
  
  
  
  
  
  

  نامه علمي ـ پژوهشي مشرق موعود فصل  5/11/1388: تاريخ دريافت

  1388، زمستان 12   سال سوم، شماره   14/2/1389: تاريخ پذيرش

  

  بررسي باور به مهدويت
   ساله تهراني29 تا پانزدهدر ميان جوانان 

  *زاده ناكرم حسي
  **زاده دكتر محمداحسان تقي

  ***رضا همايي

  چكيده

 سـاله شـهر     29 تـا    پانزده در بين جوانان مسلمان       را پژوهش باور مهدويت  اين  
 ةپيمايـشي و جامعـ      توصـيفي و از نـوع      ،روش پـژوهش  . كند  ررسي مي تهران ب 
. گيـرد   را دربـر مـي     ساله شهر تهـران      29تا  پانزده   جوانان مسلمان    همةآماري  
ي تـصادفي   گيـر    كـه بـه روش نمونـه       است نفر   691  محاسبه شده  ة نمون حجم
 بـه    و مند از مناطق مختلف شمال، جنوب، شـرق، غـرب و مركـز تهـران               هدف

 پـنج بخـش دارد    نامه   گيري پرسش  ابزار اندازه . ندا هصورت تصادفي انتخاب شد   
هـشتاد  نامـه    ضريب پايـايي پرسـش    . پردازد  مي عبارت   24 و   پرسش 24 بهكه  
ي آمـار   هـا    شـاخص  هـا،    تجزيه و تحليـل داده      براي .ه است  محاسبه شد  ددرص

  . به كار رفته استمتغيره   تكT فراواني و درصد و روش آماري ،توصيفي
 دسـت    بـه ميـانگين    4 در خصوص ايمان و باور به مهدي        كه نتايج نشان داد  

و در خـصوص انتظـار ظهـور         )3( تر از سطح متوسـط     كمي بزرگ ) 08/3 (آمده
 اكثـر  اسـت و  ) 3( تـر از سـطح متوسـط       بـزرگ ) 42/3 (دست آمده   به  گين  ميان

                                                            
  )yas_fory@yahoo.com. (ت علمي دانشگاه پيام نورئعضو هيشناسي و  كارشناس ارشد جامعه *

  )metaghizadeh@yahoo.com. ( پيام نوردانشگاه استاديار **

  )Rezahomaei2009@yahoo.com. ( علمي دانشگاه پيام نورتئهيعضو شناسي و  كارشناس ارشد روان ***
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پاسـخ  صـحيح   را   4هـاي شـناخت حـضرت مهـدي         اعضاي گروه نمونه گويه   
 غيبت آزمايش مردم،    ة در مورد فلسف   ،هاي صحيح   بيشترين ميزان پاسخ   .اند  داده

داري  جلوگيري از شهادت زودهنگام حضرت و حفظ ايمان و اسـتقامت در ديـن    
 آشـكار    را  ظهـور  ةهاي صحيح در خصوص فلـسف       و بيشترين ميزان پاسخ    هبود

 دين خدا   يرفتن باطل، تشكيل حكومت واحد جهاني و اجرا         شدن حق و از بين      
  .ياد كرده بودند

  يكليدواژگان 

  .باوران، جوانان تهران  آمار مهدي، سال29 تا پانزدهمهدويت، جوانان به باور 

  مقدمه

 دور از اشد، رسـيدن بـه جهـاني        اي كه معيارهاي معنوي و انساني بر آن حاكم ب           تشكيل جامعه 
استبداد بر مردمان و سرنوشت آنان از ديربـاز آرزوي بـشر بـوده              دور از   ديده و     گر و ستم     ستم ،ستم
  :استچندين آية قرآن كريم تشكيل جامعة آرماني را با حاكميت دين نويد داده . است

G� �� ����	
�� ��	� �� �� �� �� ���� � ���	� �� ��  ���� ��� ����� ��  � �� �! ��� ��	� �" �# �$ �% ���&�'�	F ;(33: توبه ) 
دين اسـت    او كسى است كه پيامبرش را با هدايت و دين درست، فرستاد تا آن را بر هر چه                 

  .پيروز گرداند

. انـد   قـق حكومـت دينـي دانـسته        تح را بـر   الهـي    ةاراد 4روايات دربارة قيام حضرت مهـدي     
  )347: 16ج: 1403مجلسي، (

  تـسليحاتي،  ةهـاي سـرد و گـرم، مـسابق           جنـگ  دهـد    نشان مـي    آشفته جهان  وضاعتأملي در ا  
 ةمحروميـت روزافـزون طبقـ     . جهانيان را خسته و فرسوده كرده اسـت       .. .مندان و  آرايي قدرت   صف

هـاي حـساس    هاي زنده و دل  وجدان،كاري ضعيف، استمداد گرسنگان جهان و گسترش فقر و بي     
ويـژه شـيعيان از يـأس و نوميـدي دوري              بـه  ،سلمانان آگاه  م ،در اين ميان  . را پريشان نموده است   

ـ          . بين هستند   گزيده و به عاقبت و سرنوشت خود خوش         ةآنان در انتظار روز موعـود اسـالم و مدين
ت از ة مهـدوي  مـسئل . دانند  كردار مي   كنند و عاقبت كار را از آن مردم نيك          فاضله آن روزشماري مي   
 ديگـر،    و از طـرف    دارد استراتژيك   يمانان شيعه جايگاه   مسل ةمشي مبارز   مسائلي است كه در خط    

 . سياه نظام سلطه و مخالفان قرار گرفته استفهرستت در صدر دور ساختن جوانان از مهدوي

ي يو گسترش ايمان اسالمي و پيـروزي نهـا         4مهدي   ظهور حضرت  ةت، انديش ة مهدوي مسئل
ـ     و بـاأل   هاي انساني   جانبه ارزش   حق بر باطل و استقرار كامل و همه        فاضـله و   ة  خره تـشكيل مدين

ـ  ةحكومت جهاني واحـد در بـين مـسلمانان ريـش            ؛5:  قـصص  ؛105:  انبيـاء  ؛5 :نـور  (.ي دارد قرآن
فــرد بــسيار، از  هــاي منحــصربه دليــل دارا بــودن ويژگــي ت بــه بــاور بــه مهــدوي)83 :عمــران آل

انديـشي در     تهـدوي جايگـاه ممتـاز م    . گردد  سوب مي مندترين عوامل رشد ديني جوامع ما مح       توان
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. انـد   شناسـان متوجـه ايـن مؤلفـه بـوده           شناسان و شيعه     شرق برخيقدري است كه     تفكر شيعه به  
 كه در   اند   سياسي ازجمله كساني   ة فلسف ةالگار در حوز    كالم اسالمي و حامد    ةكربن در حوز   هانري

صر اصـلي فكـر شـيعه       ت عن كربن اعتقاد به مهدوي     ة هانري بنابر عقيد . اند  نظر نموده  باره اظهار   اين
  . شـود    و حيـات آن مـي      ييسـازد و سـبب پويـا        است كه اين مذهب را از مذاهب ديگر ممتاز مـي          

  )1377كربن، (
ـ              4ظهور امام عصر  تمناي    شـناختي و    ة از صميم قلب و تالش براي رسـيدن بـه آن دو زمين

بر ديدگان دارنـد    ت، پيوسته تصوير ظهور را در برا      منتظران حقيقي و حاميان مهدوي    . طلبد  ميقلبي  
كنند و اين را در رفتار خود بـا كـسب             جويند و براي تحقق آن تالش مي        و از دل و جان آن را مي       
 ةدر پنج حيط  را  ت   باور مهدوي   پژوهش اين. دهند   نشان مي  4عصر   امام ازآگاهي و شناخت بيشتر     

  :كند  ميزير بررسي
  ؛4ايمان و باور قلبي به حضرت مهدي. 1
 ؛4ضرت مهديانتظار ظهور ح. 2

 ؛4علم و شناخت حضرت مهدي. 3

 ؛ غيبتةآگاهي به فلسف. 4

 . ظهورةآگاهي به فلسف. 5

 انتظار ظهور، به واقع عواطف قلبي        ديگر  مذكور، دو مورد ايمان و باور قلبي و        ةاز بين پنج حيط   
 ةيطـ و سـه ح   سنجد    را مي  ظهور   برايو احساسات دروني و عميق جوانان را به امام و انتظار قلبي             

  .كند را بررسي و سنجش مي 4 امام عصرازديگر ميزان آگاهي و شناخت آنها 

  روش تحقيق

 سـاله  29 تـا  پـانزده  درصدد بررسي جايگاه باور به مهدويت در ميـان جوانـان     كه اين پژوهش 
 روش پـژوهش،    ، بنـابراين  .سـنجد   را مـي   نگرش و افكار و احساسات و عملكرد آنها           است تهراني

  .استع پيمايشي توصيفي و از نو
هاي   هايي است كه هدف آنها توصيف شرايط يا پديده         تحقيق توصيفي شامل مجموعه روش    «

تواند صرفاً براي شناخت بيشتر شـرايط موجـود بـا              تحقيق توصيفي مي   ياجرا. مورد بررسي است  
  )82 :1376، بازرگانسرمد و ( ».گيري باشد دادن به فرايند تصميم ياري

   آماريةجامع

 .گيرد  را دربر مي   ساله شهر تهران     29 تا   پانزده جوانان مسلمان    همةپژوهش،  اين  آماري   ةجامع
  .نامعلوم بوده است  آماري پژوهشة جامع،بنابراين.  آماري در دسترس نبودةتعداد دقيق جامع
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  حجم نمونه

 هـا و    بيش ويژگـي  انمونه معموالً گروهي از افراد جامعه است كه معرّف آن جامعه بوده و كمـ              «
  )136 :1376 ،كرلينجر( ».باشد مشخصات افراد جامعه را دارا مي

را دربـر    شـهر تهـران      ة سـال  29 تـا     پـانزده   جوانـان مـسلمان    همـة پژوهش  اين   آماري   ةجامع
بـه   آمـاري  ة واريـانس جامعـ  نيست، آماري در دسترس     ة تعداد دقيق جامع   جا كه   گرفت و از آن     مي

منظـور تعيـين       اتي بـر روي گروهـي از افـراد جامعـه بـه            م مقد اي   مطالعه رو،  از اين . آيد  دست نمي 
  آمـاري بـه    ة نفـري از جامعـ     سـي  هـي همين منظور، گرو     به نمود كه   ي مي واريانس جامعه ضرور  

هاي مربوط    نامه در بين آنها توزيع و پس از استخراج داده          صورت تصادفي انتخاب گرديد و پرسش       
براي تعيين حجم نمونه از فرمـول       . دست آمد    ه به  مذكور، واريانس جامع   ةهاي گروه نمون    به پاسخ 

  )331 :1380 ،نژاد خوي(: زير استفاده گرديد
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 انتخاب گـروه نمونـه و بـا     براي.دست آمد  نفر به691آمده، حجم نمونه   عمل  بنابر محاسبة به 
بر اين اساس    . استفاده شد  مند گيري تصادفي هدف     آماري از روش نمونه    ةتوجه به گستردگي جامع   

هاي تجمع جوانان گروه سـنّي         شمال، جنوب، غرب، شرق و مركزي به محل        يياز مناطق جغرافيا  
طور تصادفي تعدادي      هاي مذكور به     سال مراجعه شد و از بين جوانان حاضر در محل          29 تا   پانزده

  .نامه در اختيار آنان قرار داده شد انتخاب و پرسش

  ريگي ابزار اندازه

  :دارد شرح زير نامه پنج بخش به اين پرسش. گيرد بهره ميساخته   محققةنام اين پژوهش از پرسش

  4ايمان و باور قلبي به حضرت مهدي .1

كامالً موافقم، موافقم، تاحدودي    (اي    گزينهپنج   با طيف    هفت پرسش نامه   اين قسمت از پرسش   
. يـرد گ  تعلـق مـي   ) 1-2-3-4-5(ب به آنها نمره     ترتي    كه به  دارد) موافقم، مخالفم و كامالً مخالفم    

ن حوزة انامه از نظرات چند نفر از اساتيد و متخصص  محتوايي اين پرسش ـ يـش روايـ سنجبراي
 مقـدماتي و تعيـين واريـانس        اي  هي آزمون نيز پـس از انجـام مطالعـ         يپايا. علوم ديني استفاده شد   

  .است آمد كه ضريب مطلوبي دست  به80/0 از طريق ضريب آلفاي كرونباخ ها پرسش

 4انتظار ظهور حضرت مهدي .2

كـامالً مـوافقم، مـوافقم،    (اي    گزينـه پـنج    بـا طيـف      هفت پرسـش  نامه نيز    قسمت دوم پرسش  
تعلـق  ) 1-2-3-4-5(ترتيب به آنها نمـره          كه به  دارد) تاحدودي موافقم، مخالفم و كامالً مخالفم     

نامـه از نظـرات چنـد نفـر از اسـاتيد و       سـش  محتـوايي ايـن پر   ـ  سـنجش روايـي  براي. يردگ مي
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   مقـدماتي  اي ه آزمـون نيـز پـس از انجـام مطالعـ     ييپايا. ن حوزة علوم ديني استفاده شد    امتخصص
  دسـت آمـد كـه ضـريب           بـه  80/0 از طريق ضـريب آلفـاي كرونبـاخ          ها  پرسشو تعيين واريانس    

  .استمطلوبي 

  4علم و شناخت حضرت مهدي. 3

بـر  . گرديـد حـضرت تهيـه        زان شناخت و آگاهي جوانـان بـه آن         سنجش مي  برايقسمت سوم   
.  صحيح بود  ة گزين با يك  گزينه   چهار داراي   پرسش طراحي گرديد كه هر      ده پرسش همين اساس   

امتيـاز  هاي اشتباه حـداقل       و پاسخ يك نمره داده شد     يعني  امتياز  بنابراين به پاسخ صحيح حداكثر      
  .گرفتند يعني صفر 

هم جمع شـد و در تحليـل         هاي صحيح آنها با     شناخت هر آزمودني پاسخ   براي محاسبه ميزان    
 محتـوايي   ـ هـا، فقـط بـه تعيـين روايـي       و گزينـه هـا  پرسـش با توجه به نوع . به كار رفتآماري 
نهايت  ن حوزة علوم ديني، در    ا شد كه پس از چند بار بازبيني اساتيد و متخصص          ها پرداخته   پرسش

  .شد تأييد ده پرسش

   غيبتةه فلسفآگاهي ب .4

   ة فلـسف  از سـنجش ميـزان شـناخت و آگـاهي جوانـان             بـراي نامـه نيـز      قسمت چهارم پرسش  
 غيبـت   ة عبـارت در خـصوص فلـسف       هشتمنظور     همين     به.  بوده است  4حضرت مهدي   غيبت  

   عبـارت صـحيح     پـنج غلط بـود و تنهـا       ) 8 و   6 و   2( عبارت، عبارات    هشتتهيه گرديد كه از اين      
  گرفـت كـه حـداقل نمـره          بنابراين به هر پاسخ صحيح يك نمره تعلـق          .  داشت در بين آنها وجود   

  با توجه بـه نـوع طراحـي عبـارات، فقـط اقـدام بـه تعيـين روايـي                  .  بوده است  پنجصفر و حداكثر    
 عبـارت   هـشت ن حوزة علوم دينـي،      ا اساتيد و متخصص   ة محتوايي عبارات شد كه پس از مطالع       ـ

 .انتخاب گرديد

   ظهورةآگاهي به فلسف .5

   زيـرا درصـدد سـنجش       ؛حـضرت بـوده      غيبـت    ةطراحي اين قسمت نيز همانند قسمت فلـسف       
 عبـارت   هشتمنظور     همين    به.  ظهور حضرت بوده است    ة فلسف ازميزان شناخت و آگاهي جوانان      

نيـز اسـاتيد علـوم دينـي تأييـد      را  محتوايي آن  ـ  ظهور تهيه گرديد كه رواييةدر خصوص فلسف
  .كردند

 عبارت صحيح در بين آنها وجود       پنجغلط بود و تنها     ) 8 و   6 و   2( عبارت، عبارات    هشت از اين 
 پـنج گرفت كه حداقل نمـره صـفر و حـداكثر             بنابراين به هر پاسخ صحيح يك نمره تعلق         . داشت

 ظهور در محاسبات    ة وي از فلسف   ةعنوان نمر   عبارات انتخابي صحيح توسط آزموني به     . بوده است 
  .ستفاده قرار گرفتآماري مورد ا
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  ها هاي تجزيه و تحليل داده روش

  معيـار، جـداول و   هاي آمار توصيفي فراواني، درصد، ميانگين، انحـراف    پژوهش، از شاخص   اين
گيري   آمده از ابزار اندازه     دست     هاي به   منظور تحليل استنباطي داده     به  . كرده است ها استفاده     نمونه

 گــروه مــستقل و تحليــل واريــانس دو ميــانگين ة مقايــسt متغيــره،  تــكTآمــاري  هــاي  از روش
  .استفاده شد) انوا(متغيره  تك

  توصيف گروه نمونه بر اساس جنسيت

   توزيع فراواني گروه نمونه بر اساس جنسيت:1جدول

  آماري هاي شاخص             

  جنسيت
  درصد  فراواني

  2/35  243  مذكر

  9/60  421  مؤنث

  9/3  27  بدون پاسخ

  100  691  مجموع

  .، تعداد جوانان مؤنث گروه نمونه بيشتر از جوانان مذكر بوده است1بنابر اطالعات جدول

  ها يافته

   اصلي پژوهشةفرضي

 انتظـار ظهـور     .2 ،4 ايمان و باور قلبي به حـضرت مهـدي         .1 ة مؤلف پنجباور به مهدويت در     
آگاهي به  . 5 ، غيبت ة آگاهي به فلسف   .4 ،4 علم و شناخت حضرت مهدي     .3،  4حضرت مهدي 

 مسلمان شـهر تهـران از سـطح         ة سال 29 تا   پانزده در بين جوانان     4 ظهور حضرت مهدي   ةفلسف
 .متوسط باالتر است

 ايمان و باور قلبي به حضرت مهدي

   ميانگين ميزان ايمان و باور قلبي بهةمتغيره، مقايس  تكt نتايج آزمون :1جدول

  )3(حضرت با سطح متوسط 

  سطح معناداري  t  نحراف معيارا  ميانگين  سطح متوسط

3  08/3  42/1  45/1  15/0  

 اسـتفاده   α=05/0 در سـطح     tمنظور بررسي سطح معناداري از آزمـون           در تحليل استنباطي به   
بـه   tبـوده و    ) 3(تر از سطح متوسط      كمي بزرگ ) 08/3(كه ميانگين حاصله     شد كه با توجه به اين     

 29 تـا    پـانزده توان اذعان داشت جوانان       تر بوده، مي    نيز از مقدار بحراني جدول كوچك      دست آمده   
 تا حدودي برخوردار بـوده و ايمـان و          4 شهر تهران از ايمان و باور قلبي به حضرت مهدي          ةسال

  .استباور قلبي آنها تقريباً در حد متوسط 
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  مقايسه ميانگين موارد مربوط به ميزان ايمان متغيره،  تكtنتايج آزمون : 2جدول

  )3(با سطح متوسط  ي به حضرتو باور قلب

  ها گويـه
سطح 

  متوسط
  ميانگين

انحراف 

  معيار
t  

 سطح

  معناداري

هميشه اين احـساس را دارم كـه        . 1

  .ر و ناظر بر من استضحضرت حا
3  34/3  32/1  70/6  001/0  

 موجــب 4يــاد حــضرت مهــدي. 2

  .آرامش و اميد به آينده در من است
3  40/3  31/1  01/8  001/0  

قـع بـراي رسـيدن بـه        گاهي موا . 3

  .كنم  گريه مي4حضرت مهدي
3  97/2  39/1  45/0  64/0  

تنـگ زيـارت مـسجد       هميشه دل . 4

  .جمكران هستم
3  86/2  40/1  59/2  01/0  

كـنم منتظـران حـضرت        حس مي . 5

  .هاي وارسته و پاكي هستند انسان
3  35/3  49/1  19/6  001/0  

ظهور حضرت به طـول كـشيده و        . 6

  .ام من از آن نااميد شده
3  40/2  39/1  33/11 001/0  

ــو . 7 ــق راديـ ــايي از طريـ  و دعاهـ

ــده  ــضرت خوان ــراي ح ــون ب   تلويزي

تـأثير قـرار       مـرا تحـت    كـه شود    مي

  .دهد مي

3  17/3  34/1  35/3  001/0  

 اسـتفاده   α=05/0 در سـطح     tمنظور بررسي سطح معناداري از آزمـون          در تحليل استنباطي به   
 از سـطح    4 و   3 ،2 ،1هاي     در خصوص گويه   دست آمده   به  هاي   كه ميانگين  شد كه با توجه به اين     

 دربـارة توان نتيجه گرفت كه مواردي از قبيـل احـساس هميـشگي               مي تر بوده،  بزرگ) 3(متوسط  
حضور و نظارت حضرت بر اعمال، آرامش و اميد به آينـده بـا يـاد حـضرت، پـاك بـودن پيـروان                  

 باور قلبي ايمان جوانـان شـده و جوانـان           وزشدن از دعاهاي مربوط به حضرت، ج       حضرت و متأثر  
  .اند هپذيرفت دروني و قلبي را به صورت باوريآنها 

 4انتظار ظهور حضرت مهدي

   ميانگين ميزان انتظار ظهور حضرتةمتغيره، مقايس  تكt نتايج آزمون :3جدول

  )3(با سطح متوسط 

  سطح معناداري  t  انحراف معيار  ميانگين  سطح متوسط

3  42/3  32/1  35/8  001/0  
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 اسـتفاده   α=05/0 در سـطح     tمنظور بررسي سطح معناداري از آزمـون           در تحليل استنباطي به   
 حاصله نيز   tبوده و   ) 3(تر از سطح متوسط      بزرگ) 42/3(كه ميانگين حاصله     شد كه با توجه به اين     

 تـا   پـانزده انان  توان اذعان داشت انتظار ظهور در بين جو         تر بوده، مي   از مقدار بحراني جدول بزرگ    
  . و آنها منتظر ظهور حضرت هستنداست شهر تهران از سطح متوسط باالتر ة سال29

  
  متغيره،  تكtنتايج آزمون : 4جدول

  )3(متوسط   ميانگين موارد مربوط به ميزان انتظار ظهور حضرت با سطحةمقايس

  ها گويـه
سطح 

  متوسط
  ميانگين

انحراف 

  معيار
t  

 سطح

  معناداري

ر هنگام نماز يا در طـول       هميشه د . 1

  .خوانم روز دعاي فرج را مي
3  30/3  35/1  94/5  001/0  

روحيـه    انتظار فرج موجب تعميق     . 2

  .و همبستگي مسلمانان است تعاون  
3  51/3  31/1  23/10 001/0  

ــه. 3 ــشگاه    ب ــذيرش در پي ــد پ امي

حضرت درصـدد اصـالح رفتارهـا و        

  .بهتر بودن هستم

3  67/3  19/1  71/14 001/0  

آرزوي من اين است كه در ركاب       . 4

  .امام زمان شهيد شوم
3  76/3  40/1  37/14 001/0  

عنوان يك مسلمان از تكـاليف        به. 5

  .و وظايف در عصر غيبت آگاه هستم
3  11/3  14/1  54/2  01/0  

ــام. 6 ــان  خــود را از منتظــران ام زم

نظر احساس خوبي      دانم و از اين     مي

  .دارم

3  26/3  31/1  29/5  001/0  

مفيــدي  و  مثبــت موقــع كــار هــر. 7

ــي  ــنم احــساس م ــارةخــوبي   ك  درب

  .كنم حضرت پيدا مي

3  47/3  47/1  25/4  001/0  

  
 اسـتفاده   α=05/0 در سـطح     tمنظور بررسي سطح معناداري از آزمـون          در تحليل استنباطي به   

 بـه انتظـار      در خصوص تمامي موارد مربـوط      دست آمده   به  هاي    كه ميانگين  شد كه با توجه به اين     
 هفتتوان نتيجه گرفت كه جوانان نسبت به          مي تر بوده،  بزرگ) 3(ظهور حضرت از سطح متوسط      

  .اعتقاد دارند 4مورد مطرح در خصوص انتظار حضرت مهدي
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  4شناخت حضرت مهدي

  حضرت هاي اعضاي گروه نمونه در خصوص شناخت  نتايج توصيف پاسخ:5جدول

  هاي سئواالت بر اساس گزينه

  گزينه صحيح  د  ج  ب  الف  6          اه گويه

سال تولد حضرت   . 1  91  125  236  239  فراواني

  2/13  1/18  2/34  6/34  درصد  چيست؟ 4مهدي
  الف

 4حضرت مهدي . 2  103  120  358  110  فراواني

ــ ه در چــه شــهري ب

  دنيا آمد؟  
  9/14  4/17  8/51  9/15  درصد

  ب

يك از القاب    كدام. 3  38  142  124  387  فراواني

زير از القاب حضرت    

  ؟ است4يمهد
  5/5  5/20  9/17  56  درصد

  الف

ــادر آن  . 4  544  20  89  38  فراواني ــام مـ نـ

  7/78  9/20  9/12  5/5  درصد  حضرت چيست؟
  د

 چنـد   اغيبت صغر . 5  147  138  95  311  فراواني

  21  20  7/13  45  درصد  سال طول كشيد؟
  ج

غيبت حـضرت از    . 6  266  58  133  234  نيفراوا

ــروع  ــاني ش ــه زم چ

  شد؟
  5/38  4/8  2/19  9/33  درصد

  ب

از نظــر امامــان  . 7  43  25  216  407  فراواني

مقام معنوي حضرت   

ــدي ــه  4مه چگون

  تعيين شده است؟

  2/6  6/3  3/31  9/58  درصد
  الف

وجـــه اشـــتراك . 8  348  101  123  119  فراواني

و  4حضرت مهـدي  

ــف ــضرت يوس  7ح

  چيست؟

  4/50  6/14  8/17  2/17  درصد
  د

ــت  . 9  232  141  150  77  فراواني ــور از وق منظ

معلوم كه خدا مهلت    

  داده چه روزي است؟
  7/46  4/20  7/21  1/11  درصد

  الف

ــور  . 10  5  513  95  78  فراواني ــان ظه در زم

ــدي ــضرت مهـ  4حـ

يـك از پيـامبران      كدام

  كند؟ وي را همراهي مي

  7/0  2/74  7/13  3/11  درصد
  ج
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هاي اعضاي گـروه نمونـه در    دهد اكثر پاسخ   نامه نشان مي    پرسش هاي  ها بر اساس گزينه     پاسخ
ـ       پاسخ 4هاي شناخت حضرت مهدي     تمامي گويه   صـحيح را انتخـاب      ةهاي صحيح بوده و گزين

كـه    كمترين ميزان پاسـخ صـحيح وجـود داشـته          پنجم، ششم و نهم   هاي    فقط در گويه  . اند  نموده
  .است گوية مذكور سهدر  موارد مطرح از شناخت ناكافي جوانان ةدهند نشان

 4 غيبت حضرت مهديةفلسف

  4 غيبت حضرت مهديةبه فلسف هاي اعضاي گروه نمونه نسبت توزيع فراواني پاسخ: 6جدول

  شاخص آماري                                                     

  ها گزينه
  نوع پاسخ  درصد  فراواني

  صحيح  7/51  375  آزمايش مردم. 1

  غلط  4/1  10  دن جمعيت دنيازياد ش. 2

  صحيح  5/30  211  داري حفظ ايمان و استقامت در دين. 3

  صحيح  2/26  181  ايجاد اميد به آينده. 4

  صحيح  9/32  227  جلوگيري از شهادت زودهنگام ايشان. 5

  غلط  4/29  203  پر شدن جهان از ظلم و جور. 6

  صحيح  4/8  58  هاي زمان طاغوت از  يك بيعت نكردن با هيچ. 7

  غلط  2/5  36  با حضرت 7عيسي  و 7 خضر  حضرت همراهي. 8

در خصوص آزمايش مـردم، جلـوگيري از         هاي صحيح   بنابر نتايج جدول، بيشترين ميزان پاسخ     
جوانـان  كه     حالي داري بوده است، در     شهادت زودهنگام حضرت و حفظ ايمان و استقامت در دين         

  .اند ري داشتهبسياهاي   نيز پاسخشش شماره ة گويدربارة

 4 ظهور حضرت مهديةفلسف

 غيبت حضرت ةهاي اعضاي گروه نمونه نسبت به فلسف  توزيع فراواني پاسخ:7جدول

  4مهدي

  شاخص آماري                                               

  ها گزينه
  نوع پاسخ  درصد  فراواني

  صحيح  9/4  34  رسيدن مردم به رفاه اقتصادي. 1

  صحيح  1/44  305  كومت واحد جهانيتشكيل ح. 2

  غلط  7/2  19  ساختن مساجد در سراسر دنيا. 3

  غلط  9/13  96  ايجاد اميد به آينده. 4

  صحيح  66  456   حق و از بين رفتن باطلآشكار شدن. 5

  صحيح  3/11  78  رشد علم و فناوري. 6

  صحيح  8/43  303  اجراي دين خدا. 7

  غلط  7/8  60   نفرصد سيرسيدن ياران حضرت به . 8
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هاي صحيح در خصوص فلسفه ظهور، در مورد آشـكار            بنابر نتايج جدول، بيشترين ميزان پاسخ     
بـا  .  دين خـدا بـوده اسـت       يرفتن باطل، تشكيل حكومت واحد جهاني و اجرا         شدن حق و از بين      

 ة فلسف دربارةهاي جوانان     توان گفت كه اكثريت پاسخ      هاي صحيح و غلط مي      بررسي فراواني پاسخ  
  . ظهور حضرت مهدي دارندة فلسفازظهور درست بوده و آنها آگاهي خوبي 

 گيري بحث و نتيجه

امروزه براي اكثر محققان دنيا ثابت شده اسـت كـه ديـن نقـش مهمـي در زنـدگي فـردي و                       
ـ اي ديني اسـت كـه بـراي     آموزهانتظار فرج و باور به مهدويت      .كند  مي اجتماعي انسان ايفا   مين أت

. نمايـد   مـي آفرين   بسيار نقش  ي اجتماعي و اصالح جامعه    ها  راد، كنترل ناهنجاري  سالمت رواني اف  
 مناسـبي بـراي     ة انگيـز  رود  به شمار مـي    كه از نتايج باور به مهدويت        »عدالت اجتماعي « احساس

  )45 :1379، ستوده (.از ارتكاب جرم و ناهنجاري است جلوگيري
وزي حتمي، قوت روحي و رواني در شخص        ي پير ها  شناختي، وعده  از سوي ديگر از منظر روان     

ـ      هـا   و هنجارهـا و مـدل     ) 1422مـدن،    (آورد  مي منتظر پديد  نـوايي،    هـم  ةي رفتـاري غالـب زمين
 ي مثبت ها  مؤلفهيابي به    دست) 7: 1380 ،وديودا(. گردد  مي همبستگي و نظم اجتماعي را موجب     

  . مهدويت استةباور حقيقي به مقولاز  نيازمند شناخت ياد شده

  يين نتايجتب

نظرهـا و      بـا تمـام اخـتالف      انـد و    دريافتـه  ي فطـر  صورت  را به   ت  ة مهدوي  انديش ها   انسان )الف
بـا وجـود    . نظرند  همديگر دارند، در اصل اعتقاد به ظهور منجي          ها و آرا و عقايدي كه با يك         سليقه

بيـان   :بيت عصمت و طهارت    ت از جانب اهل   ة مهدوي ترين نظريه دربار    ترين و دقيق     عميق اين
 روايـت در موضـوع   سـه هـزار  از   كه كتب تاريخي، تفسيري و روايي بـيش      جا تا آن . گرديده است 

بـالغ  را حالي كه كتب اهل سنت روايات مربوط به حـضرت    دراند، كرده مطرح  4حضرت مهدي 
  .دان  تخمين زدهدويست شمارهبر 

ت در خويش دارد كـه      مهدوية   گوهري به نام انديش    ، بهترين و برترين مولود دين اسالم      ،عتشي
  . نيستپذير ت در ديگر اديان و فرَق مقايسه تفكر مهدوياين انديشه با

بِيمنـه  «دانـد كـه        را امام خود و حجت و خليفه خدا بر روي زمين مي            4شيعه حضرت مهدي  
ام او دوازدهمـين امـ     .خورد   غيب روزي مي   ة و به بركت وجود او جهان هستي از خزان         »رِزقُ الوري 

دست دارد و تقدير جهان هستي و موجودات در هـر شـب قـدر                  شيعيان است كه تدبير عالم را به      
آيد و او ظـرف نـزول مقـدرات           بر قلب نازنين او فرود مي     ) فرشته اعظم خدا  (توسط مالئكه و روح     

 ة پيشرفت ةبا توجه به نظري   . برد الهي در شب قدر است كه زمين بدون وجود او اهل خود را فرو مي              
چون ديگر مسائل امامت امـري آسـماني و ملكـوتي            ت هم ، مهدوي 4 حضرت مهدي  ةشيعه دربار 
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بوده و بشر حق انتخاب و دخالتي در اين امر ندارد و خداوند سبحان بنابر مـصالحي حـضرت را از                     
ع، اعتقـاد   از منظر تشي  . ي ارزاني داشته است   چشم عموم مردم پنهان داشته و عمري طوالني به و         

 كه تمـام    اين عقيده بر بنيادي شكل گرفته     ، بلكه   دارد اعتقادي ن  يفقط پايگاه  4 قائم به حضرت 
گـردد و در حقيقـت بنيـان رسـتگاري انـسان              بناي عظيم معنويت امامت مذهبي بر آن استوار مي        

  .شود محسوب مي
 تـر از   كمي بزرگ ) 08/3( ميانگين    كه  جوانان نشان داد   ها از ميان     يافته مؤلفه،در خصوص اين    

بـه عبـارت    . يـست  به طوري كه اين تفاوت به لحاظ آماري نيز معنـادار ن             است، )3(سطح متوسط   
در حد متوسط بوده     4امام عصر از   شهر تهران    ة سال 29 تا   پانزده ايمان و باور قلبي جوانان       ،ديگر

  .اند و هنوز به ايمان و باور قلبي مطلوب و عميق دست نيافته
 ميانگين جوانان    كه دهد  مي  ايمان و باور قلبي نشان     مؤلفة به    در خصوص موارد مربوط    ها  يافته

در خصوص احساس بر حاضر و ناظر بودن امام بر كارهاي آنها، آرامش يافتن و اميد به آينده بـه                     
ثير دعاهايي مربوط به امام زمان      أ ياد امام، اعتقاد به وارستگي و پاكي منتظران حضرت و ت           ةواسط

 خاصي بـه امـام      ةدهد جوانان عالق    مي  از سطح متوسط بوده و اين نشان       تر  بزرگ ،بر روحيات آنها  
آنها و اميـد بـه       ياد امام موجب آرامش   . دانند  مي  بشريت ة وي را تنها نجات دهند     رند و دا 4عصر

توانـد موجـب آرامـش روان و آسـايش            مـي  اين موضوع كه دين   .  است آينده و سرزندگي در آنان    
، هارسـيون و    )2008( بـاچر    ،)2008(رد گردد در مطالعـات بـاگرا        دنبال آن سالمتي ف     هفكري و ب  

ــاران  ــاران  )2007(همك ــاگ و همك ــاران  ، دي)2006(، ه ــستانتين و )2005(روس و همك ، كن
، )2003(، مـوران    )2003(، روچ وآنـو     )2004(، پودي و همكاران     )2004(، برگن   )2005(همكاران  

در . نشان داده شده است   ) 2000 (الري و همكاران  ، م )2000(، مالتي و دي     )2001(پالنت و شارما    
  براي جلوگيري از استرس    منبعي مهم و اعتقاد ديني به خداوند و افراد ديني           دين ،مذكور مطالعات

تواند موجب سرزندگي و شـادابي فـرد          مي ي دنيوي معرفي شده كه    ها  و رهايي انسان از قيد و بند      
نيـز بـين ديـن و گـرايش         ) 2000(و آرگيل   ) 2003(و  ، روچ و آن   )2004(در مطالعات برگين     .گردد

عقايـد    به طوري كه   ،ديني و شادابي و نشاط افراد همبستگي مثبت و معناداري گزارش داده شده            
باور قلبي كه مشكالت موجود در جهت       اين  ي روزمره و ايجاد     ها  رهايي فرد از تنش    ديني به علت  
  .كند  ميش بيشتر را فراهم موجبات آرامش و شادابي و تال است،امتحان الهي

 باور قلبي نـشان داد     نامه در خصوص ايمان و      در خصوص موارد مطرح در پرسش      ها  ديگر يافته 
دهد تقريباً نيمـي از       مي تقريباً برابر ميانگين بوده كه نشان      4 گريه براي رسيدن به امام عصر      كه

بـراي رسـيدن بـه وي        نـد كـه   اعتقـاد دار   4اي به امام مهدي     سال به گونه   29  تا پانزدهجوانان  
 خـود  اساس مطالعات  بر) 2008( باچر. دهد  مي به آنها آرامش   گريه و اين  كنند  مي ناخودآگاه گريه 

 و يـافتن   بـه معبـود     رسيدن رايب گريه بلكه،  غمگيني نيست ة  منزل  افراد مذهبي به   ةگويد گري  مي
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 دست آمـده    به  يانگين  مسجد جمكران نيز م    تنگي زيارت   در خصوص مورد دل    .آرامش ابدي است  
دهد احتمـاالً برخـي از جوانـان بـه علـت نزديكـي                مي  نشان كه  است تر از سطح متوسط    كوچك
 در  هـا   چنـين يافتـه     هـم  .رونـد   مـي  راحتي به زيارت مسجد جمكران     ه  جمكران ب  يا تهران مسافت

  اسـت  متوسـطي  تر از سطح   نااميدي در طوالني شدن ظهور حضرت نيز كوچك        خصوص ميانگين 
بـه ظهـور     چنـين بـا اميـد       و آنان هـم    اند  نااميد شده  4عصر  امام دهد جوانان از ظهور     ه نشان   ك

بـه   نيـز اميـد   ) 2000(مالتبي و دي     .اي روشن اعتقاد دارند    آينده  به ،حضرت و نابودي ظلم و ستم     
  .اند  مهم در افراد مذهبي گزارش نمودهيتعالي را موضوع به آينده و رسيدن

هاي اجتماعي و اصالح جامعه       هنجاري  هاي ديني است كه در كنترل نا        آموزه انتظار فرج از     )ب
دارد و در واقع نوعي آمادگي براي پاك شدن، پاك زيستن، پويش هميشگي همراه              تأثيري فراوان   

انتظـار فـرج بـا      . سازي براي حكومت صالح مهـدوي اسـت         با خودسازي، ساختن ديگران و زمينه     
منتظـران بـراي     .گـردد    اجتماعي و تشكيل جامعه اخالقي مـي       نظارت اجتماعي، سبب همبستگي   

نوشت جامعـه، بـا      اهداف متعالي فرهنگ مهدوي، با احساس مسئوليت و تعهد در برابر سر            قويتت
منكـر عمـل     از   معـروف و نهـي       بـه   عمومي خود براي امر    ةت ديني، به وظيف   روحي سرشار از عز   

  .دهند  فعاليتشان قرار ميةرا در سرلوح يطلبي در حوزة روابط اجتماع كنند و اصالح مي
 عاملي براي استحكام نظم اجتماعي، رعايـت هنجارهـاي           كه هاي انتظار است    عدالت از آموزه  

هاي   هاي كنترل اجتماعي با وجود مكانيسم       تئوري. رود  شمار مي    ها به   روي  ديني و جلوگيري از كج    
. شود  وز بر تعداد هنجارشكنان افزوده مي     گوي نيازهاي جامعه انساني نيست و هر ر        مختلف، جواب 

هـا و     تواند در كنترل ناهنجـاري      طور صحيح در جوامع بشري رواج يابد، مي          ولي اگر انتظار فرج به    
 ميـانگين    كـه   انتظار ظهور نشان داد    مؤلفة در خصوص    ها   يافته .ها مؤثر واقع شود     روي  كاهش كج 

 سـال در    29 تـا     پانزده  كه انتظار جوانان   است )3(تر از سطح متوسط      بزرگ) 42/3 (دست آمده   به  
 سطح انتظار جوانـان     ،به عبارت ديگر  . دهد   را نشان مي   4خصوص ظهور هرچه زودتر امام عصر     

 دربـارة  و ايـن بـاور       اسـت تر از سطح متوسط      بزرگ 4 سال براي ظهور امام مهدي     29 تا   پانزده
  .انتظار در آنان شكل گرفته است

 انتظـار ظهـور      مؤلفـة  در مـورد   نامـه  در پرسـش   مطـرح  صوص موارد  در خ  ها  به طوركلي يافته  
 متوسط تر از سطح    بزرگ دست آمده   به  ي  ها   نشان داد در تمامي موارد ميانگين      4حضرت مهدي 

ـ          در هنگام  دعاي فرج  ديگر، خواندن  به عبارت  .است ر دثير انتظـار    أنماز و در طـول شـبانه روز، ت
 مواردي اسـت    از جمله  ،و مفيد  انجام و كار مثبت    بودن احساس خوب    ،آگاهي از تكاليف و وظايف    

تواند شكل بگيـرد و موجبـات خـشنودي و      مي در جوانان  4عصر انتظار ظهور امام  ة  كه به واسط  
تـوان    مـي  4ين انتظار ظهور حضرت امام عصر     يآ با ترويج ،  بنابراين .وجود آورد  ه  اميد را در آنها ب    

دهد كه جوانان عاشق امـام        مي  نشان ها  يافته اين. ز بين برد  بسياري از رفتارهاي بد را در جوانان ا       
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اي در انتظـار     به طور فعاالنـه    وجود دوست دارند و    هستند و او را از صميم قلب و با تمام          4عصر
 خواهند رسـيد   به آرامش جاودانه   4 كه با ظهور امام مهدي     كنند  ميظهور امام هستند و احساس      

  .اي خواهند يافت و زندگي جاودانه
 شناخت حضرت مهدي معرفت امام ابعاد مختلف و درجات گونـاگوني دارد كـه از شـناخت                  )ج

گردد و تا شناخت و معرفت قلبي به نورانيت حـضرت       فردي و مشخصات ظاهري حضرت آغاز مي      
  .پايان كه تمام كماالت انساني را در خود نهفته دارد  راهي بييابد؟ ميادامه 

ي و فردي حضرت مهم جلوه نكند، اما حكمتـي بـس عميـق              در نگاه اول شايد شناخت ظاهر     
 بـر روي    7ريك تـا امـام حـسن عـس        6ن از پيامبر گرامي اسـالم     اوجود دارد كه تمام معصوم    

ـ  ؛انـد   ورزيـده    تأكيد مـي   4ها و خصوصيات فردي حضرت مهدي       گي  ترين ويژ   جزئي را كـشش    زي
ت  دربارة منجي عالم بشري    ران دو ةها در هم    ت و روح اميدي كه در فطرت تمام انسان        دروني بشري 

كند و عرصه را بر مـدعيان         يكنندگان از عقايد پاك مردم باز م        استفاده  وجود داشته، راه را بر سوء       
جا كه حضرت     پيامبران و رهبران بزرگ بوده است، تا آن        ةاين از ديرباز دغدغ    .گشايد  ت مي مهدوي
  :فرمود  به نزديكان خود چنين توصيه و تأكيد مي7عيسي

نام من آمده خواهند گفت كـه مـن مـسيح      رو كه بسا به   زنهار كسي شما را گمراه نكند، زان      
گاه اگر كسي بـه شـما بگويـد اينـك مـسيح در                آن.. .هستم و بسياري را گمراه خواهد كرد      

 كذبـه ظـاهر شـده،       ييكـه مـسيحيان كـاذب و انبيـا          چرا ؛جاست باور نكنيد     در آن   يا جا  اين
مه چنان خواهند نمود كه اگر ممكن بودي برگزيدگان را نيز گمـراه             عالمات و معجزات عظي   

  )24، باب 41: انجيل متي( .كردند مي

 در خـصوص     كـه   نشان داد  4حضرت مهدي   شناخت مؤلفةدر خصوص    دست آمده  ه  نتايج ب 
 از   درصـد جوانـان    4/65پاسخ صـحيح دادنـد و         درصد جوانان  6/34 4مهدي سال تولد حضرت  

 شـهر   ة سـال  29  تـا  پـانزده سوم جوانان      تقريباً يك  ، به عبارت ديگر   .گاه بودند ناآ پرسشاين  پاسخ  
چهارم ديگـر    در حالي كه سهاند،  آگاهي و شناخت داشتهقمري 255تهران به سال تولد امام يعني      

  .آگاهي ندارند سال تولد امام آنها هنوز به
 سـال   29 تا    پانزده  درصد جوانان  8/51 4 مربوط به محل تولد امام عصر      پرسشدر خصوص   

 محـل تولـد     و به  اند  صحيح داده   پاسخ ،دادند  مي را تشكيل  مورد مطالعه  كه تقريباً نيمي از جوانان    
 امـام  محـل تولـد     درصـد آنهـا بـه      2/48 با وجود اين،     .اند  آگاهي داشته  يعني سامرا  4عصر امام

  .اند ي اشتباه را انتخاب نمودهها و گزينه  آگاهي نداشته4عصر
 درصـد جوانـان     56 نـشان داد     4القاب حضرت مهدي    سوم در مورد   ة پرسش  در زمين  اه  يافته
و آگـاهي     شـناخت  يشان و به القاب ا    اند  را انتخاب نموده    صحيح ة گزين 4عصر القاب امام دربارة  
  .اند ي اشتباه را انتخاب نمودهها  درصد آنها گزينه44 در حالي كه اند، داشته
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جوانـان يعنـي      نـشان داد اكثريـت     4م مادر حضرت امام عصر    نا  در مورد  دست آمده   به  نتايج  
 درصد آنها   3/22 تنها در حالي كه  اند،    داشته آگاهي و شناخت   مادر حضرت  نام  درصد آنها به   7/78

  در خصوص مـدت    ها  يافته. اند  نداشته آن به و آگاهي و شناخت    دانند را نمي  مادر حضرت  هنوز نام 
 ايصـغر  از مدت غيبـت     درصد جوانان  بيست تنها   كه  نشان داد  4مهدي  حضرت ايصغر غيبت

آنهـا    درصـد  هـشتاد تهراني يعني     ساله 29 تا   پانزدهجوانان    در حالي كه اكثريت    ،آگاهي دارند  امام
 غيبت حضرت امـام    زمان به مدت  آگاهي اكثريت جوانان   نا .اند  كافي نداشته  آن آگاهي و شناخت    به

و آگـاهي هـر چـه        رساني  و بايد در خصوص اطالع     ضعف باشد   اسالمي يك  ةتواند براي جامع   مي
ترتيـب سـطح     خصوص كتب درسي استفاده شـود تـا بـدين          هو ب  از وسايل گوناگون   بيشتر جوانان 
  . بيشتر گردد4به امام عصر آگاهي جوانان

 2/19  تنهـا   كـه   نـشان داد   4عـصر  غيبت امـام   دست آمده در خصوص زمان شروع       هنتايج ب 
  در حـالي كـه     انـد،    آگاهي داشته  )از لحظه والدت ايشان    (امام غيبت عزمان شرو  به جوانان درصد

 .انـد    نداشـته  صورت كافي آگاهي     به   اين موضوع  به شهر تهران  جوانان يعني اكثريت   درصد 8/80
 معنـوي امـام    مقـام  بـه  جوانان  درصد 9/58 نشان داد    4 در مورد مقام معنوي امام عصر      ها  يافته

 1/41، امـا    انـد   معنوي امام قبالً آگاهي و شـناخت داشـته         مقام د و به   آگاهي دارن  )زير ابر  خورشيد(
  .ي اشتباه را انتخاب نموده بودندها  و گزينهاند اين مقام آگاهي نداشته جوانان به درصد

ه  ب 7 با حضرت يوسف   4 هشتم يعني وجه اشتراك حضرت مهدي      بارة پرسش نتايجي كه در  
شـامل   اشـتراك كـه    بـه ايـن وجـه     )  درصد 4/50(انان   تقريباً نيمي از جو     كه دست آمد نشان داد    

ـ   نـد رآگـاهي و شـناخت دا      اسـت،     مظلوميت و ناشناس بودن    ،زيبايي را انتخـاب     صـحيح  ةو گزين
 نـد رخصوص ندا  كامل در اين    در حالي كه تقريباً نيمي ديگر از افراد گروه نمونه شناخت           ،ندا هنمود

 كه خداوند  وقت معلوم « مربوط به    بارة پرسش  در ها  ه يافت . را انتخاب نمودند   ها  و تنها يكي از گزينه    
 4 تخصـصي در خـصوص امـام عـصر         پرسشاين   جوانان به   اكثريت  كه  نشان داد  »مهلت داده 
 1/11  تنهـا  بـا وجـود ايـن     . يستندو آگاهي برخوردار ن     درصد آنها از شناخت    9/88 ند و رآگاهي ندا 

بـا وجـود    . ندا هرا انتخاب كرد    صحيح ةين و گز  رنددا به اين مفهوم آگاهي و شناخت      درصد توانسته 
  .ندا ه كافي نداشت آگاهياين گزينه جوانان به  درصد8/25اين 

، 4حـضرت مهـدي     شـناخت  مؤلفـة  در خصوص    دست آمده   به  ي  ها  اساس يافته  نتيجه بر در  
مناسـب و   كننـد چنـدان    ميمذهب زندگي سطح آگاهي جوانان كه در يك كشور اسالمي و شيعه       

از سنين   ديني صحيح افراد   آموزش و تربيت  آنان بايد   آگاهي    براي افزايش سطح   ويست  مطلوب ن 
 ، ديكي و همكـاران    )2008(، جانسون   )2008( الورنس   ،)2008( دنز و همكاران     . آغاز شود  كودكي

پـودي و    و) 2004(روس   ، دي )2005(روس و همكـاران      ، دي )2006( هاگ و همكـاران      ،)2006(
فرزنـدان بـه      هـدايت   بـراي  و والدين  خانواده ند كه ا هخود نشان داد   تدر مطالعا ) 2004(همكاران  
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ديگر، هر قـدر تمـايالت مـذهبي          به عبارت  . بيشترين نقش را بر عهده دارند      سوي مذهب و دين   
 ،براي آموزش مذهبي فرزندان خود اسـتفاده كننـد          صحيح ةباشد و از شيو    تر و بيشتر    والدين قوي 

  . افزايش خواهد يافتديني آنها نيز آگاهي و معرفت
چـه در مـدارس    كند و معتقد است آن    مي نقش مدارس اشاره   نيز به ) 2004(روس   دي چنين هم

تواند موجب افـزايش آگـاهي دينـي          مي به طور حتم    مذهب باشد  ةشود اگر بر پاي     مي آموزش داده 
  . است تالشو پر آگاه هاي درسي مناسب و معلمان كتاب وجود گردد و اين نيازمند آموزان دانش
گـرفتن     در عرف به معناي ناپديد شدن و دور بودن از صحنه است كه مستلزم فاصله              غيبت  ) د
 فاصله گرفتن ايشان از جامعه نيست، بلكه امام در عـين            4حالي كه مراد از غيبت امام       در ،است

ـ  البته آنان از شناخت او محروم. تحضور در صحنه با مردم در ارتباط اس     وعي در ند و در حقيقـت ن
امـا وي   .  زيرا مردم آگاهانه و مشخص با ايشان ارتبـاط ندارنـد           ؛طرفه وجود دارد   حجاب بودن يك  

رود و بـر   شناسـد و بـا ايـشان داد و سـتد دارد، در بازارهـاي آنـان راه مـي           بينـد و مـي      آنان را مي  
 گرچـه ظهـور      امام حـضور دارد    ،بنابراين. شناسند  كه او را نمي      حالي نشيند، در   هاي آنان مي    فرش

  )24: 3 ج:1411كوراني،  (.عيني ندارد
 غيبـت در    ةكه فلسف     زماني ؛گردد  بازمي 4 چرايي غيبت به قبل از تولد حضرت حجت        ةپيشين

هزاران . اند  آمده ميگويي بر   در مقام پاسخ   : و ائمه  6گرديد و پيامبراكرم    ميان مردم مطرح مي   
يك دلي دريـايي و چـشمي        ود دارد كه درك هر    هاي مترقي آن وج     سرّ نهان در نيام دين و برنامه      

غيبت حضرت از   . توانند به تمام اسرار آگاه باشند       جا كه همه پيامبران هم نمي       تا آن  ،خواهد  بينا مي 
  .گردد  حقيقت روشن ميةاي است كه با ظهور او هم رازهاي بسيار پيچيده

  :گويد بن فاضل هاشمي مي  عبداهللا

كـه     بـه طـوري    ،االمر به ناچار غيبتـي خواهـد داشـت          حضرت صاحب :  فرمود 7امام صادق 
. اجازه نداريم علتش را بيان كنيم     : سؤال كردم چرا؟ فرمودند   . گمراهان به شك خواهند افتاد    

 ،هاي گذشته وجود داشته اسـت         همان حكمتي كه در غيبت    :  حكمتش چيست؟ فرمود   :گفتم
  )91: 52ج: 1403مجلسي، ( .شود اما حكمتش جز به ظهور آن حضرت آشكار نمي

هـا و      ذكر شده كـه بـه برخـي از علـت           بسيارهاي    ها و حكمت     علت 4زمان  براي غيبت امام  
  :اند هاي غيبت در برخي از روايات اشاره فرموده فلسفه
 ؛تفكيك و بازشناسي اهل هدايت از گمراهانـ 
 ؛گر و ظالم سر ننهادن به بيعت حاكمان ستمـ 
 ؛ ناسپاسي و ظلم مردم،كوتاهيـ 
 ؛ جور و ستمنامكاحفظ جان امام از دست ح ـ

 ؛4ايجاد آمادگي مردم براي حضور و ظهور امامـ 

 ؛تـ خالي نماندن زمين از حج
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  ....نداشتن يار و ياور وـ 
  .گنجد نوشتار نمي اين درطلبد كه  يك از اقسام فوق بحث و نوشتاري مستقل مي توضيح هر

  :رمايندف  غيبت مية فلسفة دربار;حضرت امام خميني
 خدمت آمده بودند خداي تبـارك و         آن كه براي   ، با اين   به آن  آن چيزي كه انبيا موفق نشدند     

 را ذخيره كرده است كه همان معنـايي كـه همـه انبيـا دارنـد آرزو        ]4مهدي[تعالي ايشان   
دسـت ايـن بزرگـوار اجـرا            بـه  ... شد كه نتوانستند اجرا بكنند     اسباب اين  ، لكن موانع  ،داشتند
از آن  مـا   عمر داده خداي متعال براي يك همچو معنايي،           كه اين بزرگوار را طول      اين .بشود

خمينـي،  ( . قابل يك همچو معنايي نبوده اسـت       ، ديگر كسي نبوده است  فهميم كه در بشر       مي

  )481: 12ج: 1371

  هـشت  بدين صورت تنظيم گرديد كه گـروه نمونـه از          غيبت  فلسفه مؤلفة در خصوص    ها  يافته
غلـط  ة   گزينـ  سـه  ، گزينه هشتو در ميان اين      انتخاب كنند  را ي صحيح ها  گزينه شده رائه ا ةگزين

را   آن جوانـان   درصـد  7/51 )بـوده  صـحيح  كـه گزينـه   (يك  ة   در خصوص گزين   .نيز قرار داده شد   
  . دانستند4عصر امام غيبتة فلسف را يكي از موارد» آزمايش مردم«و  انتخاب نمودند

انتخـاب    غيبـت  ةرا از مـوارد فلـسف     » آزمايش مـردم  « ،نيمي از جوانان   تقريباً   ،به عبارت ديگر  
  و در خصوص دومين گزينه    .ند درصد جوانان اين گزينه را انتخاب نكرد       3/48  در حالي كه   ند،نمود

 جوانـان آن    درصد ، نود  بود ها  غلط در بين گزينه   ة  گزين  كه يك  »جمعيت دنيا  زياد شدن  «در مورد 
 را  آن جوانـان   درصـد دهتنهـا    در حالي كـه ند،را انتخاب نكرد   تند و آن  غيبت قبول نداش  ة  فلسف را 

 ة فلـسف  »دنيا شدن جمعيت  زياد«كه   اين موضوع  جوانان به  دهد كه   مي اين نشان  .ندانتخاب كرد 
  . آگاهي الزم دارند نيست،غيبت

ـ    را» داري استقامت در دين   حفظ ايمان و   « درصد جوانان  5/30 تنها ز  ا  اسـت  سـوم ة   كـه گزين
بـه   اي بوده كـه    گونه به اين گزينه ة  جمل در حالي كه  كردند،  انتخاب   غيبتة  مربوط به فلسف   موارد
 صـحيح  يـك گزينـه    را  آن جوانـان   امـا اكثريـت    ،بدهند صحيح پاسخ آن به اكثريت رسد  مي نظر

 9/32 در حـالي كـه    انـد،     دانـسته  از علل غيبـت     را »به آينده  اميد« درصد   2/26 .اند  انتخاب نكرده 
ـ      .انـد   را انتخاب نموده   ايشان زودهنگام جلوگيري از شهادت   درصد مـذكور  ة  در خـصوص دو گزين

 .داننـد   نمـي  4عـصر  امام غيبتة  فلسف را  و آن  اند  را انتخاب نكرده   اين دو گزينه   جوانان اكثريت
ي هـا   كـه يكـي از گزينـه      » ي زمـان  ها  از طاغوت  يك با هيچ  نكردن بيعت«در خصوص    چنين هم

ايـن گزينـه     بـه   درصـد جوانـان    6/91  درصد جوانان آن را انتخاب كردند و       4/8 تنهاصحيح بوده   
پر شدن جهـان    «يعني   نامه  اشتباه در پرسش   ةدر خصوص دو گزين    .شناخت كافي ندارند   آگاهي و 

 درصـد   2/5  با ايـشان   7 و عيسي  7همراهي خضر دربارة   درصد جوانان و     4/29» و جور  از ظلم 
  در حالي كه اكثريت جوانان اين دو گزينه را         اند،  غيبت انتخاب نموده  ة  لسفف  را ها  گزينه اينجوانان  

 آگـاهي و شـناخت      ترديـد   بي. اند   آگاهي و شناخت كافي داشته     ها  اين گزينه  و به اند    انتخاب نكرده 
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 غيبـت   ةكمـي بـه فلـسف      تهراني شـناخت   مطلوب نبوده و جوانان    چندان غيبتة  به فلسف  جوانان
هاي مذهبي بسيار    و مراكز آموزش در آموزش     نقش والدين   اين ميان  در .رند دا 4حضرت مهدي 

، جانـسون   )2008(، الورنـس    )2008(هـاي دنـزو و همكـاران         پـژوهش  كـه  چنـان  آن است؛   مهم
، دي  )2005(روس و همكاران     ، دي )2006(، هاگ و همكاران     )2006(، ديكي و همكاران     )2008(

ل و  ئ در خصوص مسا   يبخش  آگاهي  در ش والدين به نق ) 2004(و پودي و همكاران     ) 2004(روس  
به نقش مدارس نيـز     ) 2004(دي روس    مورد در همين . كند  داللت مي رفتارها و دستورات مذهبي     

   .اشاره نموده است
  :راز خلقت انسان نيل به توحيد و معرفت الهي است)  ه

G ��� ���� �	
��� ��� 
�� � ��� 
� � � ��� ����
� 
� � 
� 
�F;��56 :ذاريات  
  .كه مرا بپرستند و جنّ و انس را نيافريدم جز براى آن

يابي انـسان بـه كمـال،        مند بودن خلقت انسان و نارسايي عقل وحس براي ره          با توجه به هدف   
. نمايـد   گري وحياني را فراروي بشر قرار دهنـد امـري ضـروري مـي              وجود هاديان الهي كه روشن    

موم جامعه جز در پرتـو حكومـت عـدل الهـي و در               نيل به اين هدف بلند در سطح ع        بديهي است 
به همين جهت يكي از اهداف بلندمدت بعثت انبيـا و           . پذيرد   آرامش رواني جامعه صورت نمي     ةساي

  .رسالت بزرگ پيامبران، اجراي قسط و عدل در جامعه بوده است
حـضرت  ظهـور  .  ايجاد آن فراهم نيامـده اسـت  ةاما اين هدف بلند تاكنون محقق نشده و زمين  

ـ    آبخش چنين    منجي عالم هستي، تحقق    4مهدي  رشـد و بالنـدگي بـراي        ةرماني است كه زمين
 قـرار ده  م به دينت    ئقا كننده به كتاب خود و     دعوت را  او ،بارالها«. وردآ   مي را فراهم  تمام افراد بشر  

  ) دعاي افتتاح،مفاتيح الجنان(» .فرما مكنت عطا تمام زمين قدرت و در
 4 ظهـور حـضرت مهـدي      ةفلـسف   ميزان آگاهي و شناخت جوانان بـه       مؤلفه  در مورد  ها  يافته

 صـحيح   درصـد پاسـخ    9/4 »به رفـاه اقتـصادي     مردم رسيدن«ي  ها  نشان داد در خصوص گزينه    
 »رفتن باطل  آشكار شدن حق و از بين     « ،صحيح  درصد پاسخ  1/44واحد جهاني    تشكيل حكومت 

  درصـد  8/43 »اجراي ديـن خـدا    «و   رصد د 3/11 »علم و فناوري   رشد« ، درصد پاسخ صحيح   66
 در  4 ظهـور امـام عـصر      ةآگاهي جوانان در خصوص فلـسف      بيشترين ميزان  .دادندصحيح   پاسخ

ايـن   دهد جوانان كشور مـا بـه        مي باطل است كه نشان    خصوص آشكار شدن حق و از بين رفتن       
  رفت و ظلم و ستم     و حق پيش خواهد     دنيا سراسر به سمت عدالت     ، كه با ظهور امام    اند  باور رسيده 

 بـاور و شـناخت     ايـن  .كه دارند، نابود خواهنـد شـد       قدرت دنيوي  رغم هاي استكباري علي   و دولت 
كـه پيـروي از    زنده نگه دارد و آن   با دين را در جوانان     روشن همراه  به آينده  تواند احساس اميد   مي

بـه   نامه در پرسش  ه شده ي ارائ ها  در گزينه  .باشدبه آن بهترين مسير      دستورات الهي براي رسيدن   
 ،» نفـر  صـد   سيبه   ياران حضرت  رسيدن « درصد 7/2 ،»مساجد در سراسر دنيا    ساختن«ة  دو گزين 
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 آگـاهي جوانـان بـه     ة  نـشان دهنـد    انتخـاب نمودنـد كـه      مذكور را ة  گزين از جوانان دو    درصد 7/8
  . است4در خصوص فلسفه ظهور مهدي ي صحيحها گزينه

  منابع

بررسي نظريـه هـاي نجـات و مبـاني          ،  »ود؛ درآمدي بر يك نظريه    موع«،   مجتبي آقايي، سيد  .1

مجموعه مقـاالت سـومين اجـالس دوسـاالنه بررسـي ابعـاد وجـودي حـضرت                 (مهدويت  

  .ش1381، چاپ اول، انتشارات سازمان تبليغات اسالمي: ، تهران)4مهدي

 .ق1407  االعلمي،مؤسسة، ، بيروتالكلم الحكم و درر غررعبدالواحد، تميمي، آمدي  .2

 مرعـشي،   اهللا آيـة خانـه    ، قـم، كتـاب    البالغـه   شرح نهـج  عبدالحميد بن محمد،    الحديد،    ابي  ابن .3
 .ق1404

  .ق1410 ،لاوچاپ صادر،   دار،بيروت، لسان العربمحمد بن مكرم، منظور،  ابن .4

 .ش1376 نشر صادقين،، ، تهرانآثار الصادقينبخش، صادق،  احسان .5

 .ش1379 عزيزي، چاپ پنجم، :، ترجمهداموسهاي نوسترا گويي پيشالدين،  اعرجي، شرف .6

، مترجم سپاه پاسداران، تهران، انتشارات سپاه پاسـداران،         ايران و انقالب اسالمي   ،  حامد الگار، .7
 .بي تا

 .ش1381بوستان كتاب، ، انتشارات ، قمگفتمان مهدويت، ابراهيم، اميني .8

 .ش1385جد جمكران، انتشارات مس، ، قمانتظار موعودبحرالعلوم ميردامادي، سيدجواد،  .9

قـم،    سيدهاشم رسولي محالتـي،    :، ترجمه االنصاف في النص علي االئمة    بحراني، سيدهاشم،    .10
 .تا ، بيدفتر نشر فرهنگ اسالمي

 اميني، نـشريه    :، ترجمه »هاي ظهور   مهدي منتظر و سير تاريخي و نشانه      «بدري، سيد سامي،     .11
 .پارسا

حاديث الـصحيحة و آراء الـصحيحة و اقـوال    المنتظر في ضوء اال المهديبستوي، عبدالعظيم،    .12

  .م1999حزم، چاپ اول،  دار ابن، ، بيروتالعلماء و آراء الفرق المختلفة

 .ش1378انتشارات فرهنگ اسالمي، ، ، تهراناديان مهدويتمحمدعلي،  بهشتي، .13

قـم، انتـشارات    ،  تـاريخ عـصر غيبـت     پورسيدآقايي، مسعود با همكاري جمعي از نويسندگان،         .14
  .ش1379پ اول، حضور، چا

بنيـاد فرهنگـي حـضرت      ، انتـشارات    ، قـم  سـتيزي   انگاري و مهدي    مهديجعفري، محمدصابر،    .15
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