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 دستاوردهای تربیتی حکومت امام مهدی
 1مالولی اصغر

 2عذرا جعفری موحد
 3فرح رامین

 چکیده

کالالالهنوشالالالتار حاضالالالر در پالالالی پاسالالالخ بالالاله ایالالالن سالالالؤ  بالالالر اسالالالاس روایالالالات ال اسالالالت 
به لحا  تربیتی چه نتایج و  حکومت جهانی حضرت مهدی بیت اه 

کالالالالالم  چالالالاله آندسالالالالتاوردهایی بالالالالرای مالالالالردم بالالالاله ارمغالالالالان خواهالالالالد آورد؟  کالالالاله از 
کالالاله حضالالالرت  مالالالی در ایالالالن رابطالالاله برداشالالالت معصالالالومین شالالالود ایالالالن اسالالالت 

کالاله آخالالرین تخیالالره الهالالی و واسالالطه فالالیس حضالالرت حالاله بالالرای  عصالالر ولالالی
باشد پع از ظهور در راستای تربیالت بشالر و هالدایت آنهالا باله سالوی  ها می انسان

کالاله قالالرف الهالالی اسالالت کالاله نتالالایج ایالالن  مالالی اقالالداماتی انجالالام، هالالدف نهالالایی  دهالالد 
گردد. این  می اقدامات به عنوان دستاوردهای تربیتی حکومت حضرت مطرح

کاله  می عاطفه و رفتار جای، دستاوردها در سه بعد معرفت گیرد به این صورت 
در بعالالد عالالاطفی آنهالالا ، بالالا بالالاال بالالردن سالالطح معرفالالت مالالردم حضالالرت حجالالت
که عواط  مبتنالی بالر معرفالت می تغییراتی ایجاد باشالند و تغییالر در  مالی کند چرا 

عمال  و کاله  این تغییر در عواط  را به دنبال دارد. از طرفی با توجه به، معرفت
 ع ازی عصالالر ظهالالور پالالها انسالالانرفتالالار انسالالان تالالابع نگالالرش و انگیالالزش اوسالالت؛ 

به واسطه امام به معرفت شایسته خود رسالیدند و عواطال  آنهالا تعالدی  که  این
عالالدالت محالالور خواهنالالد شالالد و تمالالام همالالت آنهالالا در ، در بعالالد عمالال  و رفتالالار، شالالد

                                                        
کالم امامیه دانشگاه قرآن و حدیه قم )نویسنده مس ول( ) .1  .(soghramollavali@gmail.comدانشجوی دکتری 
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پروردگالار هسالتی خواهالد بالود؛ از ، راستای رضایت تنها معبود و معشوق حقیقالی
یکآالالارچگی و  و وحالالدت و جالالای خالالود را بالاله فضالالائ  خواهنالالد داد، ایالالن رو رتائالال 

انالالع و الفالالت بالالین مالالردم رایالالج خواهالالد شالالد و همالاله افالالراد آن جامعالاله در سالالایه 
رسند و  می شان شکوفا شده و به اعتدال روحی استعدادهای، حکومت حضرت

فضائ  اخالقی را سرلوحه رفتار خود قرار خواهند داد. در این مقاله سالعی شالده 
ر سالاله بعالالد د عصالالر اسالالت بالاله دسالالتاوردهای تربیتالالی حکومالالت حضالالرت ولالالی

 عاطفه و رفتار از نگاه روایات پرداخته شود.، معرفت
کلیدی  واژگان 
 .عصر ظهور، امام مهدی، حکومت، تربیت، دستاورد

 مقدمه
شکوفاسالالازی اسالالتعدادهای ، هالالدف خداونالالد متعالالال از خلقالالت انسالالان، بالالر اسالالاس منالالابع دینالالی

باشالد؛ در  مالی قالام قالرف الهالیبالقوه او در مسیر عبودیالت و بنالدگی و تعالالی آنهالا در جهالت نیال  باله م
فالیس خالویش را بالرای ارشالاد و های  و واسالطه همین راستا لط  خویش را نصیب بنالدگان نمالوده

، راهنمایی انسان به مسالیر بنالدگی نالازل نمالود و راه رسالیدن باله قالرف الالی اهلل را باله بشالر نشالان داد
ایجالاد تغییالر و تحالول ، انبرنامه تربیت انسال، تمام انبیاء و اولیاء الهی، برای نی  به چنین هدفی

و عالئالالاله مالالالادی را دنبالالالال ها  رسالالالاندن وی بالالاله عبودیالالالت الهالالالی و قطالالالع تعلالالاله بالالاله وابسالالالتگی، در او
که تمام عالئه مادی و معبودهای مجازی غ  و زنجیری به پای روح انسان است اند هکرد . چرا 

 دارد.  یعنی حه متعال بازمی، و او را از رسیدن به غایت
، ع حرکت به سوی حضرت حه باید عشه به پروردگار عالم در نهاد انسانبرای رهایی از موان

کند بتواند آن موردی را انها  برتر از هر عشقی باشد تا همواره در تعارر عالئه و وابستگی ت اف 
 :فرمایالد مالی منالانؤکاله خداونالد در توصالی  م طور همالانسالازد ؛  مالی تالر نزدیک که وی را به خداوند

ِذ  اً َن آَمُنوی...اّلَ َشّدُ ُحّبَ
َ
 (.165: )بقره ...هلِِل  ا  

کالاله انسالالان را از ، کلیالد عشالاله برتالالر شالناخت اسالالت؛ تالالالش همالاله انبیالاء و اوصالالیاء ایالالن بالوده اسالالت 
را در  ها انسالانطریه شناخت به عشه متعالی و عبودیت حضرت حه برسانند یا به عبارت دیگر 

کامال  ، این راستا تربیت نمایند. اما به دلی  وجود موانالع متعالدد نتوانسالتند ایالن هالدف را باله طالور 
کامال  در  محقه سازند؛ امالام مهالدی کاله ایالن مهالم را باله معنالای  حلقاله آخالر ایالن سلسالله اسالت 

 جهان محقه خواهد ساخت.
ای  هآغالاز تربیالت از حقیقالت یگانال، در نظام مهدوی نیز هموون رویه انبیاء و اوصیای پیشالین
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که خاله جهان است و هدف تربیت نیز معطوف  کمالال است  به اوست. زیرا فطرت آدمی عاشاله 
مطله است؛ منشالأ تمالام حرکالات و سالکنات و زحمالات آدمیالان همالین عشاله اسالت و ایالن حقیقالت 

، پالع از ظهالور لالذا امالام زمالان (152: 1362، خمینالینالوق انسالانی اسالت )محرک تمالام اعمالال 
کارها انسانتمام هّمت خویش را برای تربیت  ی نی  به تربیت گیرد و در راستا می ی آن عصر به 

هالای تربیالت دینالی تغییالرات  تکیه بر اصالول و روش باتوجه به مبانی و اهداف تربیت و با، حقیقی
 کند.  می ایجاد ها انسانعاطفی و رفتاری ، اساسی در ابعاد معرفتی

مفهوم  عصر ظهور، در این مقاله بهتربیت و نتایج تربیتی حاص  شده در  مس لهجهت تبیین 
 پردازیم.  می د و همونین آحار و نتایج تربیتی حکومت امام عصرتربیت و دستاور

 شناسى مفهوم
 . تربیت1

کالالار رفتالاله اسالالت؛ در زبالالان فارسالالی  واژه تربیالالت در زبالالان فارسالالی و عربالالی بالاله معالالانی متعالالددی بالاله 
کسالی یالاد دادن، تربیت به معنی پروردن کالار رفتاله 335 :1389، )عمیالد آداف و اخالق را به  ( باله 

کلمه تربیتاست. اما در  ، شناسالان عالرف اختالف نظر وجالود دارد؛ لغالت، عربی برای تعیین ریشه 
باله « ربالب»( و 312: 1412، )جمعالی از نویسالندگان به معنای زیادت در رشد متربی« ربو»دو ریشه 

کمال را برای تربیت مطالرح نمود عنالوان  نالد؛ بالها همعنای تغییر و تحول تدریجی در راه رسیدن به 
کتالالاف م الالال راغالالب اصالالفها دانسالالته و بالاله معنالالای تغییالالر و « ربالالب»تربیالالت را از ریشالاله  ،مفححرداتنی در 

کمال  (292: 1389، ؛ خداپرست332تا:  ، بیداند. )راغب اصفهانی می تحول تدریجی و رو به 
، اما در این نوشتار 1به آن پرداخته است؛ای  ههر متفکری از زاوی، در تعری  اصطالحی تربیت

فعالیتی مالنظم و مسالتمر و هدفالدار در جهالت احرگالذاری  :بارت است ازع، معنای اصطالحی تربیت
کالاله منجالالر بالاله پالالرورش و شکوفاسالالازی اسالالتعداد، هالالا بالالر شالالناخت های  عواطالال  و رفتارهالالای انسالالان 

گونالال مالالی بالالقوه متربالالی کاله نتیجالاله آن در ش صالالیت متربالالی بالاله ویالالژه در رفتارهالالای او ای  هشالالود؛ بالاله 
 ( 60: 1392، هرانی؛ آقا ت22: 1390، )داوودی گردد. می ظاهر

                                                        
کالم امام علی های استنباط آموزهر.ک: اعرافی، علیرضا، روش .1 ، چاو اول، دفتر انتشارات های تربیتی در آیینه سیره و 

 اعرافالی، آرای ؛1388، چاو سوم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قالم 1اعرافی، علیرضا، فقه تربیتی، ج ؛1379اسالمی، قم، 
؛ ابالالراهیم زاده، عیسالالی، 1375انتشالالارات سالالمت، تهالران،  ،دانشالمندان مسالاللمان در تعلالیم و تربیالالت و مبالالانی آن، چالاو اول
؛ احمدی، علی اصغر، اصول تربیت، چالاو ششالم، 1382فلسفه تربیت، چاو پانزدهم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 

سالرو، نگالاهی دوبالاره باله تربیالت اسالالمی، چالاو نهالم، انتشالارات ؛ باقری، خ1386انتشارات انجمن اولیا و مربیان، تهران، 
؛ دلشالاد 1381؛ بهشتی، احمد، اهداف تربیت از دیدگاه اسالم، چالاو اول، انتشالارات سالمت، تهالران، 1383سمت، تهران، 

 ؛1382تهرانی، سیری در تربیت اسالمی، چاو سوم، انتشارات دریا، تهران، 
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کاله موضالوق بحاله جالا  آن باشد امالا از می اهداف و مبانی خاصی، هر نظام تربیتی دارای اصول
 بیالان تفصالیلی اهالداف و مبالانی تربیالت در ایالن مقالال، این مقاله صرفًا دستاوردهای تربیتی اسالت

 1طلبد. می گنجد و مجال دیگری نمی
گفالت بالرای تربیالت مالی با توجه باله تعریال  فالوق بایالد تغییراتالی در جهالت ، نمالودن انسالان تالوان 

که در نتیج، رشد سه ُبعد شناخت انسان در تمام ابعاد و ، این امر ۀعواط  و رفتار او ایجاد نمود 
 عمال  خالود قالرار سرلوحۀعدالت را ، ها رسد و در تمام زمینه می 2مراتب وجودی خویش به اعتدال

که مظه می دهد و به لحا  روحی چنان ارتقا می  گردد. می ر صفات حضرت حهیابد 
 دستاورد. 2

کالالار یالالا فکالالر، نتیجالاله عمالال ، نتیجالاله، دسالالتآورد بالاله معنالالای دسالالت آورده کالاله  خواسالالته، برآینالالد  ای 
گویند. محقه شده باشد و دست یافتن به چیزی  را 

حکومالت  تربیتی همان اهداف، دراین مقاله منظور از دستاورد، لغوی فوق توجه به معنایبا 
باشد با این توضالیح  می حضرت در مدیریت و اداره جهانتربیتی عملکرد  و نتیجه امام زمان

لفالظ تالوان باله آن،  می برند امالا پالع از تحقاله اهالداف می که قب  از تحقه با لفظ اهداف از آن نام
کرد. به عبارت دیگر هدف که تمام تالش انسان معطالوف باله آن، دستاورد را اطالق   چیزی است 

کلالالی ، واقالع همالان علالالت غالایی اسالت امالا دسالتاوردباشالد تالا بالدان برسالد؛ در  مالی تفصالی  آن مفهالوِم 
 باشد.  می تهنی است و عینیت غایت

ترسالیم شالالده بالرای حکومالالت  تربیتالالی از ایالن رو منظالور از دسالالتاورد در ایالن مقالالاله تحقاله اهالداف
 باشد. می جهانی امام زمان

 حکومت مهدوی. 3
کر کردن و سلطنت  منسوف به ، مهدوی باشد؛ می دنحکومت در لغت به معنای فرمانروایی 

کنالار هالم قالرار مالی صاحب الزمان، مهدی کلماله وقتالی در  گیرنالد باله معنالای  مالی باشالد . ایالن دو 
                                                        

؛ فرید، مرتضی، روایات تربیتی، دفتر نشر فرهنگ اسالمی،  1379هرپرور، دریا، تهران، ر.ک: دلشاد تهرانی، مصطفی، ماه م .1
؛ امینالی، ابالراهیم، 1388، چالاو سالوم، پژوهشالگاه حالوزه و دانشالگاه، قالم 1؛ اعرافی، علیرضا، فقه تربیتالی، ج1366تهران، 

کتالاف، قالم،  امالام  مؤسسالهش تربیالت دینالی، ؛ مجموعاله مقالاالت همالای1387اسالم و تعلیم و تربیالت، چالاو سالوم، بوسالتان 
؛ فیروزی، 1393آینده روشن، قم  مؤسسه؛ مجموعه مقاالت تربیت زمینه ساز، راهبردها و راهکارها، 1388، قم خمینی

چالاو پالنجم، نشالر  ؛1394های قرآنی و علوم انسالانی، چالاو دوم، مرکالز نشالر هالاجر، قالم،  البنین، حیات و تربیت در آموزه ام
؛ شالالاملی، 1380تهرانالالی، مصالطفی، سالالیری در تربیالالت اسالالالمی، نشالر و تحقیقالالات تکالالر، تهالالران،  شالالاد؛ دل1386آفالاق، تهالالران، 

 .1386اول، قم،  اوعباس، مجموعه مقاالت تربیت اخالقی، دفتر نشر معارف، چ
 به معنای حالت تسویه یا استوا در تمایالت نفسانی و عقالنی. 2
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کم آن حضرت مهدی که حا  باشد. می امام دوازدهم، حکومتی است 
کام  نزد خداوند متعال می از آیات قرآن به دست چه آن که دین   1اسالم اسالت، آید این است 

کنون ب ش که دین حه کالرده و باله واسالطه  بوده و از زمان انبیاء تا هایی از آن بالروز و ظهالور پیالدا 
باله ، های م تل  جاری بوده است و در زمان امام دوازدهم شالیعیان انبیاء و اوصیاء در بین امت

کم خواهالد شالد. ک  جهان حالا کام  بر  ( 238، 3: ج1364مکالارم شالیرازی، )ر.ک:  2صورت تام و 
تأسالیع حکومالت ، مهالم آنهالاهای  یکالی از برناماله، دای هالدایت بشالر بواسالطه انبیالالذا از همان ابت

که هدف انبیا منحصر در انسان سالازی و آراسالتن آنهالا  اسالمی و تشکی  امت واحد بوده است چرا
 بلکه هدف واالی دیگالری را نیالز دنبالال، ها نبود از بدی ها انسانو همونین پیراستن ها  به نیکی

که آ می توحیالد ، تالرین پیالام انبیالا بود؛ زیرا بزر  ی  جامعه توحیدی و حکومت الهین تشککردند 
که کمیت خدا عبارت است از است  گالر در زنالدگی فالردی  حا در زنالدگی فالردی و اجتمالاعی انسالان؛ ا

کم باشالالد امالالا اجتمالالاق در مسالالیر توحیالالد نباشالالد قطعالالا زنالالدگی فالالردی نیالالز از مسالالیر  انسالالان خداونالالد حالالا
 (48: 1391، ای خامنه)ر.ک:  توحید خارج خواهد شد.

ک  وعده قطعی خداوند است تأسیع چنین حکومتی توس  امام مهدی  3و ظهور مصلح 
و به وسیله  4که حکومت را در برهه حساسی از زمان به دست بندگان صالح و برگزیده خواهد داد

کم خواهد شد.، آبادانی، علم، رفاه، او عدالت  یکتاپرستی و نیکی در پهنه زمین حا

  ردهای تربیتى حکومت امام مهدیدستاو

وعالده خداونالد را محقاله ، پالع از ظهالور حضالرت مهالدی موعالود، دوازدهمین امام شیعیان
کاله ایالن حکومالت بالا دیالن مالداری و محقاله  ساخته و حکومت واحد جهالانی را تشالکی  خواهالد داد 

 داشالت. ازدستاوردهایی در ُبعالد فالرد و اجتمالاق خواهالد ، دینی به لحا  تربیتیهای  ساختن آموزه
که در احر شکوفاسازی استعداد انسان در راسالتای جا  آن که تربیت به معنای تغییر و تحولی است 

کمال پالع از ظهالور هموالون هماله انبیالای الهالی تمالام  لذا امام زمان، شود می حاص ، نی  به 
کالالارها انسالالالانهّمالالت خالالویش را بالالالرای تربیالالت  کالالاله  مالالی ی آن عصالالر بالالاله  گیالالالرد و آنهالالا را بالالاله مسالالیری 

                                                        
ْساَلُم  .1 یَن ِعنَد اهلِل اإْلِ  (19عمران:  آل) ِإّنَ الّدِ

ِه َوَلْو  .2 ُکّلِ یِن  ْرَسَ  َرُسوَلُه ِباْلُهدى َودیِن اْلَحّهِ ِلیْظِهَرُه َعَلی الّدِ
َ
ذی    (33)توبه:  اْلُمْشِرُکوَن  َکِرَه  ُهَو اّلَ

ْرِر  .3
َ
ُهْم ِفی اأْل اِلَحاِت َلیْسَتْ ِلَفّنَ ِذیَن آَمُنوا ِمْنُکْم َوَعِمُلوا الّصَ َنّنَ َلُهْم ِدیَنُهُم َوَعَداهلُل اّلَ ِذیَن ِمْن َقْبِلِهْم َوَلیَمّکِ

َکَما اْسَتْ َلَ  اّلَ
ِذی اْرَتَضی  ُهْم  َلُهْم اّلَ َلّنَ ْمًن  َخْوِفِهْم  َبْعِد  ِمْن  َوَلیَبّدِ

َ
وَلِ الَك  َتِلالَك  َبْعالَد  َکَفَر  َوَمْن  َشیً ا ِبی یْشِرُکوَن  اَل  یْعُبُدوَنِنیا  

ُ
 اْلَفاِسالُقوَن  ُهالُم  َفأ

 (55: )نور
اِلُحوَن  .4 ْرَر یِرُحها ِعباِدی الّصَ ّنَ اأْلَ

َ
ْکِر   ُبوِر ِمْن َبْعِد الّذِ َکَتْبنا ِفی الّزَ  (105: ء)انبیا َو َلَقْد 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=21&AID=105
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=21&AID=105
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کمال شایسته خویش نائ  آیند؛ از می نگ با فطرتشان است واردهماه جالا  آن نماید تا بتوانند به 
بالالالالرای تغییالالالالر و تحالالالالول و شکوفاسالالالالازی ، کالالالاله انسالالالالان دارای دو ُبعالالالالد جسالالالالمانی و روحالالالالانی اسالالالالت

بایالالد هالم در ُبعالد مالالادی و هالم در ُبعالد روحالالی او تغییالرات م بتالی ایجالالاد ، اش وجالودیهای  سالرمایه
هم از نظر روحی و هم از نظر مادی آنها ، ی عصر ظهورها انسانر مسیر تربیت د، کرد؛ لذا حضرت

کاله غال  و زنجیالری باله  کند به عنالوان م الال نیازمنالدی می را تغذیه نموده و پشتیبانی هالای مالادی 
روانی  _ آرامش روحیهای  کشند را از بین برده و زمینه می باشند و او را در بند می پای روح انسان

بهتالالر و سالالریعتر پالالیش رونالالد و تمالالام قالالوا و ، سالالازد تالالا بتواننالالد در جهالالت رشالالد مالالی فالالراهم را ها انسالالان
گردد. های  استعداد  روحی آنها شکوفا 

کمالالال و هالالدایت آنهالالا از ضالالاللت ها انسالالانبالالرای رسالالاندن  حضالرت مهالالدی سالالوی نالالور ه بالال بالاله 
کالاله جالالا  آن دهالالد؛ لکالالن از مالالی عاطفالاله و رفتالالار اقالالداماتی انجالالام، در سالاله ُبعالالد معرفالالت، حضالالرت حالاله

بلکاله نتالایج تربیتالالی ، پالردازیم نمالالی باله اقالدامات، موضالوق ایالن نوشالتار دسالتاوردهای تربیتالالی اسالت
 کنیم. می اقدامات ایشان را در سه ُبعد مذکور مطرح

 در ُبعد معرفت الف( دستاوردهای تربیتی حکومت امام مهدی
 تکامل عقلی. 1

کامالً ای  هگون در منابع اسالمی عق  بسیار مورد ستایش واقع شده است به ارزش انسان را  که 
گره زد مایاله ، عقال کاله  این ؛ این مطلب با تعابیر م تلفی در روایات آمده است از جملهاند هبه آن 

؛ ابالن بابویاله 49_ 51تالا:  ، بی)آمالدی 1ریشه انسان و معیالار انسالانیت او معرفالی شالده اسالت.، کمال
 (240: 1376، قمی

که به که با آن زانوی شتر را عق  با واژه عقال تناسب دارد  بندند  می معنای زانوبند شتر است 
کنند؛ لذا در معنای لغوی عق  )راغب  امساک و استمساک آمده است؛، تا از طغیان او جلوگیری 

 (354: ق1416، اصفهانی
 فرماید: می در تعری  اصطالحی عق  عالمه طباطبایی

کالاله انسالالان دارد و آنهالالا را در دل پذیرفتالاله و  کالالاتی   لبالالی بالالا آنهالالا بسالالته اسالالت پیمالالان قادرا
که در خود سراغ دارد و با آن خیر و شر و ای  هو نیز مدرکات آدمی و آن قو اند عق  نامیده

: ق1390، شالود )طباطبالالایی مالی عقال  نامیالالده، دهالد مالی تشالال ین حاله و باطال  را از هالم
374-372). 

                                                        
ک  امر .1 کمال االنسان العق اص  االنسان لّبه و عقله؛ االنسان بعقله؛ قیمة   ء  عقله؛ 



 

 

 179 
 
 

دی
م مه
  اما

کوم
ی ح
ربیت
ی ت
دها
تاور
دس

     
 

             

 ال از چیستی عق  فرمود:در پاسخ به سؤ تی، امام صادقدر روای
کتسالب باله الجنالالانمالا عبال» کالان فالالی ، پرسالد مالی سالائ  در اداماله« د باله الالرحمن و ا فالالذی 

و هی شالبیهه بالعقال  و لیسالت  تلک الَنکری و تلک الشیطالنة»فرماید:  می المعاویه؟ امام
که شبیه عق  است ولی عق  نیست. )کلینالی« ... بالعق  ، 1: ج1392، آن شیطنت بود 
46) 

 بالاله تکامالال  بالالا ظهالالور امالالام زمالالان ها انسالالان نیالالروی عقالال  معصالالومین بالالر اسالالاس روایالالات
 فرماید: می که رسد. چنان می

کمبهتهللبه هلل حومدهق،هلل ههللعیهللراک هللُإًِطدهللفجمعهللبه هللعِهالِقی ذُهللْطْهللْطِنطهللکضعهلل هلل،هللکهلل هللمه ه مثه
هللهللُ هللف هلله هللمقهللکهللههههِهههُهههونهللهی بصهههطرَقهللکهلل َسهههطعدقهللحهههىته مدهههقهللی هللیهههر هللُإِهههطئهللحجهههطلهللَ  ُبه

بیسهه،هلل؛هلل۴:هلل1387،هللُطَّهه )هلل)ًَّمههطین هللکهللَههالهللفهللمیههنظههرونهلل إیکهلل،هللّههمًونیف ،هلل52جهلل:1۴03حم 
هلل؛(328

کند خداوند دستش را بر سالر بنالدگان قالرار دهالد پالع عقال  شالان  هالای هرگاه قائم ما قیام 
گالالالردد جمالالالع و بردبالالالاری کامالالال   گالالالوشیالالالبالالاله د، خداونالالالد، شالالالان  هالالالاى آنهالالالا قالالالدرت  دگان و 

بالا آنالان سال ن ، مانالد. او اى بالاقی نمالی فاصالله، ان آنالان و قالائمیالکاله مجا  آن ب شد تا می
 که او در جاى خود قرار دارد. درحالی، نگرند شنوند و به او می د و س نان او را مییگو می

کاله  در مورد معنای فراز اول حدیه )وضع اهلل یده( اقوال م تلفی از علمای شیعه بیالان شالده 
 برخی از آنها عبارتند از:

کاله امالام زمالان نمنالدش را بالر سالر اشال او دسالت توا حم  بر معنای ظاهری؛ به ایالن معنالا 
کامال  می قرار ، )قزوینالی شالود. مالی دهد و عق  آنها به برکالت وجالود مقالدس امالام از طریاله معجالزه 

 (116: 1394 ،دریکوندی ؛632: 1317

ها فق  از راه  وضع اهلل یده به معنای تسل  بر مردم از راه اقناق و تربیت است زیرا تکام  عق 
 (537: 1386، )صدر باشد. می اط افکار و عو، تربیت و اعتالی عقلها

 ها انسالانگیالری رفتالار  شالک کاله  این تالر اسالت زیالرا بالا توجاله باله رسد این دیالدگاه قالوی می به نظر
گیالالرد؛ ضالمن، اصالالالح، تالدریجی اسالت کالاله  این جالایگزینی و تربیالالت نیالز بایالالد در بسالتر زمالالان صالورت 

کاله اقالدامات حضالرت در راسالتای تکامال  عقالول  جملاله عرضاله حاله باله از  ها _ انسالانبرخی روایات 
نماینالد بالا نظریاله  مالی را مطالرح_  آموزش صحیح باورهای اعتقالادی و توجیاله عقالنالی مالردم، مردم

 فوق سازگارتر است.
کلی بیان شده است:  در مورد فراز دوم حدیه نیز دو نظر 
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بر یک مطلب و از بین رفتن اختالف اندیشاله و ایجالاد وحالدت  ها انسانال ( جمع عقول همه 
کمال و توافه  گرایشها و  بینش  بر یک عقیده و برنامه قانونی واحد. ها انسانها در جهت 

کام  شدن کاشانی ها انسانعق  فرد فرد  ف(   (537: 1384، ؛ صدر150: 1386، )امامی 
رسالاند  مالی دهالد و باله تکامال  مالی را رشالد ها انسالانکاله امالام عقالول  ها بر این مسال له همه دیدگاه

کاله در ، عق  به عنوان پیامبر درونیاتفاق نظر دارند. با تکام   انسان از فضائ  اخالقی بسالیاری 
در حالوزه ، برخالی از ایالن حمالرات شالود. منالد مالی ، بهرهروایات به لشکریان و حمرات عق  تعبیالر شالده
گیالرد و برخالی دیگالر در حالوزه اخالالق و رفتالار  مالی صالورت معرفت از طریه پرورش فکر و ارتقالاء علالم

شالالود؛ پالالرورش عقالال  حمالالرات بسالالیاری بالالرای  مالالی عقالال  در عمالال  ظالالاهر انسالالان از طریالاله تالالأحیر علالالم و
که باله چنالد مالورد  انسان دارد؛در روایتی از امام صادق هفتاد و پنج حمره برای عق  بیان شده 

 :شود. از جمله می از حمرات معرفتی اشاره
َُّهطر...هللکهللُحلْكههللةکهللُوًرفههللةُإ ِهطکهللکهللُإفدهقهللکهللضه ههللةکض َطهللُإهِودهللةُإشدطم کهللهللةکهللضه َطهللُه

هلل1.ک...هللهللض َطهللُِالُ 
 نق  شده: در حدیه دیگری از امام صادق

که از همه خوش وتری عاق  کسی است   (16ح: )همان تر باشدن مردم 

در  چالاله آنبنالالابراین ، خالالوش خالالویی حاصالال  تکامالال  عقالال  دانسالالته شالالده اسالالت، در ایالالن حالالدیه
ک معنالا حاصال  باله یال مقدماله تکامال  عقال  بالوده و، روایات به عنالوان لشالکریان عقال  معرفالی شالده

 شود. می تکام  عقلی انسان محسوف
گفت با توجه به تعری  عق  کمال چنین عقلی تایید شالدن باله ، بر اساس آیات و روایات باید 

کاله در نتیجاله آن زیالرک و فهمیالده خواهالد ، حاضالر الالذهن، حالافظ، عالالم، انسالان، نالور الهالی اسالت 
 دهالد و خداونالد را خالصالانه مالی  یننیالک و بالد را تشال، شد. از چگونگی اشیاء و امور باخبر اسالت

، تقویالت نیالروی اراده، به تفکر در رواب  اشالیاء انسان را ،این هادی درونی، آری عق  پرستد. می
کردن اخالو در ظاهر و باطن، و هوای نفع کنترل غرائز کم  که  می کند و باعه می امر ،حا شود 

                                                        
الرحمه و العلالم و  ة والر ف ال یر و االیمان و التصدیه و الرجاء و العدل و الرضا و الشکر و التوک  و»لشکریان عق  عبارتند از:  .1

التذکر و الحفظ  و التواضع و الحلم و الصمت واالستسالم و التسلیم و الصبر و الصفح و القناء و ةالزهد و الرفه و الرهب الفهم و
االخالو  و ةو الحب و الصدق و الحه و االمان ةو ال ضوق و السالم ةو الوفاء و الطاع ةو المود ةو التعط  و القنوق و المواسا

و الصوم و الجهاد و الحج و صون الحدیه و بر  ةالطیب و الکتمان و الصالة و و السالم ةو المدارا ةالفهم و المعرف و ةو الشهام
و  ةو العافی ةو البرک ةو السهول ةو الحیاء و القصد و الراح ةو النظاف ةو االنصاف و التهی ةو المعروف و التقی ةدین و الحقیقالوال

 «.و الس اء ةو الدعاء و النشاط و الفرح و االلف ةو االستغفار و المحافظ ةو التوب ةو الوقار و السعاد ةالقوام و الحکم
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گاهانه در عم  نیز به سمت نیکی کنالد. تفصالی  ها  از پلیدی رفته وها  انسان به صورت آ اجتناف 
 این مطلب در ب ش رفتار بیان خواهد شد.

کمال عقلی پایه و مبنای یالک تربیالت ریشال کاله انسالان را در تالزاحم ای  هبنابراین  و پایالدار اسالت 
شالود و ایالن همالان حرکالت باله سالوی دیالن واحالد توحیالدی  مالی به خدا و حب خدا رهنمالون، عالئه

که یکی از دسالتاوردهایاسالم و تسلیم در برابر دستورا  تربیتالی حضالرت حجالت ت الهی است 
 در حوزه معرفت است.

 تکامل علمی .2
کالالامالً  از جملالاله دسالالتاوردهای تربیتالالی حکومالالت امالالام مهالالدی  1مالالرتب  بالالا تکامالال  عقالال  کالاله 

و دربالاره تکامال  علالوم  ارتقاء علم و تکامال  علالوم مالردم اسالت، باشد می (73ش، 43، )غررالحکم
که: تدر روایدر عصر ظهور   آمده است 

هللیفبهقهلل،هللعهللمهطهللجطَهتهللبه هللُإرلهلهللحرفهطنیهُإًبقهلللًِةهللکهللعشرونهللحرفهطهللفجم هط هللحهىته ًهرفهللُإنه
هللرهللُحلهرفیالْهللغیُإ مّهةهللکهللُإًشهرَ  هطهللف .هللفهطذُهللْهطْهللْطِنهطهللُخهرجهللُحل  هللهللنهللحرفهطهللفُِثه ُإنهط هللکهللضهقه
هللطهللُحلرفهیُإ هلل،هللَ  طهلللًِةهللکهللعشر حىته بیس،هلل)هللنهللحرفط ُِثه هلل؛(73،هلل 336،هلل52جهلل:1۴03حم 

و بالرای مالالردم  انالالد ههمالاله پیالامبران آورد چاله آنباشالد پالالع  مالالی ت و هفالالت حالرفعلالم بیسال
حالال جالز بالا آن دو حالرف آشالنا ه تنها دو حالرف آن بالوده و مالردم هالم تالا بال اند هآشکار ساخت

کند بیست و پنج حرف دیگر را آشکار مال اند هنبود که قائم ما قیام  کنالد و در  یاما هنگامی 
کنالالد تالالا تمالالام  مالی گذشالالته را هالم بالاله آن ضالالمیمهدهالالد و آن دو حالالرف  مالی میالان مالالردم نشالالر

 بیست و هفت حرف انتشار یابد.

کالالار رفتالاله اسالالت؛ در معنالالای اعالالم  ، واژه علالالم در آیالالات و روایالالات بالاله دو صالالورت اخالالن و اعالالم بالاله 
که در بردارنده همه اقسام علوم مفیالد می را شام  مطله علم و دانش باشالد؛ باله عبالارت  مالی شود 
گویای حقیقت باشدی ا هگزار، دیگر در معنای اعم شالود؛ در ایالن معنالا هالر  مالی علم محسالوف، که 

که تامین نیاز حقیقی انسان در دنیا و آخرت را در پالی داشالته باشالد از علالوم وحیالانی نظیالر  دانشی 
شالالود.  مالی علالم محسالوفو... فیزیالالک ، شالیمی، تفسالیر قالرآن و فقاله تالا علالالوم تجربالی نظیالر طبابالت

 (171-173: 1374، )مطهری
گالالاهی ، عنالای خالالاو همالالان الهیالالات اسالتامالا علالالم بالاله م کالالریم هالدف آفالالرینش جهالالان را آ قالالرآن 

گالالاهی از صالالفات خداونالالد را بالاله 12: کنالالد. )طالالالق مالالی انسالالان از علالالم و قالالدرت الهالالی معرفالالی ( یعنالالی آ
هالر دو معنالای علالم بیالان  شالمارد؛ در احادیاله اسالالمی نیالز مالی عنوان علم اعلالی و هالدف خلقالت بالر

                                                        
کمکاعون االشیاء علی تزکی .1  ترین چیزها در رشد عق  آموختن علم است. کننده ة العق  التعلیم 
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 فرمایند:  می شده است. در روایتی امام صادق
کثرت آموختن نیست که ب واهالد ، علم به  کسی  که خداوند در دل هر  بلکه نوری است 

 .(225، 1ج :1403مجلسی، دهد ) می هدایت نماید قرار
گالالر در قالالرآن و احادیالاله، در ایالالن روایالالت در واقالالع علالالم علالالم را معیالالار ، دانشالالی مفیالالد اسالالت ؛ پالالع ا

مقصالالالود همالالاله اقسالالالام علالالالوم مفیالالالد و ، نالالالدک مالالالی کنالالالد و دانشالالالمندان را تشالالالویه مالالالی برتالالالری معرفالالالی
که دارای جهت مفیدهای  دانشمندان همه رشته گیری الهی باشالد. حتالی علالوم  و هر علمی است 

که انسان را از راه طبیعت ، شالود مالی شناسی و... باله خداشناسالی رهنمالون کیهان، شناسی تجربی 
، مالی باله معلومالات آن اسالتکاله ارزش هالر علجا  آن گردد. اما از می به نوعی از علوم الهی محسوف
کاله متعلاله آن خداونالد و صالفات او اسالت. بنالابراین  باله خالاطر آن، دانش الهالی ارزش بیشالتری دارد

کاله از عمال  باله دانالش پدیالد، علم مذکور آیالد و انجالام فضالائ  و تالرک رتائال   مالی همان نوری اسالت 
 شود. می اخالقی سبب تقویت آن

کند و جهانی  می ات انفسی و آفاقی را مشاهدهآیات و بین، انسان با رسیدن به این مرتبه علم
کاله باله راحتالی می علمی توانالد بالدون امکانالات مالادی در  مالی شود همانند جهانی عینالی باله طالوری 

کند و از   افتد باخبر شود. می در عالم اتفاق چه آنعالم سیر 
کاله حضالرت حجالت تکام  علماز ظاهر روایت  چه آن سالفره علالم را در  برمی آیالد ایالن اسالت 

سازد  می آشکار، م فی بوده ها انساناز علم و دانش بر  چه آنگستراند و هر  می الترین حد خودبا
گونالال رسالالد. امالالا از مجمالالوق  مالالی کالاله علالالم مالالردم بالاله بالالاالترین حالالد خالالود در طالالول تالالاریخ جهالالانای  هبالاله 

کالاله روایالالات برمالالی  ها انسالالانایالالن پیشالالرفت علمالالی از راه معجالالزه نیسالالت بلکالاله تالالالش یکایالالک  آیالالد 
کاله قالرار  ها انساناین مجاهدت ، قله علم موحر است دررسیدن به باله اضالافه عامال  مهالم دیگالری 

سالالبب دسالالت یالالافتن بالاله چنالالین دانشالالی ، در راس تعلالالیم و تعلالالم اسالالت گالالرفتن حضالالرت حجالالت
کالاله علالالم الهالالی و فراتالالر از علالالم  امکالالان بهالالره اسالالت. لالالذا امالالام منالالدی از ایالالن بیسالالت و هفالالت حالالرف را 

کتسالالابی اسالالت فالالراهم کنالالون رشالالد عقالنالالی نیالالز یافت اه انسالالانکنالالد و  مالالی ا تواننالالد از  مالالی و انالالد هکالاله ا
 گردند. مند بهرهاز این سفره ، حقیقت دانش مطلع شوند

 فرماید: می در توصی  دوران ظهور امام صادق
که شیعیان علی می گویا دهنالد  مالی را در دسالت دارنالد و مالردم را آمالوزشهالا  قرآن بینم 

 .(318، )نعمانی

  اید:فرم می در روایات دیگری
هلل  کهذُهللُإهذ،هللُو هرلهللفهللیرَهلل خطههللُإذیِمطنهللُإِطئهللکهللَالهللبطوشر هللإهللُوْمنهللفهللنه ُو هرلهللهللفهللیکهلل
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هلل.هللُوشر هللفهللیرَهلل خطههللُإذ 

کش  شدن علوم برای بشر کنار   نورانی شدن درون از طریه تربیالت و تزکیاله محقاله، یعنی در 
باال رفتن میزان درک بشالر و  شود. و تربیت و تزکیه به نوبه خود موجب تکام  دانش انسان و می

 عالم شدن او خواهد شد.
گفالالت مالالی بیالالان شالالد چالاله آنبالالا توجالاله بالاله  تکامالال  علمالالی متربالالی مرهالالون دو عامالال  اساسالالی  :تالالوان 

کافی است و عام  دوم نبود مانع از جانب  است؛ عام  اول برخوردار بودن مربی از علم و دانش 
، یعنالی حضالرت حجالت ها انسالانی مربال، متربی در فهالم و پالذیرش علالم اسالت؛ در زمالان ظهالور

کالاله بالاله سرچشالالمه علالالم الیالالزال الهالالی متصالال  اسالالت، خالالود کامالال  اسالالت  ، 1ج :1365 ،کلینالالی) انسالالان 
کاله  طور همالاناز سوی دیگالر  1؛(1من اسم اهلل االعظم، ح کتاف الحجه، باف ما اعطی االئمه

گذشت به برکالت وجالود و حکومالت امالام مهالدی  یالداتکامال  عقلالی پ ها انسالان در قسمت قبلی 
موانع فهم و یالادگیری علالم متربالی م ال  ، کنند و در سایه پذیرش حقیقت و عم  بر اساس آن می

آلودگی ظرف وجود انسان و عدم صالحیت برای پالذیرش حقیقالت نالورانی علالم ، عدم توان عقلی
 را نالالورانی ها انسالالاندرون  ،گالالردد؛ امالالام بالالا تکمیال  دانالالش و تعلالالیم حکمالالت قدسالالی مالالی هالم برطالالرف

کاله کند به ای می ، کننالد؛ عالدم پیالروی از حاله مالی حاله را دانسالته و طباله آن عمال  ها انسالانن معنا 
کمالال عقال  مالی انسان را دچار مشکالت فراوان علمی و عملالی شالود؛ حتالی ممکالن  مالی کنالد و مالانع 

کاله از سالوی خالدای سالبحان همان اسالت ، حهکه  این است سبب نقن و زوال عق  شود؛ ضمن
 آمده است:

ههَكهلل َ هه هللَمههنهللَر
ههقهأ ِمَ ههرهلَلُحِلَ أ ُِ ههنهللَمههَنهللُ ُأ ََ :هلل138۴،هلل(هلل)ر.ک:هللجههالُدیهللآمههی60:هللعمههرُنهلللآ)هللَنهلل َفههَوهلل
هلل.(122

بالا شالناخت حاله و عمال  بالر  ی عصالر ظهالور در سالایه حضالور و ظهالور امالام زمالانها انسالانلذا 
ظالالرف وجالالود انسالالان بالالرای ، شالالوند. بالالا نالالورانی شالالدن درون مالالی طبالاله آن بالاله نورانیالالت درون نائالال 

 شود. یم آماده، دریافت علم و حکمت
 اعطای حکمت .3

بالالر اسالالاس روایالالات در زمالالان ظهالالور در سالالایه تکامالال  ، کالاله در قسالالمت پیشالالین تکالالر شالالد طور همالالان
کمالالال عقلالالی و علمالالی بالاله دل « تؤتالالون الحکمالالة فالالی زمانالاله»شالالود  مالالی حکمالالت عطالالا ،هالالای تشالالنه 

 .(238: 1297، )نعمانی
                                                        

 «.اسم اهلل االعظم حالحة و سبعون حرفًا... و عندنا منه احنان و سبعون حرفًا و حرٌف عنداهلل مستأحٌر به فی علم الغیب» .1
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تالالا:  ، بینی)راغالالب اصالفها حکمالت در لغالت بالاله معنالای رسالیدن بالاله حاله از راه علالالم و عقال  اسالت
کاله هسالتند و عمال  باله مقتضالای آن علالم در بیان دیگری علالم باله حقالایه اشالیاء آن .(127 ، گوناله 

کردهحکمالت را باله علمالی و عملالی تقسالی شود؛ از این رو می حکمت نامیده تالا:  ، بیزبیالدیانالد. ) م 
 (160، 16ج

کالالالرم  ؛ دانالالالد مالالالی را تعلالالالیم حکمالالت بالالاله مالالالردم آیالالات قالالالرآن یکالالالی از اهالالالداف رسالالالت پیالالالامبر ا
 :فرماید می چه نچنا

ههَثهللَفهه ًَ ِذهللَه َُ ههَدِقهللهَیهلل...هلل َّ َِّفأ
َ
هللَمههِنهللأ ههالِه ههالُهللَعَبهه هلَلِقهللَسلأ هللِ بأ ههَ هللَوهلل هلَلِقهللآهِیَ ََ ههط ههلل أ َ ههطَلهلل أهللِقهللَوهللهَیهللَ که َُ هللُِإ ههقأ َماأ بهَ ًَ

َةهلل ِْكَ هلل.(16۴هلل:عمرُنهلل)آلهلل...َکُحِلَ
کالاله  مالالی در تفسالالیر ایالالن آیالاله عالمالاله طباطبالالایی فرمایالالد حکمالالت ر ی و اعتقالالاد محکمالالی اسالالت 

کاله پیالامبر کذ بی با آن م لوط نباشد و نفع آن هم محکم باشد و ضرری به دنبالال نداشالته باشالد 
کثیالر معرفالی ،قالرآن (477، 19ج: 1374، معلم چنین معالارفی اسالت. )طباطبالایی  حکمالت را خیالر 

وتِ ُی ... َمن  کند: می
ُ
َکثِ یْ َخ  َی ْؤَت اْلِحْکَمَة َفَقْد   که بیالان  حکمت به معانی (269: )بقره رًا...یرًا 

که در روایات این  گونه بیان شده: شد آحاری دارد 
)شالالیخ  «ر س الحکمالاله م افالاله اهلل» :فرمایالالد مالالی کالاله امالالام سالالجاد چنالالان . خــوف خداونــد:1

گالاهی و شالناخت اسالت و در 374، 4ج: 1413، صدوق که این خوف ناشی از آ گفته پیداست  (؛ نا
 کند. می پرتو حکمت در دل انسان رسو 

، )آمالدی« مالا قویالت الحکمالة ضالعفت الشالهوةکلّ »فرمایالد:  می امام علی ها: . مهار خواسته2
 (634ش، 95: 1410
( 17: 1410، )آمالدی «الحکماله ترشالد» :فرمایالد مالی امالام علالی . رسیدن به رشد و هـدایت:3

کسالی بالا نالور « غّی »واژه رشد در مفردات راغب در مقاب   گمراهی است پع هرگاه قلب  به معنای 
 شود. می دایتحکمت روشن شود ه

( 376: 1410، )آمالالدی «ر س الحکمالاله لالالزوم الحالاله»: فرمایالالد مالالی امالالام علالالی گرایی: . حــ 4
که به زیور حه آراسته شده همواره بر مدار حه حرکت  کند. می کسی 

شالود  می انسان به تسل  علمی بر جهان نائ ، ی از آحار آنمند بهرهدر سایه اعطای حکمت و 
کالالرده و بالالتوانالالد بالاله عالالوالم بالالاال صالال مالالی و ، موجالالودات معقالالول از جملالاله فرشالالتگان مالالرتب  شالالود اعود 

 فرماید: می که امام رضا چنان
طإّدق...هللکهللمنهللْبطإّوْهللعیهللُوهللةُذُهللْطْهللُإِطئهللیأمرهللُ هللُووَُ بال هللمًدقهللفهللحم  هللکهللُحل   َ من

هللمنهللیّیرهللفهللُإّحطلهللکهللممقهللمنهللیطیرهللمعهللُووَُُْو  َ هللةکهللممقهللمنهللمییشهللمعهللُووَُههللةمن
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هلل.هلل...ةطهللکهللممقهللمنهللیِّقهللُووَُمشی

نشست و برخاست با مالئکه نشانگر نورانیت درون و اتصال به عالم غیب است از این روست 
کتالالاف خالالالدا  کالالاله در زمالالان ظهالالور زن خانالالاله دار در خانالاله خالالود بالالالا   کالاله در روایالالت چنالالالین آمالالده اسالالت 

وار و خطیالالری کالالار بسالالیار دشالال، قضالالاوت (125: 1376، کنالالد. )نعمالالانی مالالی و سالالنت پیالالامبر قضالالاوت
کنایه از که همان حکمت  است لذا قضاوت زن درخانه در واقع  رشد علمی و عقلی و تفکر محکم 

 باشد.  ، میاست
 غنای درونی. 4

، نیالالازی درونالالی خواهنالالد رسالالید ی عصالالر ظهالالور بالاله غنالالا و بالالیها انسالالانبراسالالاس روایالالات اسالالالمی 
کرم چنان  فرمایند: می که پیامبر ا

هللطهللههللینًمالُهللمثب ...؛ِمطَّ هللًَّیمهللَنًقهللُمىتهللف
که هرگز نظیر آن دیده نشده  می چنان در رفاه و آسایشی به سر در دولت او مردم آن برند 

 (467، 2: ج1381، )اربلی است.

 فرماید: می در جای دیگر
کالاله حضالالرت مهالالدی کنالالد خداونالالد غنالالا و بالالی زمالالانی   نیالالازی را در دل بنالالدگانش قیالالام 

گونه می که حضرت اعالم نهد به  کع به مال و حروت نیاز دارد بیاید ولالی  می ای  کند هر 
 ،13: ج1409شوشالتری، ( )71: 1389، طالاووس شالود )ابالن نمی کسی پیشقدم، برای آن

 1(.27 ،1: ج1385طبسی نجفی، ( )186

کالار رفتاله اسالت مشالال ن کاله در حالدیه باله  گالالروه  مالی از واژه )عبالاد(  کاله ایالن دگرگالونی باله  شالود 
یمالال »عبالارت  و آیالد مالی پدیالد ها انسانرگونی درونی در همه ای اختصاو ندارد بلکه این دگ ویژه

که بحه استغنا و بالی می کار رفتهه که در حدیه ب «القلوف نیالازی روح مطالرح اسالت لالذا در  رساند 
 های آنان پر از حع قلب، برند می که از نظر مالی در وضعیت خوبی به سر زمان ظهور عالوه بر آن

 (23 :1391، شود. )طبسی می ینیاز بی
 فرماید: می همونین در روایت دیگری امام باقر

دهالالد آن حضالالرت مالالاهی دوبالالار  مالالی سالالالی دوبالالار عطایالالایی بالاله مالالردم حضالالرت مهالالدی
گونالال مالالی حقالوق کالالرده باله  کاله فالالرد نیازمنالد زکالالات در ای  هدهالد و بالالین مالردم یکسالالان رفتالار 

 ی آنالانآورنالد ولال مالی سالهم فقیالران را نالزد آنالان، شالود. دارنالدگان زکالات نمالی جامعاله یافالت
                                                        

 .«من یرید المال؟ و الیاتیه احد اتا خرج المهدی القی اهلل الغنی فی قلوف العباد حتی یقول المهدی»: . عن النبی1
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کیسالاله نمالی ها  گذارنالد و در محلالاله مالالی م صالوو پالولهای  پذیرنالد. بالاله ناچالار امالوال را در 
: 1376، نعمالانیهای شما نیازی نیسالت. ) گویند مارا به درهم می چرخانند ولی آنان می

 (390، 52ج :1403مجلسی، ؛ 238

قالال  و رسالالد غنالالای درونالالی و روحالالی از یالالک سالالو معلالالول عوامالال  معرفتالالی م الال  رشالالد ع مالالی بالاله نظالالر
افزایش دانش است زیرا بر اساس مبانی دینی ریشه حرو و طمالع در درجاله اول نگالاه اصالالی باله 

عالدم معرفالالت انسالالان نسالبت بالاله رازقیالالت  ،دنیالا و در درجالاله دوم بالاور نداشالالتن مالالر  و در درجاله بعالالد
 خداوند متعال است.

شالوند و  می متوجه ماهیت اعتباری و غیر اصی  دنیا، به تبع رشد عق  و دانش خود ها انسان
کننالالد.  نمالی داننالد و در نتیجاله بالر سالالر آن بالا یکالدیگر نالزاق مالی مالال و حالروت دنیالا را امالری لهالو و لعالالب

انالدوزی باله  برند اما دنیا محبوف و مسجود آنان نیسالت. لالذا مالال می هرچند از امکانات دنیا بهره
 جویی بر یکدیگر از بین خواهد رفت.  انگیزه برتری

گالرفتن ملکاله اعتالدال در قلالب ازنی بی غنا و از سوی دیگر ی معلالول عوامال  عالاطفی م ال  جالای 
ی اسالالت. نیالاز بی غنالا و، انسالان اسالت و یکالی از نمودهالای حرکالت در مسالالیر اعتالدال در عصالر ظهالور

المالال در حالد نیالاز خالود و فکالر  دسالت آوردن مالال و برداشالتن از بیالته پع عدم ستیز مردم برای بال
که امام علیو اموال نیست ناشی از زیاد شدن حروت فردا نبودن صرفاً  گرسالنه  :فرمود ، چرا دو 

 (457ح، 738: 1381، البالغه )نهج 1یکی طالب علم و دیگری طالب دنیا، شوند نمی هرگز سیر
 در بعد عاطفی ب( دستاوردهای تربیتی حکومت امام مهدی

تحالالول در بعالالد عالالاطفی در واقالالع معلالالول تحالالول در بعالالد معرفتالالی اسالالت؛ بالاله عبالالارت دیگالالر زمالالانی 
گرایش پیدا انسان نسبت به شی کشش و  کاله باله صالورت  مالی ی  کاله آن را شالناخته باشالد. چرا کنالد 

گرایشالات انسالالان باله صالالورت  مالالی بالا هالالم مالرتب  ها انسالالانابعالالاد وجالودی ، عالام کالالات و  باشالند و ادرا
که خداوند متعال باله  خاو با هم ارتباط دارند و بر هم تأحیرگذارند. در حدیه قدسی آمده است 

 :فرمود حضرت داوود
ِنهللُىلهللخبهَق.هللْهطل نهللکهللحبه هکهللفُیهفهللُحِِهکهللُىلهللخبِهکفهللْهطلهللهلل:ُحبه یهطرلهللًَّهقهللَُّهطهللُحبه

کر هلل؛ذکرْهللذإکهللِقهللُحِالینهللُیطدیهللعن َقهللفطَّکهللُذُهللُذ
گردان. حضرت داوود کرد پروردگالارا آری  مرا دوست بدار و محبوف نزد خلقم  عرر 

گردانم؟ خ هالایم  نعمت :داوند فرمودمن تو را دوست دارم اما چگونه تو را محبوف خله 
                                                        

 .«َمْنُهوَماِن اَلَیْشَبَعاِن، َطاِلُب ِعْلم  َو َطاِلُب ُدْنَیا». 1
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گر تالو نعمالت که ا کن  هالایم را باله آنالان یالادآور شالوی مالرا دوسالت خواهنالد  را برای آنان تکر 
 (38، 14، داشت. )مجلسی

کسالب معرفالت نسالبت باله آن اسالت و  مالی لذا گفالت یالادآوری و اندیشالیدن باله چیالزی پایاله  تالوان 
گالالرایش نسالالبت بالاله آن خواهالالد شالالد. بنالالابرای، معرفالالت کشالالش و  کالاله  مالالی نباعالاله ایجالالاد  گفالالت  تالالوان 

گالرفتن عشالاله و محبالالت الهالالی در دل  معرفالت و شالالناخت نسالالبت بالاله پروردگالار متعالالال موجالالب جالالای 
که پایه تغییر و تحالول در وجالود ، گردد و هر چه این معرفت بیشتر شود می انسان عشه و محبت 

ک پایینهای  عشه، هئشود انسان در تزاحم عال می بیشتر شده و باعه، انسان است  ند.تر را رها 
کالی و شالناخت مالردم عصالر  امام زمان کنالار تربیالت بعالد ادرا نیالز هموالون آبالاء طالاهرینش در 

گرایشالالی و عالالاطفی مالالردم، ظهالالور پالالردازد. بالالرای توضالالیح چگالالونگی تربیالالت بعالالد  مالالی بالاله تربیالالت بعالالد 
 پردازیم: می ابتدا به تعری  و تشریح عاطفه، توس  امام ها انسانعاطفی 

 تعریف عاطفه
، تمایالال  و مهالالر و عالقالاله خویشالالی و قرابالالت و شالالفقت اسالالت. )عمیالالد عطالال  در لغالالت بالاله معنالالای

، انسالالان دارای دو نالالوق عواطالال  اسالالت: نالالوق اول، شالالناختی اسالالالم (؛ از دیالالدگاه روان876: 1337
 ۀباشد؛ عنصر مشترک هالر دو نالوق از عاطفال می احساسات غریزی و نوق دوم عواط  عالی انسانی

کشش نسبت به یک موجود، انسانی گالرایش، اشد؛ در واقع ُبعد عاطفیب می گرایش و  هالا و  تمالام 
که در رفتار انسان جلوه پیدا برمی تمایالتی را در  ( 54: 1394، )ر.ک: نجفی کند؛ می گیرد 

کاله آنهالا را تیال  یالک عنالوان قالرار داده اسالت ِک این دو نالوق  کنار اشترا نیالز باله هالایی  تفاوت، در 
که ری می چشم کات حسی است  شاله بیولوژیالک و فیزیولوژیالک دارد و خورد: احساس از جنع ادرا

بلکالاله ناشالالی از جاتبالاله و فشالالار ، بالاله صالالورت غیالالر ارادی یالالا نیمالاله ارادی بالالوده و منشالالأ معرفتالالی نالالدارد
گرسنگی و تشنگی؛ همونالین قابال  تغییالر بالا ابالزار  می درونی و غریزی انسان باشد؛ م   احساس 
کالرد توا می باشد برای م ال احساس غم را می فیزیولوژیک و بیولوژیک ن با دارو به نشاط تبدی  

کالاله ، تالالوان بالالا دارو تغییالالر داد نمالالی ولالالی عاطفالاله را بلکالاله فقالال  بالالا ابالالزار معرفتالالی قابالال  تغییالالر اسالالت چرا
کالالامالً  گاهاناله هسالتند و منشالال عواطال  عالالی انسالان  کالالات  أآ معرفتالی دارنالد. زیالالرا عاطفاله پالع از ادرا

کاله گیرد؛ به همین دلی  شک  عاطفه نیز متناسال می قلبی در قلب شک  کالاتی اسالت  ب بالا نالوق ادرا
گرفته است و قلب دستور صدور عاطف کاله متناسالب بالا ادراک و تجزیاله و  ۀدر قلب صورت  خاصالی 

گاهی احسالاس و عاطفاله در  می تحلی  قلب است را بر مغز صادر کند تا مغز آن را اجرا نماید. البته 
شالود. باله عنالوان  مالی هرآمیزد و به صورت ترکیبالی از عاطفاله و احسالاس در رفتالار انسالان ظالا می هم

کالاله در رفتالالار انسالالان هنگالالام رییالالت محبالالوف یالالا دشالالمن نمایالالان مسالالتند بالاله ، شالالود مالالی م الالال آحالالاری 
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که معرفت و ادراک قلب نسالبت باله شال ن خالاو منجالر  احساس و عاطفه است به این صورت 
که مغز آن دستور را اجرا می به صدور دستور عاطفه خاو به مغز کنالد ضالربان  مالی شود و هنگامی 

، باشالند. )زاهالدی مالی احسالاس و عاطفاله هالر دو دخیال ، شالود. پالع در م الال فالوق می ب تشدیدقل
1385 :364) 

 تربیت عاطفی
گرایشالالات تربیالالت عالالاطفِی انسالالان متوقالال  بالالر ، باتوجالاله بالاله مطالالالب پیشالالین و ارتبالالاط شالالناخت و 

کی اوست . در واقع برای تربیت عاطفه انسان ت او بایالد بیالنش و معرفال، تربیت ُبعد عقالنی و ادرا
کرد، را تربیت و شکوفا نمود. در منابع تربیتی  :اند هتربیت عاطفی را چنین تعری  

، شکوفاسالالازی آنهالالا و تربیالالت عالالاطفی بالاله معنالالای هالالدایت و مهالالار عواطالال  و احساسالالات
 .(88: 1382، )قربانیاست  گیری از آنها در جهت خیر و سعادت انسان بهره

 ُبعالد عالاطفی آنهالا را نیالز تربیالت و تقویالالت، دمهمگالام بالا ارتقالاء علمالی و عقلالالی مالر امالام عصالر
که در احر چنین تربیتی می عواطال  و احساسالات مالردم باله مسالیر صالحیح هالدایت شالده و از ، نماید 

گر عاطفه انسان با محبت پر شد و حالالت می انحراف و خطا مصون هالای م تلال  عاطفاله  ماند. ا
احساسالالات و عواطالال  ، شالالد غالالم و شالالادی انسالالان مهالالار و بالاله مسالالیر اصالاللی هالالدایت، از جملالاله خشالالم

کمال خواهند شد.یار  یگر فرد در مسیر 
 پردازیم: می به روند تربیت عاطفی توس  امام زمان در ادامه

 رساندن به عش  برتر .1
گرایشالالالات  رابطالالاله تنگالالالاتنگی بالالالا محبالالالت دارد؛ در واقالالالع  ها انسالالالانُبعالالالد عالالالاطفی یالالالا تمالالالایالت و 

کالات  ها انسالانباشالد.  مالی محبت، نمود عاطفهترین  مهم گالاهی و شالناخت و ادرا باله هالر انالدازه از آ
دهنالد؛  مالی عواط  عالی انسانی بیشالتری از خالود بالروز، عمیه قلبی و اراده بیشتر برخوردار باشند

کرم به عنوان م ال رفتار محبت کروبه بر سر ایشالان آمیز پیامبر ا که خا  در مقاب  فرد یهودی 
کالالرمانگیالالز حضالالر نشالالان از عواطالال  عالالالی و شالالگفت، ری الالت مالالی نسالالبت بالاله خداونالالد  ت رسالالول ا

کمالاالت هالر چیالزی  مالی متعال و در نتیجه نسالبت باله م لوقالات حضالرت حاله باشالد؛ زیالرا شالناخت 
گالردد میال  و توجاله نیالز ، سبب شالوق و محبالت باله آن شالده و هالر چاله معرفالت نسالبت باله آن افالزون 

کمالال علمالی (؛ از این رو انبیاء و اولیاء به لحا28: 1392، یابد )یزدانی می نسبت به آن شدت   
 1تری نسبت به دیگران داشتند. عواط  عالی انسانی قوی، که دارا بودند

                                                        
ْرَسْلَناَك ِإاّلَ َرْحَمًة ِلْلَعاَلِمیَن  .1

َ
 .(107 ء:)انبیا َوَما  
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که امام حسین همان شدت عاطفه امام نیز امری مسلم و قطعی است؛  فرماید: می گونه 
کثرکقهللعبمطهللکهللُکلبُقهللرمحط کدفطهللکُ هلل؛ُکلًُقهلل

طفالالش از رحمالت و ل و... دهالد مالی را بیشالالتر پنالاه ( از هماله شالما مالردم)حضالرت مهالدی
گیرتر است  .(212: ق1397، )نعمانی همه فرا

 فرماید: می چنین امام رضا هم
هلل؛ُشفقهللعبهیقهللمنهللآبطهئقهللکهللُمدطِتق

 .(418: ق1413، )شیخ صدوق شان امام دلسوزتر است بر مردم از پدران و مادران

که هموون پیامبر کام  بوده و به لحا  علم و معرفت، چرا کامال  رسالیده، انسان   باله فعلیالت 
کم  کالرده اسالت. باله ، است؛ از این رو تمام شقوق عاطفه عالی در وجود امام به نحو ا ظهور پیالدا 

 ساح  خداوند است. عبارت دیگر امام دارای محبت بی
کالالالالاله در تمالالالالالام ابعالالالالالاد، بنالالالالالابراین امالالالالالام  در راسالالالالالتای ، تربیالالالالالت یافتالالالالاله، بالالالالاله عنالالالالالوان ش صالالالالالی 

کالالالات قلبالالالی ، دم آن عصالالالربعالالالد از تکمیالالال  عقالالالول و علالالالوم مالالالر ی عصالالالر ظهالالالورها انسالالالانتربیالالالت   ادرا
کالاله پایالالاله  تالالالری از خالالود بالالالروز  تر سالالاخته لالالالذا عواطالال  عمیالاله را عمیالالهباشالالالند  مالالی عاطفالالههای  آنهالالا 

کالاله همالالان محبالالت یگانالاله خالالاله هسالالتی اسالالت خواهنالالد داد؛ امالالام   راغالالب، آنهالالا را بالاله عشالاله برتالالر 
کالالاله همالالالان رسالالالیدن بالالاله قالالالرف ال ها ، انسالالالاننمایالالالد تالالالا از ایالالالن طریالالاله مالالالی کمالالالال   هالالالی را در مسالالالیر 

کاله عشاله و محبالت باعاله 9، 24ج :1403مجلسالی، )1اللهالی اسالت قالرار دهالد؛ ةو مقام خلیفال ( چرا
گرایش او را منقلب گونه می انقالف ماهیت عاشه شده و بینش و  که دیگر خویشتن  سازد؛ به  ای 

کسالب نمایالد ، )ر.ک: حسالالینی را ندیالده و فقال  نگالاهش باله معشالوق اسالت تالا همالواره رضالایت او را 
1379 :237) 
کالاله  نگالاه، ز ایالن رو مالردم عصالر ظهالور در تمالام امالور زنالالدگیا کالاملی اسالت  شالان باله موجالود واال و 

کسالب رضالایت آن معشالوق باشالند لالذا محبالت و  مالی معشوق حقیقی آنهاسالت و همالواره باله دنبالال 
گوناله می گرایشالات قلبالی آنهالا ۀعشه به خدا سالرلوح کامال  آیاله  باشالد؛ باله  کاله مصالداق  الِذ ای  َن یاّلَ

َشّدُ 
َ
 گردند.  می (165: )بقره ًا هلِِل ُحبَّ  آَمُنوا  

کالاله سالالرعت و شالالدت انقالالالف مالالاهوی عاشالاله بالاله شالالدت محبالالت او نسالالبت بالاله  الزم باله تکالالر اسالالت 
کام  بیشتر باشد، معشوق سالرعت تغییالر ، بستگی دارد؛ هر چقدر شدت محبت انسان به موجود 

ا رفتالالار پالالع از ظهالالور بالال و تحالالول و همرنالالگ معشالالوق شالالدن وی بیشالالتر خواهالالد بالالود امالالام عصالالر
                                                        

 .«اهدنا الصراط المستقیم یعنی ارشدنا الی لزوم الطریه المؤّدی الی محبّتک»: امام صادق .1
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و آنهها ا  قهشل ورهشا و قهه  ه   ش شهه   هها  قیقیه  ب دلعاطفی و عادالنه  وهش ب عاعهذ  ه 
 اسانه. وی  مع نمشد  و آنها ا  ع  تشققه دا ورب ، عاشه وی همان قضرت قق

 پذیری و بیزاری از دشمنان )تولی و تبری( والیت. 2
شهههن عهه  دسهه  و ههی  تربقهه   ۀدا نتقجهه   ترهه  وال هه  و ق شوهه   وهها  وهههه ها  نسههان

وش هنههه د شهه  و دا وسههقر انهها   آنههها قر هه   عصههم  و طهههاات بقهه   هل عشههق عهه ، وههه 
و  وها  نقهب عه  آنهها  1(852، 0: ج0341،  هشا نی) وازنهه وهی وش هنه  رد. چشن ورد  ع   وا  عشهق

 :آوه   س      نه؛ دا او  تی  ز  وا  انا وی و ورب  وازد وی عشق
ىل بالّناس می كون أشّد الّنااس یو ، م من ببامهم و أّمهاهمهیو أشفق عل، ن أنفسهمكون أو

كّف الّناس عّما ، أمر بهیكون بخذ الّناس مبا یو ، تواضعا هّلل عّز و جّل  هنى عناه یزای   یو أ
 .(03، 2 ج: 2211، حائر 

 فروا ه: وی همچنقن
نیس الرفیق و الولد الشفیق و االخ الشقیق و االم البرة، االمام بالولد الصغیر مفزع العباا   اال

 .(2ح، 133، كتاب احلجة، 2ج، یف الداهیة النا  یكلیین

دهنهه.  نههن  وهی پاسه ،  نهه وهی گش نهه و عه  هههر  وهر  دعهشت وهی  بقه ،  ه   عه  نهه   قضهرت
 ششد: وی ورب   ز دو  ه  عاعذ اشه آنها

آن تربقه   نسهان  تهرنن  ثهر ونهیی   ف( ورب  ع  و ی وه ونه آثاا ونهیی وهشد ا  د اد و وهه 
 ششد. وی  س ؛ ع   نن صشات    عاعذ بقه ا  نفس  نسان و تش    و ع  وظا فب

 ششد. وی ونه   ز فقشنات  وا  ورب   وا  سبب  مع شهن ورد  ع  دوا  وا  و بهر  ب(
یهه عهاطفی  په نر  و بقهب ا   ز دشهمنان ا  دا وهرد   وال ه ها،   نسهانعنابر نن  وها  عها تربقه  ع 

سههتقب وش هنهه شههه  ها عهه   پهه نر و طها شت  نهه  هه  دا نتقجه  آن وههرد  وال ه  وههی شا   جهادزوهان ظههه
 ه  دا او  ه  چنهقن  طشا همهانتهش ی و تبهر  وش هنهه د شه ؛ ، تیبقر د گر ع  وینا  و قیی  لم 

 آوه   س :
كتاااب اهّلل و  ااّنة نبیاا  ة لعااّ   اان ال  الااب و البااراوة ماان عاادو یااه و الوالیاادعو الناااس  ىل 

 ؛(021 ،71، ج؛ جملىس24ح ، 75، 1، جاىشییع
، دوسه  د شهتن و وربه  عه  علهی بهن  و ورد  ا  ع  سشى  تاب وه ، سن   پیاوبر

  نه. و بقب اى  ز دشمنان  و دعشت وی طا ب  بى
                                                        

ة   مههى   إ ی وىتأ» .1 رل تاوى  ما أو   .« یسشبها إ ی   ن 
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کینه .3 کدورتها  رفع   های مؤمنین ها از دل و 
کالالاله از نظالالالر عالالالاطفی تربیالالالت یافتالالاله اسالالالت کنالالالار عشالالاله بالالاله خالالالدا و، کسالالالی   بالالاله ، بیالالالت اه  در 

ب الش  زمانی زنالدگی دلوسالب و رضالایت، کند. برای آدمی می ورزد و محبت می دیگران نیز عشه
که تو م با مهربانی و الفت باشد؛ تمامی سفیران الهی در دوران نبوت خود باله ایالن موضالوق  است 

کیالالد داشالالت  . درانالالد هو جوامالالع بشالالری را بالاله سالالوی ایالالن خصالاللت خداپسالالندانه راهنمالالایی نمود اند هتأ
خالود مالردم دارای ایالن صالفت خواهنالد ، در احالر تربیالت امالامکاله  این عالالوه بالر زمان امام مهدی

 کنالد؛ مالی هالای مالردم ایجالاد خداوند نیز با نظر لط  خود محبت نسالبت باله دیگالران را در دل، بود
 :فرماید می کهجا  آن

بیس،هللکهللُإَقهللُإر فةهللکهللُإرمحةهللهِمقهلل) هلل(.290هلل،7ج:هلل1۴28،هللکورُین؛هللهلل38۴،هلل52جهلل:1۴03حم 

 همونین در روایتی دیگر آمده است:
کینه می امام علی کند ...  گر قائم ما قیام  از دل بندگان خدا ها  و ناراحتیها  فرماید: ا

 .(316، 52ج :1403مجلسی، شود ) می  ئزا
کاله در سالایه اقالدامات سرشالار از عالدل  مالی این روایالت نشالان از محبالت مالردم باله همالدیگر باشالد 

عالد حاص  آمده اسالت؛ بنالابراین از جملاله دسالتاوردهای تربیتالی در بُ  ها سانانحضرت برای تربیت 
کینه امام زمان، عاطفی  و رواج محبت در بین مردم است.ها  از بین رفتن 
 اعتدال درهمه امور از جمله احساسات و عواطف .4

کالاله واجالالد فضالالائ  اخالقالی اسالالت قطعالالا نفالالع او دارای ملکاله عالالدالت باشالالد؛ از جملالاله  مالالی فالردی 
کاربرده شده برای عدلمعا دوری از افراط و تفری  یا اعتالدال در امالور اسالت؛ انسالان عصالر ، نی به 

کاله حضالرت  ظهور در تمام امور و افعال خود در مسیر اعتدال قدم برمی دارد زیرا واقعیالت عالدل را 
کنالد در نتیجاله قلالب او از تعلاله باله  مالی بالا بصالیرت خالود مشالاهده، متجلی ساخته است حجت

که توجه می غیرخدا آزاد حقیقی است جایی برای خشم صرفًا معطوف به معبود ، شود و در قلبی 
که افراط یا تفالری  در ُبعالد عالاطفی اسالتو غضب و.  بلکاله متصال  باله صالفات الهالی، مانالد ، نمالی.. 

کالامالً  گیالرد. می گردد و در تمام عواط  و احساسات خود راه اعتدال را پیش می شالاد و راضالی  لالذا 
 وایت آمده:که در ر است چنان

هللُذُهللخرجهلل َه هتق؛عهللُوّبمیفرحهللب هلل یُود  هتقهللکهللعطمه هللخطله هللَ 
که مهدى کند همه مسلمانان شاد هستندچه خالواو آنالان و چاله  آن هنگامی  ظهور 

 .(395: )کام  عوام آنان

کرم  فرماید: می در روایت دیگری پیامبر ا
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هلل  مط هللکهللُإطه ّه الههللیرضهللفهللخوفت هلل َلهللُألرضهللکهللَُلهللُإ  ؛رهللفهللُحل 
کنان زمالال در ایالالام  ن و آسالالمان و پرنالالدگان در هالالوا خوشالالنود و راضالالی هسالالتندیخالفالالت او سالالا
 .(259، 3ج، )اربلی

گرفتن انسان در صراط مستقیم است، این رضایت وخوشنودی بر اساس آیات و ، حاص  قرار 
کنالد و اسالتغفار داشالالته باشالد روایالات گالر انسالان در مسالالیر الهالی باشالد و بنالالدگی  از برکالات آسالالمان و ، ا

گر انسان هماهنگ با می مین برخوردارز کارهالای فالردی و  گردد. در واقع ا کنالد هماله  هستی عمال  
کالاله در روی تآال خالالورد  مالی کاله بالاران زیالالاد باله آنای  هاجتمالاعی او درسالت خواهالد شالالد. ماننالد بالذری 

کاله حاصال  ایالن بالذر چنالد برابالر خواهالد شالد. زیالرا در مسالیر هماهنالگ بالا ، کاشته شود طبیعی اسالت 
 هستی است.

گالالالر  شالالالود و همالالاله چیالالالز بالالاله  مالالالی برکالالالات نالالالازل، مالالالا و جامعالالاله مالالالا هماهنالالالگ بالالالا هسالالالتی شالالالویم ا
گالالر مالالالی در مسالالیر غلالال  خالالرج  در همالالین زمالالان هالالمکالاله  این کمالالا، رسالالد مالالی اعتالالدال  بالالرای م الالال ا
گالالر انسالالان مالالال را در  مالالی هالالایی بالاله دنبالالال دارد و موجالالب حسالالرت انسالالان آسالالیب، شالالود  شالالود امالالا ا

کالرد از حمالرات آن  بالا نظالام هسالتی  ها انسالانشالود.در زمالان ظهالور  منالد مالی هرهبمسیر صحیح خالرج 
 در آن زمان بنده ها انسانشوند زیرا غایت هستی بندگی و عبودیت خداوند است و  می هماهنگ

گفتارهالالا و افکالالار انسالالان همالاله و همالاله بالاله امالالر خداونالالد، هالالا شالالوند یعنالالی تمالالام انگیالالزه مالالی  رفتارهالالا و 
شود و در نتیجه با هستی هماهنگ شالده و از برکالات  می مچرخد و انسان در برابر موال رام و نر می

 .گردند می آن برخوردار
 روانی _آرامش روحی . 5

کاله وقتالی  مالی امنیت و آرامش مالردم، یکی از نتایج و آحار تربیت در حکومت مهدوی باشالد؛ چرا
بیالت احالر چنالین جامعاله تر رتائ  از جامعه رخت بربست و جای خود را به فضائ  اخالقی داد قطعاً 

 :قال الباقروجود امنیت روحی و روانی برای انسان خواهد بود. ای  هیافت
کلهللمْمنهللُإًطَةهللکهللردهللُإ هلل هللْالَ ؛یُذُهللْطْهللُإِطئهللُذَبهللُ هللعنهلل

را برطالرف سالازد و  یمالاریمؤمنالان هرگوناله درد و ب خالدا از همالۀد یالام فرمایچون قائم ما ق
 (.219: 1427، )سلیمان گرداند یشان برمیرو و قوه آنان را به این

 :قال الباقر
هلل؛یضًفهللْوهللیکهللمنهللذی،هللعطَةهللهرهللیمنهللذهللهِىتهللَُلهللمنهللُدرکهللْطئ
کع قائم کند و دارا هر  او را  یابد و هر ناتوانی یبهبود باشد یماریدرد و ب یرا درک 

گرددیابد نیدر  .)همان( رومند 
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ر اصالالی از امالور روانی نیاز به رشد عق  و تش ین امالو _ انسان برای رسیدن به آرامش روحی
گالرفتن در مسالیر محبالت و مملالو شالدن از محبالت  اعتباری در زندگی دارد و همونالین نیازمنالد قالرار 

که هر دو مورد با ظهور امام و حضور احرگذار ایشان محقه می اصی  ی ها انسانگردد لذا  می باشد 
کاله حالزن و می عصر ظهور در سایه تکام  عق  و عاطفه به چنان آرامش روحی خالوفی آنهالا  رسالند 

که می ق آیه میگیرد و مصدا نمی را فرا  فرماید: گردند 
الِه َواَل َخالْوٌف َعَلال  َبَلی ْجالُرُه ِعنالَد َرّبِ

َ
ْسالَلَم َوْجَهالُه هلِلَِّ َوُهالَو ُمْحِسالٌن َفَلالُه  

َ
 ْحَزُنالوَن یَ ِهْم َواَل ُهالْم یْ َمْن  

 (.112: )بقره
ْو تی  آیه  همونین امام صادق

َ
تِ یَ  

ْ
َك یَ آَبْعُس  َی أ تِ یَ ْوَم َی اِت َرّبِ

ْ
َك اَل یَ َبْعُس آ یأ ْنَفُع یَ اِت َرّبِ

َکَسَبْت ِف یَنْفسًا إِ  ْو 
َ
 فرماید: می (158: )انعام راً یْ َماِنَها َخ یإِ  یَماُنَها َلْم َتُکْن آَمَنْت ِمن َقْبُ   

نهللإظدورههلل ًةهللْطِنطهللُونتظریرهللطویبهللإشیطهلل بطهللبصیهلل:مثهللْطل،هللخروجهللُإِطئهللُونتظرهللمنطهللًنی
هللًیکُوط،هللِت یغهللف هللخهالفهللعبه ط هللُ هللُإهذی کإلكهلل کإ،هللظدورههللهللإ هللفَ  هلللَّهونیقهللکههللَهقهللهینهلله

 .(357)شیخهللل و ،هلل

 فرماید: می در روایتی همونین امام صادق
 هالای شالیعیان بالر )حکومالت مهالدوی( خداونالد تالرس را از دل به هنگام فرارسیدن امالر مالا

در آن هنگالام هالر یالک از شالیعیان مالا از نیالزه ، هالدد مالی دارد و در دل دشمنان ما جای می
 .(326، 52ج :1403مجلسی، ) برنده تر و از شمشیر تیزتر است

که هیچ چه آن که  نمی گونه خوفی در دل مردم قرار از روایات فوق برمی آید این است  گیرد چرا
بنالابر کنالد؛ از طرفالی  نمی خطری آنها را تهدید در سایه حکومت سرشار از عدل حضرت حجت

افالرادی ، در سالایه تربیالت مهالدوی، ی عصر ظهالورها ، انسانهای قبلی بیان شد در قسمت چه آن
کالاله بالالا انجالالام فضالالا انالالد؛ قطعالالا چنالالین  ئ  اخالقالالی بالاله نورانیالالت درون رسالالیدهعالالالم و عاقالال  هسالالتند 

 دارای طمأنینالالاله قلبالالالی بالالالوده و هالالالیچ خالالالوف و حزنالالالی آنهالالالا را فالالالرا، یی بالالاله فرمالالالوده قالالالرآنها انسالالالان
از این رو در درون خود و در جامعه آرامش خواهند داشت؛ زائ  شالدن تالرس و داشالتن  1گیرد. نمی

گرایشات انسان و وجود امنیت در جامع، آرامش گالر  عدالت ۀمعلول تعادل  محور است. بنالابراین ا
روانالی بالرای مالردم آن  _ جامعه از هر لحالا  در امنیالت باشالد قطعالًا نتیجاله آن ایجالاد امنیالت روحالی

گفت یکی از دستاوردهای تربیتی حکومت امام زمان می د. لذاجامعه خواهد بو امنیالت  توان 
که بازتاف تربیت و رسیدن به اعتدال روحی   باشد. ها می انسانو آرامش است 

                                                        
اَل ِبِذْکِر اهلِل َتْطَمِ ّنُ اْلُقُلوُف  .1

َ
ِذیَن آَمُنوا َوَتْطَمِ ّنُ ُقُلوُبُهم ِبِذْکِر اهلِل    (28)رعد:  اّلَ
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 در بعد رفتار ج( دستاوردهای تربیتی حکومت امام مهدی
کاله خداونالد متعالال بالرای رسالیدن او ای  هانسان موجود شگفت انگیز و پیوید کمالال اسالت  باله 

گذاشالته اسالت؛  شایسته خویش ابزار و نیروهایی را در قالب قواهای متعدد در وجودش به ودیعه 
کاله معلالول شالناخت هالا و  چگونگی حرکت انسان در جهان هستی و نحوه زندگی او فراینالدی دارد 

 باشد. می گرایشات )عواط ( و رفتار فرد
کالالامالً ، هریالالک از سالاله محالالور شالالناخت  مالالرتب  هسالالتند؛ بالاله ایالالن صالالورت  بالالاهم گالالرایش و رفتالالار 

گرایشالالات انسالالان متالالأحر از ُبعالالد شالالناخت و معرفالالت اوسالالت و رفتالالار انسالالان متالالأحر هالالا و  از شالالناخت کالاله 
 باشند.  می گرایشات او

 . تعریف رفتار1
که موجالود زنالده انجالام کارهالای بالدنی و پنهالان مالی هر فعالیت عملی  اعمالال ، دهالد و متضالمن 

از اعمالال باشالد را ای  هخالواه یالک عمال  خالاو یالا مجموعال، دباشال می عاطفی و عقلی، فیزیولوژیک
گویند. )آشتیانی  (1388، رفتار 

معلالالول ، شناسالالی معتقالالد اسالالت اسالالاس رفتارهالالای انسالالان و حتالالی جهالالت و چگالالونگی آنهالالا روان
گالالر انگیزه مالالی اوهالالای  گرایشالالات و انگیزه رفتالالار او نیالالز ، انسالالان اصالالالح نشالالودهالالای  باشالالد. از ایالالن رو ا

 چگالالونگی و شالالک  عمالال  او را ترسالالیم، نالالوق، در واقالالع عوامالال  درونالالی انسالالانصالالحیح ن واهالالد بالالود. 
که به باوری درونی نسبت به آحار و نتایج آن رسالیده  می کنند و افراد به رفتاری مبادرت می ورزند 

که اراده به صدور یک رفتاری از انسان تعله ، )ر.ک: غیاحی گیرد. می باشند؛ در این صورت است 
1392 :28-20 ) 

گالاهی انسالان  رفتار که قاب  مشاهده برای دیگالران باشالد  انسان همواره به این صورت نیست 
که برای دیگران قاب  مشالاهده نیسالت. بنالابراین  می در حریم خصوصی خویش رفتار انجام دهد 

کالریم باله ایالن قسالم از  رفتار انسان ممکن است ظاهری یالا پنهالانی باشالد. خداونالد متعالال در قالرآن 
ْع یَ  کند می رفتار اشاره

َ
ُدوُر  یِن َوَما ُتْ ِف یُ ْعَلُم َخاِئَنَة اأْل  (19: )غافر الّصُ

کالاربردن روش امالام زمالالان کالاله  مالی مالالردم را چنالان تربیالالت، هالالای م تلالال  تربیتالی بالا بالاله  کنالالد 
رهالد. بالر اسالاس  مالی هالا هالا و پلیالدی بالاطن آنهالا پالاک شالده و ظاهرشالان نیالز باله تبالع بالاطن از آلالودگی

گذشت رفتا چه آن گرایشالات نیالز از ر و عمال  انسالان تالابع انگیزهدر این مقال  گالرایش اوسالت؛   هالا و 
کریم در باف متأحر بودن ظاهر از باطن می شناخت و معرفت سرچشمه فرمایالد هالر  مالی گیرد. قرآن 

کی از تقالوای دل ( همونالین در 32: )حالج هالا اسالت کع شعائر خدا را بزر  دارد در حقیقت آن حالا
 :چنین آمده است حدی ی از امام صادق
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که سرشت و بالاطن خالویش را اصالالح  کسی  فساد ظاهر ناشی از فاسد بودن باطن است و 
کرد )  .(395، 73ج :1403مجلسی، کند خداوند ظاهر او را اصالح خواهد 

گرفتاله باشالند طبیعالی اسالت  که ب   یا حسد یا تکبالر در روح و قلالب او جالای  بنابراین ش صی 
 آید. می که رفتارش نیز به همان رنگ در

م نیز با ارتقاء معرفت و معتدل ساختن عواط  آدمی او را به سمت رفتار و عملکرد صحیح اما 
آورد و در  مالی انسالان باله فضالای  اخالقالی روی، شود. با باال رفتن علالوم و تکامال  عقال  می رهنمون

گناه و انحالراف یالا افالراط و تفالری  خواهالد بالود. نتیجاله  ،آن ۀنتیج رفتار انسان نیز خالی از هرگونه 
چاله در روایتالی در رابطاله بالا  چنانسالت. ها انسانبروز و ظهور رفتار توحیدی از  ،یعی این فرایندطب

 آمده است: یاران امام زمان
ونهللفهلل بیس،هللططعت ...هلل)...حم  ه هلل(.311،هلل52جهلل:1۴03حم 

مطیع امر ولّی معصوم شده و این امر در رفتالار آنهالا  مردم عصر ظهور تی  تربیت امام عصر
 ند.ک نمود پیدا می

 دستاوردهای تربیتى در ُبعد رفتار
 )تقوا( احترام به حدود الهی و حرکت در مسیر رضایت ح  تعالی .1

کالالار خالالود قالالرار انسالان تربیالالت یافتالاله بالاله دسالت امالالام عصالالر گنالاه را سالالرلوحه   تقالالوا و اجتنالالاف از 
کسالب رضالالایت حضالرت حاله بالالوده و حالدود الهالالی را  مالی دهالد و در تمالالام لحظالات زنالدگی بالاله دنبالال 
در  امالام صالادق در رابطاله بالا منتظالران واقعالی حضالرت مهالدی چاله چناننمایالد؛  مالی ترعای

 فرماید: می روایتی
ِنهلل
َ
هللأ هأ طَلهللَمِنهللَل هَ َْ هللَفبهلِلی...هلل طَئَ َِ ِلَحطَلهللُِإ

َ
وَنهللَمِنهللأ هللإهلِلیُأ هللیِنَ َظِ هللَک طَلَنهللُأِلَِخهَوَ هللَک هللحَمَ َمِلهللَهطِإَوَرَعهللَک ًِ

ِنَ َظٌ ... اَلهللمأ هلل؛َأ
که بودن در ش کع  که منتظالر اسالت مار یاران قائمهر  ، او را شادمان سازد و در حالی 

ع را پ کند.یور  .(200، )نعمانی ..شه سازد و به محاسن اخالق عم  

این از ، تقوا است پع به طریه اولی انسان عصر ظهور انسان منتظرهای  وقتی یکی از ویژگی
 شود. مند می بهرهخصوصیت 

صالر ظهالور رفتالار و عملکالالردش در زنالدگی فالردی و اجتمالالاعی از ایالن رو انسالان تربیالت یافتالاله در ع
کاله  ،باشد؛ به تعبیر دیگالر انسالان عصالر ظهالور می کامال بر اساس حدود و موازین الهی فالردی اسالت 

کرده است.  توحید در تمام زندگیش بروز و ظهور پیدا 
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کاله در زیالر لالوای عالالدالت معشالوق برتالالر و ، تربیالالت یافتاله اسالت گسالتر حضالرت حجالت انسالانی 
، تنهالارّف ، پرست خواهند بالود؛ تنهالا خالاله یگانه، اش خداوند متعال است و در تمام ابعاد قیحقی

که جهان و هر چه در او هست از خالوان رحمالت و  می تنها فاع  را پروردگار عظیمی، تنها اله داند 
گالالوش فالالرا، نعمالت اوسالالت دهالالد و روابطالش را بالالا خالالدا و دیگالالران و خالالودش  مالالی لالالذا بالاله دسالتورات او 

رعایالالت ، راه پرسالالتش حضالالرت حالاله نمایالالد. چنالالین انسالالانی تمالالام تالالالش خالالویش را در یمالال تصالالحیح
کار گفته می حقوق دیگران و ظلم نکردن به خود به  که  می گیرد. لذا  ی عصر ظهور ها انسانشود 

رفتالاری توحیالالدی خواهنالد داشالالت. باله مالالواردی از ایالن رفتارهالالا در روایالالت ، تحالت تربیالالت ولالی خالالدا
 اشاره شده است: 

 :فرماید می امام علی
گالالالالالرد آورد  کنالالالالالد و همالالالالاله را بالالالالالر یالالالالالک مالالالالالرام و عقیالالالالالده   در ایالالالالالن زمالالالالالان قالالالالالائم مالالالالالا قیالالالالالام 

 .(206: 1376، )نعمانی

 :فرماید می همونین امام صادق
دارد و  مالی به خدا سوگند ای مفض  )امام قائم( از میان ملت ما و آیالین مالا اخالتالف را بالر

کم  .(104 ،92ج :1403مجلسی، گردد ) می یک دین بر همه حا

کالاله امالام  مالالی از ایالن دو روایالالت بالر چاله آن گالالاه  ها انسالالانآیالد ایالالن اسالت  را بالا توحیالالد و وحالدانیت آ
گونه اختالفی بین آنها پیش ن واهد آمالد  سازد؛ پع هیچ می ساخته و حقیقت را برای آنها روشن

کرد.ئو در یک دین واحد و آ  ین و روش واحد اجتماق خواهند 
 محرماتز و اجتناب ا واجباتانجام  .2

کالالالاله مالالالالردم را بالالالاله سالالالالوی انجالالالالام فضالالالالائ  و  امالالالالام مهالالالالدی  خلیفالالالاله الهالالالالی در زمالالالالین اسالالالالت 
کمال و قرف الهی جز از این طریه  که راه حرکت به سوی  کرد چرا اجتناف از رتائ  دعوت خواهد 

کالریم باله همالین  گالردد و هالدف مهالم رسالالت انبیالاء و امامالت ائماله هالدی نمالی حاص  در قالرآن 
مطیالع ، ( بالا توجاله باله مطلالب پیشالین مالردم عصالر ظهالور2: )جمعاله1ت؛مطلب اختصاو یافته اس

که آنان امام عصر باشالند قطعالًا  حضالرت حجالت، مطیع ولّی زمالان، خواهند بود؛ هنگامی 
گفتالاله و بالاله حسالالنات و فضالالائ  روی بالاله دعالالوت امالالام زمالالان آورنالالد و از رتائالال  دوری  مالالی لبیالالک 

کرد.   خواهند 
                                                        

الیَن َرُسالواًل ِمالْنُهْم َیْتُلالوا َعَلالْی  .1 ّیِ ّمِ
ُ
ِذی َبَعَه ِفالی اأْل َکالاُنوا ِمالن َقْبالُ  َلِفالی ُهَو اّلَ ُمُهالُم اْلِکَتالاَف َواْلِحْکَمالَة َوِإن  یِهْم َوُیَعّلِ  ِهْم آَیاِتالِه َوُیالَزّکِ

 .َضاَلل  ُمِبین  
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کالهتنها ، در عصر ظهور حکومت امام زمان فضالائ  ، توانالد باله نحالو اتالّم  مالی حکومتی است 
کاله ایالن مهالالم در  ،َکنالد اخالقالی را در جامعاله جالاری و سالاری سالالاخته و ریشاله تمالام رتائال  را از آن بالالر

کامال  و جالامع آیالد؛  مالی حاصال  حضالرت امالام مهالدی، بالزر  مربالی انسالان سایه برنامه تربیتی 
کتاف مقدس قر طور همان  د:فرمای می نآکه خداوند حکیم در 

َذهلل
ِقهللَفهلل ُإهَ َأ ط نهَ ُهَ نهللَم َُ هَرهللهللَنهلل َُ ن أ ُِ اِلُهللَعهَنهللُ کَفهللَکََنَ رأ ًِ َ ُِ کُهللَهط َمرأ

َ
َکالَةهللَکأ ُهللُإ هَ الأ ََ َبالَةهللَکآ الُهللُإصهَ طمأ َْ

َ
ُأِلَِسَضهللأ

ورهلَل هللُأِلأمأ َبةأ َْ هللَعط هلل.(۴1:هلل)ح هللَکَ هََ

کاله سالالتون دیالن اسالت، در زمالان ظهالور  پالالابر، باله یمالالن وجالود بالا برکالالت آخالرین تخیالره الهالالی نمالاز 
گالردد؛ در  مالی شود و امربه معروف و نهی از منکر با تمام ابعادش اجالرا می زکات پرداخت، گردد می

که ب ش نیازمنالد و جامعاله بالا پرداخالت زکالات باله هالم پیونالد خواهنالد  نیالاز بی چنین عصری است 
گشالته و پلیالدی ها و زیبایی خورد و خوبی  وها  ها با امر به معالروف و نهالی از منکالر پیوسالته محقاله 

: 1388، هالالا بالالا نهالالی از منکالالر از میالالان جامعالاله مهالالدوی رخالالت خواهالالد بسالالت. )جالالوادی آملالالی زشالالتی
 :فرماید می چنین روایت معصوم، ( در همین رابطه669

کاله او ریالانگ خداوند مردى را برمالی، در آخر الّزمان و شّدت روزگار و جهالت مردمان ا بالا زد 
کاله بالاله  نیالالمانالد جالز ا سالتی نمالالییادر زمالان او شالال ن ناشکنالد و...  فرشالتگانش تأییالد مالالی

 .(280، 52ج: 1404، )مجلسی 1دیگرا صالح و تقوى می

گذر  بینالد و وظیفاله و  مالی انسان عصر ظهور در سایه بصیرت اخالقی دنیا را فق  دار امتحان و 
داند و با پی بالردن باله زشالتی انحرافالات و رتائال  از آنهالا دور  می گرایی راه نجات خود را در فضیلت

کردن آخرتآفکر  شده و به کارگر می باد   :که در روایت آمده است چنان ( آن1387، افتد. )ر.ک: 
مرهللکهللیذَبهللُإربط َّطهللکهللشرلهللُحل  یر...هللیذَبهللُإَله هللکهلل َِقهللُحل  هلل؛یذَبهللُإش هأ

)صافی  شود می کن خواری و ربا ریشه ماند... زنا و شراف می رود و خیر باقی می شّر ازبین
 .(4ح ، 592: 1378، گلآایگانی

 فرماید: که می این یا
هللیترکهللب ع هلللن هللُهههللهللُهههللهللةه هلل؛ُْطمدطهللُُِِطهللکهلله

کاله  این جالز آن را خواهد زدود و سالنتی نیسالت مهدیکه  این هیچ بدعتی نیست مگر
 .(329، 52: ج1404، )مجلسی را برپا خواهد داشت آن

                                                        
 الالدهر مالن وکلالب، الزمالان آخر فی رجال اهلل یبعه»: قال علیهما اهلل صلوات  بیه عن، طالب  بی بن علی بن الحسن عن .1

 .«صلح... إال طالح وال، آمن إال کافر یبقیال  الئکته...بم اهلل یؤیده الناس من وجه 
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گفالت در عصالر ظهالور شالر و رتیلاله ، مالیبا نظر به مطالالب فالوق در  چاله آنو ای وجالود نالدارد  تالوان 
کم شدن فضائ  اخالقالی، شود فضیلت و خیر است؛ پع می جامعه دیده باله عنالوان لشالگریان  حا

که در بحه معرفت اشاره شد یکالی از دسالتاوردهای ، ی عصر ظهالورها انساندر متن زندگی  عق  
 باشد. می تربیتی حکومت حضرت حجت

 آمیز با دیگران رفتار محبت .3
م مهربالان هسالتند و در رفتالار و عمال  خالویش حفالظ احتالرام و مردم در عصر ظهالور نسالبت باله هال

کاله ایالن احتالرام و محبالت مالی ابالراز محبالت را سالر لوحاله رفتالار خالود قالرار زنالدگی را بالرای آنهالا ، دهنالد 
 :سازد؛ در روایتی آمده است می شیرین

کوچک بزر  کوچک می تر رحم تر به  گردن می تر احترام تر به بزر  کند و   گذارد و به حه 
آنان دوستان  نمایند و می گسترانند و با حکم آن حکم می ند و با دین حه عدالتنه می

 .(290، 7ج: 1428، کورانیمن هستند )

کاله  ها انسالاناین مهربالانی فقال  بالین ، البته در زمان ظهور نیسالت بلکاله هماله موجالودات عالالم 
شالرق و  حضالرت مهالدی ورزنالد؛ می به همدیگر مهر، باشند می م لوق پروردگار علیم و حکیم

گوسالالفند در ، طره خالود درآوردیغالرف جهالالان را تحالت سالال کننالالدیالگالالر  و  کودکالالان ، ك مکالالان زنالدگی 
کنند و آس خردسال با مارها و عقرف بی باله آنهالا نرسالد. شالّر از جهالان رخالت بربنالدد و تنهالا یها بازى 

گلآایگانییخ  .(474 :1378، ر باقی بماند )صافی 
 نسبت به همدیگر پذیری . مسؤلیت4

رفتالالاری برادرانالاله بالالا دیگالالران خواهنالالد  تحالالت تربیالالت امالالام مهالالدی، ی عصالالر ظهالالورها انسالالان
گونالال داشالالتی تمالالام دارایالالی خالالود را در اختیالالار بالالرادران دینالالی قالالرار  هالالیچ چشالالم کالاله بالالیای  هداشالالت بالاله 

که  :خواهند داد و احساس مسؤلیت نسبت به آنها خواهند داشت. در روایت معروفی آمده است 
کنالد کاله قالائم مالا قیالام  رسالد؛ در آن زمالان یالک  مالی دوران بالرادری و برابالری فالرا، هنگامی 

شالالالود  نمالالالی نیالالالاز دارد از جیالالالب بالالالرادر مسالالاللمانش برمالالالی دارد و او مالالالانع چالالاله آنمسالالاللمان 
 .(372، 52ج :1403مجلسی، )

؛ پالالذیر باشالالند نسالالبت بالاله هالالم مسالالؤلیت ها انسالالانشالالود  مالالی ایالالن حالالع بالالرادری و برابالالری باعالاله
کنند. مردمان در پرتو ایمالان  می تالش کالت یکدیگرر جهت ح  مشد پذیر های مس ولیت انسان

که چونان پیکری واحد می چنان به یکدیگر پیوند گمراه شالدن و فسالاد یکالی را ، شوند می خورند 
کالاله باله دیگالالران مالالی ماننالد وارد شالالدن فسالاد در بالالدن خالود درد و رنالالج  اندیشالالند. مالی داننالد تالالا جالایی 
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 من بالاؤکننالد. مال مالی نیالت و هالدایت همگالان را طلالبآورد و آسالایش و ام مالی آنها را باله درد، دیگران
ه بالر ادری کالجا  آن دهد. تا می اما دیگران را بر خود ترجیح، خودش احتیاج به چیزی داردکه  این

 دارد. از جیب برادر پول برمی
در میالزان  البتاله قطعالاً  شالود. مالی همگانی ،مس ولیتداری و  در زمان ظهور این تکاف  و عهده 

که تحت تربیت امام قرارها انساندارد زیرا همه آن اختالف وجود  ظرفیت یکسان ، گیرند می یی 
کاله هماله باله  باله ایالن معنالا نیسالت، کنالد مالی را تربیالت ها انسالانگوییم امام هماله  که می این ندارند.

 ها انسالالانهالالای  ظرفیالالت، بلکالاله بالالا وجالالود واحالالد بالالودن تربیالالت امالالام، رسالالند مالالی یالالک مرتبالاله و درجالاله
، تربیالت را رحمالت اما امام، به میزان اقبال و ادبار آنها است ها انسانی متفاوت است و برخوردار

بودنالد امالا  کاله هماله اعالراف حجالاز برخالوردار از تربیالت پیالامبر چنالان کنالد هالم نمالی کسی دریغاز 
کالاله تالالا لحظالاله مالالر  تر مالالی آورد و چنالالان تربیالالت مالالی نتیجالاله یکسالالان نبالالود. یکالالی ایمالالان از ای  هشالالود 

آورد اما به ایمان  می م   ابوتر و مقداد و سلمان و... و یکی ایمان دگیر نمی اهداف اسالم فاصله
پیالامبر مظهالر رحمالت  آورد اما در هر صالورت امالام و نمی ایمان و یکی هم اصالً  ماند نمی خود باقی

 تابد. ها می انسانخداوند است و مانند خورشید به همه 
 ش دانالالالش و تکمیالالال  یالالاله افالالالزایهالالالد و نگالالالاه او را از طر مالالالی امالالالام قلالالاله حرکالالالت انسالالالان را نشالالالان

کاله بالا نگالاه توحیالدی  مالی کنالد و باله چنالان بصالیرتی مالی تر عمیهعقول و بندگی و عبودیت،  رسالاند 
گالالره خالالورده بالاله  مالالی تمالالام موجالالودات را تجلیالالاتی از تات الیتنالالاهی الهالالی بینالالد و سرنوشالالت خالالود را 

دانالالالد و  مالالی تلالالذا رضالالالایت خداونالالد را در پرتالالو رسالالالیدگی بالاله ایالالن تجلیالالالا، یابالالد مالالالی سرنوشالالت آنهالالا
کاله در آن زمالان جالا  آن بینالد و از مالی انگاری و تسامح در این باره را با هالدف خالود در تعالارر سه 

همالاله  نشالینان انسالالان اسالالت و هالالم داری و عهالده پالالذیری فضالای عمالالومی جامعالاله فضالای مسالال ولیت
 کاله چنالان گیالرد هالم مالی حیر این فضا در ایالن مسالیر قالرارأدارای این صفت هستند لذا انسان تحت ت

کرم  فرماید: می پیامبر ا
ین  هلل؛ُور هللعیهللد نهللخبیب هللکهللْر

 (  48 ،12ج :1425حر عاملی، هر انسانی به دین دوستش است. )

کوشالند و  مالی کننالد هالم در راه اصالالح خالود مالی احساس وظیفاله ها انسانبا این توصیفات همه 
و بالالا دشالالمنان کننالالد  مالالی از ت ریالالب دیالالن بالاله وسالالیله خرافالالات جلالالوگیری، هالالم در راه اصالالالح جامعالاله

کرده و در راه احیای  ، در زمالان ظهالور داننالد. مالی ی دینی در جامعه خود را مس ولها ارزشمبارزه 
گشته و منکر ترک تنبلالی و  ها انسانشود و  می شود. احکام الهی اجرا می معروف در جامعه عملی 

 گ تقالالالدسبالاله آن رنالالال، کننالالد و بالالالا تقویالالت جنبالالاله عبالالادی مسالالال ولیت مالالالی تفالالالاوتی را از خالالود دور بالالی
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بالا اصال   را در آن زمالان هرچیالزی ها انسالانشود. زیالرا  می ب شند. لذا داشتن مس ولیت دلآذیر می
 دهد. می سنجند واص  مس ولیت را روح ملکوتی آن تشکی  می آن

کالالاله موجالالالب از بالالالین رفالالالتن  گالالالرفتن جهالالالان تحالالالت مالالالدیریت واحالالالد هالالالم از عالالالواملی اسالالالت  قالالالرار 
کسالی باله بهاناله شالود. مالی تو در نتیجه ایجالاد مسال ولیها شده  وریخودمح جالا  ایالنکاله  این دیگالر 

 کنند. نمی کشور من نیست و شهر من نیست و... از زیر بار مس ولیت شانه خالی
کالالاله در رفتالالالار  مالالالی از مطالالالالب بیالالالان شالالالده گفالالالت تغییراتالالالی    ی عصالالالر ظهالالالور رخها انسالالالانتالالالوان 

تحالول در عقال  و  باشد؛ با توجه به تکام  می شان دهد تابع میزان تغییرات معرفت و عواط  می
کاله باله نموناله قطعاً قلب در عصر ظهور،  هالایی از آنهالا  تغییرات در رفتار هم بسالیار زیالاد خواهالد بالود 

کردیم.  اشاره 

 گیری نتیجه
بالا ظهالور خالود تحالولی عظالیم در تمالام ابعالاد  حضالرت مهالدیاساس مبانی عقلی و نقلی، بر

در  چاله آنباله وجالود خواهالد آورد؛  .و..تربیتی ، اجتماعی، اقتصادی، زندگی انسان اعم از سیاسی
گرفت تحول در بعد تربیتی و دستاورد  حضالرت در ایالن حالوزه حکومت این مقال مورد بررسی قرار 

که ترین  جامع حکومت امام مهدی باشد. می نظام تربیتی در طول تاریخ را خواهد داشت چرا
کامال  بیالت اه  اواًل نظام تربیتی ایشان هموون سالایر انسالان طراحالی شالده  بالر پایاله شالناخت 

اسالالت؛ لالالذا در تربیالالت انسالالان هالالم بعالالد معرفالالت و هالالم بعالالد عالالاطفی او را لحالالا  نمالالوده و بالالا ایجالالاد 
 ایجالالاد ها انسالالانتحالالولی اساسالالی در ُبعالالد رفتالالار ، تغییالالرات م بالالت در ایالالن دو ُبعالالد وجالالودی انسالالان

که در نتیجه آن می را تکمی  ها انساننماید و به این صورت فرایند تربیت  می بشر در مسیر ، کند 
کمال شایسته خویش گرفته و به   رسد. می فطرت قرار 

ت افزایش تام قابلی باعهحانیا شکوفا شدن استعدادهای انسان و برطرف شدن موانع تربیت 
ابتالالدا بالاله  ها انسالالان . در نظالالام تربیتالالی حضالالرت حجالالتشالالود انسالالان جهالالت پالالذیرش تربیالالت می

کالاله در نتیجالاله آن شالالن مالالی تکامالال  عقلالالی و معرفتالالی ی واقعالالی و تمالالایز آنهالالا از هالالا ارزشاخت رسالالند 
کاتف و ضد ها ارزش شود؛ تکام  معرفتی انسالان منجالر باله ارتقالاء عواطال   می حاص  ها ارزشی 

گالرفتن ایالن عواطال  در مسالیر توحیالد کال مالی انسالانی و قالرار  آن معرفالت و ایالن عشاله ه در پرتالو شالود 
که این امر در می وجود انسان مملّو از فضائ  اخالقی، واحد  شالود. لالذا مالی رفتار آنهالا نمایالان گردد 
گفت دستاوردهای تربیتی حکومت امام مهدی می عاطفاله و رفتالار ، در ساله ُبعالد معرفالت توان 

کالالاملی مالالی بالروز و ظهالالور کالاله  ها ، انسالالاننمایالالد و در سالالایه چنالالین تربیالالت  کمالالال شایسالالته خالالویش  بالاله 
 آیند. می نائ ، همان قرف پروردگار عالم است
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 .1430، دارالمرتضی، بیروت: حادیث االمام المهدیألالمعجم الموضوعی ، علی، کورانی _
 .1403، االسالمی ء التراثداراالحیا/  الوفاء ةموسس، بیروت: بحاراالنوار، محمدباقر، مجلسی _

 .1393، آینده روشن مؤسسه، قم: سازب راهبردها و راهمارها مجموعه مقاالت تربیت زمینه _

 .1388، امام خمینی مؤسسه، قم: مجموعه مقاالت همایش تربیت دینی _
، مصحح: عمادالدین طبسی، نج : مطبعة اآلداف، الشیعة و الرجعة، محمدرضا، مروج طبسی _

 ق.1385
 .1394، انتشارات مؤسسه امام خمینی، قم: فلسفه اخالق، محمدتقی، یزدی مصباح _
 .1389، انتشارات صدرا، تهران: مجموعه آثار، مرتضی، مطهری _
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کریم»، معمار، منتظرین _ کوثر فحل ،«عشه و محبت از منظر قرآن   .1380، 1شماره، نامه 
 ، مقالالالدس جمکالالالران دانتشالالالارات مسالالالج، قالالالم: االمحححام المهحححدی معجحححم احادیحححثکالالالورانی، علالالالی،  _

 .1428دوم، 
 .1388، اول، انتشارات ارمغان طوبی، قم: معرفت نور تا ظهور، فاطمه، میرزایی _

، پححژوهش در مسححائل تعلححیم و تربیححت اسححالمی، کمالالال، زهالالره؛ نصالالرتی هشالالی، متقالالی محمالالد؛، نجفالالی _
 .1394زمستان ، 29شماره

نشالر ، تهالران: مدجواد غفالاریمح، ترجمه ترجمه و متن غیبت نعمانی، محمدبن ابراهیم، نعمانی _
 .1376، صدوق

 .1355، مکتبة الصدوق، تهران: الغیبةالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ،  _
رابطالالاله عواطالال  و معرفالالت از منظالالالر »، عبالالاس، محمالالد؛ تهبالالی، نجالال ؛ سالالعیدی مهالالالر، یزدانالالی _

 .1392، بهار و تابستان، و سومشماره بیست ، جستارهای فلسفی ،«مالصدرا


