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  چكيده
اين مقاله با توجه به اهميت مسئلة مهدويت كه از مسائل مهم روز در جامعه مي باشد و 

ربيتي بررسي كرده ارتباط مستقيم با زندگي فردي و اجتماعي دارد، اين موضوع را با نگاه ت
. هاي تربيت مهدوي بيان گرديده است در پژوهش حاضر اهداف، اصول و روش. است

اي اطالعات   كه به روش كتابخانهباشد  استنتاجي مي-روش تحقيقي اين پژوهش، تحليلي
از ميان آيات و رواياتي . ها، اهداف پژوهش استنتاج شده است آوري و با تحليل آن جمع

هايي مانند رابطة فرد با خدا،  و يارانشان بيان شده، هدف) عج(ام عصر كه در مورد ام
هايي همچون روش محبت و  خويش، طبيعت و جامعه، اصول تربيتي توحيد، عزت و روش

نتايج حاكي از آن است . روش الگويي، استخراج و مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است
هاي  بر اساس آموزه پاية تعليم و تربيت مهدوي و كه تعليم و تربيت در جامعة منتظر، بايد بر

با دقت در آيات و روايات اين نتيجه به دست آمد . ديني و باورهاي اسالمي شكل گيرد
، نياز به ياران و انصاري دارد كه بايد  با اصول تربيت اسالمي )عج(كه قيام حضرت مهدي 

هاي تربيتي مهدويت مورد   تهاي منتظر، دالل پرورش يابند، پس بايد براي تربيت نسل
  .توجه و استفاده قرار گيرد
 مهدويت، تربيت اسالمي، اهداف تربيتي، اصول تربيتي، روش: واژه هاي كليدي
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اين . اي فراگير و همگاني است اعتقاد به ظهور منجي و مصلحي جهاني، ايده         

ن در عرصة زندگي اجتماع، صعود به مدينه همزمان با پيدايش تمد. ايده ريشة قرآني دارد
انديش و  هاي نيك فاضله و فراهم نمودن زمينه براي حكومت عدل جهاني، ذهن انسان

صورت يك آرمان فراگير تبديل  تحت ستم را به خود معطوف نمود و تدريجاً اين ايده به
در ميان اديان . اعتقاد به ظهور منجي، همواره مورد توجه اديان توحيدي بوده است. گرديد

يافته و  طور سازمان اي است كه به توحيدي، دين اسالم و در بين مسلمانان، شيعه تنها نحله
   ). 48 :1386صمدي،(مند به اين موضوع پرداخته است نظام

ترين اسالم شناسان غربي كه دربارة نظام فكري اسالم و شيعه و فلسفه  يكي از دقيق
وي معتقد است يكي . است) 1978- 1903(بن فرانسوياسالمي پژوهش نموده، هانري كر

ترين عناصر حكمت معنوي فكر شيعه، اعتقاد به مسئلة امامت است  ترين و محوري از اصلي
تأملي را دربارة مهدويت  رو نكات قابل باشد؛ ازاين كه تجلي آن بر عصر ما، مهدويت مي

اي نسبت  رش مثبت و همدالنهپژوهان غربي، نگ او برخالف بسياري از دين. سازد مطرح مي
). 30: 1387موسوي گيالني، (دهد و به اهميت اين مبحث اذعان دارد به مهدويت ارائه مي

شناسي شيعه و ركن اساسي رويكرد عرفاني و حكمت  كربن، مهدويت را بنيان معرفت
او معتقد است مهدويت يك مؤلفه و آموزه ديني نيست؛ بلكه . كند معنوي شيعه تلقي  مي

  ).21:همان (شناسي شيعه است كن و ستون معرفتر
، يك فلسفة بزرگ اجتماعي )ع(آرمان قيام و انقالب مهدي«: شهيد مطهري معتقد است

سوي آينده  بخش ايده و راهگشا به كه الهام اين آرمان بزرگ، گذشته از اين. اسالمي است
اين نويد، اركان و . باشد هاي اسالمي مي است، آيينة بسيار مناسبي براي شناخت آرمان

بيني اسالمي است،  عناصر مختلفي دارد كه برخي فلسفي و جهاني است و جزئي از جهان
برخي فرهنگي و تربيتي است، برخي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و انساني است 

  ).50: 1389مطهري،(
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 و ، داشتن زندگي مهدوي)عج(هاي باورداران به ظهور منجي موعود      يكي از برنامه

، الگو و اسوة كاملي براي داشتن )عج(امام زمان. قرار گرفتن در مسير جامعة آرماني است
هاي كاميابي و  توان روزنه يك زندگي الهي و شايسته است كه با اقتدا و تأسي به او، مي

  .موفقيت را به روي فرد و جامعه گشود
  بيان مسئله   -1-1 

ها  هايي در جهت صحيح زيستن نسل رنامههاي زندگي، بايد ب  در تمام اصول و روش
وجود داشته باشد تا بر اساس هدف خلقت و آفرينش و طبق دستورات برترين دين الهي 

خداوند، حضرتش را ظاهر خواهد ساخت و دولت حق محور و عدالت گرا . حركت كنند
ده الهي را بر جهان حاكم خواهد كرد؛ اما عملكرد منتظران ظهور، در ايجاد و تحقق اين وع

ها در عصر غيبت، بستگي به ميزان تأثير  تواند مؤثر باشد؛ چراكه سعادت افراد و گروه مي
تعليم و تربيت در عصر انتظار، . ها در فرهنگ انتظار و مهدويت و تحقق وعدة الهي دارد آن
مندي از معارف و ذخاير بيكران  يقين بايد بر اساس انديشه كامل و جامع مهدويت و بهره به

. باشد» مهدويت«هاي تربيتي  نگرانه و مبتني بر آموزه علمي آن باشد؛ الگوي اصلي آن،آينده
  .شود قبل از ورود به اين موضوع به مفاهيم تربيت و مهدويت اشاره مي

به معناي » ربو«اين واژه از ريشه .      تربيت، در اصل، عربي و مصدر تفعيل است
به » رب«اصل و ريشه اين واژه، از. و اصالح استزيادت، فزوني، رشد، پرورش، تدبير 

شده است؛ همچنين  معناي مالك، خالق، صاحب، مدبر، مربي، قيم، سرور و منعم گرفته
). 56 :1389آقاتهراني و حيدري،(گويند» كننده هر چيز رارب كننده و تربيت اصالح

 تربيت، ايجاد كردن يا توان استنباط كرد، اين است كه طوركلي آنچه از واژة تربيت مي به
  .باشد فعليت بخشيدن استعدادهاي بالقوة انسان در جهت كمال مطلوب  مي

شده و مصدر جعلي مهدي  گرفته» هدي«شناسي، از ريشه       مهدويت، ازلحاظ واژه
 مهدويت مصدر جعلي . )75:  1390احساني،(است» شده هدايت«به معناي ) اسم مفعول(

را گويند كه ) ع(در اصطالح، اعتقاد به ظهور مهدي. بودن استمهدي، به معناي مهدي 
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ازجمله معتقدات اصولي شيعة اثني عشري است و همان پديد آمدن حكومت عدل جهاني 

  ).711: 1388تونه اي،(است 
صورت خاص درباره ظهور مهدي  صورت عام در باب منجي و مصلح جهاني و به هرچند به

ها و مقاالت قديم و جديد در اين موضوع  اي كه كتاب گونه بهشده؛  موعود آثار زيادي نوشته
با ) عج(سازي مهدويت و ظهور امام مهدي باشد؛ ولي در خصوص زمينه شمارش و بررسي نمي قابل

نگرش تربيتي كمتر نگارش شده است و از اين نظر جاي بحث و پژوهش دارد كه با رويكرد 
قيقي هرچند مختصر در اين مورد صورت گيرد كه تربيتي به موضوع مهدويت نگريسته شود و تح

  باشد؟هاي تربيتي چه مي هاي تفكر مهدويت از لحاظ تنظيم اهداف، اصول و روش داللت
  پيشينه تحقيق-1-2

  .شود يافته در اين زمينه مي هاي انجام در اينجا اشاره كوتاهي به پژوهش
تأثير «: ناسي ارشد تحت عنواننامة كارش ، در پايان)1370(        زهره فاتحي پيكان، 

را كه در قالب دعا ) عج(، رهنمودهاي امام مهدي»در تربيت) عج(انتظار فرج امام عصر
   .اش قرار داده است شده است، سرلوحه و مبناي كار رساله بيان

وظايف «:نامة كارشناسي ارشد تحت عنوان ، در پايان)1380(      عيدي كرد عليوند 
 به موضوعاتي هم چون، هدف انبياء و علت محقق »)عج( امام زمانشيعه در دوران غيبت
و تيرگي جهان در غيبت كبري، حضرت ) عج( حضرت مهدي،نشدن حكومت عدل

وظايف ( وظايف منتظرين ، انتظار و مفهوم آن،و تيرگي جهان در غيبت كبري) عج(مهدي
، )عج(هللا االعظم ا هاي حضرت بقيه  تمامي صفات و ويژگي،)شيعه در دوران غيبت كبري

شده  مفهوم انتظار واقعي و وظايف منتظرين ازنظر روايات و كتب معتبر در آن توضيح داده
  . است

اعتقاد به مهدويت و «نامة كارشناسي ارشد تحت عنوان ، در پايان)1384( حسن فدائي 
در اين . دپرداز ، به موضوع تأثير مهدويت در تعليم و تربيت  مي»تأثير آن در تعليم و تربيت

شده  هاي تربيت نسل منتظر اشاره هاي انسان منتظر و روش پژوهش، همچنين به ويژگي
هدف كلي اين پژوهش، بررسي تأثير اعتقاد به مهدويت در تعليم و تربيت و هدف . است
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دهد كه  محقق نشان مي.  باشد جزئي آن فراهم نمودن متني در زمينة تربيت اسالمي مي

ر تعليم و تربيت تأثير بسزايي دارد و نهايتاً از مجموع نتايج فوق چنين اعتقاد به مهدويت د
كند  اي در انتظار عدالت جهاني است، در حد توان آن را تمرين مي آيد كه اگر جامعه برمي

اي كه جوامع ديگر با مشاهدة جامعة منتظر، مشتاق  گونه رود؛ به و براي تحقق آن پيش مي
  .شوند يهاي آن م آن جامعه و آرمان

نامة كارشناسي ارشد خود تحت عنوان  ، در پايان)1388( سميه نيكوگفتارظريف 
، با استفاده از كتب »بررسي فلسفه مهدويت و تأثير آن بر تربيت انسان بر اساس روايات«

مرتبط با موضوع به بررسي ماهيت هدف و چگونگي تحقق مهدويت پرداخته وسپس 
د به مهدويت را در دوگروه فردي و فردي اجتماعي استخراج داللتهاي تربيتي ناشي از اعتقا

  .نموده است
: بيان داشته است» تربيت نسل منتظر«: اي با عنوان، در مقاله)1390(اصغر كياني      علي

اي ديني و باورهاي اسالمي در مسير انتظار و توأم با  تربيت نسل منتظر بر اساس آموزه
اهميت نسل منتظر بر اساس . دهد اي آرمان واال قرار ميفرهنگ مهدوي، منتظر را در راست

شود كه با دقت در آيات و  تر مي هاي ديني و باورهاي عميق مهدوي، وقتي روشن آموزه
. اي دارد يافته آيد كه قيام حضرت مهدي نياز به ياوران تربيت  روايات اين امر به دست مي

اي تربيت نسل منتظر ارائه شده است تا در اين مقاله همچنين راهكارها و رويكردهايي بر
  .هاي انتظار برخوردار شوند اينكه از تربيت مهدوي و زيبايي

مهدويت و اصول نظام تربيتي «:اي تحت عنوان ، در مقاله)1386(غالمرضا صالحي 
از مباحث . كوشيده است اصول تربيتي برآمده از قوانين اسالمي و قرآني را بيان كند» اسالم

مقاله، جايگاه اصول در يك نظام تربيتي، اصل خدامحوري، توجه به جهان اصلي اين 
باشد؛ همچنين در نتيجه آمده است كه در هر  مي...ها و روي در خواهش آخرت، ميانه

نظمي نجات  مكتب تربيتي بايد اصول و مقرراتي را رعايت كنيم تا آن را از آشفتگي و بي
ها و همچنين  رعايت تفاوت فردي در تربيت انسان. مدهيم و فرايند تربيت را قانونمند سازي
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ها و استعدادهاي افراد در مسئوليت بخشي، از ديگر اصول تربيتي مهدوي به  توجه به توانايي

ها بر اساس نوع استعداد و ظرفيت خود مورد تكليف  در اين مكتب، انسان. رود شمار مي
هاي جسمي و روحي وي، رفتار  رتگيرند و با هر فردي با توجه به ميزان مها قرار مي

   .شود مي
در تحقيقات انجام شده دربارة مهدويت، بيشتر مسئلة انتظار و ابعاد آن و همچنين 

يارانشان مورد بررسي قرار گرفته و موارد معدودي موضوع  و) عج(ويژگي امام عصر
 و كاربردي هاي تربيتي در ارتباط با اصول و روش.  اند تربيت را مورد بررسي قرار داده

در اين پژوهش، برخي آيات و روايات مربوط به . كمتر كار پژوهشي انجام يافته است
قالب  در و يارانشان از جنبة تربيتي مورد بررسي قرار گرفته و) عج(هاي امام عصر ويژگي
  .مطرح گرديده است) ها اهداف، اصول و روش(هاي آن هاي تفكر مهدوي، داللت شاخصه
  روش تحقيق-1-3

 - صورت تحليلي  روش آن بهآيد و ين پژوهش، يك تحقيق كيفي به شمار ميا
هاي تحقيق در رابطه با سؤاالت پژوهشي،  استنتاجي است؛ به اين صورت كه يافته

آمده  دست شده و سپس انتخاب و متمركز گشته و در مرحلة بعد اطالعات به آوري جمع
اي از شواهد   صورت زنجيره نهايت بهشده و جزئيات بررسي گرديده است و در  بندي طبقه

  . گيري شده است و ايجاد رابطة منطقي ميان مطالب، نتيجه
هاي موردنظر، از روش مطالعه  و بررسي متون و آثار تأليفي  يابي به داده منظور دست به

منابع اوليه كه . منابع اوليه و ثانويه در خصوص تربيت و مهدويت استفاده شده است
هاي مربوط به آيات و  ترين منابع به موضوع مورد بررسي است، نوشته نزديكترين و  اصلي

ها و  ها، آثار، مقاله منابع ثانويه شامل كتاب. روايات تربيت اسالمي و مهدوي است
نظران ديگر دربارة موضوع  وسيلة نويسندگان و محققان و صاحب هايي است كه به  نوشته

هاي گردآوري شده، بر اساس روش   داده.ستاصلي تحقيق به رشتة تحرير درآمده ا
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هاي الزم، به  استنتاجي مورد تجزيه و تحليل قرارگرفته و با توضيح مفاهيم و بررسي شرط

  .تحليل مفاهيم و استنباط اهداف تحقيق پرداخته است
  
  هاي تحقيق  بحث و بررسي يافته-2

   اهداف تربيت بر مبناي تفكر مهدويت چيست؟-2-1

اي است  هدف، نقطه: گونه تعريف كرد توان اين  اصطالحي، هدف را مي      از منظر
هاي انسان را روشن  كند و جهت زندگي و كوشش طرف آن حركت مي كه انسان به

توان به هدف  اي نمي ترديد، از هر مسير و با هر برنامه بي). 59: 1368احمدي،(سازد  مي
 هدف ضرورت دارد؛ بنابراين، يكي از ريزي و ترسيم رسيد و براي رسيدن به هدف، برنامه

هدف در تعليم و . ريزي و تعيين مسير است خصوصيات هدف، داشتن مديريت و برنامه
شده  طور آگاهانه، سودمند تشخيص داده تربيت به معناي وضع نهايي و مطلوبي است كه به

هاي  دفگيرد؛ بنابراين، ه هاي مناسب تربيتي انجام مي است و براي تحقق آن، فعاليت
هاي تربيتي، ايجاد انگيزه در فرد، ارائة  رهبري فعاليت: تربيتي داراي سه كاركرد هستند

  ).5 :1385همكاران ، بهشتي و(هاي تربيتي  معياري براي ارزيابي فعاليت
از ديدگاه تفكر .        در فرهنگ مهدوي نيز، انسان داراي اهداف تربيتي هست

هايش رنگ و بوي   تربيت شود كه تمامي كارها و فعاليتاي گونه مهدويت، انسان بايد به
معنوي و الهي داشته و هدف اصلي او كسب رضاي الهي باشد و از تكامل روحي و عرفاني 

توسعة چنين هدف مقدسي، در ميان بشريت، سعادت و حيات طيب را براي . غفلت نكند
آيات و روايات مرتبط با مواردي از ). 146 : 1386صالحي، (آنان به ارمغان خواهد آورد

هايي در ارتباط  ها است؛ يعني نشانگر وضعيت به نحوي ناظر به هدف) عج(حضرت مهدي 
كند  بررسي بين آيات و روايات آشكار مي. توان آنها را متحقق ساخت با انسان است كه مي

 تربيتي اهداف. خوبي در زمينه اهداف تربيتي استفاده نمود توان از فلسفه مهدويت به كه مي
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نظام تعليم و تربيت اسالم و مهدويت را با توجه به روايات متعددي كه در اين زمينه وجود 

  :توان تقسيم كرد دارد، به چهار نوع اساسي مي
  اهداف تربيتي مهدويت در وظايف انسان نسبت به خداوند-2-1-1

است؛ زيرا تا ترين هدف         در ميان اهداف كلي، اصالح رابطة انسان با خدا اساسي
شود و چون اين رابطه،  درستي اصالح نمي رابطة انسان با خدا اصالح نشود، هيچ امري به

حكمت «در) ع(اميرالمؤمنين علي. شود درستي ممكن مي اصالح شود، اصالح ديگر امور به
ميان خود را با خدا اصالح ] رابطه[هر كه«:باره فرمودند البالغه دراين نهج» 89

ميان او و مردم را اصالح كند، و هركه كار آن جهان خود را به صالح ] هرابط[كند،خدا
  »درآورد، خدا كار اين جهان او را اصالح كند 

ترين اهـداف   طور همگاني در ميان مردم از اصلي            گسترش شناخت و معرفت الهي به     
 تواننـد  هـاي نـاب مهـدوي مـي     واسـطة آمـوزه   است كـه بـه  ) ع(مكتب تربيتي حضرت مهدي  

دربـاره آيـه    ) ع(از اميرالمـؤمنين علـي    باالترين معرفت را به خداوند متعال پيدا كنند؛چنانچه         
اين :  براي آنكه او را بر همه دين برتري بخشيده ،آمده  كه فرمود          (؛»لِيظِهرَه علَي الدينِ ُكلِّهِ   «

) ع(همچنــين از امــام صــادق). 61: 52ق، ج1384مجلــسي،)(افتــد اتفــاق در زمــان قــائم مــي
  :شده كه فرمود نقل

إذا قام القائم اليبقي أرض إّلا نودي فيهـا شـهادة أن ال لـه اّلـا اهللا و أنَّ محمـد رسـول                        ...« 
ماند مگر اينكه هر صـبح      ؛ تا جايي كه هيچ آبادي نمي      )340 :52 ق،ج 1384مجلسي،(» ... اهللا

  .اهللا در آن بلند شود و شام بانگ الاله اّلا اهللا و محمد رسول
در . توان گفت شناخت و ايمان به خداوند، نقطة آغاز ايمان مذهبى اسـت     طوركلي مي  به

حقيقت تمامى آثار اعتقاد مذهبى، نتيجة ايمـان بـه خداونـد عـالم اسـت و چـون بعثـت انبيـا                
توان نتيجه گرفـت كـه    السالم از سوى خداوند متعال براى تربيت انسان بوده است؛ مي         عليهم

يقت، نـوعي اثـر تربيتـي دارد و بـه دسـت آمـدن ايـن آثـار بـدون             تمامي آثار مذهب در حق    
الهــام نيــا و (نيــست پــذير شــناخت خداونــد متعــال و اعتقــاد بــه آن وجــود مقــدس امكــان 
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براي اينكه بتوانيم تربيت اسالمي داشته باشيم، بايد روح خداپرسـتي و             ).43 :1376محمدي،

ش آشـنا سـازيم و در حـد ممكـن           خداشناسي را در متربـي پـرورش دهـيم و او را بـا خـداي               
  .فرما كنيم دستورات الهي را در جامعه حكم

  اهداف تربيتي مهدويت در وظايف انسان به خود-2-1-2
     انسان نسبت به خودش نيز، مسئوليت خطيري دارد و بايد وظايفي در ابعاد مختلف 

نسان با شناختي، عاطفي و رفتاري وجود خويش انجام دهد كه هدف تربيتي ارتباط ا
دهد؛ بدين معنا كه انسان خود را بشناسد و استعدادهايش را در جهت  خودش را تشكيل مي

- در هر جهتي كه باشد - انسان در مسير زندگي خود. تكامل و سعادت خويش به كار گيرد
اش همي ندارد و براي اين منظور، بايد نظر و عمل خود را  جز خير خود و سعادت زندگي

اي كه بر او عقل حكومت كند، نه نفس  و عمل خود را مطابق با واقع  گونه اصالح كند؛ به
نفسي كه . و نفس االمر و غايتي كه ايجاد و صنع براي آن بوده است، مطابق و سازگار كند

هايي  كند، نفسي سعيد و نيكبخت است و پاداش تمام زحمت با چنين عملي طلب كمال مي
يابد و ضرر و خسراني  نجام داده است، درميهايي را كه ا كه متحمل شده و كوشش

در نظام تربيتي اسالم و مهدويت  كه به يك مورد آن ).85 :1387دلشاد تهراني،(كند نمي
  :كنيم اشاره مي

از ديگر اهداف تربيتي در مورد وظايف انسان نسبت :      كسب ايمان و فضايل اخالقي
تر  ان و اعتقاد و اخالق خود را كاملروز ايم به خود، اين است كه آدمي سعي كند روزبه

گرداند و با تهذيب و خودسازي، خود را به صفات الهي آراسته سازد و حق خليفة اللهي را 
رستگاري يا حرمان آدمي به تزكيه نفس يا .  )151 :1386صالحي،(جا آورد خوبي به به

اصالح خود انسان براي رسيدن به سعادت حقيقي، بايد براي . گردد آلودگي آن برمي
وجه از اين امر غفلت نورزد كه اصالح خود بهترين اصالحات است؛  هيچ اهتمام ورزد و به

رسولي محالتي، (»سِياسةُ النَّفسِ أَفَضلُ سِياسةٍ«:چنانكه از اميرالمؤمنين وارد شده است
  ).تربيت نفس برترين تربيت هاست(؛ )491 :2،ج1383
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إذا قام قائمنا وضع يده «: شده كه فرمودند  ظهور روايتدربارة دوران) ع(   از امام باقر

؛ )336 :52 ق،ج1384مجلسي،(» علي رؤس العباد، فجمع بها عقولهم و كملت به أخالقهم
هايشان  دهد، سپس عقل هرگاه قائم ما به پا خيزد، خداوند دستش را بر سر بندگان قرار مي(

  .باشد هميت اخالق در دوران ظهور ميدهنده ا كه نشان). گردد جمع و اخالقشان كامل مي
   اهداف تربيتي مهدويت در وظايف انسان نسبت به جامعه-2-1-3

    در مكتب تربيتي اسالم و مهدويت، با توجه به شأن و جايگاه خاص هر انساني، مردم 
در مقابل يكديگر مسئول هستند و در ارتباط خود بايد اهداف خاصي را دنبال كنند؛ 

مسئوليت دارند حدود الهي را رعايت كنند و از مرزهاي آن تعددي و تجاوز همچنين مردم 
  .را با توجه به دستورات الهي ادا كنند) در رابطه با خود و ديگران(نكنند و تكاليف خود

و يقيم «: فرمايد در زمان ظهور مي) عج(دربارة ويژگي ياوران امام زمان ) ع( امام صادق
و حدود الهي را اجرا (؛ )311 :52ق، ج1384مجلسي، (»...و يحكم بحكم اهللا...حدود اهللا

شود و  در مكتب مهدوي حدود الهي رعايت مي...). كند و به حكم الهي، حكم مي...كند مي
و « :فرمايد مي » 2سوره مائده، آيه «طور كه خداوند در  همان. شود به حكم خداوند عمل مي
در ). در نيكوكاري و پرهيزگاري با يكديگر همكاري كنيدو (؛ ».تعاونوا علَي الِبرِّ و التَّقوي
برند كه بر اساس وظايف و  هاي الهي بهره مي اي از آموزه گونه مكتب مهدوي، مردم به

شناسي و ايجاد  شود و وظيفه مسئوليت شان، روابط حسنه و نيكويي ميان مردم برقرار مي
  .روابط الهي و انساني در ميان مردم رونق خواهد گرفت

   اهداف تربيتي مهدويت در وظايف انسان نسبت به طبيعت-2-1-4

     يكي از خصوصيت هاي نظام تربيتي مهدوي، اين است كه بشريت با افزايش معرفت 
يابد و با چنين شناختي، به وجود  و دانش به شناخت كاملي از جهان و طبيعت دست مي

آفريني مثبت و شايسته  ماع و نقشبرد و براي حضور در اجت خداوند و قدرت الهي پي مي
دربارة شناخت ) ع(حضرت امام علي. كند در مسير قرب الهي قدرت بيشتري پيدا مي

و تُخرِج َله ...«: فرمايد برداري كامل از آن در ايام ظهور چنين مي گستردة طبيعت و بهره
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َقالِيدِهُتلِقي إِلَيهِ ِسلماً م ا، وأََفالِيذَ كَِبدِه حضرت (و براي او(؛ )138خطبه (»..ااالَرض

شود و همة امكانات خود را براي  آنچه در اعماق زمين است، خارج مي)) ع(مهدي
كارگيري منابع  انسان با شناخت طبيعت و به).سازد ظاهر مي) واسطة شناخت طبيعت به(او

كه  طوري اي روشن را براي خود و ديگران رقم بزند؛ به آينده تواندموجود در طبيعت، مي
  .از اين امكانات خدادادي در جهت رشد معنوي و تربيت هرچه بيشتر خود بهره جويد

  اصول تربيت بر مبناي تفكر مهدويت چيست؟- 2-2

است؛ » بايد«شود كه حاوي  اي بيان مي صورت قضيه ، در علوم كاربردي، به»اصل     «
بر اين . شود اظهار مي» تاس«اي حاوي كه در علوم نظري و تجربي، به شكل قضيه درحالي

گوييم، بايد خود را محدود به بيان  كه از اصول تعليم و تربيت سخن مي اساس، هنگامي
. كنند منزلة راهنماي عمل، تدابير تعليمي و تربيتي ما را هدايت مي قواعدي كنيم كه به

كه با بنابراين، اصول تعليم و تربيت ابزاري است براي مربيان  ؛)87 :1،ج1390باقري،(
موقع تصميم بگيرند و وظايف تربيتي خود را به نحو رضايت  توانند به استفاده از آن مي

هاي ديني و  تواند بر پاية آموزه اين اصول مي). 1378شكوهي،(بخشي انجام دهند 
شناسي و دانشمندان تعليم و تربيت تنظيم گردد  هاي روانشناسي، جامعه پژوهش

  ).168 :1382شريعتمداري،(
چنين . شده است هاي الهي گرفته   اصول و قوانين تربيتي مهدويت، از ارزش   
شك اگر متصديان تربيتي به  بي. هايي، مي تواند سعادت واقعي بشر را تضمين كند ارزش

ها را به مسير ايدئال تربيتي رهنمايي كنند و راه  توانند انسان اين اصول توجه كنند، مي
ترديد اصول تربيت نظام ارزشمند  بايد گفت اگر بي. رستگاري آنان را فراهم سازند

سار  ها از چشمه هاي ضد انساني شود، همگي انسان ، جانشين فرهنگ)ع(حضرت مهدي
شوند كه نتيجة آن چيزي جز سعادت دنيوي و اخروي بشر مي  مند تربيت واقعي بهره

دوي مورد بحث قرار در اين نوشته، چنداصل از اصول عام تربيت اسالمي و مه. نخواهد بود
  :اند از گرفته كه عبارت
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  اصل توحيد محوري -2-2-1

توجه به خداوند .      خدا گرايي و توجه به توحيد، ريشه و روح همة اصول تربيت است
جاي  سازد و به هاي تربيتي توحيدي را از غير جدا مي و فرمان الهي، اصلي است كه نظام

قرآن كريم، . كند  متن و جوهرة تربيت تزريق ميحاكميت هوا و هوس، احكام الهي را بر
داند  هاي پيامبران الهي مي ترين برنامه خدامحوري و دعوت كردن مردم به توحيد را از مهم

» . رسوالً أَنِ اعبدوا اهللاَ واجَتنِبوا الطَّاغوت اُمةًو لََقد بعثنا ِفي ُكلِّ«:فرمايد باره چنين مي و دراين
خدا را :] تا بگويد[اي برانگيختيم و در حقيقت، در ميان هر امتي فرستاده(؛ )36نحل،آيه(

  ).بپرهيزيد] گر فريب[طاغوت از بپرستيد و
توان گفت كه انسان براي دست يافتن به يك تربيت الهي و توحيدي و  درواقع چنين مي

نانكه قرآن اللهي خود، پا به عرصة اين جهان گذاشته است؛ چخليفةجاي آوردن وظيفه  به
و ما َخلَقت الِجنَّ « :داند كريم هدف اصلي خلقت را بندگي و عبادت خداوند بزرگ مي

و جن و انس را نيافريديم جز براي آنكه مرا (؛ )56ذاريات،آيه(»واالنس إّلا لِيعبدونِ
  ).بپرستند

: عرض كردم) ع(به حضرت صادق: در اصول كافي آمده است، هشام سالم گفت
» توحيد است« : چيست؟ فرمود) 30روم،(»ش خداوندي كه مردم را بر آن آفريدآفرين«
  ).31 :3،ج1387كليني،(

هاي تربيتي       در نظام تربيتي مهدويت نيز، خدامحوري و توحيد مداري در رأس برنامه
هاي تربيتي فاسد طاغوتي را ويران مي  آن حضرت، برنامه. گيرد قرار مي) ع(حضرت مهدي

توان چنين گفت كه  شك مي بي. هاي منظم تربيت الهي را بنا خواهند كرد نامهكنند و بر
ترين عامل مخالفت دشمنان حقيقت و استعمارگران عالم، با نظام  ترين و كليدي اصلي

اين است كه آنان دوست ندارند كه اصل خدامحوري و ) ع(تربيتي حضرت مهدي
  .حاكميت احكام و فرمان الهي بر جهان حاكم شود
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 و يكُونَ الدينُ ُكلُّه ِفتَنةٌو قاِتلُوهم حتَّي ال َتكُونَ « در تأويل و تفسير آيه ) ع(     امام باقر

، اين آيه را دربارة حاكميت توحيد و احكام الهي به وسيلة حضرت )39انفال،(» ِللَّهِ
هاي  رنامهدانند و خدامحوري و از ميان بردن شرك و نفاق را از ب در عالم مي) ع(مهدي

تأويل اين آيه هنوز نيامده « :فرمايد باره چنين مي كنند و دراين اصلي آن حضرت معرفي مي
بيند و  است و هرگاه قائم ما قيام كند، آن كس كه زمان او را دريابد، تأويل اين آيه را مي

يابد و در  رسد، تسلط مي و آيين توحيدي به هر كجا كه شب مي) ص(هر آينه دين محمد
گونه كه خداوند وعده كرده  ي زمين اثري از شرك نخواهد ماند؛ همانرو

  ).55 :51ق، ج1384مجلسي،(»است
كوشد تا  توان گفت كه تربيت اسالمي و قرآني مي     با توجه به آنچه گفته شد مي

ها را با خالق خود آشنا سازد تا آنان به وظايف بندگي خويش آشنا شوند و هر چه  انسان
ترين اصول تربيتي هست كه  اصل توحيد، يكي از مهم. ا به اخالق الهي بيارايندبيشتر خود ر

ترين اصل  توان گفت مهم مربي در تربيت متربي نبايد از آن غفلت ورزد و درواقع مي
  .تربيتي نيز به شمارمي رود

  اصل تعقل-2-2-2

ت  كه سبب برتري وي از ساير موجودا- هاي مهم نفس انسان يكي ديگر از ويژگي
هاي غريزي و   در ميدان معارضه بين كشش. همان برخورداري از قوة عاقله است- شده

هاي  اگر هواي نفس و خواسته. هاي فطري، عقل همواره در مقابله و ستيز است گرايش
غريزي بر عقل فائق آيند، موجب انحراف انسان از مسير تكامل شده و اسباب سقوط و 

هاي غريزي  اخت و اگر عقل بر هواي نفس و خواستهشقاوت ابدي وي را فراهم خواهد س
قرآن ). 77 :1375فرهاديان،(تسلط يابد، موجب رشد و فالح و رستگاري انسان خواهد شد

سوره «خداوند، در قرآن كريم در . كند كريم بارها انسان را به تعقل و تفكر دعوت مي
بدين گونه، (؛ ».م آياتِهِ َلعلَّكُم َتعِقلُونَوَكذِلك يبينُ اهللاُ َلُك« : فرمايند مي» 242بقره،آيه
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همچنين در سورة رعد )  كند، باشد كه تعّقل كنيد، خداوند آيات خود را براي شما بيان مي

  :فرمايد  خداوند مي3آيه 
همانا كساني كه اهل فكر كردن نيستند، هرگز (؛»إِنَّ فِي ذَِلك َلĤياتٍ لِّقَومٍ يتََفكَّرُونَ« 
  ).توانند به آيات الهي پي ببرند نمي

توان به ارزشمندي تفكر پي برد و فهميد كه تنها در اثر  خوبي مي      از اينجا به
توانند به رموز و اسرار حيات و زندگي  ها مي برخورداري از انديشيدن است كه انسان

هل انديشيدن نيستند، همانند چهارپايان كور و كر بوده و هرگز وقوف يابند و كساني كه ا
  ) .68 :1385رشيدپور،(به حقايق و اسرار پي نخواهد برد 

، )ع(     با توجه به آنچه گفته شد، از ديگر اصول تربيت در نظام تربيتي حضرت مهدي
 متضاد با تدبير مسئلة پيوند ناگسستني تربيت با دستورهاي عقلي و منطقي و كنار زدن مسائل

انسان شايسته . هاي بزرگ پروردگار به انسان است وجود عقل، يكي از نعمت. بشري است
. گونه خود را به سعادت برساند خوبي استفاده كند تا اين كوشد از اين نعمت الهي به مي

هاي اساسي دين مقدس اسالم به شمار  بدون ترديد، توجه به عقل و منطق، از ويژگي
در تربيت انسان نيز، يكي از . احكام اسالمي نيز، با عقل سليم كامالً همخواني دارد. رود مي

انطباق كامل . اصول تربيتي اسالم، همين است كه همه فرايند تربيت بايد با عقل مطابق باشد
فرايند تربيت انسان با عقل و توجه كامل به اين گوهر ناب موجود در انسان در 

اي  گونه است؛ به) ع(ست آوردهاي بزرگ نظام تربيتي مهدويوپرورش بشر، از د آموزش
به اوج ) با پشتوانة دين و شريعت(كه در دوران ظهور، عقل محوري در تربيت انسان

ها و راهكارهاي تربيتي به روي  ترين شيوه رسد و در چنين شرايطي، بهترين و كاربردي مي
ل و منطق و شكوفايي عقلي بشري در دربارة گرايش به عق) ع(امام باقر. بشر بازخواهد شد

  :فرمايد مكتب مهدوي چنين مي
» إذا قام قائمنا وضع يده علي رئوس العباد فجمع به عقولهم و أكمل به أخالقهم«

زماني كه قائم ما قيام كند، دست خود را بر سر مردم (؛ )328 :52ق ، ج1384مجلسي،(
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البته نبايد ).سازد  اخالقشان را الهي ميگذارد و بدان وسيله عقل آنان را شكوفا ساخته و مي

گرايي و گرايش به آن در همة  فراموش كرد كه اگر در تربيت اسالمي و مهدوي، از عقل
آيد؛ منظور همان عقل و منطق و تدبيري است كه  هاي تربيت، سخن به ميان مي جنبه
ست كه در پرتو آن عقل، نوري ا. پردازند واسطة آن به عبادت و بندگي خدا مي ها به  انسان

  .آيد شود و بهشت به دست مي خداوند پرستيده مي
  اصل عزّت-2-2-3

ترين اصول تربيتي است؛ زيرا اساس تربيت بر عزّت  ترين و بنيادي اصل عزّت، از مهم
يابد كه پيوسته و در  است و اگر فرد، با عزّت رشد يابد و تربيت شود، به حالتي دست مي

قرآن كريم، يكي از ). 230 :1387دلشاد تهراني،( و استوار باشدهر اوضاع و احوالي راست
داند و سرچشمة عزت و شخصيت دنيايي و اخروي را نزد  نيازهاي انسان را عزّت طلبي مي

) 139نساء،(» أَيبتَغُونَ ِعندهم العزَّةَ َفإِنَّ الِعزِّةَ لِّلهِ جميعاً« :فرمايد كند و مي خداوند معرفي مي
چراكه عزّت، همه از آن ] اين خيال خام است[جويند؟ ربلندي را نزد آنان ميآيا س(؛

باالصاله از آنِ خداوند است و همة موجودات، ذاتاً فقير و در » عزّت«بنابراين). خداست
چيز براي خود نيستند مگر آنكه خداي متعال از سرِ  اند و مالك همه نفس خويش ذليل

و لِّلهِ الِعزَّةُ و « :نان بخشد؛ همچنان كه فرموده استاي از عزّت به آ رحمت خويش بهره
و پيامبر او و ) بزرگي و ارجمندي(خداي راست عزّت(؛ )8منافقون،(».ِلرَسوِلهِ و لِلمؤِمِنينَ

  ).مؤمنان راست
هركه از راه بندگي خدا عزّت جويد، به عزّت حقيقي رسد و خداوند او را استوار، 

 «در ) ع(ناپذير سازد و اين سّنت اوست؛ چنانچه اميرالمؤمنين  تنفوذناپذير، راسخ و شكس
َفإِنَّه جلَّ اسمه َقد َتَكفَّلُ بِنَصرِ من نَصرَه و إِعزَازِ من « :البالغه فرموده است نهج» 53نامة 
زَّهياريِ هر كه او را ياري كند پذيرفته است و – كه بزرگ است نام او–خداوند (؛ ».أَع 
  ). بخشيِ هر كه او را عزيز دارد به عهده گرفته استعزّت
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يابد و محكم و نفوذناپذير و  بنابراين، انسان با تربيت الهي به عزّتي حقيقي دست مي

هاي تربيتي حضرت  از برنامه. شود و اين بهترين اساس تربيت است قامت مي راست 
ت آنان كامالً محفوظ نيز، اين است كه در فرآيند تربيتي بشر، حرمت و عزّ) ع(مهدي
يابد حرمت و شخصيت  در چنين مكتب تربيتي و اخالقي است كه كسي اجازه نمي. بماند

ديگري را زير سؤال ببرد و با ظلم، تهمت، تمسخر، بيگاري و مانند آن، عزّت و هويت 
  .دار سازد مؤمنان را خدشه

ر خواهد شد؛ شك عزّت اسالمي و قرآني مسلمانان جهان در چنين مكتبي آشكا بي
، يكي از اقدامات اساسي حكومت آن حضرت، حرمت و عزّت »دعاي افتتاح« كه در چنان

اللهم انّا َنرغَب اَِليك ِفي دوَلةٍ َكريمةٍ تُِعزُِّبها االِسالم و «:شود بخشي به مسلمانان معرفي مي
اي  ما اشتياق به تو در دولت كريمه!ياخدا(؛ )298 :1380قمي،(»اَهَله و ُتذِلُّ ِبها النِّفاقَ و اَهَله

؛ و يا )داريم كه در آن اسالم و اهل آن عزّت پيدا كنند و نفاق و اهلش خوار و ذليل گردند
  :خوانيم خطاب به آن حضرت مي» دعاي ندبه«در 
را ) خدا(آن كسي كه دوستان(؛ )885 :1380قمي،(».....أَين مِعزُّ االَولياء و مذِلُّ األعداء«
  )سازد كجاست؟ بخشد و دشمنان را خوار مي  ميعزّت

. ، حفظ حرمت و عزّت تربيت شونده بسيار مهم است)ع(در مكتب تربيتي امام عصر
انسان دوست دارد عزيز . ها و آبروي تربيت شونده را حفظ كند مربي همواره بايد، جايگاه

  .باشد و احترام او در ميان مردم و اجتماع نگاه داشته شود
  صل اعتدال ا-2-2-4

      انسان در ميان دو قطب افراط و تفريط در رفتار و سلوك اخالقي و ملكات نفساني، 
بهشتي و (يابدكه اعتدال پيشه كنددر صورتي به الگوي صحيح روحي و رفتاري دست مي

هر حركت و فعل تربيتي، بايد بر اعتدال استوار باشد و از حد وسط ). 211 :1388همكاران،
  .ود و به افراط و تفريط كشيده نشود تا حركت و فعلي مطلوب باشدبيرون نر
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خواند و مجموعة قوانين و مقررات و  آيين تربيتي دين، به اعتدال در هر امري فرامي

خداي متعال امت اسالمي را . اي است كه مردماني متعادل تربيت شوند گونه آداب ديني به
اي را كه اين امت بايد خود را با او تطبيق دهد و  مونهكند و ن امتي متعادل و ميانه معرّفي مي

  :نمايد معرفي مي) ص(در پي او رود، پيامبر اكرم
» .و َكذلِك جعلنَاُكم أُمةً وسطاً ِلَتكُونُوا ُشهداء عَلي النَّاسِ و يكُونَ الرَّسولُ عَليُكم َشِهيداً« 

ساختيم تا بر مردمان گواه باشيد و پيامبر ) متعادل(نهچنين شما را امتي ميا و اين(؛)143بقره،(
  ).بر شما گواه باشد

شود و گام  وجه از مرزهاي اعتدال خارج نمي هيچ انسان عاقل، انساني متعادل است و به
، انسان جاهل است كه جز در )ع(به بيان اميرالمؤمنين. گذارد در مسير افراط و تفريط نمي

  :البالغه فرموده است نهج» 70حكمت «كه در  ؛ چنانكند افراط و تفريط سير نمي
كند  بيني؛ مگر اينكه يا افراط مي جاهل را نمي(؛».ال َترَي الجاِهلَ إّلا مسفرِطاً أَو مَفرِّطاً« 

  ).يا تفريط
داشتن در تربيت، امري دشوار است و جز با خردورزي  البته اندازه شناختن و اندازه نگه

ها را پاس داشت و به تربيتي فطري اهتمام  ها را دريافت و آن ازهتوان اند در تربيت نمي
انسان خردمند در هر ارتباط اجتماعي، رفتاري متعادل و ديگران را بر اساس . گماشت

  .دهد اعتدال حركت مي
است، ) ص(، كه پيرو اسالم ناب محمدي)ع(     در نظام تربيتي حضرت مهدي

اي كه تربيت شونده از افراط و  گونه شود؛ به يل ميها تعد هاي انسان ها و خواست گرايش
) ع(امام صادق). 156 :1386صالحي،(پرهيزد ها و غرايزش مي تفريط در رسيدن به خواست

فيخرج ويقتل أعداء اهللا حيث ثّقفهم و يقيم حدود اهللا و يحكم بحكم «: فرمايد باره مي دراين
كشد دشمنان خدا را، هر جا  د و ميشو پس خارج مي(؛ )311  :5ق،ج 1384مجلسي، (»اهللا

  ).كند كند حدود الهي را  و به حكم الهي حكم مي كه بيابدشان و برپا مي
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تلك حدود اهللا و من يطع اهللا و « : با توجه به آية قرآن كريم كه خداوند فرموده است

 را همانا خداوند كساني كه حدود و احكام الهي (؛ )13سورة نساء،آيه(»رسوله يدخله جّنات
داند كه مطيع امر خدا  ورزند، كساني مي كنند و در اين زمينه افراط و تفريط نمي رعايت مي

وقتي حدود الهي در جامعه اجرا ). و رسول او هستند و سرانجامشان بهشت جاويد است
شود؛ زيرا يكي از حدود الهي  حكم خدا عمل شود، اعتدال در جامعه ايجاد مي شود و به

بايد . طور كامل تحقق خواهد يافت باشد كه با ظهور حضرت به و تفريط ميپرهيز از افراط 
در نظر داشت كه براي آنكه بتوان اعتدال را در جامعه اجرا كرد؛ بايد در جامعه حدود الهي 

كمال خود اجراي حدودالهي به)ع(رعايت شود كه در زمان حكومت حضرت مهدي
  .رسد مي

   اصل رعايت تفاوت فردي-2-2-5

هايي با ديگران دارد، داراي خصوصيات جسمي، ويژگي   هر انسان، هرچند شباهت    
هاي رواني و توانايي هاي مختص ذهني، هوش و ادراكي متمايز با ديگران است كه او را 

مالحظه ). 171 :1388زهره كاشاني،(سازد موجودي مستقل، تام و فردي خاص مي
يت و سامان دادن تربيت با توجه به آن از هاي فردي و اختالف استعدادها در ترب تفاوت
 روي يكسان نيستند؛ بلكه  هيچ انسان ها ازنظر طبيعي به. ترين اصول تربيت است مهم

انسان . اختالف وجودي ميان همة موجودات و در مراتب وجود از لوازم عالم وجود است
هايي متفاوت  اند و از استعدادها و ظرفيت شده  طور آفريده ها گوناگون و طور به 

برخوردارند كه همين تفاوت و گوناگوني ماية بقا و دوام و رشد جامعه انساني و از 
  ).164 و163  :1387دلشاد تهراني،(هاي قدرت و كمال خداي متعال است نشانه

  :فرمايد مي» 14-13سوره نوح،آيات «خداوند در 
شود كه خداي را به  شما را چه مي(؛ ».طواراًمالَكُم ال َترجونَ َللّهِ وَقاراً و َقد َخَلقَكُم أَ« 

آفريده ) در مراحل و مراتب مختلف(گون  بزرگي باور نداريد و حال آنكه شما را گونه
  ).است
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يك چون ديگري نيست و هر كس  اند كه هيچ هرحال آدميان در اين ويژگي مشترك به

يروني خاصي برخوردار است در پايه و جايگاه معيني قرارگرفته  و از ويژگيهاي دروني و ب
جهت، مشمول قانون عام و فراگيري در  انسان ازاين. اي دارد ها و امكانات ويژه و توانايي

 1،ج 1390باقري،(گذاري شده است نام» تقدير« عنوان  شناسي اسالمي است كه به جهان
  :فرمايد مي» 21سورة حجر، آيه«خداوند در ). 173:

چيز نيست مگر آنكه  و هيچ(؛ ».دنا َخزائنُه وما نَُنزِّله إّلا بَِقدرٍ معلُومٍو اِن مِن شَيءٍ إّلا عن« 
  ).كنيم مگر با اندازه و مشخصات معين هاي آن در نزد ماست و آن را نازل نمي خزانه

كس را بيش از  كند و هيچ حكمت الهي چنين است كه با ما به مقدار توانايي ما رفتار مي
شده  در قرآن كريم، تكليف خواسته. نمايد و اين اساس تربيت است ياش تكليف نم توانايي

از بندگان، بستگي به وسع و ظرفيت وجودي به ايشان داشته و خداوند متعال در موارد 
  :خوانيم طور كه در سورة بقره چنين مي اند؛ همان مكرري اين اصل را متذكر شده

اش  قدر توانايي كس را جز به خداوند هيچ(؛ )286بقره،(».ال يَكلِّف اهللاُ نَفساً اّلا وسعها« 
  ).كند تكليف نمي

آيد، اين است كه تمام وظايف و تكاليفي كه در قالب اقدام  آنچه از مفاد آية فوق برمي
اندازة توان و قدرت افراد هست و خداوند  و دستورات خداوند بر بندگان مقررشده؛ همه به

سازي، انتظارها و  در چنين مكتب انسان. خواهد  نميگاه فراتر از آن از بندگان هيچ
شود؛ هرچند در مكتب تربيتي  هاي فردي تعيين مي ها با در نظر گرفتن ويژگي مسئوليت

فجمع (يابد به كماالت روحي و عقالني دست مي) ع(مهدوي، بشريت با لطف امام معصوم
توان همه  هرحال، نمي ه، ولي ب)336 :52، ج1386مجلسي،(به عقولهم و أكمل به أخالقهم

با توجه به توانايي و شناخت باالي ) ع(از سويي امام عصر. ها را در يك سطح قرارداد انسان
اي  ياران اصلي خويش؛ يعني مديران ارشد، حاكمان و قاضيان، از اين گروه انتظار ويژه

پذير  انهاي معمولي امك اي كه انجام كارهايي را كه براي انسان گونه خواهد داشت؛ به
  .داند نيست، براي آنان الزم مي
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بندد كه هر مسلماني را  امام قائم با يارانش پيمان مي«:فرمايد مي) ع(     حضرت امام علي

ناحق نكشند،طال  اي هجوم نبرند، كسي را به دشنام ندهند و حريمي را هتك نكنند و به خانه
مان را نخورند، لباس خز و حرير و نقره گنج نكنند، گندم و جو اندوخته نسازند، مال يتي

نپوشند، كمربند زرين نبندند، گندم و جو را احتكار نكنند، در امر معاش به اندك بسنده 
، در )در حال نماز(به تن نكنند، صورت بر خاك گذارند) قيمت گران(كنند، لباس درشت

كه  البته اين). 469 :1386منتخب االثر به نقل از صالحي،( »...راه خدا شايسته جهاد نمايند
هاي  تدريج صورت بگيرد، به معناي توقف در توانايي تربيت بايد بر اساس توانايي افراد و به

پايين و حركت نكردن و تالش نكردن در جهت وسع بيشتر نيست؛ بلكه بايد تالش كرد كه 
تدريج افزايش داد و آنان را به سمت مقصد  ظرف وجودي و گنجايش توانايي افراد را به

  .تربيت سوق داد
  هاي تربيت بر مبناي تفكر مهدويت چيست؟ روش-2-3

ها و تدابيري كه فرد را به اهداف معيني  مجموعة فعاليت: اند از ها عبارت  روش
تر براي عمل هستند كه به ما  هاي جزئي ها، دستورالعمل رساند؛ به تعبير ديگر، روش مي
  ).52: 1390اخوي، (ر چه بايد كردگويند براي رسيدن به مقصد و مقصود موردنظ مي

شود و اصل  معموالً براي انجام دادن هر كاري به دستورالعمل و راهنماي عمل نياز مي
تفاوت عمدة اصل و . كنندة چنين نيازي است تربيتي در جريان رسيدن به هدف، برطرف
 بر چند تواند درآن واحد تر دارد و مي اي وسيع روش تربيتي در اين است كه اصل، دامنه

اي است  كه روش تربيتي، خاص موقعيت ويژه روش گوناگون حاكم و ناظر باشد؛ درحالي
هاي خاصي براي رسيدن به اهداف تربيتي بهره  و متناسب با موقعيت، بايد از  روش

  ).43 :1382عابدي،(جست
هاي  نيز؛ همانند مكتب تربيتي اسالم، روش) ع( در نظام و مكتب تربيتي حضرت مهدي

اي از متن حقايق قرآني و وحياني گرفته شده است كه در فرآيند تعليم و تربيت به  يتيترب
هايي را سرلوحة  بديهي است متصديان تربيتي، بايد چنين روش. شود آن توجه مي
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هاي  ها و روايت با بررسي منابع اسالمي و كندوكاو در آيه. هاي تربيتي خود قرار دهند برنامه

  :اند از عبارت) ع(هاي تربيتي در نظام تربيتي حضرت مهدي شگوناگون، برخي از رو
  روش ابتال و امتحان                                                                           -2-3-1

امتحانات و ابتالئات الهي، اعم از وظايف و تكاليف و حوادثي است كه اتفاق      
ها و  ها، آفت گيرد و وجود حادثهه مؤمن و چه كافر را دربرميها، چ افتد و همة انسان مي

ها حتي پيامبران الهي يك ضرورت است و بر اساس همين ابتالئات  باليا در زندگي انسان
ماند؛ زيرا پاداش و جزاي الهي بر اساس استحقاقي است كه بنده  بر بندگان عذري باقي نمي

). 92 :1378پيروزفر،(دهد شقاوت قرار ميكند و خود را در مسير هدايت يا  كسب مي
و شما را از راه (؛ ».وَنبلُوُكم بالشَّرِّ و الَخيرِ ِفتنةً« :فرمايد مي» 35سوره انبيا،آيه«خداوند در

كند كه بهشتي ِ واقعي و جهنميِ  خداوند امتحان نمي). آزمايش به بد و نيك خواهيم آزمود
خواهد  آورد تا آنكه مي ت و شدايد به وجود ميكند و مشكال واقعي معلوم شود؛ امتحان مي

به بهشت برود، در خالل همين شدايد، خود را شايسته و اليق بهشت كند و آنكه اليق 
نيز، ) عج(در نظام تربيتي امام عصر). 149و148 :1389مطهري،(نيست، سر جاي خود بماند

ها در امتحانات، حقايق  انطور كه گفته شد انس شوند تا غربال شوند؛ همان مردم آزمايش مي
آمده ) عج(در مورد امتحان شدن ياوران امام عصر. دروني خود را آشكار خواهند كرد

واي بر « :فرمايد شنيدم كه مي) ع(ابن ابي يعفور گفته است، از حضرت صادق: است
چند نفر ! جانم به فدايت. ، من عرض كردم»!سركشان عرب از امري كه نزديك شده است

به خدا سوگند، : من گفتم. »اند آنان اندك« :خواهند بود؟ فرمود) ع(ه قائمعرب همرا
شده،  مردم به ناچار بايد آزمايش«:فرمود. گويند بسياري از آنان دربارة اين امر سخن مي

؛ )203 :2،ج1387كليني،(».ريزند جداشده و غربال شوند و مردم زيادي از غربال بيرون مي
باشد و بر اساس  ها گوناگون ميمر غفلت ورزد كه ظرفيت متربيالبته مربي نبايد از اين ا

  .ها صورت گيرد و دربارة نتايج آن قضاوت كند و پاداش و كيفر كند آن؛  آزمايش
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   روش الگويي-2-3-2

     انسان به فطرت خود كه عشق به كمال مطلق است، الگوطلب و الگوپذير است؛ 
توان  اگر با گفتار و رفتار مي. اي آنان ترسيم شودكه بايد الگوهاي خوب و بد بر طوري به

توان  هاي واال و پست مي افراد را به راه هاي خوب رهبري كرد، با نشان دادن زندگي انسان
هاي برتر تطبيق كنند و از  بصيرت افراد را باال برد تا زندگي خود را بر طبق زندگي انسان

ز مانند الگو و نمونة عملي، در تربيت تأثير چي پيروي از افراد پست جوري جويند؛ ولي هيچ
  ). 58 :1390سبحاني، (ندارد

ِصفتان مِن اُمتي اِذا صلُحافصلُحت «: شده است كه فرمود روايت) ص(     از پيامبر اكرم
شيخ (».الفقهاء و االُمراء:] اهللا و من هما؟قال يا رسول: قيل. [اُمتي؛ و اذا َفسدا، َفسدت اُمتي

دو گروه از امت من باشند كه چون صالح شوند،امتم صالح شود و (؛ )65 :1388صدوق،
:] اند؟ فرموداي رسول خدا، آنان چه كساني: گفتند.[چون فاسد شوند، امتم فاسد شوند

شود، بايد در رفتار و كردار خويش مراقبت داشته  كسي كه الگو مي). فقيهان و زمامداران
بر همان « : فرمايد مي) عج(البالغه، دربارة روش الگويي امام زمان در نهج) ع(امام علي. باشد

). 150خطبه (» .ها را بگشايد كند تا گره رفتار مي) ع(و امامان) ص(سيره و روش پيامبر
شود، كامالً  اي عيني ارائه مي ها، زماني كه در قالب نمونه بهترين مفاهيم و رساترين انديشه

گمان تربيت عملي مؤثرتر و مفيدتر از تربيت زباني است و  بي. گردد ادراك و تصديق مي
  .كند راحتي، راه، مسير و مقصد تربيت را مشخص مي به

   روش محبت-2-3-3

اينكـه  . هاي معنوي انـسان اسـت   خاطر، يكي از ابعاد روح و گرايش      نياز به محبت و تعلق    
كنـد و بـه    ق بـه معـشوق تـالش مـي      انسان تا سر حد ايثار و فداكاري و در راه محبوب و عش            

كـه انـسان، قلبـاً ايثـار و          طـوري   آيد؛ همه بيانگر اين نياز و گرايش فطري اسـت؛ بـه             وجد مي 
  ).76 :1375فرهاديان،(داند فداكاري و جانبازي عاشق را در راه معشوق، ارزش و افتخار مي
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؛ و  )165بقـره، (»حباً لّلـه  اّلذين آمنوا أَشد    « : دهد  در اين زمينه قرآن، رهنمودي تربيتي مي      

  .اند، به خدا بيش از هر چيز محبت دارند كساني كه ايمان آورده
هـاي   هيچ روشي چـون روش محبـت در تربيـت آدمـي مـؤثر نيـست و مفيـدترين روش                

اش را بـه روش       خداي سـبحان، پيـامبر گرامـي      . كنند  تربيت به نيروي محبت كارايي پيدا مي      
َفبِما رحمـةِ  « :ا چنين روشي در تربيت مردمان توفيق يافت محبت آراسته بود و آن حضرت ب      

» .مِن اهللاِ ِلنت َلهم و لَو َكنت فظّاً غَليظَ القَلبِ النفَضُّوا مِن حولِك فَاعف عنهم و اسـتَغِفر َلهـم                   
خو و پرمهر شدي و اگر تنـدخو و         ؛ پس به لطف و رحمت الهي با آنان نرم         )159عمران،  آل(

شـدند؛ پـس از آنـان درگـذر و برايـشان       ودي؛ هر آينه از پيرامونت پراكنـده مـي   دل ب   سخت
 .آمرزش بخواه

خداوند در سرشت هر موجودي، عشق ذاتي سير به كمالِ خود را ايجـاد كـرده اسـت و                   
روش محبت در تربيت، بر اين حقيقت وجودي استوار است؛  چنانكه در قرآن كريم آمـده                  

؛ و رحمـت مـن همـه چيـز را فراگرفتـه             )156اعـراف، (» لَّ شـي ءٍ   و رحمتي وسعت َك   «:است
؛ پروردگارتان مهر و رحمـت را       )12انعام،(».َكتَب ربُكم علي َنفِسهِ الرَّحمةَ    « :است، وهمچنين 

  .بر خود مقرّر كرده است
يابد  و پيامبر    يافته است و بدان كمال مي       جهان آفرينش بر اساس رحمت و محبت سامان       

. اش بر رحمت و محبت استوار بود        جلوة تام رحمت و محبت الهي، روش تربيتي       ) ص(اكرم
ــي    ــي م ــين معرف ــضرت را چن ــال آن ح ــداي متع ــد خ ــةً   « :كنن حمــا ر ــلناك اّل ــا اَرس و م

  .؛ و ما تو را جز رحمتي فراوان براي جهانيان نفرستاديم)107انبياء،(».لَلعالَمينَ
تـرين   هـور، روش محبـت يكـي از مهـم    در زمـان ظ ) ع(در نظام تربيتـي حـضرت مهـدي    

فال يتـرك عبـداً   «:فرمايد  ، دربارة دوران ظهور مي    )ع(امام علي . هاي تربيتي خواهد بود     روش
مسلماً اّلا اشتراه و أعنقه و الغارماً إلّا قضي دينه و المظلمة ِلأحد مـن الّنـاس اّلـا ردهـا و                      

ّلـا قـضي عنـه دينـه و أالحـق عيالـه فـي           و ال يقتل قتيل ا    ... اليقتل منهم عبداً الّا أدي ثمنه     
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مانـد مگـر اينكـه آن حـضرت او را             ؛  مـسلماني نمـي     )336 : 52، ج 1386مجلسي،(» ...العطاء

نمايد و حق هـر كـسي را    را ادا مي) پذير آسيب(كند و بدهي و قرض افراد  خريده و آزاد مي   
پـردازد و   ي مقتـول را مـي   هـا   پردازد و بدهيهاي انـسان      ها را مي    گرداند، ديه كشته    به او بازمي  

  .كند ها را اداره و حمايت مي هاي آن خانواده
طور كه اشاره شـد،       براي تربيت نسل مهدي ياور، نبايد از اين روش غفلت ورزيد؛ همان           

كنـد و بـه آنـان محبـت           در زمان ظهور خود مـشكالت مـردم را برطـرف مـي            ) ع(امام عصر 
كنـد  كـه تـأثير       ي نسبت به مربـي ايجـاد مـي        كند و اين محبت، عشق و محبتي را در مترب           مي

اي كه بايد به آن توجه شـود، ايـن           نكته. تربيتي آن از صدها استدالل عقلي بيشتر خواهد بود        
است كه در محبت بايد از افراط و تفريط پرهيز شود و معتدل و راستين و بـه دور از تكّلـف     

وسـتي پيـامبر و اوصـياي آن حـضرت     و تصّنع و متناسب با سن و سال افراد باشد؛ همچنين د           
َقـل  « :در قرآن كريم آمده اسـت . ترين راه اصالح و تهذيب است  بهترين راه تربيت و كوتاه    

بـر  [ من هـيچ پاداشـي از شـما         : ؛ بگو )23شوري،(».ال اَسأُلُكم عليه أجراً الّا المودةَ في الُقربي       
  .كنم مگر دوستي نزديكانم درخواست نمي] رسالتم
  گيري ه نتيج-3

هاي تربيتي بر مبناي تفكر  در اين مقاله تالش شد به بررسي اهداف، اصول و روش
دهد نظام تربيتي  نتايجي كه از چنين تبييني به دست آمد، نشان مي. مهدويت پرداخته شود

هاي تربيتي مشخصي  هاي تربيتي داراي اهداف، اصول و شيوه مهدوي؛ همانند ديگر نظام
  .گيرد ي قرآني و اسالمي سرچشمه ميها است كه از آموزه

اهداف تربيتي مهدويت در ارتباط انسان با خداوند متعال، ارتباط انسان با خود، ارتباط 
اصل توحيد، تعقل، عزت، . انسان با ديگران و ارتباط انسان با طبيعت بررسي و تبيين گرديد

توان به  ي مهدوي، ميهاي فردي، اعتدال را از اصول موجود در نظام تربيت رعايت تفاوت
هاي تربيت مهدوي شامل روش ابتال و امتحان، روش الگويي،  شمار آورد؛ همچنين روش

  .هست...روش محبت و
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توان گفت كه تعليم و تربيت در جامعه منتظر، بايد بر پاية  با توجه به آنچه ذكر شد، مي

 رويكرد آن، اعتالي ترين تعليم و تربيت مهدوي شكل گيرد؛ يعني خاستگاه آن الهي و مهم
تربيتي كه بر پايه تعليم درست ديني صورت گيرد و سمت و سوي الهي . كلمه توحيد باشد

بديهي است متصديان . آفرين خواهد بود يقين تأثيرگذار و نقش و متعالي داشته باشد، به
 تا شاهد شكوفايي هاي خود قراردهند هايي را سرلوحة برنامه تربيتي، بايد چنين روش

  .تعدادهاي وجودي متربيان باشنداس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



126 مجلّة پژوهش هاي تعليم و تربيت اسالمي
  فهرست منابع

  .اي ، ترجمه الهي قمشه قرآن كريم-1
  .آدينه سبز: ، ترجمه محمد دشتي ، تهران)1385.(البالغه  نهج-2
: ، چاپ دوم، تهرانهاي تربيت در اسالم  اصول و روش،)1368(احمدي، احمد -3

  . دانشگاهيانتشارات بخش فرهنگي دفتر مركزي جهاد
، سال ششم، راه تربيت،روش هاي تربيت اخالقي از ديدگاه اسالم،)1390(اخوي، اصغر-4
  .82-49، صص16شماره
،  خانواده و تربيت مهدوي،)1389(آقا تهراني، مرتضي و حيدري كاشاني، محمدباقر -5
 .اتود: تهران

، سال بيستم، شماره ماهنامه معرفتسازي تربيتي مهدويت، ، زمينه)1390( احساني، محمد -6
  .96-73، صص 160
  .مدرسه: ، تهران1، ج  نگاهي دوباره به تربيت اسالمي،)1390( باقري، خسرو -7
 آراي دانشمندان مسلمان در تعليم و تربيت و ،)1388( بهشتي، محمد و ديگران-8

  .سمت: ، تهرانمباني آن
: چاپ هفتم،تهران،اهداف تربيت از ديدگاه اسالم،)1385( بهشتي، محمدو ديگران-9
  .سمت
،شماره فصلنامه مطالعات اسالمي، ابتال در قرآن و حديث،)1378(پيروز فر، سهيال-10

  .128-89، صص44و43
انتشارات ميراث :قم.فرهنگ الفبايي مهدويت موعودنامه).1388(اي،مجتبي تونه-11
  .ماندگار
  .دريا: هران،چاپ دهم،تسيري د رتربيت اسالمي،)1387( دلشاد تهراني،مصطفي-12
: ،چاپ ششم،تهرانشرح غررالحكم و درر الكلم،)1383( رسولي محالتي،سيد هاشم-13

  .دفتر نشر فرهنگ اسالمي
انجمن :،تهرانهاي تربيتي هاي اخالقي و روش پرورش،)1386( رشيد پور،مجيد-14

  .اولياء و مربيان



...هاي تربيتي آن مهدويت و داللت  127
مجله اسالم روايات ، ،اصول تربيت ديني از منظر آيات و )1388(اكبر  زهره كاشاني،علي-15

  .202-169،صص2،شمارههاي تربيتي و پژوهش
هايي از مكتب  ماهنامه درسها و الگوها در قرآن،  ،اسوه)1390( سبحاني،عليرضا-16

  .60-57، صص 602 پياپي2 ، سال چهل وششم، شماره اسالم
، چاپ بيست و چهارم، اصول و فلسفه تعليم و تربيت) 1382( شريعتمداري،علي-17

  .امير كبير: انتهر
، چاپ يازدهم، وپرورش  و اصول آموزشمباني) 1378( شكوهي، غالمحسين -18
  .آستان قدس رضوي: مشهد
  .انتشارات فكر آوران: زاده، قم صادق حسن:  ترجمه الخصال،،)1388( شيخ صدوق -19
، سال فصلنامه مشرق موعود، مهدويت و اصول نظام تربيتي، )1386( صالحي، غالمرضا -18

  .172-153، صص 4اول، شماره 
، فصلنامه مشرق موعود، ، مهدويت و اهداف نظام تربيتي)1386( صالحي، غالمرضا -20

  .162-143، صص 3سال اول، شماره 
، مهدويت،رسالت نظام تعليم و تربيت در شكل دهي جامعه )1386(صمدي، معصومه-21

  74-47، صص66، شمارهمجله علوم انسانيمهدوي، 
، فصلنامه مصباح، )با تكيه بر قرآن كريم(، اصول تربيت در اسالم)1382(طفعليعابدي، ل-22

  .74-41، صص36سال نهم، شماره
نامه  ، پاياناعتقاد به مهدويت و تأثير آن در تعليم و تربيت، )1384( فدايي، حسن -23

  ).واحد مركز(كارشناسي ارشد، دانشكده علوم اجتماعي و روانشناسي دانشگاه آزادتهران 
هاي اساسي ساختار شخصيت انسان در تعليم و   پايه،)1375( فرهاديان، رضا -24

  .نشر مؤلف: ، قمتربيت
  .انتشارات مشرقين: ، قم، چاپ چهارمالجنان  كليات مفاتيح،)1380( قمي، شيخ عباس -25
انتشارات قائم آل : زاده ، قم صادق حسن: ترجمه. اصول كافي،)1387(كليني، محمد -26
  .محمد



128 مجلّة پژوهش هاي تعليم و تربيت اسالمي
، 388، شماره نشريه پيوند،)بخش اول(تربيت نسل منتظر ، )1390(اصغر كياني، علي-27
  .6-3صص 
  .مكتبة االسالميه،  بحاراالنوار،) ق1384( مجلسي، محمدباقر -28
  .صدرا: ، تهران بيست گفتار،)1389( مطهري، مرتضي -29
بر تربيت  بررسي فلسفه مهدويت و تأثير آن ،)1388( نيكوگفتار ظريف، سميه -30

نامه كارشناسي ارشد، دانشكده علوم تربيتي دانشگاه عالمه  ، پايانانسان بر اساس روايات
  .طباطبايي
  
 

 


