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وزی زندگی نوین سبک الگوبخش ؛انتظار  امر
 *نژاد الهی نیحس

 چکیده
 الگــوبخش کــه _ مهــدوی زنــدگی ســبک هــای لفــهؤم بیــان بــه رو پــیش نوشــتار
 سـبک ۀرابطـ دربارۀ ،نوشتار این .پردازد می _ است امروزی زندگی نوین سبک
 بــه و کنــد می بحــ  غیبــت عصــر در منتظــران زنــدگی ســبک بــا مهــدوی زنــدگی
ــدگی و انتظــار» همچــون مهــدوی زنــدگی ســبک هــای لفــهؤم از برخــی طــر   زن

 انتظـار» و «حکیمانـه زنـدگی و انتظـار» ،«صبورانه زندگی و انتظار» ،«امیدوارانه
 .پردازد می «خواهانه عدالت زندگی و

 کلیدی واژگان
ـــه، زنـــدگی مهـــدوی، زنـــدگی ســـبک زنـــدگی، ســـبک انتظـــار، ـــدگی امیدواران  زن
 .خواهانه عدالت زندگی حکیمانه، زندگی صبورانه،

                                                        
 (.Hosainelahi1212@gmil.com) قم اسالمی فرهنگ و علوم پژوهشگاه علمی ئتیه عضو و استادیار *
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هشژپو مهدیاه وی

 مقدمه
 در و یافتــه اعتنــایی قابل بســامد ایــران فرهنگــی فضــای در تــازگی بــه «زنــدگی ســبک» عبــارت

 بـه کـه آن از بـیش نیـز مـوارد اغلـ  در آیـد. می گـوش و چشـم به گوناگون افراد سخنان و ها نوشته
 ارائــه آن از جدیــدی تعریــ  کم دســت یــا و شــود توجــه زنــدگی ســبک اصــطالح خاســتگاهی مفهــوم
 و متعلقـــات افــزودن بــا و زده دامــن عبــارت ایــن بـــه گونــاگون انحــای بــه شــود می تــالش گــردد،

 مشـتقات کـاربرد در همچنـین، شـود. آشـکار آن از بدیعی و جدید های ترکی  مختل ، موضوعات
 و انتزاعـی مفـاهیمی شـود، اشـاره واقـع و عینـی امـور بـه که آن از بیش معمول طور به عبارت، این

 «زنــدگی ســبک» مفهــوم مضــاع  ابهــام در خــود ســهم بــه نیــز رویــه ایــن و شــود می ظلحــا آرمــانی
 است. تأثیرگذار

 بـا آن نسـبت در مـذهبی، و فرهنگـی فضـای در زنـدگی سـبک عبـارت دیگر کاربردهای جمله از
 واژه ســه از ترکیبــی کــه «مهــدوی زنــدگی ســبک» عبــارت کــاربرد اســت. آمــده پدیــد مهــدویت آمــوزه

 ســبک عنــوان از اســتفاده دربــارۀ پیشــین کلــی ابهامــات بــر عــالوه اســت ویمهــد و زنــدگی ســبک،
 متضمن آن، ماهیت از نظر  صرف «مهدوی» قید که این برد؛ می رنج نیز دیگری مشکل از زندگی،

 و اسـالمی فضـای در زنـدگی سـبک دیگـر انـواع بـا معنـائی  تفـاوت چه و است مشخصی معنای چه
گر واقع، در دارد. علوی( و نبوی زندگی سبک چون یهای نمونه با خاص طور به و) شیعی  مرز از ا
 توجــه بی اعالنــات و منشــورات برخــی در غیرعالمانــه کاربردهــای بــه و کنــیم عبــور الفــاظ بــا بــازی

 حضــرت ظهــور انتظــار یــا و دلــدادگی پیــروی، آیــا کــه شــود می مطــر  اساســی پرســش ایــن باشــیم،
 بوده متفاوت ها مسلک و ها شیوه سایر با که است زندگی از خاص سبکی پدیدآورنده ،مهدی

 دارد؟ منحــازی هویــت تــاریخی، اعصــار دیگــر یــا و دیــن اولیــای ســایر بــه نســبت ســبکی چنــین و
 زنـدگی سبک بر محسوس تأثیری واجد تواند می «انتظار» عنصر آیا که پرسید توان می همچنین،

 بـودن مثبـت صـورت در باشـد؟ ،هسـتیم امـام زیسـتی پنهـانی عصر در که کنونی وضعیت در آدمی
 مجاهـدتی و انتظـار آیـا بـود؟ خواهنـد آن محمـل زنـدگی های جنبـه و ها عرصه از یک کدام پاسخ،

 پویـائی، یها شاخصـه بـا زنـدگی از جدیـدی سبک گیری شکل به منجر آید، می پدید آن اثر در که
ــا و شــود مــی سلحشــوری و نشــا  بالنــدگی، ــه ی ــو م  و ییایســتا خمــودی، رویکــردی ب ــات ــدگی ب  زن
 بــه را ترکیبــی چــه دو، ایــن تنــافی عــدم فــر  در یــا و انجامیــد؟ خواهــد نگرانــه آینده و محتاطانــه

 کـه رود مـی شـمار بـه مبـاحثی سلسله مفقوده حلقه دست، این از هایی پرسش آورد؟ خواهد وجود
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  را هـــایی آورده «موعـــود انتظـــار» آمـــوزه و «زنـــدگی ســـبک» مفهـــوم پیونـــد بـــا ارتبـــا  در کوشـــند می
گرچــه گذارنــد؛ میــان در کنــون، بــه تــا شــده ســب  ســؤاالت ایــن بــه تــوجهی بی ا  در جــدی تالشــی ا

 هـایی  گزاره تنهـا و نگیـرد شـکل موعـود انتظار آموزه با متناس  یا و منتظرانه زندگی سبک تعری 
کنــده  بــه مشــتاق مخاطبــان برابــر در مهــدویت، نــام بــه واحــدی عنــوان چتــر زیــر مــرتب  غیــر و پرا
 درآید. نمایش

 دییکل واژگان شناسی مفهوم
 انتظار
 اسـت بـودن دواریام و داشتن دیام بودن، راه هب چشم داشتن، چشم یمعنا به لغت در انتظار

 داشــتن دیــام یمعنــا بــه اصــطالح در. (294 ،8ج: 1334 دهخــدا، ؛219 ،5ج: 1416منظــور، )ابــن
 داشـتن چشـم و خـوب، و مهـم داد رخ تحقـ  و فـر  دنیرسـ برای بودن دواریام و ارک شیگشا به
 یمنجـ آمـدن و ظهـور تحقـ  بـه داشـتن دیـام المکـ کیـ در و ندهیآ در دادییرو و تحول تحق  به

 است. یمهد حضرت بشریت،
 :است آورده نیچن انتظار یشناس مفهوم درباره تابشک در المکارم الیمک صاح 

 و دیـآ یم بـر آن از میشـک یمـ را انتظـارش چـه آن یبـرا یآمـادگ هکـ ینفسان است یحالت انتظار
 شـدن ایـمه و یآمـادگ باشـد دتریشـد انتظـار هکـ قـدر هـر پـ  اسـت، یدیناام و أسی آن، ضد
 (45تا:  بی اصفهانی، )موسوی .بود خواهد تر یقو

 ودیعــه بــه ها انســان همــه وجــود در کتــای خــال    کــه اســت یشــهود و یفطــر یمفهــوم انتظــار،
 تیخاصــ بــی و تیمســئول بی تحــرک، بــی موجــودی انتظــار، و دیــام بــدون انســان اســت. گذشــته
 نیهمــ از اســت. نیآفــر امیــق و متحــرک ا،یــپو یفــرد منتظــر، و دواریــام انســان   مقابــل، در اســت.
 عملــی و عینــی مفهــوم بــه روانــی و روحــی مفهــوم از انتظــار تیــب اهــل  یــاحاد در کــه روســت
ــهی انتقــال ــم در و افت ــادات، و اعمــال انی ــر عب ــر هــا آن نیبرت ــامبر ؛اســت شــده شــمرده ب  گرامــی پی
 :فرماید می اسالم

ُ فَضل 
َ
ُُأ یتُأعَمال  م َ ظارُ ُا  نت  ُُا  َنُُالَفَرج  ُُم  ُُالل  َوَجل َ ُ(644 ،2ج: 1395 )صدوق،ُ؛َعز َ

ت یکارها نیبرتر  است متعال خداوند طرف از شیگشا انتظار من، ام 

 غلـ  انتظـار از صـحی  انتظار اساسی همؤلف سه این با که است اساسی همؤلف سه دارای انتظار
 همـراه بـه مجمـوعی صـورت بـه را ذیـل مـوارد همـه بایـد لزومـا صحی  انتظار و شود می شناسی  باز
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هشژپو مهدیاه وی

 :باشد داشته
 ؛موجود تیوضع از تیرضا عدم .1
 ؛ندهیآ به نسبت بودن دواریام .2
 .مطلوب تیوضع یسو به تکحر .3

 زندگی سبک
 و ادبــــی علــــوم در ابتــــدا کــــه اســــت خاصــــی طــــرز و وهیشــــ روش، معنــــای بــــه لغــــت در ســــبک

کـــار شناســـی جامعه  ســـبک واژه عـــرب لغـــت در و (248 ،28ج: 1334 )دهخـــدا، اســـت رفتـــه بـــه 
ْعَلـ  وزن بـر و رفـتن راه نـوع معنـای به «رهیس» کلمه است. اقیس طور، ره،یس  ،یطر با مترادف  ف 
ْعَل  و است  نـوع عنیی رهیس ولی رفتار، رفتن، عنیی ریس واژه ند.ک می نوع بر داللت عربی زبان در ف 
 و ســـبک واقـــع در (340: 1375 حـــی،یطر ؛390 ،4ج: 1416 منظـــور، )ابـــن رفتـــار کســـب و رفـــتن
 وقتـی سـبک واژه امـا (50 ،16ج: 1377 است)مطهری، شناسی سیره و سیره همان شناسی سبک
 معـانی مختلـ  لـومع در آورد مـی بـار بـه را «زنـدگی سبک» کلمه و شود می ترکی  زندگی واژه با که

 مطالعــات رشـته در زنـدگی ســبک انسـانی علـوم اصــطالح در مـثالا  .گیـرد مــی را علـوم آن بـا متناسـ 
 معطـوف کـه شـود مـی اطـالق فـرد هر یها کنش الگوهای و ها مدل رفتارها، مجموعه به فرهنگی

 نظــام کیــ  و کــم دهنــده نشــان و باشــد او اجتمــاعی زنــدگی معنــای و رفتــاری هنجــاری، ابعــاد بــه
کنش و ها کنش و باورها  و ماهیـت بـر داللـت زنـدگی سـبک عبـارتی بـه .اسـت جامعه و فرد یها وا

 .دارد جامعه هر در مردم آحاد و اشخاص یها کنش و تعامالت رواب ، محتوای
 اسـت شناسـی ومردم شناسی جامعه وعلم اجتماعی علوم مفاهیم جمله از زندگی سبک مفهوم

 گرفتـه قرار فرهنگی مدیران و اجتماعی علوم عالمان توجه مورد بسیار راخی دهه در و به تازگی که
 بـودن ای شـبکه و وارگـی نظـام و پیونـد و تنیـدگی هـم بـه از کـه اسـت معنـایی زندگی سبک .است
 آمـده وجود به گذارند می تأثیر انسان زیستن یها اقلیم یا زندگی یها درشیوه که متعددی عوامل
 .(46: 1387 انی،ی)حاج است
 یتیهو جامعه ای خانواده فرد، کی به هک است یزندگ خاص ستمیس و هوار نظام یزندگ کسب
 از را جوامـع و هـا خانواده افـراد، هک است یرونیب رفتار یلک هندسه هوار نظام نیا بخشد. می خاص

  ،یــح نیــا از یزنــدگ کســب د.دهــ مــی زیمتمــا ییهــا تیهوبــه آنهــا  و نــدک مــی زیمتمــا گریدکــی
 برآورنــده هکــ اســت فــرد کیــ روزمــره یردهــاکعمل از منســجم و جــامع شیبــ و مکــ یا مجموعــه
 .(27: 1391 فی،ی)شر ستوا یمعنو و یماد یازهاین و حاجات
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ــ کثــر در اا تقریب   ســبک تعریــ  در کــه یافــت را مفهــوم دو تــوان مــی زنــدگی ســبک هــای تعریــ  ا
ــه هــم مفهــوم دو هــر واقــع در و: اســت شــده گرفتــه نظــر در زنــدگی ــاز ســبک ژهوا ب ــردد میب   اول: گ
 از حـاکی زنـدگی سـبک کـه امعنـ ایـن بـه تفـاوت. و تمـایز مفهـوم دوم، ؛جامعیـت و وحـدت مفهوم

کله یـک و داشـته ارتبـا  هم با مند نظام که است عناصری و عوامل مجموعه  و فرهنگـی کلـی شـا
کله همـــین بـــا و آورنــد مـــی پدیـــد را اجتمــاعی  بشـــری یهـــا انجمن و هـــا نظــام دیگـــر از قالـــ  و شــا
 شود. می جداسازی
 گیـرد می کـار بـه را هـا آن فـرد کـه است کرده تعبیر رفتار از ای مجموعه به را زندگی سبک 1گیدنز

 خـود شخصـی هویـت بـرای وی کـه را خاصـی روایت بلکه برآورد، را خود جاری نیازهای تنها نه تا
 .(120: 1378 )گیدنز، سازد مجسم نیز دیگران برابر در است برگزیده
 کـه رفتـاری مـنظم یهـا کنش و الگوهـا ،ها مـدل از گرفته شکل مجموعه به زندگی سبک پ 

 شود. می اطالق است، فرهنگ یک در جمعی و فردی یها ارزش و باورها از خاسته بر
 مهدوی زندگی سبک

 و هـا کنش نیـز و مهدویت یها آموزه با منطب  وار نظام اخالقی هنجارهای و رفتاری الگوهای
کــنش  کــه گوینــد مهــدوی زنــدگی ســبک را مهــدویت اندیشــه از برخاســته مــنظم   اجتمــاعی   هــای وا
 اسـت جامعـه در اخالقـی هنجارهـای و هـا الگوه ایـن سازی پیاده غیبت عصر در مردم مهم وظیفه

ر جامعه پ  آید. فراهم مهدوی، آل ایده جامعه به رسیدن و ظهور یساز زمینه و بستر تا  بـا منتظ 
 یهـا ارزش و ها همؤلفـ کـردن ییـاجرا بـا و مهـدوی وار نظـام یها شاخصـه و الگوهـا کردن عملیاتی
 در را مهــدوی زنــدگی ســبک بخشــی تحقــ  بســتر کــنش، و گــرایش بیــنش، ســط  ســه در مهــدوی
 کنند. می مهیا جامعه

 الگوبخش یها همؤلف و مهدویت اندیشه
 فـردی نیازهـای ایراسـت در کـه است امروزی و کارآمد جدید، سبک یک مهدوی زندگی سبک

 و اســــلوب بــــا و دهــــد مــــی ارائــــه رفتــــاری هنجارهــــای و الگــــو کنــــونی، عصــــر در بشــــر اجتمــــاعی و
 پوشــش کنــونی عصــر در را بشــر فرهنگــی و اجتمــاعی یهــا  نیاز امــروزی، و کــاربردی یها شاخصــه

 زنــدگی ،سلحشــورانه زنــدگی ،صــبورانه زنــدگی ،امیدوارانــه زنــدگی نــو، طــر  درانــداختن بــا و داده
 بشـری جامعـه بـه را خواهانـه عـدالت زنـدگی و هدفمندانـه زنـدگی حکیمانـه، زندگی ،خداخواهانه

                                                        
1. Giddenz  
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هشژپو مهدیاه وی

ر جامعه تا دارد می ارزانی  نمـاد و سـنبل آنهـا کـردن ییـاجرا خـوب بـا و کـردن تمـرین خوب با منتظ 
 بشـر جوامـع و بشـر بـه برتـر الگـوی و مـدل یـک عنـوان به را مهدوی زندگی نوین سبک از کوچکی
 خاصـی جلوه منتظران زندگی به که فوق یها همؤلف از برخی گزارش به جا این در حال دهد. ارائه
 پردازیم. می است داده

 امیدوارانه زندگی و انتظار
 کـرده مشـمئز و تلخ را معاصر یها انسان زندگی ذائقه که است معضلی امیدواری و امید فقدان
ــرای صــنعتی و ماشــینی زنــدگی اســت. ــ و اســترس اضــطراب، جــز آوردی ره بشــر ب  همــراه بــه سأی
گیر معضالت و یینارسا و نداشته  زنـدگی سـبک و نگـرش همین محصول فرهنگی و اجتماعی فرا
 سـر و سـرخورده انسـان مثابـه بـه معاصـر انسان است. شده بشری جوامع و بشر گیر دامن که است

 و مکاتــ  بــه لــدادگید در نــاموف  یها تجربــه از بــاری کولــه بــا و جــا همــه و چیــز همــه از افکنــده
 ســبک دنبــال بــه مــدرن، پســا و مــدرنیت زنــدگی یها ســبک از چــرکین دل و بشــری یها اندیشــه
 امیـد فرایند رفتاری، ناهنجارهای و نامالیمات این بر آمدن فائ  با تا است نوینی و جدید زندگی
 را بالنـدگی و اسـترس، و اضـطراب جـای به را سازی اطمینان و یأس، و نامیدی جای به را آفرینی

 جـامع یبیـان در اسالم گرامی پیامبر اساس این بر نماید. تجربه ییایستا و خمودی ییجا به
 امیدوارانــه و کــردن زنــدگی خــوب را آن عــالج و پرداختــه مشــکل و معضــل ایــن درمــان بــه کامــل و

 :است نموده توجیه انتظار باورداشت گنار در زیستن
وا رررر  ُیُْتَُُالَُوُُاْلَفرررَرَجُُاْنَتظ 

َ
ررر اأ رررْنُُس  ُُم  ْوح  َُُر ُُُالل  َُُفررر    َ َحررر  َ

َ
ررر  ُ ُأ م 

َلُُاْْل  ُُإ  َظرررارُ ُالل  ُُاْنت    )حرانـــی،ُ.اْلَفرررَرج 
1404: 106)ُ

گیـر و کلـی صـورت بـه اسـالم گرامـی پیامبر روایت، این در  و خطـاب مـورد را مـردم همـه فرا
 امیـدواری و امیـد یها شاخصـه بـه اجتمـاعی و فـردی امـورات در ،اوالا  که داده قرار خویش توصیه
 و امیـد شاخصه که بدانند ،ثالثاا  ؛نباشند نامید کارها گشایش در الهی رحمت از ،ثانیاا  ؛باشند مزین

 کـه امیـدواری بهتـرین و ترین عـالی بـه ،رابعـاا  ؛است پروردگار نزد اعمال ترین محبوب از امیدواری
 شاخصـه ایـن سـتا ضـروری نـییع باشند. بند پای و معتقد است زمان امام فر  انتظار همان
گیـر و غالـ  فرهنگ یک صورت به  همـه در و اجتمـاعی و فـردی نظیـر زنـدگی سـطوح همـه در فرا

 نظیـر زنـدگی یهـا حوزه همـه در و ... و نظـامی ،اقتصـادی سیاسـی، فرهنگـی، نظیـر زنـدگی ابعاد
گیـر شــاخ  یـک منزلــه بـه و شــده عملیـاتی و یــیاجرا و... بـازار مدرســه، منـزل،  در همگــانی و فرا
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 شود. نهادینه جامعه زوایای و ابعاد همه
 مطلـ  در گشـایش و فراخـی یعنـی عـام رویکـرد ؛شـود می توجیه خاص و عام رویکرد دو با امید
 بـر اسـت. منجی آمدن و ظهور همان که خاص امر در گشایش و فراخی یعنی خاص رویکرد و امور
 نامعتقـد همـه وظیفـه کـه عام رویکرد به ابتدا اسالم گرامی پیامبر فوق روایت در اساس این
 خطـاب مـورد را دارد آسـمانی دیـن و خدا به اعتقاد که کسی هر و داشته اشارت خداست و دین به
 از مقصـود و اسـت نظـر مـورد خـاص جامعـه خـاص، رویکـرد در ولـی ؛دهد می قرار خویش توصیه و

 مهـدی حضـرت آمـدن و ظهـور بـه کـه هسـتند اسـالمی باورمنـدان و مسـلمانان خـاص، جامعه
 امیـد مقولـه یعنـی ؛اسـت پـذیر تشـکیک خودش فرایند سلسله در امید شاخصه البته دارند. اعتقاد
کثری و حــداقلی درجــات و مراتــ  دارای  ،جزئــی امــورات در امیــدواری آن، حــداقلی کــه اســت حــدا
کثر ولـی ؛شـود مـی تلقـی آن کـ  و امید نییپا مرات  واقع در که است مادی و فردی  امیـد، یحـدا

 امیـد بـاالی و عالیـه مراتـ  واقـع در که است معنوی و مادی اجتماعی، کلی، امورات در امیدواری
 ســامان کــه انتظــاری اســت. مهــدی حضــرت فــر  انتظــار نیــز آن اتــم و کامــل مصــداق و بــوده
 نویـدگر و بـوده معنوی و مادی ،اجتماعی و فردی مقوالت در مردم ییدنیا و دینی امورات بخش
 عالیـه مراتـ  کـه وقتـی اسـت طبیعـی .اسـت معنویـات و عبـادات بـا همـراه متعـالی و خوب یزندگ

گیر صورت به مردم اقشار میان در و شده بارور جامعه در امید و انتظار  نگرش این و شود احیاء فرا
 امـورات در بـه طـور طبیعـی ،شـود نهادینـه و اشـاعه مـردم آحـاد و جامعـه سـطوح همه در انتظاری

 آمـد صـد چـو» زیـرا ؛کنـد مـی پیـدا گسـترش شاخصـه ایـن نیـز جزئـی و فردی کارهای و تدس نییپا
 فــر  انتظــار بــه اعتقــاد اصــل معصــومین حضــرات کــه ســترو از این «.ماســت پــیش هــم نــود

 ســطوح همــه در بالنــدگی و ییپویــا نیــز و زنــدگی امــورات همــه در فراخــی و شــایشگ را مهــدی
 :ایدفرم می صادق امام دانند. می جامعه

َجَُُفَقْدُُاْْلَْمرََُُهَذاَُعَرَفَُُمْنُ ر 
ُُف  َُُعْنه  ه  َظا   اْنت  ُ(330 :1397نعمانی، )؛ُب 

 است. فر  و شیگشا وى براى ،آن انتظار بشناسد، را این امر  ک هر

 ؟داد خواهــد رخ زمــانی چــه کــه شــود مــی پرســش فــر  دربــارۀنیــز  رضــا حضــرت از روایتــی در
 :است فر  و گشایش  ،فر انتظار خود: فرماید می حضرت

ُ ه  ْلت 
َ
َُُعْنَُُسأ َُُشْ َنُُء  ُُم  َُُفَقاَلُُاْلَفَرج 

َ
َظارُ َُسُیُْلَُُأ ُُاْنت  َنُُاْلَفَرج  ُُم  ُ(131 ،52جتا:  بی مجلسی،)ُ.اْلَفَرج 

 الهـی، عنایـت و رحمـت بـه معتقـد مسـلمان   یـک کـه اسـت مهمـی وظـای  جملـه از انتظـار پ 
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هشژپو مهدیاه وی

 البتـه کند. می سازی پیاده خویشتن و خانواده عه،جام در صحی  به طور را آن و بوده ملتزم بدان
 نقــش انتظــار، نقــش ســلبی، رویکــرد در اســت تقســیم قابــل ســلبی و ایجــابی رویکــرد دو بــا انتظــار
 ایـن باورمنـدان نصـی  کـه اسـت ییایستا و خمودی آن محصول که است سازنده غیر و تخریبی
 را آن سـلیم عقـل و روایـات قـرآن، کـه اسـت انتظـاری مثبـت، و ایجابی انتظار اما شود. می نگرش
 نیـــز و گـــری اصـــالح و ســـازندگی آن، محصـــول و بـــوده ســـازنده و مثبـــت آن نقـــش و کـــرده تأییـــد
 بسترسـاز نـوعی بـه کـه انتظـار نـوع ایـن ،آری اسـت. مهـدوی لآ ایـده جامعه سوی به گری هدایت
ــد ــه و وســیع گســتره دارای اســت جامعــه در امیــدواری و امی ــه اســت ای پردامن  ایقلمروهــ همــه ک
 کـه سازنده انتظار پ  .گیرد می فرا را مردم زندگی دقای  همه و شود شامل می را منتظران زندگی

 و کـرده رسـو  باورمنـدان زنـدگی سـطوح و زوایـا همه در کنند می تعبیر بالنده و پویا انتظار به آن از
 و انتظار را امیدواری و انتظار عنو این رو این از .گیرد می دربر را آنها زندگی لحظات و ساعات همه

گیر و ای لحظه امیدواری  خداسـت، عنایـت و رحمـت بـه معتقد که فردی یعنی ؛کنند می تعبیر فرا
ُعــوا اســت امیــدوار خــدا ناحیــه از کــار گشــایش بــه لحظــه هــر و شــ  و روز هــر َ   )َفَتَوق َ  َو  َصــَباحاا  اْلَفــَر

)  هـی  در و برنداشـته الهـی رحمـت از دسـت باز مشکل ترین غامض و شرای  ترین سخت در َمَساءا
 دهد. نمی نامیدی و سقو  به تن شرایطی
 :فرماید می زمینه این در صادق امام که چنان

َذا واُإ  َةَُُفَقد  ج َ ُُح  ْمُُْظَهرُْیََُُفَلْمُُالل  َُکُمَُُْعَلم  ایََُُلَُُْوََُُل  رْمَُُوُُاَنه  ُُه  رُف  ر َ ُیََُُکَُذل  ُُْعَلم  ره  ن َ
َ
رَلَُُلرْنُُأ َُتْبط 

ُ ُح  ة  ُُج َ ُیمُ ُاَلَُُوُُالل  ه  ْنَدَهاَُثاق  ع  اَُفع  َُُوَُُصَباحاُ ُاْلَفَرَجَُُفَتَ ق َ ُ(431: 1390 ی،س)طبرُ؛َمَساء 
  نظـــر از و نشـــود ارکآشـــ آنهـــا بـــراى او و بدهنـــد؛ دســـت از را خـــدا حجـــت مـــردم هکـــ هنگـــامی

ــغا آنهــا ــردد،  ی ــد آنهــا و گ ــا و جاســت،ک او جــاى ندانن ــا ب ــد مــی وصــ  نی ــ دانن   اىســفر هک
  و فـــر  منتظـــر شـــام و صـــب  موقـــع آن در اســـت. نرفتـــه انیـــم از حـــ ، هـــاى نشـــانه و الهـــی
 د.یباش ظهور

 :فرماید می صادق امام باز
َذا ْصَبْحَتُُإ 

َ
ْمَسَُُوُُأ

َ
ىُاَلُُْ ماُ یََُُتُیُْأ ُیفُ َُتَر َماماُ ُه  ْنُُإ  ُُم  ُُآل  د  م َ َ ُُُم  ح   َ

َ
َُُمْنَُُفأ ُُْنَتُک  ر    رْ َُُوُُُت   ْبغ 

َ
ُأ

َُُمْنُ بُُْْنَتُک  ُت  َُُوُُغ    َُُمْنَُُوال  ُُْنَتُک  َ ال  رُ َُوُُت  َُُوَُُصَباحاُ ُاْلَفَرَجُُاْنَتظ  ُ(158 :1397نعمانی، )ُ.َمَساء 

 بــه عــام رویکــرد اســت توجیــه قابــل خــاص و عــام رویکــرد دو بــا امیــدواری و امیــد کلــی بــه طــور
 یعنـی ،خـاص امـر گشـایش معنـای بـه خـاص رویکـرد و اسـت امـور مطل  گشایش و فراخی معنای

 .مهدی حضرت بشریت منجی آمدن و هورظ
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 صبورانه زندگی و انتظار
 یعنی ؛است صبوری و طمأنینه درس گرفت انتظار از توان می که هایی پیام و ها درس جمله از
ــر فــرد  جامعــه و خــانواده خویشــتن، در را آن و رســیده بردبــاری و اطمینــان شاخصــه بــه بایــد منتظ 

 از فراوانـی معضـالت و مشـکالت ،امـام زیسـتی پنهـان و غیبـت ندورا در ؛ زیـرانمایـد سازی نهادینه
 آمـدن بـا تردیـد بـی و شـود مـی مهـدوی باورمندان جامعه گیر دامن اجتماعی و دینی فرهنگی، نوع
 و رفــاه آســایش، و بربســته رخــت عــدم دیــار بــه متنــوع مشــکالت   و معضــالت جهــانی رهبــر و امــام

ـه و زیسـتن خـوب مسـیر در شـریب جوامـع و بشـر و شـود می جایگزین هنجارها  قـرار کـردن زنـدگی ب 
گر حال گیرند. می  بـه را نشـا  و شادی که مطلوب و فرخنده روز این رسیدن به نسبت منتظران ا

 حوصـلگی بـی و عجله شوند، می خرسند و خوشحال آن رسیدن فرا از مردم همه و آورد می ارمغان
 کـه خـود هـدف و مقصـود بـه تنهـا نـه کـاری عجلـه و زدگـی شـتاب ایـن بـا تردیـد بـی ،دهنـد خـر ه ب

 ازدیـاد همـان کـه هـدف آن خـالف سـوی بـه بلکـه ؛رسند نمی باشد فر  و آسایش گشایش، همان
ــراکننــد مــی پیــدا ســوق باشــد مشــکالت و معضــالت ــر  و گشــایش ؛ زی  و شــرای  تــابع امــری هــر ف
 ییدنیـا امر امر، آن که ندارد تفاوتی میان این در و است امر آن تحق  ساز بستر که است قواعدی
 مــورد در قــانون و قاعــده ایــن معنــوی. یــا باشــد مــادی کوچــک، یــا و باشــد بــزر  دینــی، یــا باشــد
 خـدا به که مهدوی باورمندان .است جاری و ساری نیز ظهور امر یعنی آخرت و دنیا امر ترین مهم
 بسـترهای و شـرای  یسـر یـک کارهـا کشـایش و ظهـور امـر در کـه بدانند باید امیدوارند او رحمت و

 رو ایـن از .بنمایـد رخ وگشـایش ظهـور تـا باشـند آمـاده و مهیـا پـیش از آنهـا بایـد کـه دخیلنـد اساسی
 امــام کــه چنان ؛نماینــد تعقیــ  شــتاب و عجلــه بــا را آن و بــوده ظهــور دنبــال بــه مصــرانه نبایــد
تی شریفه آیه با رابطه در صادق

َ
ْمُر    

َ
ُلو َفال اهلل      :فرمودند ُه َتْسَتْعج 

ُ َ َناُه  ْمر 
َ
َمرَُُأ

َ
ُُأ َُُوَُُعز َُُالل  ْ َُُجل َ

َ
َلُُاَلُُأ َُُتْسَتْعج  ه  ُ(198همو: )ُ؛ب 

 نشود. شتاب باره آن در هک است فرموده امر جل   و عز   خداى هک ماست امر همان خدا امر

 :فرماید می صادق امام باز
ررا َ ّن َ َُُکَُهَلررُإ  ررا   ُُالن َ ررن  ْمُُم    ِ ْعَجا ررَذُُاْسررت  َ ْمرررُ ُاَل 

ُُاْْلَ ُیَُُاَلُُالَلُُإ   َ ُُْعَجررل  َعَجَلررة  ُُل  َبررا   ُُاْلع  ررَذاُإ   َ َ ْمرررُ َُل 
ُاْْلَ

ُیََُغا ُیَُُة  لَُُیْنَت  ُإ  م  ایََُُلَُُْبَلغ  َهاَُقْدَُُفَلْ ُُاْیَ ُُْسَتْقد  وایََُُلَُُْوَُُساَعة  ر  خ 
ْ
ُ (369 ،1ج: 1362 )کلینی،ُ؛ْسَتأ

 مــردم شــتاب خــاطر بــه خــدا دند،یرســ تکــهال بــه امــر نیــا بــراى زدگــی شــتاب از مــردم همانــا
گر رسد، یم بدان هک است تییغا و موعد امر نیا براى ند،ک نمی شتاب  برسـند، آن به مردم ا

 ندارد. عق  و جلو ساعت کی
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هشژپو مهدیاه وی

 :فرماید می پرسد می ظهور بودن طوالنی از که مهزم سؤال به پاسخ در صادق امام باز
ُُایَُ ْهَزم  َتَمن   َ َُُذَبَُکُُ!م  ل  َ َُُکَُهلََُُوُُاْْل  ْسَتْعج  راَُوُُاْْل  َ م  َ َُُنج َسرل   لََُُوُُاْْل  ریََُُنرایُْإ  و یص   )نعمـانی،ُ؛ر 

1397 :198)ُ
 نجــات شــدگان  میتســل و شــدند کهــال ننــدگانک شــتاب و گفتنــد دروغ آرزومنــدان  !مهــزم اى
 گشت. خواهند باز ما سوى به و افتندی

ــا را صــبر کمــال و ییزیبــا و ســتهدان انتظــار رفیــ  و قــرین را صــبر رضــا حضــرت روایتــی در  ب
 :است نموده توجیه انتظار باورداشت

ْحَسَنَُُما
َ
ْبرَُُأ َظارََُُوُُالص َ ُُاْنت  ُُ!اْلَفَرج 

َ
ْعَتَُُماُأ َُُقْ َلََُُس  َُُوَُُعز َُُالل  ب  اَُوَُُجل َ ُُاْرَتق  ن   َُمَعُُإ  ُیرَرقُ ُْمُک    ،ُ

وا ر  َُُفاْنَتظ  ن   َُمَعُُإ  َنُُْمُک  رُ ُم  ْنَتظ  ْبرُ ُْمُک ُیَُْعلَُفَُُ؟َنُیاْْل  الص َ ُ(645 ،2ج: 1395 )صدوق،ُ؛ب 
 هکـ دیـبر انتظـار» :را جـل عـزو خـداى ۀگفتـ دىینشـن ایآ !است خوب فر  انتظار و صبر چقدر
 .دینک صبر هک باد شما بر ؟«ام برنده انتظار شما با هم من

 :فرماید می زمینه این در اسالم گرامی پیامبر
َظارُ  ُُاْنت  ْبرُ ُاْلَفَرج  الص َ َباَ هُب  ُ(16: 1361 قضاعی،قاضی )ُ.ع 

 انتظــار و صــبر خصــوص در معصــومین حضــرات جانــ  از بســیاری های ســفارش تردیــد بــی
کیدات و شده  یبـه طـور اسـت، آمـده میـان بـه دو آن تعامـل و تـراب  پیرامـون روایات در جدی تأ
 توجیـه صـبر کنـار در انتظـار کـارکرد و کـاربرد اصـل و انتظـار، وجـود بـا صـبر کمـال و ییزیبـا اصـل که

 رفتـاری حـوزه از انتظـار و صـبر مقوالت تراب ، و تعامل این اهتمام سب  به همچنین و شده پذیر
 همـه تردیـد بـی اسـت. شده دانسته عبادات برترین و بهترین جزو و یافته انتقال عبادی حوزه به
 مشــکالت و تمعضــال بــا غیبــت عصــر در کــه بداننــد منتظــران کــه اســت ایــن خــاطره بــ مــوارد ایــن

 همـین خـاطره بـ و نیسـت میسـور بردبـاری و صـبر ابـزار بـدون آنهـا از عبـور و شوند می رو هرب عدیده
 بـه همـواره معصومین حضرات مسیر، این در حرکت بودن مشکل و ها سختی یادداز و فزونی
 دهند. می کوشی سخت و بردباری مش  و مقاومت و صبوری درس ،غیبت عصر مردم

 غیبـت عصـر در مـردم مهـم وظای  از یکی زیستی، سخت مش  و صبورانه گیزند تمرین پ 
 زدگی شتاب از و ساخته خود پیشه را بردباری و صبر دنیا امور در باید واقعی منتظران یعنی ؛است

 در ویژه هبــ نماینـد. اجتنـاب اســت بشـری جوامـع و بشــر هالکـت و سـقو  عامــل کـه کـاری عجلـه و
 بایـد منتطـر فـرد یـک تردیـد بـی ،اسـت ظهـور رخـداد همـان کـه غیبـت عصـر در کـار ترین مهم مورد
 بدانـد بایـد و دارد رسـالتی و وظیفـه چـه سـترو روبه امـام زیسـتی پنهـان با عصرکه این در که بداند
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 اسـت جهـانی نهضـت متعـالی غایـات و اهـداف مسـیر در کـردن حرکت او واقعی و اصلی رسالت که
 بـا و جامعـه در مهـدوی زندگی نوین سبک یها ارزش و هاالگو سازی پیاده با خصوص این در که

 آحــاد و اقشــار همــه میــان در آنهــا گســترش و زنــدگی زوایــای و ســطوح همــه در آنهــا کــردن نهادینــه
 بـه را اسـت ظهور رخداد همان که کار نهایت و غایت و بردارد گام ظهور یساز زمینه مسیر در مردم
گذار خدا  ندهد. خر ه ب زدگی شتاب خصوص این در و نموده وا

 :فرماید می آخرالزمان مردم صبورانه زندگی مورد در اسالم گرامی پیامبر که چنان
ُیََُسُ ت 

ْ
ُُأ ْنَُُقْ م  ُُم  َُبْعد  ُُْمُک  ل  ج  ُُالر َ د  ْمُُاْلَ اح  ْْن  ُُم  ْجرُ َُله 

َ
ُُأ س  ََُخْ نُُْی َ َُُرس  َلُُایََُُقال  اُْمُک ُم  ُُالل  رن  َُُنْ راک  ُن َ

َبررْد ُ َُکَُمَعرر َُُوُُب  ررد  ح 
 
َنررَُوُُأ ُح  َلَُُوُُْی   َُُنررایفُ َُنررَز ررْرآ   ن ََُُفَقرراَلُُاْلق  ررإ  رر اَُلررْ ُُْمُک  ل  م َ رراَُُتَ َ رر اُْل  ل  واَُلُُْح    ر  َُتْصررر 

ُ ُ(1149 ،3ج: 1409 )راوندی،ُ؛َصْبَره 
 عر  اصحاب دارند. شما از نفر پنجاه ثواب آنها مرد کی هک آمد خواهند شما از بعد مردمی

 در قـرآن و میـا ردهکـ ارکـیپ شـما ابکـر در نیحنـ و احد و بدر جنگ در ما اهلل! رسول ای: ردندک
 پنجـاه ثواب آنها نفر کی هک ندیایب مردمی هک شود می چطور عنیی) است شده نازل ما انیم
گـر گردند می متحمل آنها را چه آن :فرمود باشند؟( داشته را ما نفر  دیـتوان نمـی د،یـنیبب شـما ا

 د.ینک صبر آنها مانند

 حکیمانه گیزند و انتظار
 و حکمـــت اســـت. عقالنیـــت و حکمـــت مهـــدوی زنـــدگی ســـبک یهـــا ارزش و الگوهـــا از یکـــی
 .آموزد می را زیستن خوب انسان به که است مهمی راهکار و ابزار عقالنیت
 : دیفرما یم اسالم یگرام رسول

وا د  واُاْلَعْقَلُُاْسَتْرش  ْرَشد  ُُاَلَُُوُُت  ُ(10 ،6ج: 1423 )سیوطی،ُ؛َفَتْنَدم  اَُتْعص  ه 
 د.یشو یم مانیپش هک دینکن ینافرمان آن از و دیشو ییراهنما تا د،ییبجو ییراهنما عقل از

 :فرموده است باره این در یعل حضرت
ْنَُُکَُفاَکُ ْوَضَحَُُماَُکَُعْقلُ ُم 

َ
ْنَُُکُی ُ َغَُُلُیَسرُ َُکُلَُُأ ُُم  ْشد  ُ(421ح: 1381 ،شری  رضی)ُ؛َکُر 

 دهد. نشانت راهه یب از را راه هک است یافک اندازه نیهم را تو عقل از

 عقـل ،1عملـی عقـل نظـری، عقـل نظیـر ؛شـوند مـی تقسـیم متنـوعی مقوالت در حکمت و عقل
                                                        

 معرفـت سـ ک دنبـال بـه، آن لهیوس به انسان و شده داده قرار انسان وجود در هک شود یم گفتهیی روین بهی نظر عقل .1
 و سـر اءیاشـ نبـود و بـود و سـتین و هست با و است معرفت و علم مقوله ازی نظر عقل، گرید ریتعب به. رود یم شناخت و
 ینظـر عقـل قبـال در یعملـ عقـل شـود. یم حاصـل معـاد و  مبد به نسبت معرفت وی نیب جهان، آن لهیوس به و دارد ارک
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هشژپو مهدیاه وی

 اســت)جوادی انقســام قابــل عملــی حکمــت و نظــری حکمــت بــه نیــز نظــری عقــل خــود و 1ابــزاری
 گـذارد می نمایش به را مهدوی زندگی سبک که مهدوی جهانی نظام سیستم .(15: 1376 آملی،

 تقســیمات و تنوعــات همــه اســت، غیبــت عصــر در زنــدگی نــوین ســبک الگــوبخش ای گونــه بــه و
 عقالنی و حکیمانه زندگی و بخشیده تعالی و رشد ظهور عصر مردم میان در را حکمت و عقالنیت

 دهـــد. مـــی گســـترش معنـــوی و مـــادی و فـــردی، و اجتمـــاعی زنـــدگی زوایـــای و ســـطوح همـــه در را
 قلمـرو و گسـتره نظـر از آورد مـی ارمغان به مردم برای مهدوی زندگی سبک که حکمتی و عقالنیت

 است. نکرده تجربه را آن اجتماعی تاریخ طول در بشر که است یبه طور کارکرد و کاربرد نظر از و

 مهدوی نظام در نظری عقل
 :دیفرما می ظهور عصر در نظری عقل رشد مورد در باقر امام

َذا َنرراَُقرراَمُُإ  َُیررَُوَضررَ َُُقاِئ   َُُعررَ َُُده  و   ء  ُُر  َبررا   رراَُفَجَمررَ ُُاْلع  َ ْمُُِب  رر ََل  ق  رراَُمَلررْتَُکَُوُُع  َ ررْمُُِب  ْحََلَمه 
َ
ُ؛أ

ُ(840 ،2ج: 1409 )راوندی،
 شـتریب هـا آن یخردها تا گذارد بندگان سر بر را فشیشر دست ند،ک امیق ما قائم هک یهنگام
 گردد. املک رشانکف و شده

 :ه استفرمود باره نیا در علی انمؤمن ریام
َ َُکُُْغَبق  َ ُیُ 

ْ
ُُأ ُْکَُاْل  َُُبْعَدُُة  ب  ح  ُ(150 : 1381 ،شری  رضی)ُ؛الص َ

  و روز طـول همـه در یعنـی شـند،ک یمـ سـر متکح گاهان صب  و گاهان شام ظهور عصر مردم
 هستند. تیعقالن رشد و یتعال دنبال  به ش 

 «صــبوح» و عصــر در شــراب دنینوشــ یمعنــا بــه (281 ،10ج: 1416 منظــور، )ابــن «غبــوق» واژه
 .است صب  در شراب دنینوش یمعنا به (504 ،2ج: همو)

ــه شــام و صــب  در مــتکح دنینوشــ ــا ب ــ معناســت نی ــ در ظهــور عصــر مــردم هک  شــ  و روز لک
گ یآموز علم یحد به ،گرید ریتعب به .آموزند یم علم و متکح  سـاعات همـه در هک شود یم ریفرا
 برند. یم سره ب یآموز علم و متکح در مردم زرو شبانه همه در یعنی ،ش  چه و روز چه

                                                                                                                                  
 اسـاس بـر هکـ نـدک یمـ بحـ  یموضـوعات دربـاره یعملـ عقـل .اسـت ینظـر عقل موضوعات از ریغ آن موضوعات و است
 یهـا نظام و مقـررات و یاجتمـاع و یفـرد حقـوق ،یاخالقـ مسـائل دها،یـنبا و دهایـبا ماننـد ؛ردیـگ یم لکش انسان اراده
 .(15 :1376 آملی، )جوادی و... یبشر

 نو   تـابک در معنـا نیـا بـر ردیکـرو بـا نیکبـ  یفرانسـ .اسـت عـتیطب بـر یآدمـ تسـل  یابـزار تیـعقالن اصـل یریـگ جهت .1
 در انسـان یدهـ جهـت در یابـزار عقـلسـخن،  گـرید بـه .(49 :1381 )فروغی، است ییتوانا ،ییدانا : است گفته نارغنو 
 .دیآ یم انسان ارک به عتیطب از گرفتن بهره شتریب چه هر و یماد امور
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 :دیفرما می ظهور عصرمردم  تیعلم و معرفت رشد مورد در صادق امام
ُ ْلم  ُُاْلع  وَ َُُوَُُسْبَعة  ْشر  َُُحْرفراُ ُع  ُیرَفَجم  َُُجراَءْ َُُمراُ   ره  ُُب  رل  س  ُُالر   ُیََُُفَلرْمَُُحْرَفرا   ف  ُُْعرر  را   ُُالن َ َُحریت َ

ْرفَُُرَُیَُْغُُْ م ُیَُالُْ ُاْلَ َذافَُُْی   َنراَُقراَمُُ   ْخرَرَجَُُقاِئ  
َ
ْمَسرَةُُأ ْشررُ َُوُُاْل َ راَُحْرفراُ َُنُیاْلع  َ َُُفَبّث َ ُُف  را   َُُوُُالن َ َُضرم َ

لَُ ُإ  ْرفَُُاْیَ ُاْلَ ُُْی   ایََُُحیت َ َ ّث َ ُُب  ْشرُ َُوَُُسْبَعة  ُ(336 ،52جتا:  بی )مجلسی،ُ؛َحْرفاُ َُنُیع 
 دو انـد آورده امبرانیـپ چـه آن همه است، شده لیکتش حرف هفت و ستیب از ییدانا و علم
 دیـنما امیـق قـائم هکـ گـاه آن اند، نشناخته نونکتا علم حرف دو از شیب ،مردم و است حرف

 و سـتیب مجمـوع در تـا دهـد گسـترش مـردم انیم و سازد ظاهر را گرید حرف پنجم و ستیب
 ند.ک دایپ گسترش حرف هفت

 مهدوی نظام در عملی عقل
  در عملــــــی عقـــــل رشـــــد و ظهـــــور عصـــــر ردممــــــ زنـــــدگی دربـــــارۀاســـــالم یگرامـــــ امبریـــــپ
 :فرماید می شان میان

ُیََُُوُ نُْذَه   َُُوُُالز  ْرب  ْمرُ ُش  ُیََُُوُُال َ باُْذَه   ُیََُُوُُالر   ُُْقَبل  ا   را ا َُعَ ُُالن  َُُوُُالع  َؤ    ُُیت  َُوُُااَلمانا  
لُ  ََُتْ ُ(44مقدسی: ال)ُ؛ارُ یااَلْخُُْبَقُیََُُوُُااَلْشرارُ ُک 
 بـه مـردم و بـرود نیبـ از یربـاخوار و یلـکال مشـروبات نامشـروع، رواب  ظهور از بعد دوران در

 افـراد و نـابود اشـرار ننـد،ک یمـ تیـرعا یخوب بـه را هـا امانـت آورنـد، یم یرو اطاعـت و عبادت
 مانند. یم یباق صال 

 :دیفرما یم اصحابش از یکی سؤال پاسخ در صادق امام باره نیا در
ب   َ ُُاَما ْ ُُُت  

َ
رَُیُ ُأ ُُْظه  َُُتَعاَلَُُوَُُکَُتَبارَُُالل  ق َ ُُاْلَعْدَلَُُوُُاْلَ ُُف  ََل   َمرَ ُیََُُوُُاْلرر  ُُحجْ َمرَةَُکُالُُْالل  رَ ُیُ َُوُُل  َُؤل  

ُ ُبَُُالل  ُُْی َ ل  ب  ُُق  َفة  َتل  َُُوَُُعز َُُالَلُُْعص  َ ُیَُُاَلَُُوُُُم  ْ َُُجل َ ُُف  ه  ْرض 
َ
ُ(333 ،1ج :1362 )کلینی،ُُ؛أ

 را همگـان و سـازد ظـاهر شـهرها در را عـدل و حـ  یتعـال و کتبار یخدا هک دیخواه ینم مگر
 گنـاه نیزمـ یرو در مـردم و بخشد الفت را شانیپر و ندهکپرا یها دل آورد، گرد لمهک کی به
 نند.کن تیمعص و

ر جامعه مهم یها شاخصه جمله از  در و اسـت منتَظـر جامعـه از پذیری تأسـی و الگوگیری منتظ 
ر جامعه واقع  قـانون بـه نظـر بـا .اسـت آن مسـیر در کننـده حرکـت و منتَظـر هجامع از گرفته بر منتظ 

 پـ  ،اسـت قـرار بـر تناس  و رابطه به مشبهه و مشبهه میان همیشه که تشابه قانون و سنخیت
ر جامعه میان باید  سـنخیت و تناسـ  زندگی روش و سبک ،شاخصه نظر از منتَظر جامعه و منتظ 
 دینـی جامعـه پرسـت، خـدا و عبـادی جامعه یک را هدویم جامعه که وقتی رو این از .باشد قرار بر
 و علمــــی جامعــــه پــــذیر، حکمــــت و عقالنــــی جامعــــه گریــــز، گنــــاه و پــــاک جامعــــه محــــور، خــــدا و
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هشژپو مهدیاه وی

 یها شاخصــه جـزو را ها شاخصـه ایـن و بینــیم مـی و... گـرا انسـجام و متحــد جامعـه طلـ ، معرفـت
 توجیـه و معرفـی ،ییشناسـا نهـاآ با را مهدوی زندگی نظام و دانسته مهدوی زندگی سبک اساسی
 افـ  در منتظـران جامعـه در روش همین و سبک همین و ها شاخصه همین باید پ  ،میینما می
کـار جا این در تشابه و سنخیت قانون باید و شود عملیاتی و ییاجرا تر نییپا  تـک تـک و گرفتـه به 

 هـا ارزش بـا منتظـران باید و شوند سازی پیاده مبد  جامعه در مقصد جامعه یها الگو و ها شاخصه
 باور مهـدی جامعـه رو ایـن از باشـند. آراسـته و آشـنا مهـدوی زندگی اجتماع و فردی یها شاخصه و
 مطلــوب جامعــه نظــام و سیســتم از یینمــا و شــمه تصــویرگر و گــر گــزارش نــوعی بــه غیبــت عصــر در

 بشـری جوامع و بشر برای آن اشاعه و ترویج و جدید زندگی سبک و مدل ارائه با و بوده مهدویت
 در غیبت دوران در منتظران زندگی سبک که گفت باید نتیجه در نمایند. می ایجاد نوینی الگوی
 و الگوهــا همـان نیـز آنهـا یهـا ارزش و الگوهـا و اســت مهـدوی زنـدگی سـبک همـان ،تر نییپـا افـ 
 .است مهدوی زندگی نظام یها ارزش
 و نفســانی هواهــای از خــود زنــدگی ســیاق در منتظــران کــه نمــود ادعــا تــوان مــی اســاس ایــن بــر

ه ب دستگی چند و تشتت از و هستند گناهی بی و پاک زندگی دارای پ اند؛  بوده دوره ب شیطانی
 در پـ  نـد؛دوره بـ خدا برابر در غرور و تکبر از و هستند منسجم و متحد زندگی دارای پ  ند؛دور

 پـ  انـد؛ داده خـر ه بـ درایـت و بصـیرت یزنـدگ در و هسـتند بنـدگی و عبـادت بـه بند پای زندگی
 بود. خواهند عقالنی و حکیمانه زندگی دارای
 نظـر مـد زنـدگی شـئون و حـاالت همـه در را خـدا خـویش زنـدگی در منتظـران گفت باید آخر در و

 حدیثی در صادق حضرت که چنان هستند؛ تعالی ح  درگاه مقرب و محبوب پ  اند؛ داشته
 یـک زمـان ترین مند رضایت و خدا به انسان یک حالت ینتر نزدیک و هداشت اشارت نکته این به

ــا کــه اســت دانســته منتظــران و غیبــت عصــر بــه معطــوف را خــدا بــه انســان  و انتظــار بــه اعتقــاد ب
 :شود می تلقی مهم و اصلی باورهای جزو آنها میان در انتظار باورداشت بدان یبند پای

ُ ْقَرب 
َ
ریََُُمراُأ ُک  َبرا  ُُ    رَنُُاْلع  ُُم  َُُوَُُعرز َُُالل  ْرَضَُُوَُُجرل َ

َ
ریََُُمراُأ ُک  ْمُُ    َذاَُعرْْن  واُإ  رَةَُُفَقرد  ج َ ُُح  َُفَلرْمُُالل 

ْمُُْظَهرُْیَُ َُُْعَلم  ایََُُلَُُْوََُُل  َُکُب  ره  رْمَُُوُُان  ُُه  رُف  ر َ ُیََُُکَُذل  ُُْعَلم  ره  ن َ
َ
رْلَُُلُُْأ َُُتْبط  َجر   ُُح  َُُوَُُعرز َُُالل  ُاَلَُُوَُُجرل َ

ُی ُ بَُ ه  ُ(431: 1390 ی،س)طبرُ؛َنات 
ـت هکـ اسـت گـاه آن تعـالی خـداى بـه بنـدگان حالـت نیتـر دهیپسـند و نیتر کینزد  خـدا حج 

ــدگان بــر و گــردد غایــ   هکــ بداننــد حــال عــین در ولــی نداننــد را انشکــم و نباشــد ارکآشــ بن
ت  شود. نمی باطل وقت هی  الهی ناتی  ب و ها حج 
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 انهخواه عدالت زندگی و انتظار
 جهــانی نظــام سیســتم در یعنــی ؛اســت مهــدوی جهــانی نهضــت مهــم اهــداف جملــه از عــدالت
 حــوزه فرهنگــی، حــوزه تمــدنی، حــوزه در عــدالت نظیــر ســطوح همــه در عــدالت اجــرای مهــدوی
 زنـدگی ابعـاد همه در نیز و بشر تعامالتی یها حوزه همه در کلی به طور و اقتصادی حوزه سیاسی،
 پیـدا تحقـ  و... محیطـی روابـ  و ادگیخـانو روابـ  و فـردی روابـ  نظیـر بشـر اجتمـاعی و فردی
ـــای و ابعـــاد دارای و وســـیع، گســـتره و تنوعـــات دارای بشـــر زنـــدگی کـــه ییجـــا آن از کنـــد. مـــی  زوای
ـــ  را زنـــدگی ابعـــاد و تنوعـــات هـــا، قلمرو ها، گســـتره ایـــن همـــه مهـــدوی عـــدالت ،اســـت گونیاگون

 مهــم   یها همؤلفــ لــهجم از پـ  شــوند. مــی مـنقش عــدالت زیبــای رنــگ بـه آنهــا همــه و درنوردیـده
 از تـوان نمـی را عـدالت همؤلفـ تردیـد بی است. طلبی عدالت و یخواه عدالت مهدوی زندگی سبک
 سـبک یها شاخصـه میـان در شاخصـه بـارزترین و تـرین مهم زیـرا ؛کـرد جدا مهدوی زندگی سبک
 معصـومین حضـرات همـه از رو ایـن از اسـت. مهدوی یخواه عدالت شاخصه مهدوی، زندگی

 ایــن بــه نــوعی بــه آنهــا همــه و اســت شــده نقــل روایــت مهــدوی، یخواه عــدالت شاخصــه ارۀبــ  در
 .اند برشمرده مهدوی جهانی نهضت مهم اهداف جزو را آن و پرداخته موضوع
کرم امبریپ از احمد مسند تابک در  :است آمده ا

ُیَُ ج  ر  ُُح ْ رل  رْنَُُرج  ُُم  ت  ْترَر رْنَُُاْوُُع  ُُم  ُْیربََُُاْهرل  ُُهراََُلُ َیُُْیت  ْسرط  َئرْتُُمراَکَُُعرْدالُ َُوُُاق  ل  ْلَمراُم  رْدواَناُ ُ َوُُظ  ُ؛ع 
ُ(28 ،3جتا:  بی ،حنبل ابن)

 هکـ آن از بعد نماید، می پر داد و عدل از را نیزم و ندک یم امیق من تیب اهل و عترت از یمرد
 .باشد شده پر یدشمن و ظلم از

 :فرماید می علی امام
ُ ا   ْنَُُعَشرََُُیُاْلَ ُُم  ْلد  َ ُُیو  ْهُُه  ُاْْلَ ُد  َُیُُْی  

 
ُُاْْلَْرَضَُُل َئْتَُُماَکَُُعْدال  ل  ْلمراُ َُوَُُجْ  اُ ُم  : 1362 )کلینـی،ُ؛ظ 

ُ(368 ،1ج
 و ظلـم از هکـ گونـه همـان ،نـدک می پر داد و عدل از را نیزم که است مهدی فرزندم نیازدهمی

 باشد. شده پر جور

 :فرموده است باقر امام
َذا َُُقاَمُُإ  َُُقائ   ْهل 

َ
ُیُْاْلبَُُأ ُُت  الس َ ُ َُمَُقس َ ُی َُب  َُُعَدَلَُُوُُة  ع ُُف  ُ(351 ،52جتا:  بی )مجلسی،؛ُةی َُالر َ

 در و کنــد یمــ میتقســ یمســاو صــورت بــه کنــد، امیــق تیــب اهــل کننــده امیــق کــه یهنگــام
 .نماید یم رفتار عدالت به ، تیرع انیم
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هشژپو مهدیاه وی

 :فرماید می صادق امام
َما

َ
َُُوُُأ ُیَُلَُُالل  َلن َ َُعلَُُْدخ  ُُْمُْی  ْمُیُ بُ َُفَُجْ َُُعْدَله  ُیََُُماَکُُ َت   ل  ر ُ ُْدخ  رَُوُُاْلَ ُ(159: 1397 )نعمانی،ُ؛اْلق 
 و سـرما کـه گونـه همان کنـد؛ یم وارد مردم یها خانه درون در را خود عدالت که قسم خدا به
 شود. یم داخل گرما

 :فرمود رضا امام
رُ یُ  َُُطه   ُُالل  ه  ْنُُاْْلَْرَضُُب  ُُم  ُک   

َهایُ َُوَُُجْ  ُ ُل  س  ُُْنُمُ َُقد   ُک   
ُُل  ْلم  َ َُُوُُظ  ُُه  ذ 

ریَُُیال َ ُش  ُُک   را   ُُالن َ ُُف  ره  اَلَ ت  ُو 
َ َُُوُ ُُه  ُیُْاْلَغَُُصاح    َُُقْبَلَُُبة  ه  وج  ر  َذاُخ  َُُخَرَجَُُف   ْشَرَقت 

َ
ُُأ ُُاْْلَْرض  ه  ن     َُُزاَ ُیرمُ َُوَضرَ َُُوُُب  َُبرُاْلَعرْدل  ُْی َ

ُ ا   ُیََُُفََلُُالن َ م  ُُْظل  َحد 
َ
َحداُ ُأ

َ
ُ(372 ،2ج: 1395 )صدوق،ُ؛أ

 یزهکپا ظلمی هر از و گرداند مطهر و کپا جوری هر از را زمین مهدی وسیله به متعال ایخد
 دارای ظهورش قبل او و او، والدت در مردم نندک کش هک است  ک آن او و سازد، مقدس و

 در را عـدل زانیـم و گردانـد روشـن خـود نور به را زمین نماید ظهور که هنگامی و است غیبت
 کند. نمی ظلم دیگر ک  بر کسی هی  پ  .کند یم پا بر مردم انیم

 کـــه اســـت حـــدی بـــه مهـــدی امـــام یخواه عـــدالت خصـــوص در روایـــات فراوانـــی و کثـــرت
 حضـــرات از روایـــات صـــدور خصـــوص در یعنـــی_  مـــورد درایـــن اســـالمی عالمـــان و اندیشـــمندان
 .اند دهکر تواتر یادعا_  معصومین
 واقـ  مهـدوی جهـانی نظـام و سیسـتم در عـدالت ویـژه اهتمام و واال جایگاه به که وقتی حال
 سـبک بـا و بـوده نظـام ایـن مهـم اهـداف جملـه از آن اجـرای و عـدالت عنصر که دانستیم و شدیم
 کـه کنـد مـی حکـم تناسـ  قاعـده و تشـابه قاعـده ،اسـت هماهنـگ و قـرین مهـدوی مترقی زندگی
ـر جامعـه میان  جامعـه عنـوان بـه منتَظـر معـهجا و کننـده تأسـی و مبـدا جامعـه عنـوان بـه کـه منتظ 
ـر جامعـه یعنـی ؛باشد قرار بر کارکردی و رویکردی هماهنگی و سنخیت شده، تأسی و مقصد  منتظ 

 تـالش منتَظر جامعه با متناس  طلبی  عدالت و یخواه عدالت مثل ها ارزش و ها شاخصه کس  در
 بــه رســیدن بــرای خــود تعــالی و رشــد بــه الگــو جامعــه بــا همگــام فراینــد ایــن در و نمایــد کوشــش و

ــوب جامعــه ــدگی ابعــاد و ســطوح همــه در را ارزش و شاخصــه ایــن و دهــد ادامــه مطل  منتظــران زن
 و جـو عـدالت ،خواه عـدالت همگـی آن افـراد بایـد منتظـران جامعـه پـ  نماید. عملیاتی و ییاجرا

 دیگریکـ بـا یخواه عـدالت اسـاس بـر اجتمـاعی و فـردی روابـ  در بایـد همـه و باشـند طل  عدالت
 و معیـار ایـن و... بـازار ،کوچـه ،مدرسـه ،خـانوادگی نظـام در بایـد همـه و نماینـد تعامـل و معاشرت

 زنـدگی سـبک تحقـ  بسـتر مهـدویت، فرهنـگ تـرویج و اشـاعه بـا تـا باشـند داشـته نظر مد را اصل



ظار
انت

؛ 
ش

وبخ
الگ

 
 

سب
 

وین
ن

 
گی

زند
 

زی
امرو

     
                

 

 

21 
 
 

 یسـاز زمینه ،مهـدوی زنـدگی سـبک شـدن نهادینـه بـا و شـود فـراهم منتظـران جامعه در مهدوی
 باشیم. ظهور عظیم رخداد شاهد نهایت در و کرده پیدا حق ت ظهور

 گیری نتیجه
ـــ» و «زیســـتن خـــوب»  اســـت. بشـــر فطـــری و وجـــدانی یها خواســـته از یکـــی «کـــردن زنـــدگی ْه ب 

 متعـالی هـدف   ایـن بـه نیـل جهـت را خـود یها کوشش و ها تالش همیشه تاریخ طول در ها انسان
 بـه همـه و همـه بشـری مکاتـ  و ادیـان نیـز و الهـی، یعشـرا و دیـن بـروز و ظهـور .اند نموده تنظیم
 نیز آنها ناحیه از شده ارائه قوانین و ها برنامه و بوده بشری نیاز این کردن برآورده دنبال به نوعی
 آفریننـده همیشـه و اسـت بشر آفریننده خدا، که ییجا آن از تردید بی شود. می توجیه راستا این در
گـاهی چیـز آن آشکار و پنهان وایایز به بیشتر چیز، یک خال  و  اسـت ضـروری و الزم پـ  دارد. آ

 از کــه آســمانی قــوانین و ها برنامــه رو ایــن از بگیــرد. عهــده بــه را بشــر پــرورش و پروردگــاری خــال ،
 قــوانین و برنامــه برتــرین و بهتــرین توانــد مــی شــوند مــی ارائــه آســمانی شــرایع قالــ  در خــدا جانــ 
 نایـل زنـدگی سـبک برترین و بهترین به تواند می برنامه و قوانین این طری  از بشر و باشد زندگی
 فراینـد یـک در آسـمانی شرایع یها برنامه تاریخی، یها داده اساس بر که این ذکر قابل نکته آید.

ــه رو و صــعودی ــر تکامــل ب ــازل بشــر ب  و ،زنــدگی ســبک تعــالی و رشــد نیــز آن علــت و اســت شــده ن
 خود اولیه آفرینش از بشر هرچه تردید بی .است بوده بشر اجتماعی رواب  پیچیدگی و طلبی تنوع
 نیـز آن اجتمـاعی روابـ  و زنـدگی نـوع ،گیرد  قرار تاریخی فرودهای و فراز در بیشتر و گرفته فاصله

 از نیـــز آســـمانی یها برنامـــه نـــزول ســـیر نیـــاز، ایـــن راســـتای در .اســـت شـــدهتر  دقیـــ  وتر  پیچیـــده
 شـریعت ترین عـالی و ترین پیچیـده بـه گردیـده آغـاز گذشته یانبیا عثتب با که شریعت ترین ساده
 و پیچیـدگی واسـطه بـه نیـز اسـالمی شریعت میان در و است شده منتهی باشد اسالمی شریعت که

 یهـا روش و سـبک آنهـا، زنـدگی یهـا  نیاز شـدن متنـوع و مسلمانان اجتماعی رواب  شدن متنوع
 بـروز مهـدوی زنـدگی سـبک و علـوی زنـدگی سـبک بـوی،ن زنـدگی سبک نظیر متنوعی و گوناگون
 مایــه بــن و اســالمی مایــه درون قالــ  در ،ها ســبک و هــا روش ایــن همــه البتــه اســت. کــرده پیــدا

 سـب  بـه ولـی ،شـوند مـی توجیـه اسـالمی منطـ  و دین محور بر آنها همه و شده تنظیم محمدی
 سـیاق و سبک به نیاز اجتماعی، اب رو و زندگی یها شیوه شدنتر  پیچیده و جدید نیازهای بروز

 خــود واجتمــاعی فــردی زنــدگی یهــا  نیاز بــه وجــه بهتــرین بــه مســلمانان تــا اســت کارآمــد و جدیــد
 اســت زمـان امــام زیسـتی پنهــانی و غیبـت عصــر کـه حاضــر عصـر در طلبــد مـی رو ایــن از .برسـند
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هشژپو مهدیاه وی

 کـاملی و تامـه سـخهن کـه مهـدوی زندگی سبک یعنی_  زندگی سبک و شیوه ترین کارآمد و بهترین
معاصـر اجتمـاعی   زنـدگی تـا شود عرضه بشری جوامع به_  است علوی و نبوی زندگی سبک از  بشر 
 و یـیزا اسـترس هـدفی، بـی هـویتی، بـی خمـودگی، از انتظار نظیر آن یها آموزه و مهدویت پرتو در

 بـه کـالم یـک در و عقالنـی زنـدگی بالنـده، زنـدگی پویـا، زنـدگی هدفمنـد، زنـدگی سـوی به نامیدی
 .کند پیدا سوق ییخدا زندگی سوی
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