   زيرا در بحث از زمينه ،شود مي مهدي به همين حوزه مربوط

اد توانمند در حوزه اجتمـاع بـه   ميل و رغبت عمومي به حكومت عدل مهدوي و داشتن افر
آيد  در بعد مي هسازي مطرح شده است و با توضيحاتي ك عنوان دو عامل اصلي ايجاد زمينه

روشن خواهد شد كه اصالح در روش زندگي و متخلق شدن به سـبك زنـدگي منتظرانـه    
ا هـ  اين مؤلفه. سهم زيادي در به وجود آمدن اين دو زمينه مهم براي ظهور خواهند داشت

      : در قالب گفتارهاي ذيل قابل بيان است

  در خانواده .گفتار اول

هاي پر اهميتي است كـه در صـورت    خانواده، به عنوان سلول يك جامعه يكي از مؤلفه
تواند هم در مسير گذر از زمانه محنت و پر خطر  آراسته شدن به سبك زندگي مهدوي مي

اي را ايفـا   مردمي ظهور،  نقـش فـوق العـاده   هاي  آخرالزمان و هم در فراهم آوردن زمينه
 از چند هر خانواده«اي اساساً بدين خاطر است كه  در نظر گرفتن چنين جايگاه ويژه. نمايد
 سـازي  سـالم  منظـور  بـه  اسالم اما شود مي دانسته كوچك بسيار  جامعه يك جمعيت، نظر

 جايي ترين مهم خانواده. دارد خانواده نهاد سالمت به اي ويژه اهتمام انساني تر بزرگ جوامع
 نسلي از اجتماعي هنجارهاي و اخالقي هاي ارزش ديني، اعتقادات و باورها آن در كه است
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 آشـنا  بيرونـي  دنيـاي  بـا  بعـدي  نسـل  كه است خانواده طريق از. شود مي منتقل نسلي به
 زندگي، رسم و راه و آموزند مي را ديگران با اجتماعي روابط و معاشرت چگونگي شوند، مي

اين سخن بلند رسول اعظم اسـت كـه   1.»گيرند مي فرا را اجتماعي رسوم و آداب و اخالق
  : فرمود

هـر  2؛ مولُود يولَد إِلَّا علَى الْفطْرَةِ فَأَبواه اللَّذَانِ يهودانـه و ينَصـرَانه و يمجسـانه     ما منْ
آيد و ايـن پـدر و مـادر او هسـتند كـه كـه وي را        مياي، با فطرتي الهي به دنيا   بچه

  .كنند يهودي، مسيحي يا مجوسي مي

يكي از نويسندگان از زاويه ديگـري بـه   ان شد عالوه بر آنچه در اهميت نهاد خانواده بي
ان يك راهبرد اصـلي در عصـر   وموضوع نگريسته و معتقد است كه خانواده محوري به عن

و الزمـوا  «ز ذكر رواياتي مهـدوي از امـام صـادق نظيـر     وي بعد ا .شود غيبت محسوب مي
) مـالزم (گلـيم 4؛كونـوا احـالس بيـوتكم   «و همچنـين » هاي خود باشـيد  مالزم خانه3؛بيوتكم

  : توان نمود از اينگونه روايات دو گونه برداشت مي: گويد مي» هاي خود باشيد خانه
خبري نسبت بـه   فاوتي و بيت انزوا، بي توصيه به خانه نشيني به معناي جامعه گريزي،. 1

 .حوادث دوران غيبت

و هوشياري نسبت به حوادث دوران ها  توصيه به خانه محوري و سنگر قراردادن خانه. 2
 .غيبت همراه با جامعه گرايي حكيمانه

پر واضح است با توجه به سيره اهل بيت و با نگاهي به ساير وظايف ايمـاني و انسـاني   
صله رحـم،   ،ها به معروف و نهي از منكر، تعاون در بر و نيكييك مؤمن راستين مانند امر 

انجام اعمال حج و دستورات ديني مبني بر حضور دراجتماعـات مـؤمنين و كـالم رسـول     
، معناي دوم و برداشت دوم مورد نظـر ائمـه   »ال رهبانية في االسالم«: نددكه فرمو 6خدا

بر مالزم خانه و خانواده بـودن   :ت بنابراين تأكيد و اصرار اهل بي... باشد؛ مي 7اطهار
حاكي از توجه داشتن به اهميت اين نهـاد بنيـادين اجتمـاعي و فعـال نگـه داشـتن آن و       

                                                 
 .234، ص )اخالق و سبك زندگي اسالمي(هميشه بهار  .1

 .49، ص2، جمن اليحضره الفقيه. 2

  .197، ص نعمانيالغيبة  .3
  .همان. 4
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صرف نظر 1.»هاي صالح و سالم براي تأسيس و تشكيل جامعه مهدوي است تشكيل هسته
 حديثي كه ايشان در اثبات مطلب خود ارائه داده است اصل ايناز صحت و سقم مستندات 

هـاي حتمـي در    سخن قابل توجه بوده و توجه به خانواده در عصر غيبت يكـي از بايسـته  
حوزه سبك زندگي مهدوي است كه با توجه به انواع روابط موجود در خانواده مثل رابطـه  
بين زن و شوهر، رابطه بين والدين و فرزندان و رابطه فرزندان بـا همـديگر قابـل تبيـين     

هـاي مهـدوي    اما آنچه در اين بين مهم و محور سبك زندگي منتظرانه در خـانواده  ،است
است داشتن آرمان مشتركي به نام ظهور امام زمان و عشـق سرشـار نسـبت بـه حضـرت      

هـاي   با ايـن نكتـه جلـوه   . هاي ظهور ايشان است زمينه نمهدي و تالش براي آماده نمود
  : قرار ذيل است مختلف سبك زندگي منتظرانه در خانواده به

 محوريت باورهاي توحيدي و مهدوي . 1

يكي از مباني سبك زندگي مهدوي در حوزه خـانواده آن اسـت كـه از ابتـداي تشـكيل      
خانواده بايد ارزشهاي ديني و در رأس آن توحيد و خدامحوري مد نظر دختر و پسر جـوان  

همين ارزشها را محور  فرمايد چرا كه وقتي حضرت مهدي قيام مي ؛عاشق امام زمان باشد
  : دهد و به فرموده امام صادق برنامه جهاني خود قرار مي

 رسـولُ  محمـداً  أَنَّ و اللَّه إِلَّا إِلَه لَا أَنْ شَهادةُ فيها نُودي إِلَّا أَرض يبقَى لَا الْقَائم قَام إِذَا
نيست مگر آنكه در آن نداي ال  هنگامي كه حضرت قائم قيام نمايد هيچ جايي 2؛اللَّه

  .شود مي اله اال اهللا و محمد رسول اهللا سر داده

 ،بر همين اساس نبايد زيبايي و ثروت و امثال آن مالك انتخاب همسر در زندگي باشد 
  : زيرا  رسول اكرم فرمود

 لَـه  إِلَّا يتَزَوجها لَا لمالها تَزَوجها منْ و يحب ما فيها يرَ لَم لجمالها إِلَّا يتَزَوجها لَا امرَأَةً تَزَوج منْ 
كَلَهو اللَّه هإِلَي كُملَيفَع ينِ بِذَاتهر كس زني را تنها به خاطر زيبايي او به ازدواج خـويش  3؛الد

زدواج كند خدا او يابد و هر كس با زني به خاطر مالش ا درآورد آنچه را كه دوست دارد نمي

                                                 
  .38-37، ص خانواده مهدوي .1
 .183 ص ،1 ج ،عياشي تفسير.  2

 .50 ص ،20 ج ،الشيعة وسائل . 3
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  . دار دين) همسر(پس بر شما باد بر . كند را به خودش واگذار مي
شود و الزمه پذيرش توحيد پذيرش  محوري نيز در ادمه بحث خدامحوري مطرح مي امام

امامت و واليت معصومين كه به تصريح آيه غدير، كمال دين و تماميت نعمـت پروردگـار   
  .جمله امام عصر مشروط شده استبه امامت پيشوايان معصوم و از 

پس از تشكيل خانواده نيز قطعاً تنها با التزام به چنين پشتوانه عقيدتي و معنوي است كه 
زيرا اين خانواده از مصاديق آيه  ،تواند زمينه ساز ظهور حضرت مهدي باشد يك خانواده مي

خواهد بـود كـه    1»الĤْصـال  و بِالْغُدو فيها لَه يسبح اسمه فيها يذْكَرَ و تُرْفَع أَنْ اللَّه أَذنَ بيوت  في«
قطعاً افرادي كه در چنين مكان نوراني به ذكر و ياد خدا پرورش يابنـد از قابليـت بـااليي    
براي ياري موعود اسالم برخوردار خواهند بود و در انتخاب مظاهر سبك زنـدگي همـواره   

 .كنند ته خويش مقدم و از احكام الهي پيروي ميخواسرضايت خدا و ولي خدا را بر 

 محوريت عقل و انديشه . 2

روز بودن سبك زنـدگي دينـي اسـت، امـا اصـل       سبك زندگي مهدوي جلوه عيني و به
چگونه چنين نباشد در حالي كه . زندگي ديني بر پايه انديشه و تفكر بنا گذاشته شده است

ل آن يعني خدا و رسول و معاد را بايد با عقل از منظر دين، مهمترين باورهاي ديني و اصو
در بيـاني   6و نه تقليد كشف و قبول كرد؛ درست به همين دليل است كه رسول اكـرم 

تمام خير با عقل به 2؛لَه  لَا عقْلَ  لمنْ  إِنَّما يدرك الْخَيرُ كُلُّه بِالْعقْلِ و لَا دينَ«: اعجاز گونه فرمود
و چنين كسـي  . »ندارد) درستي(دين) در واقع(ي كه اهل انديشه نيست آيد و كس دست مي

 الْـبكْم  الصـم  اللَّه عنْد الدواب شَرَّ إِنGَّ: شود كه مورد خطاب هشدار گونه قرآن كريم واقع مي
 الَّذينَ اللَّه عنْد الدواب شَرَّ إِنGَّ: زيرا در يك مقايسه تطبيقي اين آيه با آيه F.3 يعقلُون ال الَّذينَ
آيد كه اساس كفر و عدم ايمان به پروردگار،  اين نكته به دست مي F،4يؤْمنُون ال فَهم كَفَرُوا

  .عدم به كار بستن فكر و انديشه است

                                                 
 .36/نور .1

 .54 ص العقول، تحف. 2

 .22 /انفال .3

 .55 /انفال .4



 منتظرانه يسبك زندگ 

 

148 

با همين منطق محكم است كه وقتي حضرت ولي عصر براي اقامه دين در جهان قيـام  
  : فرمود 7اي كه امام باقر برد به گونه يت را باال ميكند سطح عقالنيت بشر مي

 1؛ أَحلَامهم بِه كَملَت و عقُولَهم بِها فَجمع الْعباد رءوسِ علَى يده اللَّه وضَع قَائمنَا قَام إِذَا
 عقلهايشـان انسانها گذاشته و  سر بر را رحمتش دست خداوند نمايد قيام ما قائم وقتي

 .كند مي را كامل خردشان) و متانت و( جمع را

حال كه منزلت انديشه و عقل را در فرهنگ دين دانستيم پر واضح است كه اين عنصـر  
هاي ظهور را دارد جايگاهي بـس   در خانواده منتظر امام زمان كه قصد فراهم كردن زمينه

خواهـد داشـت و تربيـت و     -چه در تشكيل و چه در زندگي خـانوادگي پـس از آن  -مهم 
پرورش فرزندان مهدوي در اين خانواده تا حد زيـادي بـه رعايـت خـردورزي در والـدين      

در سفارشـي مهـم پيرامـون     6به همين خاطر است كه حضرت محمد ؛شود مربوط مي
  : انتخاب همسر به اين نكته تصريح فرمودند كه

  اكُمإِي و جتَزَو قَاءمفَإِنَّ الْح حاصتَهب لَاءب ا وهلْداع وبر حـذر باشـيد از ازدواج بـا     2؛ ضَي
  .فايده خواهند بود با او بال آفرين و فرزندانش تباه و بي تزن احمق زيرا مصاحب

اگر درباره انتظار و فضيلت زندگي بر محور آن بارها از جانب معصـومين احاديـث    ،آري
ان يكي از معيارهاي انتظار حقيقي را انديشه و مختلفي به ما رسيده است خود اين بزرگوار

  : فرمود 7تفكر مطرح نموده و امام سجاد
 لـأَنَّ  زمانٍ كُلِّ أَهلِ منْ أَفْضَلُ لظُهورِه الْمنْتَظرِينَ و بِإِمامته الْقَائلينَ غَيبته زمانِ أَهلَ إِنَّ

اللَّه كارتَب الَى وتَع مطَاهنَ أَعقُولِ مالْع امِ والْأَفْه رِفَةِ وعا الْمم تارص ةُ بِهبالْغَي  مهنْـدع 
 ظهـورش  منتظر و هستند او بامامت معتقد كه او غيبت زمان مردم 3؛الْمشَاهدة بِمنْزِلَةِ

 معرفتـى  و فهـم  و عقـل  تعالى و تبارك خداى زيرا برترند زمانى هر مردم از ميباشند
  .  است مشاهده چون آنها نزد غيبت كه است كرده عطا بĤنها

بنابراين توجه به عقل و دوري از اميال شخصي در سبك زندگي يك خانواده منتظـر از  
  .شود زندگي در روابط بين همسران و نيز فرزندان محسوب مياصول مهم اين شيوه 

                                                 
 .25 ص ،1 ج الكافي،. 1

 .13 ص راوندي، النوادر. 2

 .320 ص ،1 ج ،النعمة تمام و الدين كمال. 3
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 محوريت قسط و عدالت . 3

ث مهدوي نشـان دهنـده آن اسـت كـه بـارزترين شـعار       يدمروري هر چند كوتاه بر احا
 عـدلًا  الْأَرض يملَأُ الَّذي الْمهدي«: حضرت مهدي شعار عدالت در سطح جهان خواهد بود كه

طاً وسا قكَم ئَتلراً موج بنابراين انتظار دولت او انتظار عدالت است و طبعاً خانواده  1.»ظُلْماً و
مهدوي كه آرزوي آنها درك چنان ايامي هست با الگو گيري از چشم انداز ظهـور در بعـد   

 جـوف  عدلُـه  علَـيهِم  لَيـدخُلَنَّ  ...قَـام  إِذَا قَائمنَـا  إِنَّ«: خانواده كه امام صادق درباره آن فرمـود 
بدين صورت نه تنها زن . گذارد هاي عدالت را در زندگي خود به نمايش مي جلوه 2،»مبيوتهِ

بلكه در ميان فرزنـدان خـود نيـز همـواره      ،كنند و شوهر در بين خود عدالت را رعايت مي
زيرا اين هشدار پيامبر اسالم را جـدي   ،كنند تا اين اصل كليدي را نهادينه كنند تالش مي

 3.» أوالدكم  بين و اعدلوا اللَّه وااتّق« : اند كه گرفته

 محوريت عشق و محبت. 4

اي سرشار از محبت بـه معصـومين و بـه خصـوص حضـرت       خانواده امام زماني خانواده
مهدي است و اساساً نقطه محوري و كانون جذب و اتصال اين خانواده عشق به حضـرت  

عاطفي بين همسران خود را  روابطاين دلدادگي همانند عنصر عدالت، هم در . حجت است
اي دارد  دهد و هم عالوه بر اينكه بر احساسات والدين بر فرزندان اثر فوق العـاده  نشان مي
همين عشق بـه امـام كـه از اركـان اساسـي       ،سازي ظهور شود تا در مسير زمينه باعث مي

دوي بـه  واليت مداري است را در وجود فرزندان خود نهادينه سازند و در مسير تربيتي مه
  : كنند كه مي اين سفارش نبي مكرم اسالم توجه

 اوالد 4؛القـرآن  قراءه و بيته، أهل حب و نبيكم، حب: خصال ثالث علي أوالدكم ادبوا  
 قرائـت  و بيـتش،  اهـل  دوسـتي  پيامبرتان، دوستي: كنيد تربيت خصلت سه بر را خود

  .قرآن

                                                 
 .338 ص ،1 ج ،افيالك.  1

  .297 ص ،نعمانيالغيبة . 2
 .613ص  ،6 ج آرام، احمد ، ترجمهالحياة .3

  .) محدثي ؛ جواد»نوجوانان و كودكان در  بيت اهل محبت ايجاد راههاي«برتر  عشق از نقل به( ،456ص ،16ج ،كنزالعمال .4
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شـود كـه از ابـراز     چنين محبتي خود معيار روابطي در خانواده نيز هسـت و باعـث مـي    
شود جلوگيري  محبتهايي كه باعث لغزش در مسير عبوديت و بندگي خداوند متعال نيز مي

 و آبـاؤُكُم  كـانَ  إِنْ قُـلْ G: انـد كـه   ن آموختهاي در مكتب تربيتي قرآ ين خانوادهزيرا چن ،كند
ناؤُكُمأَب و إِخْوانُكُم و  كُـمواجأَز و  شـيرَتُكُمع ـوالٌ  ووهـا  أَماقْتَرَفْتُم ةٌ  وجـارنَ  تها  تَخْشَـوكَسـاد و 
 و بِـأَمرِه  اللَّـه  يأْتي حتَّى فَتَرَبصوا سبيله  في جِهاد و رسوله و اللَّه منَ إِلَيكُم أَحب تَرْضَونَها مساكنُ

ي ال اللَّهدهي مقين الْقَوالْفاسF.1  كننـد تـا    تنظيم مـي و عشق و محبت خود را با جنين معياري
 . خللي به تكاليفشان وارد نشود

 مسئوليت محوري و رعايت حقوق همسر و فرزند. 5

از جمله نمودهاي سبك زندگي يك خانواده مهدوي تعهد و احساس مسئوليتي است كه 
بت به ساير افراد خانواده دارد و اين حس تعهد در روابط خانوادگي خود هر يك از اعضا نس

اي كه همگان اين عنصر را در افـراد خـانواده مهـدوي مالحظـه      دهد به گونه را نشان مي
زيرا از يك  ،دليل چنين عنصري را بايد در فرهنگ قرآن و مهدويت جستجو كرد. كنند مي

وظـايف خـانوداگي مـا را    2»..أَهلـيكُم  و أَنْفُسـكُم  قُـوا  آمنُوا ذينَالَّ أَيها يا«: سو قرآن با فرمان
 و المللـي  بـين  مسـئوليت  احساس يعني مهدويت«: كند و از سويي ديگر نيز مي مشخص

 را بشـريت  رنـج  داشـتن،  بشـريت  اصـالح  دغدغـه  و فردا و امروز انسان به نسبت جهاني
 تـر،  سـاده  عبـارت  بـه  و انديشـيدن  »مـا « به و آمدن در »من« قالب از و نمودن احساس
 بين تنگاتنگ ارتباطي اساس اين بر انسانيت؛ شكوفايي براي جهاني طرحي يعني مهدويت
 كـه  چرا دارد، وجود خانواده رسالت و اصالت استحكام، انسجام، و مهدويت ايده و فرهنگ

 خـانواده،  تشكيل با آينده نسل به نسبت پذيري مسئوليت ازدواج اهداف مهمترين از يكي
 سـعادت،  بـا  همراه آينده نسل براي پذيرايي كانون ايجاد و بسترسازي آينده، نسل تربيت

 نكـاتي اسـت كـه اگـر كسـي      توجه به چنـين با  3.»است ديانت و امنيت عدالت، سالمت،
 خواهد خود و فرزندانش را مسئوليت پذير بار آورد و تربيت نمايد بايد به ترويج فرهنگ مي

                                                 
 .24  /توبه .1

 .6/ تحريم .2

 .91، ص خانواده مهدوي .3
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در خانواده همت گذارد تا حس منفعت طلبي و خودخواهي را كـه منشـأ    مهدويت امامت و
من «: درمان كند، زيرا وقتي سليمان بن خالد به امام صادق عرض كردبي مسئوليتي است 

دعـوت  ) واليـت ائمـه  (دهند؛ آيا آنها را به اين امـر   مي خانواده اي دارم كه حرفم را گوش
 أَهلـيكُم  و أَنْفُسـكُم  قُوا آمنُوا الَّذينَ أَيها يا: فرمايد مي عزوجل بله؛ خداوند: كنم؟ ايشان فرمود

خود و خانواده را از آتشي آتش گيره آن انسانها و ! اي مومنان ؛الْحجـارةُ  و النَّاس وقُودها ناراً
 1.»سنگها هستند، حفظ كنيد

 توجه به قابليتهاي زنانه و مردانه . 6

سبكهاي موجود زندگي گواه آن است كه در نظر گرفتن جنسـيتها در   مروري اجمالي بر
بـه عنـوان نمونـه در بحـث      .تدوين هر نوع از سبك زندگي فوق العاده مهم و موثر است

لباس و پوشش چه در كيفيت دوخت و يـا رنـگ و غيـره و در موضـوع عطـر و ادكلـن و       
كنند به صورت روشن اين معيار  مي مواردي از اين قبيل كه آن را به مردانه و زنانه تقسيم

آيين اسالم به عنوان پشتوانه اساسي فرهنگ انتظار نيز بـه ايـن   . توان مشاهده كرد مي را
در بحـث خـانواده كـه    . اما آن را تنها محدود به پوشش نمي داند ،مقوله توجه كرده است

ور رعايت عدالت يك خانواده مهدوي نيز بايد بدان توجه كند نيز تفاوتهاي جنسيتي به منظ
عـالوه بـر وظـايف     -اختصاصـي هـاي   هـر يـك كـارويژه   هاي  كامل زن و مرد و توانايي

 جاوز ما أَمرَها المرأَةَ تُملّك ال«زيرا بر اساس اصل  ،به هر كدام سپرده شده است -مشترك
 گُل او زيرا ،مده توانش نيست در كه به زن، كارى ؛بِقَهرَمانَةٍ لَيستَ و ريحانَةٌ المرأَةَ فَإِنَّ نَفسها
  .بايد به هر يك از زن و مرد تكاليفي كه در توانشان است واگذار كرد 2»كارفرما نه است

در الگوي سبك زندگي خانواده منتظر امام زمان نيز همين اصل بايد به شدت مراعـات  
 از مقولـه جهـاد   -همان گونـه كـه قـبالً ثابـت كـرديم      –شود؛ بنابراين وقتي ما انتظار را

اما بايد جهاد زن و مرد را با در نظر گرفتن تناسب روحيات و استعدادهاي آن دو  ،دانيم مي
كما اينكه اسالم نيز به همين روش عمـل كـرده اسـت؛ ايـن آيـين جـامع،        ؛تبيين نماييم

قرار داده و آن را به مثابه جهاد كارهاي سخت و كسب درآمد براي خانواده را بر عهده مرد 
                                                 

  .6/ تحريم .1
 .31 نامه، 405 ص ،)صالح صبحي(البالغه  نهج .2
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  : كما اينكه امام صادق فرمود ؛تلقي نموده است
 فَهـو  حرَامـاً  يطْلُـب  لَـا  و أَهلَه و نَفْسه بِه يقُوت ما بِقَدرِ فَيعملُ معسراً الرَّجلُ كَانَ إِذَا«

داهجي كَالْمبِيلِ فس 1.»اللَّه   
؛ جهـاد المـرأه حسـن التبعـل    «: مصداق جهاد زن را نيز بيان كرده و فرموداز آن طرف نيز 

خانواده مهدوي خانواده اي اسـت كـه بـا روحيـه     ! آري. »جهاد زن شوهرداري نيكو است
اما قالبها و مصاديقي كه مربوط به خـود اسـت را ابتـدا شناسـايي و      ،كند مي جهادي رفتار

  .نمايد مي سپس شجاعانه بر مباني آن عمل
توجه كرد كه در نظر گرفتن جنسيت فقط مربوط به روابط زن و شـوهر نمـي    دالبته باي

كمـا اينكـه    ؛شود و در رابطه با ارتباط والدين با فرزندان نيز بايد به اين اصل توجـه كـرد  
اسالم پس از دستور به رعايت عدالت به فرزندان دستور توجه بيشـتر بـه دختـران را داده    

  : رمودف 6است و رسول اكرم
در هديـه دادن بـه   2؛ساووا بين اوالدكم في العطيه فلو كنت مفضالً لفضـلت النسـاء    

خواسـتم برتـري    مي فرزندانتان مساوات را رعايت كنيد به راستي كه اگر من كسي را
  .بودند) و دخترها(دهم بي شك آنها، زنها 

  در جامعه .گفتار دوم

زندگي منتظرانه بايد مورد برسي قـرار   بعد اجتماعي ديگري كه پس از خانواده در سبك
گرفته و معيارهاي آن براي ارائـه الگـويي صـحيح بـه منتظـران عرضـه شـود، تعـامالت         

زيرا  ،توجه به روابط اجتماعي همواره در اسالم مد نظر بوده است. اجتماعي منتظران است
  : 7به گفته امام صادق

لَا إِنَّه دب نَ لَكُمداً إِنَّ النَّاسِ مي لَا أَحتَغْنسنِ يالنَّاسِ ع اتَهيح و لَا النَّاس دب هِمضعبنْ لم 
هر كسي در طول حيات خود  مردم ارتباط داشته باشيد؛ زيرا كه با ناچاريد شما 3؛بعضٍ

  . مردم به يكديگر وابسته هستند و به مردم نيازمند است

                                                 
 .88 ص ،5 ج الكافي، .1

 .519، ص نهج الفصاحه .2

  .635 ص ،2 ج الكافي،. 3
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الم به عنوان آيين فطرت در ارائه برنامه خود فطري بودن اين امر باعث شده است تا اس
يـا  «و » يا ايهـا النـاس  «به بشريت اين خصوصيت را در نظر داشته باشد و خطابهاي مكرر 

بهترين دليل بر اين مطلب است؛ همين امر سبب شـده اسـت تـا مفسـر     » ايها الذين آمنوا
  : بزرگ قرآن، عالمه طباطبايي تصريح كند كه

خود را در قالب اجتماع ريخته و روح اجتماع را در همه اين احكام تـا  اسالم همه احكام 
  1.آخرين حد  ممكن دميده است

زيـرا   ،در جريان غيبت و ظهور امام زمان نيز جايگاه و موقعيت جامعه قابل توجـه اسـت  
هم در بررسي علل غيبت امام عصر، فقدان رشد جامعه در پذيرش واليت امام معصـوم و  

خوف قتل وي از جمله داليل غيبت شمرده شده است و هم در مسير زمينـه  تنها ماندن و 
 أَنَّ لَـو  و«سازي براي ظهور حضرت وليعصر و بهره بشريت از بركات وي با خطاب قرآني 

عالوه بـر   .شويم مواجه مي 2»الْأَرضِ و السماء منَ برَكات علَيهِم لَفَتَحنا اتَّقَوا و آمنُوا  الْقُرى أَهلَ
آن توجه به موضوع امامت و حكومت مهدوي به سادگي از جنس اجتماع بودن مهدويت را 

كند و همين امر سخن از شيوه و سبك زندگي مطلوبي كه مورد رضايت حضرت  ثابت مي
البتـه  . كنـد  كند را دو چندان مي بقية اهللا بوده و بسترهاي اجتماعي ظهور وي را فراهم مي

جامعه در سبك زندگي منتظرانه را از دو منظر رابطـه بـا افـراد جامعـه و      بحث از رابطه با
رابطه با خود جامعه به مثابه يك فرد مجموعي متشكل از حكومت، حاكم و قوانين جـاري  

هاي سبك اجتماعي  توان مورد كنكاش قرار داد كه ما در اين گفتار به بايسته در جامعه مي
افراد جامعه پرداخته و بحث از رابطـه از نـوع دوم را در   منتظرانه در روابط با سبك زندگي 

 . گفتار بعد بيان خواهيم نمود

 دعوت و ايجاد رغبت به سوي امام زمان. 1

توان دعوت مردم به سمت  از بارزترين ويژگيهاي سبك زندگي منتظرانه در جامعه را مي
حضـرت مهـدي   امام زمان و توجه به او برشمرد تـا بـدين وسـيله شـوق عمـومي را بـه       

برانگيخت كه اين، خود بخشي از زمينه سازي براي ظهور وي به عنوان يكي از امتيـازات  
                                                 

 . 10ص  ، اسالمروابط اجتماعي در  .1

 .96/ اعراف .2
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تواند صورت  اين جلب توجه عمومي از راههاي مختلفي مي. اين نوع از سبك زندگي است
توان در زمانهاي منسوب به حضرت مهدي مانند روز جمعه، نيمه  گيرد؛ به عنوان نمونه مي

هاي ويژه براي عموم همانند برگزاري مجالس امام زماني  ربيع االول، برنامهشعبان و نهم 
ت يامام هادي در بيـان خصوصـ  . در قالبهاي مختلف و نشاط آفرين و جذاب را تدارك ديد

ممتاز عالمان ديني در عصر غيبت، همين معيار مذكور يعني دعوت به سوي امام عصـر را  
  : فرمايند ذكر نموده و مي

نْ لَا لَوقَى مبي دعةِ ببنَ غَيم كُممقَائ اءلَمينَ الْعاعالد هإِلَي الِّينَ والد ،هلَيا..َ.عم  ـيقب  ـدأَح 
ـ  دعوت كننده كه نبودند عالماني قائم امام بعد از غيبت اگر 1؛ اللَّه دينِ عنْ ارتَد إِلَّا ه ب

 دسـت  خدا دين از مردم همه كردند، راهنمايي ميمردم را به سوي او  و بوده او سوى
  . شدند مى مرتد و كشيده

بلكـه هـر كسـي بـه ميـزان       ،بديهي است كه اين امر مخصوص عالمان دينـي نيسـت  
تواند در ايجاد رغبت به سوي حضرت ولي عصر سهمي داشـته باشـد    هاي خود مي توانايي

البته پيشوايان . حتي به اندازه گذاشتن يك سخنراني يا سرود مهدوي در اتومبيل و تاكسي
دين بر صالح بودن اعمال و رفتار بيش از هـر چيـز ديگـر از امـر دعـوت و تبليـغ تأكيـد        

  : اند و بارها فرمودند كه شتهدا
 فَـإِنَّ  الْخَيـرَ  و الصـلَاةَ  و الاجتهـاد  و الْورع منْكُم ليرَوا أَلْسنَتكُم بِغَيرِ للنَّاسِ دعاةً كُونُوا
كة ذَلياعمردم را با غير زبانهايتان دعوت كنيد به طوري كه از شـما خداترسـي و   2؛د

  .مور خير را ببينند كه آنها دعوت كننده هستندتالش و نماز و ا

 ترغيب ديگران به اصالح جامعه. 2

ويژگي ديگري كه در سبك زندگي منتظرانه قابل مشاهده اسـت تشـويق ديگـران بـه     
هـاي   واكنش در قبال ناهنجاريهاي جامعه و اصالح آن بـه منظـور فـراهم كـردن زمينـه     

 ،گري دارند ران نه تنها خود روحيه اصالحمهدي ياو«بديهي است كه. اجتماعي ظهور است
كنند تا همگي زمينـه را بـراي ظهـور حضـرتش      ين امر دعوت ميابلكه ديگران را نيز به 
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اين خصوصيت در سبك زندگي يك منتظر خود را با چهره امر به معروف و  1.»دنفراهم كن
اگـر  . ده شده استدهد كه از جمله اوصاف ياران امام زمان نيز شمر مي نهي از منكر نشان

فردي بتواند با منش خود، امر به معروف و نهـي از منكـر را در جامعـه خـود، تبـديل بـه       
اي مورد خطاب تحسين آميز  فرهنگ و سبك زندگي نمايد آن وقت است كه چنين جامعه

 عـنِ  تَنْهـونَ  و بِـالْمعرُوف  تَـأْمرُونَ  للنَّـاسِ  أُخْرِجت أُمةٍ خَيرَ كُنْتُمG: قرآن قرار خواهد گرفت كه
و قطعاً گام بلندي را در راستاي تشكيل حكومت جهاني به رهبـري  F2بِاللَّه تُؤْمنُونَ و الْمنْكَرِ

  .حضرت مهدي خواهد برداشت
نكته تكميل كننده آنكه اگر بارها در اين نوشتار انتظار از جنس جهاد معرفي شده است، 

 ؛هاي جهاد معرفي شـده اسـت   منكر به تصريح معصومين از شعبهامر به معروف و نهي از 
  : در اين باره فرمود 7كما اينكه اميرالمؤمنين

ادلَى الْجِهعِ عببٍ أَرلَى شُعرِ عالْأَم رُوفعبِالْم يِ ونِ النَّهنْكَرِ عنْ...الْمرَ فَمأَم  رُوفعبِـالْم 
رَ شَدينَ ظَهنؤْمالْم نْ وى منِ نَهنْكَرِ عالْم غَمأَر ينَ أَنْفقدارد شـعبه  چهـار  جهاد3؛الْفَاس :
 كرده يارى را مؤمن كند، معروفه ب امر كه هر پس.. .و منكر از نهى به معروف و امر

 ماليده به خاك را فاسقان بينى كند، منكر از نهى كه هر و نموده، محكم را پشتش و
  .است

 خوش خلقي، خيرخواهي و دلسوزي . 3

معيار ديگري كه براي سبك زندگي منتظرانه وجود دارد داشتن رفتارهـايي برخاسـته از   
زيـرا كسـي كـه     ،روحيه نصيحت و خيرخواهي نسبت به ديگر دوستداران امام زمان است

سـنگريهايش   بيند به همه هـم  خود را در جبهه انتظار  و در صف درگيري با اهل باطل مي
از همين رو در بسياري از احاديث مهدوي، امامـان معصـوم بـر ايـن نكتـه       ؛مهربان است

  : فرمايد به عنوان مثال امام رضا در سخني مي. اند اشارات مختلفي داشته
 مـنْ  أَنَّ و جاهليـةً  ميتَةً مات آبائهِم أَسماء و بِأَسمائهِم يتَولَّاهم لَا و يعرِفُهم لَا مات منْ

هِميننَ ...دسةِ حبحالص نَ وسارِ حالْجِو ذْلَ وب رُوفعالْم و الْأَذَى كَف ـطَ  وسب  ـهجالْو و 
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 و نشناسد، پدرانشان و خود نام به را )امامان(آنها كه هر 1؛للْمؤْمنين الرَّحمةَ و النَّصيحةَ
) هـاى  برنامـه ( از و مـرده،  جاهليت روش به بميرد و نپذيرد را آنها) رهبرى و( واليت

 روئـى،  گشـاده  آزارى، بـى  احسـان،  همسـايگى،  خوش و مجالست، حسن ...: آنها دين
  . است مؤمنان حال به ترحم خيرخواهى،

 بـا « : گويـد  مـي  اصحاب امام بـاقر  از مده است كه يكيآهمچنين در كتابهاي حديثي  
ه  رسول ابن يا: كرديم عرض و رسيديم 7باقر امام متخد جماعتى  عـراق  عـازم  مـا  اللـَّ
  : فرمود 7امام .فرما سفارشى بما هستيم،

قَويل كُميدشَد  يفَكُمضَع و دعلْي  كُمـيلَـى  غَنع  يـرِكُمفَق ثُّـوا  لَـا  وـرَّنَا  تَبس ...ـوا  ولَمأَنَّ اع 
 و كند كمك ناتوانتان به شما تواناى بايد 2؛الْقَائمِ الصائمِ أَجرِ مثْلُ لَه الْأَمرِ لهذَا الْمنْتَظرَ

 كـه  كسى براى بدانيد و... نكنيد فاش را ما راز و نمايد احسان فقيرتان به ثروتمندتان
  .است دار زنده شب دار روزه اجر مانند دارد، را )قائم امام ظهور( امر اين انتظار

بدين گونه منتظر حضرت وليعصر پيش از آنكه به دنبال آسايش و منافع شخصي خـود   
كند كه در آن راحتي دوستداران امام زمان را بر راحتي  باشد از منشي در زندگي تبعيت مي

  .دارد خود مقدم مي

 دوستي با دوستان حضرت و دشمني با دشمنان وي. 4

مهدويون، محبت و رحمت با محبان امام  هاي بسيار مهم و جذاب سبك زندگي از جلوه
 و«چرا كه آنها تربيت شدگان مدرسه قرآني . زمان و بغض و شدت با دشمنان ايشان است

 لمـنْ  سلْم إِنِّي«و پرورش يافتگان مكتب عاشورايي3» بينَهم رحماء الْكُفَّارِ علَى أَشداء معه الَّذينَ
كُمالَمس و رْبح منْل كُمبارمِ إِلَى حوة ياميهستند و در ارتباطهـاي دوسـتانه و دشـمنانه     4»الْق

دهنـد و در جبهـه    هاي قبلي خود قرار مي خويش با ديگران، محبت به امام را معيار كشش
هايي از برخي دوستان خـود مشـاهده    حق با باطل حتي اگر كوتاهي يا كم لطفيدرگيري 

رهايشان كنند و سربازان جبهه باطل را هرچند به آنها لبخند زنند كنند اين طور نيست كه 

                                                 
  . 416ص  ،العقول تحف .1
  .222 ص ،2 ج الكافي، .2
 . 29/فتح .3

 .176ص  ،الزيارات كامل. 4



  منتظرانه يدر سبك زندگ يرفتار يها مؤلفه .بخش پنجم

 

157 

ايشان همانهايي هستند كه مدال پر افتخار طوبي را از امام كاظم دريافت . در آغوش گيرند
  : كنند كه فرمود مي

 مـنْ  الْبـرَاءةِ  و مواالتنَـا  علَـى   الثَّـابِتينَ  قَائمنَا غَيبةِ في بِحبنَا الْمتَمسكينَ لشيعتنَا طُوبى
 ثُـم  لَهـم  فَطُـوبى  شـيعةً  بِهِم فَرَضينَا أَئمةً بِنَا رضُوا قَد منْهم نَحنُ و منَّا أُولَئك أَعدائنَا
 در كـه  مـا  شـيعيان  احوال بر خوشا 1؛الْقيامةِ يوم درجتنَا في معنَا اللَّه و هم لَهم طُوبى
 مـا  دشمنان از بيزارى و ما دوستى بر و كرد تمسك ما رشته محبت به ما قائم غيبت
 بـه  را آنـان  نيز ما و امامت به را ما ايشان آنهائيم، از ما و ما از آنها هستند، قدم ثابت

 سـوگند  به خدا آنها؛ احوال بر خوشا و آنها به حال خوشا پس .ايم پذيرفته شيعه عنوان
 .هستند درجه هم قيامت با ما روز در آنان

 استقامت و صبر اجتماعي. 5

عصر غيبت امام عصر به تصريح آيات و روايات مهدوي زمانه آميختـه بـا مشـكالت و    
از همين رو پيشوايان معصـوم  . سختيهاست و دين داري در اين دوران بسيار مشكل است

در  7كردنـد؛ امـام حسـين   اين مطلب را پيش بيني و راهبرد صبر را به شيعيان سفارش 
  : همين زمينه فرمود

 مـنْ  التَّاسـع  آخـرُهم  و طَالـبٍ  أَبِـي  بنُ علي الْمؤْمنينَ أَميرُ أَولُهم مهدياً عشَرَ اثْنَا منَّا  
 الْحـقِّ  ديـنَ  بِـه  يظْهِرُ و موتها بعد الْأَرض بِه اللَّه يحيِي بِالْحقِّ الْقَائم الْإِمام هو و ولْدي
 الـدينِ  علَـى  فيها يثْبت و أَقْوام فيها يرْتَد غَيبةٌ لَه الْمشْرِكُونَ كَرِه لَو و كُلِّه الدينِ علَى

 غَيبتـه  فـي  الصـابِرَ  إِنَّ أَما صادقينَ كُنْتُم إِنْ الْوعد هذَا  متى لَهم يقَالُ و فَيؤْذَونَ آخَرُونَ
 خانـدان  مـا  از 2؛اللَّـه  رسـولِ  يدي بينَ بِالسيف الْمجاهد بِمنْزِلَةِ التَّكْذيبِ و الْأَذَى علَى

 و اسـت  طالـب  أبـى  بـن  علـي  المؤمنين امير آنها اولين كه بود خواهد مهدى دوازده
 تعـالى  خـداى  و اسـت  حـقّ  به قائم امام او و است من فرزندان از نهمين آنها آخرين
 اديـان  همـه  بر او دست به را حقّ دين و كند زنده موت از پس او واسطه به را زمين
 مرتـد  آن در اقـوامى  كه است غيبتى را او .آيد ناخوش را مشركان گرچه ؛نمايد چيره
 راسـت  اگـر : بگوينـد  آنهـا  بـه  و شـوند  اذيـت  و باشند پابرجا آن در ديگرانى و شوند

 و آزار بر او غيبت دوران در كه كسى بدانيد شود؟ عملى وقت چه وعده اين گوئيد مى
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 6خـدا  رسـول  پيشـاروى  شمشـير  بـا  كه است مجاهدى مانند باشد صابر تكذيب
  .است كرده مجاهده

بنابراين حديث و روايات ديگر از جمله ويژگي مهم براي كساني كه بـه سـبك زنـدگي    
امـا ايـن اسـتقامت فقـط در جنبـه       ؛مزين شده اند صبر و استقامت در امور استمنتظرانه 

بلكه بعد ديگري از آن تحت عنوان صبر اجتماعي و گروهي وجود  ،شود فردي خالصه نمي
مراد از صبر . شود و اتفاقاً در بحث ما بسيار مهم است دارد كه معموالً كمتر به آن توجه مي

ري است كه به صورت جمعي و همـراه بـا ديگـران صـورت     اجتماعي نيز استقامت در امو
مثالً اگر در جامعه منتظر بايد تكليفي اجتماعي انجام شود و يا در مقابل فشارها و . گيرد مي

شـايد  . شـود  مشكالتي جامعه بايد مقاومت كند به چنين مقاومتي صبر اجتماعي گفته مـي 
 رابِطُوا و صابِرُوا و اصبِرُوا«: است آيهيكي از بهترين آيات مهدوي كه بيانگر اين نوع صبر 

اتَّقُوا و اللَّه لَّكُمون لَعحـبِرُوا «: كه امام بـاقر دربـاره آن فرمـود     1»تُفْللَـى  اصع اءضِ  أَدالْفَـرَائ و 
را در مقابـل  در انجام واجبات صبر كرده و همديگر 2؛الْمنْتَظَرَ إِمامكُم رابِطُوا و عدوكُم صابِرُوا

عالمـه طباطبـايي در   . »دشمنتان به صبر بداريد و پيوند و مراقب با امام منتظر خود باشيد
  : تفسير اين آيه نكاتي را تذكر داده و بيان نمودند

صيغه  به را صبر همين دنبالش چون است، افراد تك تك صبر )اصبروا(آن از منظور  
 طـرف  دو بـين  فعـل  ماده كه شود مى الاستعم مواردى در كه آورده صابروا -مفاعله
 را هـا  اذيـت  يكـديگر  اتفاق به جمعيتى اينكه از است عبارت مصابره و. يابد مى تحقق
 كـه  بركاتى نتيجه در و دهد تكيه ديگرى صبر به را خود صبر يك هر و كنند تحمل

 معنـا  ايـن  و گـردد  بيشـتر  صبر تاثير و دهد هم دست به دست هست صبر صفت در
) شـود  گرفتـه  نظـر  در او شخصـى  حـال  بـه  نسـبت  اگر( فرد در هم كه است امرى

 گرفتـه  نظر در او تعاون و اجتماع حال به نسبت اگر( اجتماع در هم و است محسوس
 و كننـد  وصـل  هـم  به را يكديگر نيروى افراد تك تك كه شود مى باعث چون) شود
 چـون  اسـت،  مصـابره  از اعـم  معنا نظر از مرابطه )رابِطُوا و(؛ ...شود يكى نيروها همه

 و شـدائد  برابـر  در جامعـه  افـراد  مقاومـت  نيـروى  كردن وصل از بود عبارت مصابره
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 برابـر  در مقاومت نيروى تنها نه اما نيروها، كردن وصل همين از است عبارت مرابطه
 و شـدت  حـال  در چه دينى، زندگى شؤون جميع در كارها، و نيروها همه بلكه شدائد،

  1.خوشى و رخا حال در چه

آنگاه ايشان در ذيل همين آيه بحث مفصل و زيبايي را با موضـوع روابـط اجتمـاعي در    
اند كـه حتمـاً مطالعـه آن مفيـد و      گذرد ارائه داده اسالم و مقايسه آن با آنچه در غرب مي

كما  ؛اما آنچه مناسب اين نوشتار است توجه به همين نكته كليدي است ؛جذاب خواهد بود
توان يافت؛ بـه   مي أمل در برخي از روايات مهدوي ديگر اين صبر گروهي را نيزاينكه با ت

 فـي  للصابِرِينَ طُوبى«: فرمايد عنوان نمونه وقتي رسول اعظم در فضيلت منتظران صبور مي
هتبى غَيينَ طُوبتَّقلْملَى لع هِمتجحم كأُولَئ مفَهصو ي اللَّهف تَابِهك ينَ« قَالَ ونُونَ الَّذؤْمـبِ  يبِالْغَي« و 

مسـتندات قـرآن ارائـه شـده توسـط       2،»الْمفْلحونَ هم اللَّه حزْب إِنَّ أَال اللَّه حزْب أُولئك« قَالَ
در ابتـداي  به روشني گواه بر آن است كه مراد از صابرين   ايشان به ويژه در آيه حزب اهللا،

بلكه اين صابران به صورت حـزب و   ،شود تك تك افراد خالصه نمي كالم ايشان تنها به
  .گروه الهي مطرح هستند و طبعاً صبر آنها، صبر جمعي است

  در روابط با حاكم و حكومت اسالمي. گفتار سوم

جايگاه اجتماع و اهميت نوع تعامل با آن و بعد از فراغت از بررسـي   شدنپس از روشن 
ز آحاد يا مجموعه جامعه در دو گفتار قبل، آخرين ويژگي كـه در  نوع ارتباط با خانوده و ني

سبك زندگي منتظرانه در حوزه اجتماعي هر چند به صورت مختصر قابل طرح است نـوع  
ا به اصطالح همان ولي فقيـه و نيـز نظـام    حاكم اسالمي ي تعامل و ارتباط انسان منتظر با
د سبك رابطه با آنهـا شـويم ابتـدا بايـد     اما قبل از آنكه وار. اسالمي مستقر در كشور است

جايگاه ولي فقيه و حاكم اسالمي در مكتب اهل بيت دانسته شود و آنگاه بـه تبيـين نـوع    
  . تعامل با آن پرداخت

مطلب مهمي كه طرح آن در اينجا ضروري است آن است كه حاكم اسـالمي در لسـان   
لكه خود نيـز اسـالم شـناس و    ب ،روايات كسي است كه نه تنها از دين آگاهي داشته باشد
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داراي قدرت استنباط و به اصطالح امروزي توان اجتهـاد و يـافتن احكـام ديـن در مـورد      
اين چنين كسي جانشـين و  نايـب امـام بـوده و همـه       .ات مختلف را داشته باشدعموضو

در اين زمينه احاديث زيادي از . وظايفي كه ما در قبال امام داريم در قبال نائب او نيز داريم
  : ائمه معصومين به ما رسيده است از جمله آنكه امام صادق در ضمن سخني فرمود

 بِـه  فَارضَـوا  أَحكَامنَا عرَف و حرَامنَا و حلَالنَا في نَظَرَ و حديثَنَا روى قَد منْكُم كَانَ منْ
 قَـد  اللَّه بِحكْمِ فَإِنَّما منْه يقْبلْه فَلَم بِحكْمنَا حكَم فَإِذَا حاكماً علَيكُم جعلْتُه قَد فَإِنِّي حكَماً

تَخَفاس نَا ولَيع در و نَا الرَّادلَيع لَى الرَّادع اللَّه و ولَى هع دح الشِّرْك هر كـس   1؛بِاللَّه
از شما كه سخن ما را روايت كند و در حالل و حرام ما دقت كرده و دسـتورات مـا را   

 طبق اگر بشناسد بايد او را به عنوان حكم بپذيرند زيرا من او را حاكم شما قرار دادم ؛
 مـا  و شمرده سبك را خدا حكم همانا نپذيرفت او آنها از از يكى و داد حكم ما دستور

  . است بخدا شرك مرز در اين و كرده رد را خدا كند رد را ما آنكه و است كرده رد را

  : همچنين از خود حضرت وليعصر نيز نقل شده است كه ايشان فرمود 
 اللَّـه  حجةُ أَنَا و علَيكُم حجتي فَإِنَّهم حديثنَا رواةِ إِلَى فيها فَارجِعوا الْواقعةُ الْحوادثُ أَما

مراجعـه كنيـد كـه    ) عالمان ديـن (در پيشامدهاي روزگار به راويان سخن ما  2  ؛علَيهِم
  .همانا ايشان حجت من بر شما و من حجت خدا بر آنها هستم

اره صادر شده است بـه خـوبي   اين سخنان و احاديث ديگري از معصومين كه در اين ب 
مضافاً بـر آنكـه    .كند جايگاه عالم ديني كه در رأس حكومت قرار گرفته است را روشن مي

رسيد با توجه به جبهه درگيـري حـق و بـاطلي كـه      حتي اگر اين روايات به دست ما نمي
طرفداران باطل به صورت سازماندهي شـده و دولتـي اقـدام بـه تهـاجم همـه جانبـه بـه         

كند هر عقل سليمي، حكم به تشكيل حكومت بـا محوريـت حـاكم اسـالم      اران ميمد حق
 .نمود شناس مي

حال كه جايگاه حاكم و ولي فقيه در اسالم مشخص شد به ذكر ويژگيهاي سبك زندگي 
  .پردازيم منتظرانه يك انسان دوستدار امام زمان در حيطه رفتار اجتماعي با حاكم ديني مي
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 و حكومت اسالمي خير خواهي با حاكم. 1

هاي مهم سبك زندگي منتظرانه در ارتباط با حاكم اسالم را بر طبـق بعضـي از    از جلوه
 روايـات  برخي در اينكه معناي نصحيت چيست در. توان دانست احاديث در نصيحت او مي

 رفته كار به 2غش و ناخالصي برابر در گاهي و 1عداوت و دشمني مقابل در گاهي نصيحت
از  كمـا اينكـه برخـي    ؛بتوان قدر جامع آن را در واژه خيرخـواهي معنـا نمـود   شايد  و است

  3.اند را برگزيده ترجمه نيز همينكارشناسان اهل لغت 
متعلق نصيحت در روايات به موضوعات مختلفي تعلق گرفته است كه يك از آنها امام و 

  : فرمود 7صادق رهبر جامعه است؛ امام
 سـمع  عبـداً  اللَّـه  نَضَّرَ: فرمود و كرد سخنرانى مردم براى خيف مسجد در 6پيغمبر
 حامـلِ  رب و فَقيـه  غَيرُ  فقْه حاملِ فَرُب يسمعها لَم منْ بلَّغَها و حفظَها و فَوعاها مقَالَتي

قْهنْ إِلَى فم  وه أَفْقَه نْهلُّ لَا  ثَلَاثٌ مغهِنَ يلَيع  ـرِئٍ  قَلْبمٍ  امـلسم   ـلِ  إِخْلَـاصمالْع  لَّـهل  و 
 مـرا  سـخن  كـه  را اى بنـده  كند شاد خدا4؛لجماعتهِم اللُّزُوم و  الْمسلمينَ لأَئمةِ النَّصيحةُ
 علمـى  و رساننده حامل بسا چه برساند، اند نشنيده كه به افرادي و كند حفظ بشنود و

 است خصلت سه. رساند خود از به داناتر كه علمى حامل بسا چه و نيست دانا خود كه
 و خـدا  بـراى  عمـل  نمـودن  خـالص : نـورزد  خيانـت  آن با مسلمانى فرد هيچ دل كه

  . مسلمين جماعت و همراهي با مسلمين پيشوايان خيرخواهى براي

امـام و  اين سخن نوراني به روشني گوياي آن است كه هر انسان مؤمني بايد نسبت به  
رهبر مسلمانان خيرخواه باشد؛ بديهي است كه مصداق اصلي امام، همانا ائمه معصومين و 

اما با توجه به زمانه غيبـت و نصـب عالمـان     ؛در زمان ما حضرت حجت بن الحسن است
سـوي وي، ايـن بزرگـواران نيـز بـه تبـع مصـداق از متعلـق         دين به عنـوان جانشـين از   

هاي مختلفـي   تواند گونه اين خيرخواهي خود مي. د بودنهاخواهي انسان منتظر خو نصيحت
اما در هـر صـورت بايـد ايـن      ،داشته باشد كه بايد در جاي خود به طور مفصل بحث شود
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                     .ها را شناسايي و در سبك زندگي منتظرانه نسبت به آنها پايبند بود گونه

 حمايت و اطاعت از حاكم و حكومت اسالمي. 2

از وي  دومين جلوه بارز سبك زندگي منتظرانه در حوزه اجتماعي را در حمايت و تبعيـت 
زيرا بر مبناي آنچه كه جايگاه ولي فقيه گفته  ،توان مشاهده كرد مي فقيه و حاكم اسالمي

و اينكه امامان معصوم وي را به عنوان نائب عام خود معرفي كردنـد نصـرت و اطاعـت او    
شود و همان وظايفي كه مـردم كوفـه در    مام معصوم شمرده ميهمچون ياري و اطاعت ا

برابر جناب مسلم بن عقيل به عنوان سفير و جانشين وي در كوفه داشتند و متأسفانه عمل 
دانـيم بايـد در    اگر ما حاكم ديني و ولي فقيه را نائب امـام مـي  . نكردند بر عهده ما هست

ن را همواره نصب العين خود داشته باشيم صحنه رفتار اجتماعي خود اين سخن اميرالمؤمني
  : كه فرمود

 تَـوفيرُ  و لَكُـم  فَالنَّصيحةُ علَي حقُّكُم فَأَما حقٌّ علَي لَكُم و حقّاً علَيكُم لي إِنَّ النَّاس أَيها
كُمئفَي كُملَيع و كُميمللَا تَعلُوا كَيهتَج و كُميبا تَأْدموا كَيلَمتَع ا وقِّي أَمح كُملَيع  فَـاءفَالْو 
 1؛ آمرُكُم حينَ الطَّاعةُ و أَدعوكُم حينَ الْإِجابةُ و الْمغيبِ و الْمشْهد في النَّصيحةُ و بِالْبيعةِ

بر من اما حقي كه شما . شما حقي دارم و شما نيز بر من حقيبر همانا من ! اي مردم
داريد آن است كه ناصح و خيرخواه شما باشم و سهم شما از بيـت المـال را عادالنـه    
بدهم و يادتان دهم تا جهل نورزيد و تربيتتان كنم تا فراگيريد؛ اما حق مـن بـر شـما    
وفا بر بيعت با من و خيرخواهي با من در حضور و غيبت و قبول دعـوتم و اطاعـت از   

  .فرمانم است

اي اسالمي تنهـا بـه    منتظران حكومت جهاني مهدوي در حكومت منطقهبر اين اساس  
بلكه در سبك زندگي منتظرانه خويش با منش اجتماعي و حمايت  ،انديشند منافع خود نمي

و تبعيت خود از نائب امام عصر صداقت خود را در ادعاي شوق ظهور، به خـدا و رسـول و   
  .كنند امام زمان ثابت مي
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  سخن آخر

ن كتاب به دنبال آن بوديم تبيين سبك زندگي منتظرانـه از زوايـاي مفهـوم    آنچه در اي
 ما معتقديم كه در .شناختي، مبناشناختي و بررسي گستره آن در بعد فردي و اجتماعي بود

رفتارها،  عاشقانه؛ و و مؤمنانه  عالمانه؛ گرايشها، و عاقالنه منتظرانه؛ نگرشها، زندگي سبك
عالوه بر آن در مقايسه با سـبك زنـدگي غربـي امتيازهـا و      .است مجاهدانه و تالشگرانه

از جمله آنكه در اين سبك  ؛ويژگيهاي مخصوصي براي سبك زندگي منتظرانه وجود دارد
پايبندي به احكام دين، جايگزيني مصالح جامعه بر منافع شخص، ذكر مداوم امـام  : زندگي

امت در امور، اخالق محوري به جاي زمان، توليدگرايي به جاي مصرف گرايي، صبر و استق
گري، آرمان گرايي به جاي روزمرگي، بلند همتي به جاي تنوع طلبي، عدل محـوري   اباحه

به جاي ظلم محوري وتقدم آخرت بر دنيا وجود دارد و همين امر موجـب شـده اسـت تـا     
ي سبك زندگي منتظرانه را تنها سبك مطلوب براي زندگي در عصر غيبت امام زمان معرف

كنيم كه آنچه بيان شد گام نخست در تبيين سبك زنـدگي بـر محـور     مي البته اقرار .كنيم
ان شاءاهللا بتوانيم در آثار بعدي، جلـوه  . انتظار است كه حتما كاستي هايي را خواهد داشت

  .تري از اين سبك منحصر به فرد را به مخاطبان گرامي، عرضه كنيم روشن
  .و الحمد هللا رب العالمين
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