
  
  
  
  
  
  

  نامه علمي ـ پژوهشي مشرق موعود فصل  20/11/1388: تاريخ دريافت

  1388، زمستان 12   سال سوم، شماره   1/3/1389: تاريخ پذيرش

  
  

  سالم بررسي تطبيقي شخصيت انسان منتظر با شخصيت
  شناسي كمال از ديدگاه روان

  ∗زهراسادات پورسيدآقايي

 چكيده

هاي شخصيت انسان منتظر با شخـصيت         اين نوشتار به بررسي تطبيقي ويژگي     
روي، پـس از تبيـين        از ايـن  . شناسي كمال پرداختـه اسـت       سالم از ديدگاه روان   

شناختي انتظـار،    هاي روان   شناسي كمال و مؤلفه      روان مفاهيم شخصيت، انتظار،  
پـردازد و     ها بر شخصيت انسان منتظر مي       به بررسي نقش هر يك از اين مؤلفه       

شناسـي كمـال مقايـسه        گاه آن را با معيارهاي سالمت روان از ديدگاه روان           آن
 . كند مي

  واژگان كليدي

  .ي كمالشناس روان منتظر، ،شخصيت

                                                            
  )zspsaghaei@gmail.com (.جوي دكتري مشاوره، دانشگاه عالمه طباطبايي دانش ∗
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  مقدمه

يابي بـه ايـن هـدف نيازمنـد الگوهـا و             بيعتاً در پي رسيدن به كمال هستند و دست        ها ط  انسان
شناسان كمال، الگوها و معيارهايي را براي رسـيدن بـه ايـن              هاي روان   ديدگاه. روش خاصي است  

بنابر ديدگاه ما، مهـدويت بهتـرين مكتـب بـراي ارائـة الگوهـا و                . كند  هدف مهم انساني بيان مي    
انتظـار نقـش مهمـي در سـازندگي، پويـايي و            در حقيقـت،    . كمال واقعي است  هاي رسيدن به      راه

كـه بـراي او     عمـل كنـد     اصالح فرد و جامعه در زمان غيبت دارد و اگر انسان منتظر به وظـايفي                
 .رسد  ميو مرتبه وااليي      جايگاه بهيابد و     مي دار دست   به الگوي مطلوب انسان دين     ،برشمرده شده 

كـه  رسـد     مـي ن و منزلتي    أ شرايط انتظار به همان ش     ةمنتظر با رعايت هم    انسان   ،به عبارت ديگر  
اين مقالـه    لذا) 20: 1380 شفيعي سروستاني، . ( كمال ة باالترين نقط  ؛مورد انتظار دين اسالم است    

ديـدگاه  بـا شخـصيت سـالم از        مكتـب انتظـار     در  انسان    شخصيتي يها  با بررسي تطبيقي ويژگي   
  .كند  ميعا را بررسي صحت اين مد،ي كمالشناس روان

 اهميت پژوهش

 شـايد  .رفته اسـت  به شمار ميافراد انساني شناخت  معياري براي  از ديرباز  انسان كامل    شناخت
چنـين دوري   به كمـال و هـم  دروني آدمي    انسان كامل، ميل      شناخت  گرايش به  ةبتوان گفت ريش  

 مفهومي خاص   بر انسان    شناسايي هاي گوناگون   تطور در دوره  .  ضعف و حقارت است    ،از نقص وي  
  شناسـايي انـسان بـر      بـراي نظام فكري     هر انديشمند و متفكر و هر مكتب و        رو،  از اين . داردتكيه  

  كـه در واقـع تلقـي وي را از انـسان نـشان     كند ميمفهومي ويژه و برداشتي خاص از انسان تكيه      
  )1356اديبي،  (.دهد مي

ناخت توصـيفي وي از خـويش او را بـه           انگيزش و گرايش ذاتي آدمي به كمال و تعـالي و شـ            
ميل بـه كمـال و      . كشاند  سمت شناخت بايدها و نبايدها و آگاهي از الگوها و معيارهاي انساني مي            

نمايـد و     آل ره مـي    دوري از نقص، ضعف و رذالت، آدمي را به يافتن الگوي مطلوب و معياري ايده              
طلبي وي برآمده    آل از ميل كمال    و و ايده  توان گفت توجه انسان براي شناسايي و يافتن الگ          لذا مي 

ها و زماني هم      النوع پايان انسان را واداشته تا موجودات ماورايي و رب          وجوي بي   همين جست . است
ها و    رو، ردپاي انسان كامل را در همة فرهنگ         از اين . هاي تاريخي را انسان كامل پندارد       شخصيت

در اين ميـان برخـي از       ) 5: 1377واعظي،  : نك. (فتتوان يا   اي مي   مكاتب فكري و اديان به گونه     
اند و عنواني     بيني خويش، انساني را نمونه و برتر معرفي نموده         شناسان معاصر بر اساس جهان      روان

. انـد   بر آن نهانـده   » انسان به فعليت رسانده   «،  »انگيخته انسان خود «،  »انسان خالق «خاص چون   
  . اي از انسان كامل معرفي شده است نمونهشناسان،  شايد بتوان گفت به عدد انسان
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با روشن شدن جايگاه و اهميت شناسايي انسان و شناخت انسان كامـل، بـه منزلـة الگـو، بـه                     
هـاي انـسان منتظـر        شناسـي و ويژگـي      آل در مكاتـب روان     بررسي تطبيقي انسان مطلوب و ايـده      

  .پردازيم مي

  تعريف شخصيت

هـاي    ها و رفتار يك فرد است كـه ويژگـي           فكار، هيجان ، الگوي نسبتاً پايدار و ثابت ا      شخصيت
شـود؛ صـفاتي ماننـد زودرنجـي و           گيرد كه صـفت ناميـده مـي         ثبات و پايداري را دربر مي      نسبتاً با 

 )180 :1388كريمي، . (مضطرب بودن

 ي كمالشناس روان

ـ         سالم طبيعت آدمى مى    ةشناسى كمال به جنب    روان رى بيمـا ( ناسـالم آن     ةپـردازد، نـه بـه جنب
پريشى نيست، بلكه بيـدارى و رهـايى    نژندى و روان مبتاليان به روان هدف آن نيز درمان). روانى

 هـاى خـويش و   رساندن و تحقق بخشيدن توانـايي  استعدادهاى عظيم انسان براى از قوه به فعل

شناسان كمال از طبيعت انسان به دست        تصويرى كه روان  . ترى از زندگى است    يافتن معناى ژرف  
شكوفايى كمال خود و تبـديل    به قابليت گسترش وانآن. است بينانه و اميدبخش دهند، خوش مى

شناسان بزرگ انتخـاب شـده    روان هفت نظريه از. چه در توان آدمى است اعتقاد دارند شدن به آن
 .انـد  مطلـوب ارائـه كـرده    اى از انـسان  كه با وجود نقاط اشتراك فراوان، هر كدام تصوير جداگانـه 

: انـد   بنـدي شـده مطـرح كـرده         اي طبقـه    دربارة موارد زير، نظر خود را به گونه       ان كمال   شناس  نروا
كيـد بـر    أكيد بـر آينـده، ت     أكيد بر حال، ت   أكيد بر گذشته، ت   أكيد بر هشيار يا ناهشيار، ت     أانگيزش، ت «

 .» ديگران و ماهيت ادراك    مسئوليت دربارة ها، احساس    افزايش يا كاهش تنش، نقش كار و هدف       
  )6 :1385 شولتس،(

 ، راجـرز )الگـوي انـسان كامـل    ()G.Allport(آلپـورت   :ان كمـال عبارتنـد از  شناسـ  روانبرخي  
)C.Rogers) (       (، فـروم  )الگوي انسان بـا كـنش كامـل E.Fromm()      مزلـو  ،)الگـوي انـسان بـارور  
)A.Maslow()      ( يونـگ  ،)الگوي انسان خواستار تحقق خـود C.G.Jung()       الگـوي انـسان فرديـت

الگـوي انـسان    () F.Perls ( پرلـز   و )الگوي انـسان از خـود فرارونـده       () V.Frankl (، فرانكل )تهياف
  ).زماني مكاني و اين اين

 مفهوم انتظار

متوقـع آن شـد، بـه آن     منتظر آن شـد،  انتظار آن را كشيد،: ست از امعناي لغوي انتظار عبارت 
  )تا بي بندرريگي، (.مهلت داد

را  آن است كه وقـوع آن        » بودن انتظار چيزي در  « و مراد از     داردس  أ ضد ي  مفهومي انتظار   لفظ
  )118: 1384فقيه ايماني، . ( و چشم به راه آن باشديقيني بداند
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 را گويند كه پيـرو  4 امام عصرفرد دربارة مجموعه نظام اعتقاديالگوي مهدويت در اسالم، 

 4به امام عـصر  اعتقاد .گردد  مي ايشان براي وي الزمدربارة انتظار حضرت و تكاليف خاص ،آن
كه متولد شده و اكنـون  است ) امام شيعيان دوازدهمين(به معناي ايمان و اعتقاد به امام معصومي 

تا ، بياحسان بهرامي. (به مشيت الهي ظهور خواهد كرد برد و روزي  مي پرده غيبت به سرسِدر پ(  

  ي انتظارها مؤلفه

اجتمـاعى،    بلكـه رويكردهـاى معرفتـى،   ،اطفى نيست عيدر مكتب اسالم، تنها رويكرد انتظار
چون منشورى دانست كـه   را هم توان انتظار  مى،روى از اين. شود اخالقى و فردى را نيز شامل مى

؛ شـود   مـي توجـه آثـار كـاركردى آن    انتظار، بيشتر بهشناختى  عد روانب در. داردتجليات گوناگونى 
كنـد و تمـام تـوان         مـي  ظر واقعي براي خود ترسيم    اهدافي كه يك منت    )30 - 22: 1382 شرفي،(

 و عـصرها بـدانها      ها  يي كه شيعه در تمام قرن     ها  بندد و اوج    مي  به كار  هاخود را در راه رسيدن به آن      
احمـدي سـعدي و فرزادفـرد،       ( .دهـد   مـي  چشم دوخته و خود را در مسير دست يافتن بدانها قـرار           

  )190:تا بي
  :آورد  ميي زير را در انسان پديدها شناختي، حالت ان روظحااز ل 7انتظار امام معصوم

خواهـد  تـأثيراتي   ر شخـصيت انـسان منتظـر        د ها  مؤلفهيك از اين      هر . اشتياق  و  آمادگي ،اميد
  .كه در ذيل به آنها پرداخته خواهد شد )تا احسان، بي بهرامي(گذاشت 

 اميدمؤلفة 

داراي آن اسـت و   ه انـسان منتظـر   عبارت است از حـاالتي كـ  4عد اميد به ظهور امام زمانب
ر شخصيت  د اميد   مؤلفة تأثيربراي درك   ) همو (. است 4 آرزو و اميد ظهور امام عصر      ةدهند نشان

  . انتظار با زمان پرداختةانسان منتظر بايد ابتدا به بررسي رابط

  انتظار و زمان گذشته) الف

  :فرمايد والدين به فرزندان ميهاى  ثير وراثت و انتقال ويژگيأت دربارة 7 اميرمؤمنان علي.1

� ��  � ��� 	
�� )254: 1366آمدي، تميمي (; ���	� ��� ���
  .نيكوستگ و ريشة رخوي نكو، نشان 

طبيعـي انتقـال صـفات از      بلكه بيان رونـد ،تأثير وراثت، به معناي اختيار نداشتن انسان نيست
ر كودك حالت تعليقـي دارد كـه   د.. .و  سعادت، شقاوت، كفر، ايمان،در حقيقت. اصل به فرع است

نقـش وراثـت آن اسـت كـه      به بيـان ديگـر،  . درس مي چون در محيط مساعد قرار گيرد، به فعليت
كند و ضريب امكان تحقق آنهـا را در شـرايط محيطـي مناسـب                 مي تر  هاي سرشتي را قوي     زمينه

 كنـد و عوامـل   پس اگر انسان در انتخاب همسر دقت )164 :3ج: 1371 رفيعي،(. دهد مي افزايش
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به آسـاني   آورد تا در آينده بتواند را در اولويت قرار دهد، زمينه و بستري فراهم مي ديني و اخالقي
از .  و بر منتظـران واقعـي حـضرت بيفزايـد           را به فرزند خود انتقال دهد      4محبت حضرت مهدي  

  :فرمايند  مي6 پيامبر اسالم،همين روي

���� �� ��� ���� ,������ �!	�"�� �� #�  )44559ح: 296: 16ج: 1409متقي هندي، (; %$�
  . اثر داردگ و ريشهربا خانواده خوب و شايسته وصلت كنيد، زيرا 

فرمـوده  ) دوران كـودكى  (در آن رشد كرده     كودك  ثير محيطى كه    أت دربارة   7ضرت علي ح .2
  :است

: 1412شريف رضـي،    (. پذيرد يماند كه هرچه در آن بكاري م       قلب نونهال، مثل زمين خالي مي     

  )31نامه : 40، 3ج

  :فرمايد  نقل مي6 از پيامبر7عليحضرت چنين  هم

 &%' ()��� *
+ �-� .�/%0�' ���: �1�   &1� � .2&345' 678 6�9�8<�� 6=8>��? � @8A3� ;)  محمـدي

 )368 :14ج: 1383شهري،  ري
قرائـت   بيـت او و  دوستي پيامبرتان، محبـت اهـل  : فرزندان خود را بر سه صفت تربيت كنيد

  .قرآن

 در و   خانواده به فرزندان انتقال يابـد      تواند از راه    ، ارزشي است كه مي    4حبت حضرت مهدي  م
. همراه باشـد   كودكان   فهميدني براي  با معرفتي    ، بايد انتقال محبت  اما اين    ، نهادينه شود  اندرونش

بيت و به عبـارت ديگـر، دوسـتي     همراه با عمل به دستورات اهل محبت يعني دوستي ،در حقيقت
بختـي   خـوش  تواند سعادت و چنين محبتي مي . مانند آنان بودن،، كردار و پندارگفتار بيت و در اهل

  . منتظران راستين حضرت قرار دهدة و فرزندان آنان را در زمرها به ارمغان آورد را براي خانواده
شـكل   رشد و شكوفايى استعدادها،      اسالم و در نتيجه مكتب انتظار، دربارة تأثير گذشتة فرد در          

هـاى اخالقـى و انتقـال آداب و رسـوم و      دهى به رفتار، الگودهى و آموزش، انتقـال ارزش  جهت و
  ديـدگاه فرويـد    با وجود اين، بـرخالف     .كند   تأييدشده در منابع اسالمي ترديد نمي      قوانين اجتماعىِ 

هميـشه  را  ايـن تعامـل   اسـالم  ،هـاى ارثـى و عوامـل محيطـى      كنش متقابل ميـان جنبـه  دربارة
سـاز   انسان زمينـه   قلمرو رفتارهاى اختيارى   در را   ، بلكه تعامل وراثت و محيط     داند  ميكننده ن  ينتعي
مكتـب  در   يعنى انـسان مـؤمن  شمارد؛ كننده برمي عامل تعيين  را و اراده و انتخاب شخصداند مي

د مـسير    خـو  ة خود نيست و با اراده و اختيار آگاهان        ةبسته گذشت  اسير دست  گاه مجبور و   ، هيچ انتظار
  )22 - 6: 1375آذربايجانى، . (گزيند برمى كمال و تعالى خود را

بـا  . دارنـد ي كودكي در رشد و پرورش شخصيت سالم اهميت          ها  آلپورت نيز معتقد است تجربه    
هـاي بـالغ را      هـاي دوران كـودكي شخـصيت       ها و كـشمكش    جراحتوجود اين، بنابر عقيدة وي،      

 امـا اشـخاص سـالم از قيـد و اجبارهـاي             ،ي كودكي خويـشند   اه  نژندها اسير تجربه   روان. راند نمي
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ي كـودكي رهنمـون شخـصيت سـالم     هـا  آگاه يا تجربـه    ، نيروهاي نا   به نظر آلپورت   .گذشته آزادند 
: 1388كريمـي،   . (در حقيقت زماني كه شخصيت سالم شكل گرفت، از گذشته آزاد اسـت            . دننيست
15، 25 ،34(  

  :نويسد  مى نيز)D. Schultz (آن شولتس. و دباره در اين
 دورنما، چيزى است كـه شـخص اميـدوار اسـت     .نگر نگر است، نه پس روانى، پيش سالمت

  )34 :1388كريمي، (. پذير نيست تر روى داده است و دگرگونى چه پيش نه آن بشود

 را در ميزان سالمت رواني      تأثير نيست و اين     حال نگرش   ة گذشته بر شيو   تأثيرراجرز نيز منكر    
توانند خودشان راهنمـاي دگرگـوني و         مي  اشخاص سالم   كه  اما معتقد است   ،داند  مي ثرؤها م  انسان

اهميـت زمـان     او.  رويدادهاي گذشته هدايت كنند    تأثيرشان را بدون     كمال خويش باشند و زندگي    
  )55 و 40: 1388كريمي، . (داند حال و چگونگي ادراك آن را براي شخصيت سالم، بيش از گذشته مي

  تظار و زمان حالان) ب

  : است چنين آورده7سيد بن طاووس دعاي عهد را به نقل از امام صادق
م، عهد و عقـد و بيعتـي را كـه از آن             ا  من در بامداد اين روز و تمام دوران زندگاني        ! بار خدايا 

  . ...كنم  ميحضرت بر گردن دارم با او تجديد

  :در روايتي نيز آمده است

� �?�AB � C���4D E�F�� ��" CG�� ;)،1ح: 333 :1ج: 1363 كليني( 
  .هر صبح و شام منتظر فرج باشيد

  :چنين روايت شده است هم

 74<H .+ &I��� �J�� K�L?�1 ;) ،13ح: 72: 51ج: 1403مجلسي( 
  .چون شهاب فروزاني خواهد آمد همو سپس 

 اعمـال   شيعيان را در زمان غيبت بهة نيز با توجه به ناگهاني بودن امر ظهور، هم         4امام زمان 
  :فرمايد خواند و مي ميپسنديده و دوري از اعمال ناپسند فرا 

چـه   شـود و از هـر آن        مي  موجب دوستي ما   پيشه سازد كه  چه را    پس هر يك از شما بايد آن      
 بـاره و ناگهـاني فـرا       دوري گزيند؛ زيرا امر ما به يـك        گردد موجب خشم و ناخشنودي ما مي     

 كـسي را    ،براي كسي سودي ندارد و پشيماني از گناه       رسد و در آن زمان توبه و بازگشت          مي
 )7ح: 176 - 175 :53 ج:همو(. بخشد  نمياز كيفر ما نجات

 زمـان    در  شـكوفايى اسـتعدادها و نيروهـا       ،مكتب انتظار  اصلى   تأكيددهد    مي روايات نشان اين  
 گفـت تـوان    از ايـن جهـت مـى      . به كار شـد     دست حال است كه بايد بدون از دست دادن فرصت        

 بـسيار دارد، بـا      تأكيدكه بر زمان و اين مكان       » پرلز« ديدگاه   خصوصاً،   كمال شناسان روان ديدگاه
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 ، بايد از گذشته آگاه بود     كه   با وجود اين   پرلز معتقد است   . مشترك است   تقريباً مكتب انتظار ديدگاه  
ريـزي را جانـشين      ه نبايد برنامـ   ريزي كرد،   كه بايد براي آينده برنامه     چنان نبايد در آن زيست و هم     

از نظـر    .كند  مي شخصيت سالم در زمان حال و براي حال زندگي        : گويد  مي او. زمان حال قرار داد   
وليت زيستن در هر لحظـه   ئ اين مكان و اين زمان است كه تنها واقعيت موجود است و بايد مس              ،او

  )182 - 181: 1388، كريمي (.گرفت را به عهده ها مند شدن از اين تجربه و بهره

  انتظار و زمان آينده) ج

  :كند  مياميد را در دل انسان زندهة بارق و نور سپيد ،انتظار

G 6M/? /N/' /� � &O /P 6P��Q6� �RP/��F ;)69 :زمر( 
  .و زمين به نور پروردگارش روشن گردد

  )253، 2ج: 1387قمي، . (نامند  مي»امام االرض«را » بنور ربها «7امام صادق
 كه اميـد بـه آينـده را در شـيعة            بوده :بيت  اهل ةكيد و توصي  أن جهت مورد ت   انتظار فرج از آ   

 ،رزاد فـرد  فـ و  سـعدي   احمدي  . (آورد و همين اميد، نقش بزرگي در زندگي او دارد           مي منتظر پديد 
  )178: تا بي

  :فرمايند  مي7امام علي
 كارهـا در    تـرين  داشـتني  همانـا دوسـت   . منتظر فرج باشيد و از رحمت خداوند نااميد نباشـيد         

صـدوق،  (. من اين حالـت خـود را حفـظ كنـد          ؤپيشگاه خداوند انتظار فرج است تا وقتي كه م        

  )616، 2 ج:1403

ديگـر آن را نيـاز    برخى آن را انگيزه و برخى.  محرك انسان براى رويارويى با آينده است،اميد
، نيازهـاى مـشترك و    آدمـى ةانگيز«، كمال شناسان مكتب  به عقيده مزلو، از روان.دانند آدمى مى

كريمـي،  (» .گيـرد  ترين نياز قـرار مـى      فطرى است كه در سلسله مراتبى از نيرومندترين تا ضعيف         
دنبال غايت و مقـصودى مـشخص بـوده و     دمى، پيوسته و در پى انجام هركارى، بهآ) 91 :1388

انسان بـراى تـداوم    بر اين اساس، .اى براى آغاز عمل است انگيزه قبل از اقدام به آن نيز، نيازمند
 »اميـد بـه آينـده   « ةاست كه در پديد اى نيرومند هاى آن، نيازمند انگيزه زندگى و تحمل دشواري

  : 1382 شـرفي، (. تـر، زيبـاتر و بهتـر از امـروز باشـد      عـالى  اى كه به مراتـب،  يابد؛ آينده ى مىتجل
22 - 30(  

بـدين  . كنـد  هـد و آشـكار مـي   د در متون ديني همين آرمان را بسط مي» انتظار«رمزگون  ةواژ
ي زنـدگي انـسان در   ها  سويهةنگرند؛ فردايي كه هم امروز به فردا مي سبب، منتظران در فراسوي

اجتمـاعي    معناساز، تنهـا بـه مفـاهيم سياسـي و    يشيِاند اين اصل آينده. و پرمعناتر است آن زيباتر
ي هـا   ساماني متمايز از ديگرگونـه     نيزيشانه ديني   اند   مبتني بر چنين انگاره فرا     فرديت. گردد بازنمي

  .زندگي فردي دارد
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در رشدخواهي، تحرك و اميد را      ر،  اين انتظا . است» منتظر«ساخته،   مؤمن در اين ديدگاه ايمان    
 .آورد  ميپي

 از نسبت معقول و منطقى برخوردار       »سالمت روان «گرا با ويژگى     ويكرد آينده از نظر فرانكل، ر   
نگرند و  داند؛ به آينده مى ميهاى ديگرى هم   ويژگي را دارايسالم اىه شخصيت  چرا كه او؛است

ويژگـى انـسان   . هايى نياز دارنـد   در واقع به چنين هدف وكنند توجه مى ها و وظايف آتى به هدف
اعتقـاد   بدون :افزايد او در ادامه نظرياتش مى .تواند زندگى كند كه تنها با نگرش به آينده مى است

محكـوم بـه فنـا     رود و روح و جـسم بـه سـرعت     زندگى از ميـان مـى  »مل معنوىمح«به آينده، 
كوشيد وگرنه زندگى معناى خـود   بايد براى ادامه زندگى دليلى داشت؛ در راه هدفى آتى. گردد مى

 )166: 1388 ،كريمي. (دهد را از دست مى

اوم و اسـتمرار آن  تـد  به نظر فرانكل، اعتقاد به آينده، هم عامل معناداشتن زندگى و هم عامل
  .شناسان در اين زمينه است روان  اوج نظرياتةچنين تعبيرى، نقط. است

هـا و انتظارهـايي اسـت كـه از           راهنماي اشخاص بالغ، زمان حال و هدف       :گويد  مي آلپورت نيز 
  )20و 15: وهم. (كنند انديشند و در آينده زندگى مى افراد سالم به آينده مى. آينده دارند

  شخصيت انسان منتظر رد اميد ةمؤلف تأثير

 مندي هدف) الف

بتوانـد   انساند وش  مي اميد در زندگي موجب.كنند اهداف انسان، مسير حركت وي را روشن مي
 اهـداف  ،در حقيقت نور و عدالت انسان منتظر با اميد به ظهور. براي خود اهدافي را در نظر بگيرد

 2، حق بر باطلةروزي و غلب  پيروزي و به1، الهينصرت كالن زندگي خود و جامعه را با رويكرد به
، آذربايجـاني (. كنـد   مـي  صمـشخ  4خره فراگيري هدايت، لطف و رحمـت      باأل  و 3گسترش عدالت 

1385 :65 - 77(  
                                                            

1 .Gتَّىح        رُنَا فَنُجنَص مهاءوا جبكُذ قَد مظَنُّوا أَنَّهلُ والرُّس أَستَيينَ     إِذَا اسرِم جـمِ الْمنِ الْقَـو نَا عـ أْسـب رَدالَ يو ن نَّشَاءم يF مـردم  [؛
پنداشتند كه به آنان واقعاً دروغ گفته شده،        ] مردم [نوميد شدند و  ] ما [تا هنگامى كه فرستادگان   ] مخالفت كردند چنان با انبيا    

  )110 :يوسف. (عذاب ما از گروه مجرمان برگشت ندارد] لى[، وخواستيم، نجات يافتند پس كسانى را كه مى. يارى ما به آنان رسيد
2 .G ىوسقَالَ م               هادبنْ عم شَاءنْ يا مورِثُهي لّهل ضبِرُوا إِنَّ الْأَراصو ينُوا بِاللّهتَعاس همقَوةُ لباقالْعينَ؛ وتَّقلْمموسى به قوم خود گفت      ل :

 دهـد؛ و فرجـام      آن را به هر كس از بندگانش كه بخواهـد مـى            .دارى ورزيد كه زمين از آنِ خداست      از خدا يارى جوييد و پاي     
  )128 :اعراف (.براى پرهيزگاران است] نيك[
G           َونحالالص يادبا عرِثُهي ضالذِّكْرِ أَنَّ الْأَر دعن بورِ مي الزَّبنَا فكَتَب لَقَدوFاز تـورات نوشـتيم كـه       و در حقيقت، در زبور پـس         ؛

  )105 :انبياء (. ما به ارث خواهند بردهزمين را بندگان شايست
  )37ح: 50: 1411طوسي، (» .راً ظلماً و جوتاهللا األَرض به قسطاً و عدالً كما ملئ يمأل«. 3
4 .G        وِيالس رَاطالص ابحنْ أَصونَ ملَمتَعوا فَسصفَتَرَب صتَرَبى  قُلْ كُلٌّ متَدنِ اهمو Fپس در انتظار باشيد   . همه در انتظارند  : بگو  ؛ .

  )135 :طه (.يافته است و چه كسى راه زودا كه بدانيد ياران راه راست كيانند
Gىسيراً           عصرِينَ حلْكَافل نَّمهلْنَا جعجنَا ودع دتُّمإِنْ عو كُممرْحأَن ي كُمبر Fدگارتان شـما را رحمـت كنـد،        اميد است كه پرور    ؛
  )8 :اسراء (.گرديم، و دوزخ را براى كافران زندان قرار داديم بازمى] ما نيز به كيفر شما [بازگرديد] به گناه [اگر] لى[و
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 فعاالنـه  ،برخوردار از سـالمت روان  اشخاص :گويد  مينظران علم شخصيت از صاحب آلپورت،
شان، معناجويى و ايثار و حسن تعهد  رهنمون زندگىو  ها و اميدها و رؤياهاى خويشند در پى هدف

 ةدرنگ انگيـز  اگر هدفى را بايد كنار گذاشت، بايد بي. پذيرد پايان نمى گاه تعقيب هدف، هيچ. است
 اصلي شخصيت آدمي، مقاصد سـنجيده و  ة نظر آلپورت، جنباز) 20: 1388كريمي، (. آفريد اي تازه

 كـانون   او. گيرنـد   مي  شخصيت سالم قرار   ةها انگيز  ين هدف  ا .آگاه، يعني اميدها و آرزوهاي اوست     
منـد را از كـودك و در          و بشر را از حيوان، سـال       داند  ميمدت  هاي دراز   داشتن هدف  وجود آدمي را  

رانكل  ف(Allport, 1955: 51). سازد مي بسياري موارد شخصيت سالم را از شخصيت بيمار متمايز
كـه بـه     هـايي هـستند    ر تالش بـراي رسـيدن بـه هـدف         نيز معتقد است اشخاص سالم همواره د      

 )161: 1388كريمي، . (بخشد مي شان معنا زندگي

  وحدت شخصيت ) ب

 آنهـا نـاظر بـه    ةشود؛ زيرا همـ  نيروهاى آدمى مى  موجب تمركز افكار و، آرمانبه منزلةانتظار 
ريـزي و   رنامـه  نيازمنـد ب اين هدف، انسان براي رسيدن به و هستند ظهور  يعنى انتظار،يك هدف

 بهينه ة وجودي خويش و استفاديها سرمايهگيري از تمامي  با بهره د تا بتواناستعملياتي  طراحي
اي    و آينـده   4 بـه ظهـور مهـدي       اميـد   در حقيقـت   .دگام به مقصود نزديك شو     به  گام ،امكاناتاز  

موجب وحـدت   امر   دهد و همين    مي ي آدمي را در يك جهت قرار      ها  مطلوب، تمامي افكار و برنامه    
كنـد و     جلـوگيرى مـى    ها ها و قابليت   وحدت شخصيت، از هرز رفتن توانايي      .گردد  مى اوشخصيت  

درون آدمى،  كند؛ زيرا چنين وحدتى در العاده را فراهم مى رشد و ظهور قدرتى شگرف و فوق نةزمي
 دهـد و  مـي نج ها را پيوسته ر انسان دارد؛ همان تضادها كه برخى تضادهاى درونى را از ميان برمى

از  )Karen Horney(» كـارن هورنـاى  « )77 - 65: 1385 شرفي،. (كاهد توانشان را به شدت مى
 ةر سالمت روانى اشخاص را بايد در پديـد دبيشترين عامل اثرگذار   معتقد استمعاصركاوان  روان

آينـد، ديگـر   فـائق   اى بر اين تـضادها  ونهچه آنان بتوانند به گ  و چنان درونى آنان جست تضادهاى
  در مقابل،)29: 1388 هورناي،. (داشت موجبى براى اختالل در سالمت روانى آنان وجود نخواهد

اين . اى در پى نخواهد داشت نتيجه هاى انسان هيچ پراكنده بودن و متفرق بودن تالشبايد گفت 
  :معنا در قرآن كريم چنين آمده است

GSTA /I/� U. �2/3 U" /$ T�6VF ;)4 :ليل( 
  .همانا تالش شما پراكنده استكه 

كل شخصيت  پارچگي  را سبب يگانگي و يكبراى آينده تالش اى آلپورت در بيان چنين رابطه
يـافتن بـه مقاصـد و     توان با كوشش براى دسـت  مىبنابر باور وي، ديگر،  به عبارت. داند مي ميآد

هـا را     او ارزش  .دعيـت بخـشي   پارچـه سـاخت و جام      هاى شخصيت را يك    جنبه،  ها رسيدن به هدف  
  )32و  16 :1388كريمي، . (داند ساز زندگي مي ها بسيار مهم براي پرورش فلسفة يگانه همراه با هدف
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   را گيــري دانــد و جهــت  مــيگيــري بــارور اريــك فــروم نيــز شخــصيت ســالم را داراي جهــت
  هـاي فكـري و    ي زنـدگي، يعنـي پاسـخ   هـا   جنبـه ة كـه همـ  دانـد  مـي گرايش يـا نگرشـي كلـي      

. گيـرد   مـي  ها و رويدادها را خواه در جهان و خواه در خـود دربـر               موضوع ،ي و حسي به مردم    عاطف
  )71: همو(

دانـد و     مـي   كاستي گرفتن يا نازا ماندن رشد و كمال كامل انـساني           ةمزلو نيز پراكندگي را نشان    
 او  .اردد  مـي  اش بـاز    انسان را از فعليت بخشيدن به اسـتعدادهاي بـالقوه          ،معتقد است كه وجود آن    

  (Maslow, 1971). داند  ميي انسان خواستار تحقق خودها يگانگي و تماميت را از ويژگي

 بينش) ج

در مـسير خـود   كـه  كند   مي بينشي عطا، منتظراز تعيين اهداف كالن، اميدواري به انسان پس
ذربايجـاني،  آ (.كنـد   مـي   را آزمون  اي  تازهي  ها  بيند و همواره با خالقيت و نوآوري راه         نمي بستي بن

  :ند فرمود7 امام سجاد)77 - 65: 1385

V.W�' �B E�F�� P�WA5 F��E� ;) ،2ح: 31باب : 320: 1405صدوق( 
  .ستها ترين گشايش بزرگ  از4انتظار ظهور مهدي

  را انـسان سـالم   بـاره   فـروم در ايـن      . گشايد  مي ي جديد به روي انسان    ها  اميد، هميشه دريچه  
  )71: 1388كريمي، . (است پرورانده  تعقلش را كامالًة قو ويداند و معتقد است ميآفريننده 

 يي اسـت كـه از خواسـتاران تحقـق خـود انتظـار             هـا   مزلو نيز معتقد است آفرينندگي از ويژگي      
 ةاين آفرينندگي بيان سـالمت روان و مربـوط بـه شـيو            . گرند آنها اصيل و مبتكر و بدعت     . رود مي

  )114 - 113 :وهم. (ادراك و طرز واكنش به جهان است
. هايي كه داراي كنش و كاركرد كامـل هـستند بـسيار خالقنـد               انسان ة هم نيزراجرز  به عقيدة   

  )53 :وهم(
 ة ايـن بـه واسـط      . بيـنش اسـت    ة قرار گرفتن در باالترين درجـ      4ي ياران مهدي  ها  از ويژگي 

 قـوت   در مورد  7امام سجاد .  كه خداوند به آنان اعطا كرده است       پذيرد  صورت مي معرفت عميقي   
  :فرمايند  مي4عقل و انديشة ياران مهدي

 را چنان از عقل و فهم و شناخت برخوردار كرده كه غيبـت امـام               انخداوند تبارك و تعالي آن    
  )3ح: 22باب: 122 :52ج: 1403، مجلسي. ( مشاهده و حضور درآمده استةبه منزل براي آنان

 تفكر بارور مستلزم هوش و عقـل و          معتقد است  در مورد انسان بارور   نيز  كه اريك فروم      همان
 تـأثير  از متعلق تفكـر خـويش        . شديد به متعلق تفكر است     ة متفكر بارور عالق   ة انگيز .عينيت است 

 نزديكي است كه بـر اسـاس آن         ةميان متفكر و متعلق تفكر رابط     . مند است  گيرد و بدان عالقه    مي
تفكر بارور، بـه جـاي      . كنده بررسي    با احترام و توج    ،تواند متعلق تفكر را به طور عيني        مي شخص
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بـه  .  متوجه كل و تماميت آن اسـت       ، پديدار مورد مطالعه   ةدر نظر گرفتن اجزا و عناصر تجزيه شد       
 )72: 1388 ،كريمـي . (هاي عظيم تفكـر سـازنده اسـت         كشفيات و بينش   ة هم ةالزم،  اعتقاد فروم 

  )14.:وهم. (كنند  ميافراد سالم در سطح معقول و آگاه عمل آلپورت نيز معتقد است

  كار و تالش) د

كند و هر چه اميـدش در ايـن           مي انسان منتظر چون اميدوار است، در راه رسيدن به هدف كار          
 7گونـه كـه امـام علـي         همـان  ؛ سعي و تالشـش هـم بيـشتر خواهـد بـود            راه بيشتر باشد يقيناً   

  :فرمايند مي

 �7� �� ��P �B  6�X YZ��P [@-\� ;)  ،160خ: 56: 2ج: 1412شريف رضي( 
  .گردد  ميهر كس اميد داشته باشد، اين اميد از عمل وي شناخته

 هاي خالق كـه بـا فعاليـت آفريننـده و زايـا ادراك               ارزش  كه  فرانكل معتقد است   زمينهدر اين   
  )161: 1388كريمي، . ( ناظر به نوعي كار استشود، معموالً مي

تـرين و    پو اسـت و پـسنديده      بلكـه كـار و تـالش و تكـا          ، سكون و توقـف نيـست      ،انتظار فرج 
  :ترين كارهاست بافضيلت

 )]�' 7^�'' �B ��� _� �B E�F�� P�WA5� �A �7�� ;) ،3، ح55، باب644: 1405صدوق( 
  .برترين كارهاي امت من انتظار فرج از خداوند است

  :گويد  ميراجرز كه همان
رود،   مـي  يششخصيت سالم روند است، نه حالت بودن، مسير است، نه مقصد، تحقق خود پ             

  (Rogers: 1961, p186). پذيرد و وضعيتي ايستا ندارد  نميگاه پايان هيچ

  : بلكه حركتي مجاهدگونه است، عادييچنين تالش منتظر نه حركت هم

' %�L� 7^�' �B �A�E�F�� P�WA5 ;)،26، ح7، باب141: 74ج: 1403  مجلسي( 
  .برترين جهاد امت من انتظار فرج است

توانند فرانيازها را به      مي  خود با ايثار يا حس تعهد به كار        ، خواستاران تحقق   كه مزلو معتقد است  
  )106 - 105: 1388 ،كريمي. (چنگ آورند يا متحقق سازند

اى  بـه جامعـه     چـرا كـه منتظـر      انتظاري پويا و معطوف به هدف اسـت؛       ،  به عبارتي انتظار فرج   
 تـالش  ،روى وقوع خواهـد پيوسـت و از ايـن    هاى انبيا و اوليا در آن به انديشد كه تمامى وعده مى
از . اى سـهيم باشـد   مسئوليت خويش، در ساختن چنين جامعـه  كند تا به ميزان توانايى و درك مى

 پـذير  دفاع اى آشكار، منطقى، معقول و انگيزه  وكند كه براى چه تالش مى داند سوى ديگر، او مى
شـود و ايـن    مـى  معطوف »انتظار ظهور«ه نام هاى او به هدفى واال ب  تمامى تالش،بنابراين .دارد

  .مند است هدفى معنادار و ارزش
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هـاى خـاص،    هايى نهفته كه جز در موقعيت توانايي  در وجود انسان استويكتور فرانكل معتقد
ها و تنگناها كه آدمى را بـه پويـايى و    هايى نظير برخورد با سختي موقعيت يابند؛ بروز و ظهور نمى

  . هــا، عامــل تحقــق خويــشتن و خودشــكوفايى اســت و همــين خــودانگيزيدارد  وامــى تحــرك
(Frankl, 1962)  

  :گويد  ميآلپورت نيز
. هايش را به كارش معطوف نساخته باشد       توان شخص بالغ و سالمي را يافت كه مهارت         نمي

 ،مند و ايثار   بدون داشتن كاري مهم و ارزش     . بخشد  مي وليت به زندگي معنا و دوام     ئكار و مس  
 رسـيدن بـه بلـوغ و سـالمت روانـي ميـسر              ،هاي كافي براي انجام دادن آن      هد و مهارت  تع

  )31 - 30: 1388، كريمي(. نيست

ي ها   انبياء در ترسيم ويژگي    ة سور 105 ة چرا كه در آي    ؛ مردان عملند  4واقعي مهدي  منتظران
�G U : آمده است  4ياران مهدي �6� /�� �� �BÙ /H8 U�� 6� /� /� U� /LUQ /H /� 6[� �� U" /\8 6� /2UQ �\Fامر به معروف و نهي از منكر        ؛ 

6 ��G U  وكنند ميX /�� �� 6P� /��H8 6a� / Ub /cFهستندها گيرنده در نيكي  سبقت؛ .  

 و با دل و جان سرگرم كارند، وسـعت و  گويد اشخاص سالم بارور، عميقاً      مي فروم در اين زمينه   
  )84: همو( .پرورانند  مييابند و خصايص يكتاي خود را  ميگسترش

   آمادگيمؤلفة

 هـر قـدر انتظـار       .رود  توقـع مـي    آماده شدن براي چيزي كه       است؛ قلبي و روحي     حالتيانتظار  
عـد آمـادگي    ب) 136،  2ج: 1421موسوي اصـفهاني،    ( .شود  مي شديدتر باشد آماده شدن هم بيشتر     

 تـالش در  ةدهنـد  اسـت كـه نـشان     ناظر بر اعمـال و رفتـار و كـرداري   4 ظهور امام عصربراي
 .شـود   مـي پارسـايي نمايـان   و صـبر   چونابعاد عملي و در هستند 4ي ظهور امام زمانها نهزمي

  )77 - 65: 1385آذربايجاني، (
يشان بـه   ها  خواهند در راه تالش براي ارضاي انگيزه        مي آلپورت نيز معتقد است اشخاص سالم     

  )21: 1388كريمي، . (ترين سطوح مهارت و شايستگي دست يابند عالي

 ر شخصيت منتظرد آمادگي لفهمؤ تأثير

  صبر) الف

هـاي جهـاني امـام،        در راه تحقـق آرمـان      4ن واقعـي حـضرت مهـدي      امنتظر« روايت   بنابر
  ولي از سر اخالص و تواضع عمـل خـود را هـيچ             ،خرند  مي مشكالت و مصائب فراواني را به جان      

» .ارنـد زگ  نمـي  ، بـر خداونـد منـت      هـا    و تحمـل مـشقت     هـا   پندارند و به جهت هجوم سـختي       مي
  )130- 129، 9ج: تا الحديد، بي ابي ابن(

  :شده است كه به اصحاب خود فرمود  نيز روايت6از رسول اكرم
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؛ يك نفر از آنها ثوابش معادل ثواب پنجاه نفر از شماسـت            آيند كه هر   مي گروهي بعد از شما   
  هاشـمي،    نـي ب(.  آنهـا صـبر ننموديـد      ةنشديد و به انـداز     ي آنها مبتال  ها  چرا كه شما به مشقت    

1386: 299(  

  بـراي نمونـه    . اسـت  كامل انتظار بيـان فرمـوده        ة دوازده نشانه براي درج    مكيال المكارم كتاب  
  : استآورده

       نمايد و آنها را در جنـب ايـن امـر            ها  ها و سختي   تمنتظر در انتظار محبوب خود صبر بر شد 
  )298: همو(. بزرگ سهل و سبك شمارد

، شرط آمادگي براي انتظـار       دوران غيبت  مشكالت  برابر تقامت در اس دهند كه   مي روايات نشان 
  . سترو فرد منتظر با ناراحتي و افزايش تنش روبه  وتا ظهور است

جويانـه باشـد و      آشـوبنده و مبـارزه    اي    تواند وظيفه   مي جوي معنا و  جست  كه فرانكل معتقد است  
 افزايش تنش را شـرط الزم سـالمت         در واقع، فرانكل اين   . كه بكاهد   بيفزايد نه آن  تنش دروني را    

چه بـدان     سطحي ميان آن   ؛شخصيت سالم در سطح معيني از تنش است       : گويد  مي داند و   مي روان
اي   چه بايد بدان دست يابد يا به انجـام رسـاند، يعنـي فاصـله               دست يافته يا به انجام رسانده و آن       

  )161: 1388 ،كريمي. ( بايد بشودچه  آن هست وچه  آنميان
 سالم خواسـتار متحقـق سـاختن اسـتعدادهاي بـالقوه خـود و                افراد كامالً   معتقد است  نيز ومزل

در اين حالت فراانگيزش، شخص در تالش جبـران         . شناختن و فهميدن دنياي پيرامونشان هستند     
جويانه  ي تازه و مبارزه   ها  كمال مطلوب، افزايش تنش از راه تجربه      . كمبودها يا كاهش تنش نيست    

  )97 :وهم. ( استو گوناگون
توانـد    مـي زاسـت كـه بـشر     و خطرهاي تنشها آلپورت نيز معتقد است تنها از راه همين تجربه   

  )17 :همو. (ببالد

  )پارسايي( كسب فضايل اخالقي) ب

ي هـا    اخالقـي و شايـستگي      آمادگي براي ظهور، كسب فضايل     مدهاى طبيعى و منطقى   آ از پي 
 بـه  كوشد  ميتنها  نه منتظر،مهم،  براى تحقق ايندر حقيقت،. است فردي براي همراهي حضرت

اين امـر، مـستلزم     وپرهيزد ميبلكه از هر غفلتى نيز  ترك گويد، محرمات را عمل كند وواجبات 
) 30 - 22: 1382 شـرفي، . (خواهـد   مـي در پرتو عمل صالح پارسايي، زهد و تقواست و شايستگي

  :گويد  ميمكيالقدر  لف كتاب گرانؤم

 بـراي  تالشش   ،شود  مي ، هر قدر انتظارش شديدتر     است در انتظار آمدن مواليش   مني كه   ؤم
اخالق ناپسند و كسب اخـالق       آماده شدن از طريق ورع و اجتهاد و پاك كردن نفس خود از            

  )136، 2ج: 1421موسوي اصفهاني، (. يابد  ميپسنديده افزايش

  :ايندفرم  نيز مي7امام صادق
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ديـن   د و بـه   كنن بايد تقوا پيشه     مه در اين دوران، ه    .ي است االمر، غيبتي طوالن   براي صاحب 
  )11ح: 174: 1422نعماني، (. دنخود چنگ زن

  :فرمايد  ميچنين هم

 �d �BY � eP���8� 7\"3� � �WAQ3-� .>�<�� K�fD' �B ��2H �' 	
8��� �8$�g ;) همـو :

 )16، ح11، باب 207
 د منتظـر باشـد و پارسـايي    باشد، باي4حضرت قائم هركس دوست دارد در شمار اصحاب

  .پيشه سازد و به اخالق نيكو رفتار كند

 تا با عقل و      اوست ةورد انسانى تابع اراد   آ   دست توان نتيجه گرفت كه    ميروايات  اين  با توجه به    
 طـور كـه اريـك فـروم        ول سرنوشت خود باشد، همان    ئهشياري رفتار خويش را هدايت كند و مس       

  )71: 1388كريمي، ( .داند مي دو سرنوشت خو حاكم و عامل خود  راانسان سالم
اساسى  ، به اعتبار همين اصلن واقعيان و منتظرامنؤم دربارة  روايات و  اوامر و نواهى در آيات

 .انـسان اسـت   »  شـدن « بـر بعـد هـشيارى بـراى          تأكيـد اختيـار در انـسان و        يعنى قبـول اراده و    
  :كند  ميكيدأر همين امر ت نور نيز بة سور21 ةآي) 22 - 6: 1375آذربايجانى، (

G 6��/hU3 TI�� 6a� /��h �� �� �"64TA /� /0 ���Q /B9 /�H 6iT�� � / jk/' � /HF ;)21: نور( 
  .هاى شيطان منهيد ايد، پاى از پى گام اى كسانى كه ايمان آورده

 ، شـياطين درون   داند و معتقد اسـت      ميهاي ناآگاه ن   كشمكشرا  هاي سالم    آلپورت سائق انسان  
كنند و از نيروهـايي       مي  افراد سالم در سطح معقول و آگاه عمل        ، بلكه كنند  نمي  را تعيين  نان آ رفتار

  )14: 1388كريمي، (. توانند بر آنها چيره شوند  مي آگاهند وكنند كامالً كه آنها را هدايت مي
 تنها به آماده كردن خود براي استقبال از ايـشان و پيوسـتن بـه                4منتظران واقعي امام عصر   

منان نيز ايجـاد    ؤدانند اين آمادگي را در ساير م        مي شوند، بلكه خود را موظف      نمي رتش راضي حض
  :فرمايند  مي7 چرا كه امام رضا؛كنند و در حقيقت به تربيت منتظران واقعي بپردازند

 خداي متعال اهل عافيت را مكلف فرموده است به امور كساني كه از بيمـاري مزمنـي رنـج                  
  )89، 2ج: 1378صدوق، (.  دارند، رسيدگي نمايندبرند و گرفتاري مي

 از همين روي است     .شود و هم به روحش      مي صحت و عافيت در انسان، هم به بدن او مربوط         
  :فرمايند  مي7كه علي

 چرا ياد نداديـد؟   : گويند  مي كه به نادانان بگويند چرا نرفتيد ياد بگيريد، به دانايان          پيش از آن  
  )286: 1386 هاشمي، بني(

  :لذا در روايت آمده است

 �.Ak 0 �4D' �B� `l� P�B-�\� m3-� ,n\-�. ;) ،1ح: 163: 2ج: 1363كليني( 
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  .كسي كه صبح از خواب بيدار شود و به فكر مسلمانان نباشد، مسلمان نيست

ي الهـي اسـت كـه       ها  ترين نعمت  حقيقت شناخت حقوق برادران ديني و اداي آنها، از بزرگ         در  
 :1386هاشمي،    بني (.من منتظر فرج به شمار آورد     ؤترين مصاديق فرج براي م      مهم وبايد آن را جز   

 گونـه سـفارش     ايـن  4منتظـران مهـدي     دستگيري از ضعيفان، بـه     بارة در 7 لذا امام باقر   )288
  :كنند مي

به فقرا و مـستمندان عطوفـت ورزنـد و اگـر             گران به ضعفا و بيچارگان ياري رسانند و        توان
، 232 - 231: 1414طوسـي،   (. از قيام قائم ما از دنيا برود، شهيد خواهد شـد          چنين باشد و قبل     

  )2مجلس نهم، ح

  :فرمايند  مي نيز7امام صادق
بحرانـي،  (.  از يك پدر و مـادر هـستند        گويا ،كنند با هم معاشرت مي   اي    اصحاب قائم به گونه   

  )24 - 23، 2ج: 1419

كـه شـايد از     داند    مي به خود و ديگران      يوشناسي   حاكي از حس وظيفه   را  وجدان بالغ    آلپورت
از ديدگاه او شخصيت سالم متوجه ديگران اسـت و          . هاي ديني يا اخالقي ريشه گرفته باشد       ارزش

  )35و  33: 1388كريمي، (. مدار نيست به هيچ روي خود
وي معتقـد اسـت كـه       . داند  مي  نوعان    ايجاد حس برادري به هم      را ترين راه  مطلوب اريك فروم 

بستگي با ديگران، نيـاز ريـشه         اين حس هم   ،س ارتباط و عشق و توجه و مشاركت در جامعه         احسا
  )67 :همو. (كند  ميداشتن، ارتباط و وابستگي به جهان را ارضا

  :گويد  ميمزلو
دلـي و محبـت دارنـد و در عـين             احساس هم  ها عميقاً   انسان ة به هم  ،خواستاران تحقق خود  

 مهربـان و شـكيبا      ،ويـژه كودكـان    آنها بـه ديگـران بـه      .  كمك به بشريت هستند    ةحال آماد 
  )110 و 11 :وهم(. هستند

   اشتياقمؤلفة

آيد، اشتياق   مي اوج انتظار و گرمي و حرارت آن به شمارةنقط عد عاطفي انتظار كه در حقيقتب
 تـر و   مفارقـت دوسـت مـشكل   ،ور شـود  هرچه آتش اين اشتياق در وجود منتظر بيشتر شعله .تاس

 به بكـاء، جـزع و ندبـه         كه   چنان تري به دنبال خواهد داشت     ر خواهد شد و غم و اندوه فراوان       ت تلخ
  )134 :1384فقيه ايماني، ( .شود منجر مي

  ر شخصيت منتظرد اشتياق مؤلفة تأثير

  عشق و محبت) الف

  : فرمود7مام رضاا
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'�� o3F �I�� p����� � o3� ���� m35�� o3< �I�� qrrr ;) ،1ح: 200 :1ج: 1363كليني( 
  . است...همدم و رفيق، پدر و مهربان ،امام

  :در دعاي ندبه آمده است

' ��FQ�57s t (1�3uB �B M B��Qrrr   ��8-� v�H�� ' �'w� xP� o8-8�� 0 8� �y\8$' 0 � x�z 
5 0 � C��3��x�� rrr �"{ M3�|' H<A$� � ��� az8�-<� (RP' �x' 7� x��Q��  z' x�8+ �' 

' x�}���~ �' �b� |� x�; 
كاه است كـه مـردم را     بر من جانچقدر .. .!جانم فداي تو اي ناپيدايي كه از ما بيرون نيست

دانـستم در    اي كاش مـي ... و سخني از تو نشنوم ببينم، اما تو ديده نشوي و هيچ گونه صدا
رضـوي   آيا در كـوه ! گرفته است و چه سرزمين و مكاني تو را دربراي  جايي منزل گرفته چه

 ؟...طوي هستي  و يا در جاي ديگر و يا در ذيهستي

گردد و با شور و شوق همه جـا را در طلـبش     ميدنبال يار  كه به  است عاشقيمنتظربه راستي 
   .كند  ميجو و جست

 بـه پـدر، مـادر، فرزنـدان، همـسر يـا دوسـتان               ، از نظر رواني    سالم  شخص عتقد است آلپورت م 
در . توانايي، حاصل پرورش كامل مفهوم خـود اسـت        اين  . دهد  مي نزديكش عشق و محبت نشان    

دهـد و بـه آسـودگي و          مـي  بخش نـشان   اين حال شخص به فرد محبوب خود احساسي اطمينان        
  )28: 1388كريمي، (. كند  مي خوشي و آسايش خودش اظهار عالقهةشادماني او به انداز

ايي ايثار و دريافـت عـشق       هاي از خود فرارونده توان     است ويژگي ديگر انسان    فرانكل نيز معتقد  
با ايثـار عـشق بـه    . رستگاري از راه عشق و در عشق است   .  هدف نهايي انسان است    ،عشق. است

 .انـد    كـه هنـوز تحقـق نيافتـه         ديد  حتي آنهايي را   ،ي ممتاز او  ها  ل و ويژگي  يتوان خصا   مي ديگري
  )167: وهم(

  چشم به راه بودن) ب

ورزد،   مي يعني به او عشق؛كند  ميشماري لحظهبراي رسيدن يار كه  واقعي كسي است منتظر
  . شايد او را ببيند و بيابدتانگرد   ميبه دوردست ،ي نگرانها گويد و با چشم  ميبا او سخن

  : ياسين آمده است در زيارت آل

3-� �
 ����z��<� n�  3-� �
 ����z3-� �
 ���� p"<� n� z� G�8<� n8�   �
 ��8�� �n84�
3-�z ���� n�  � 3-� �
 ���� MQ<�z p��� � y��� n�rrr; 

نشيني، سالم بر تو هنگامي كـه    ميآن گاه كه ايستي، سالم بر تو  ميگاه كه سالم بر تو آن
بنـدي، سـالم بـر تـو       ميگزاري و قنوت  ميگاه كه نماز آن كني،  ميخواني و بيان  ميقرآن

   ... .كني  ميسجده روي و  ميچون به ركوع
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مكيـال  لـف كتـاب     ؤ م ، از همـين روي    .ل دلم با تو و چشمم بـه راه توسـت          احواة  يعني در هم  

  : فرمايد  ميكامل ي انتظارها  در مورد برخي نشانهالمكارم
  ؛ محزون و غمگين است، در زمان فراق محبوب خودكه شخص منتظر دائماً  آن.اول«

   ؛ گريان بودن در انتظار آن حضرت.دوم
  ؛ آني خود را از ذكر و فكر او فارغ نگذاشتن هميشه به ياد آن حضرت بودن و.سوم

شود، بلكه كار به      مي  چون انتظار و مقام محبت شديد شد، خواب و خوراك شخص كم            .چهارم
  گرداند؛ روي برنمي هيچ چيز از امور خود ازرسد كه  جايي مي
 بـه برد، بلكه لـذت او منحـصر     نمي چون انتظار كامل شد، شخص از هيچ چيز دنيا لذت       .پنجم

  )298 :1386هاشمي،  بني(» .شود ذكر محبوب مي
در واقـع، او معتقـد اسـت        . دانـد   مـي شاد ن و  خيال    بي  شخصيت لزوماًرا  آلپورت شخصيت سالم    

  )18: 1388كريمي، (. بسا سخت و تلخ و آكنده از درد و رنج باشد زندگي شخص سالم چه

  4قصد قربت در انتظار فرج امام عصر

 فرزاد  واحمدي سعدي   . (واقعي معرفت عميق به خداوند متعال است      ترين ويژگي منتظر     اساسي
  :فرمايد  مي4ي ياران مهديها ن كريم در مورد ويژگيآ قر)194 :تا بي ،فرد

G 6@8 �-�� 67364 /$ 6X /�� �p 6�/ ��F ;)54 :مائده( 
  .كنند در راه خدا جهاد مى

G 6� 6��� 6� U�/3U�� /� 6@8 T-��6� /���Q 6B U� �HF ;)22 :مجادله( 
  .به خدا و روز بازپسين ايمان داشته باشند

  :فرمايند  مينيز 7امام علي
. نـد  و آنان ياوران مهدي در آخرالزمان      اند   شناخته ،چنان كه شايسته است    مرداني كه خدا را آن    

  )56، ح229، 57ج: 1403مجلسي، (

كـه خداونـد    گونه حركت كرد     انتظار فرج، بندگي خداوند متعال است و در اين مسير بايد همان           
أفضل العبـادة إنتظـار     « :شود كند و اين نوع انتظار است كه واالترين عبادت محسوب مي           اراده مي 

  )51، ح397: 3ج: 1416قندوزي، (» .الفرج
 اصلى انسان   ةقصد تقرب به ساحت قدس خداوند متعال يا محبت و رضاى او، انگيز            به عبارتي   

 گيـرى كـامالً    خود، ولى در عـين حـال داراى جهـت         اى است فرارونده از      اين انگيزه .  است منتظر
 . آفرينش استأمبد باالترين   يعنى به سمت،مشخص

  منتظـر   زندگى مؤمن  ةتواند تمام گستر    آن مى  ةشود و داير   اين انگيزه از امور عبادى شروع مى      
امـور  هـايى دارد، او معنايـابى را در          مـشابهت »  فرانكل«ة  نظري  با اگرچه اين قسمت  . را فرا بگيرد  
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 اعـالى  أ جهتى فرارونده به سوى مبدكند كه الزاماً مى ديگرى مثل رنج، عشق، و خالقيت ترسيم
  )22 - 6: 1375آذربايجانى، . (الهى مورد نظر او نيست

  :فرمايند  مي4 نيز در وصف ياران مهدي7امام علي
  كه  و از اين   شوند  از هيچ كس ترسان نمي     هاآن. كند  مي ي آنان را به هم نزديك     ها  خداوند دل 

  )192 :تا احمدي سعدي و فرزادفرد، بي( .گردند كسي به آنها بپيوندد شادمان نمي

  :فرمايند  مينيز 7امام صادق
خوشا به حال شيعيان قائم كه در زمان غيبتش منتظر ظهور او هستند و در هنگام ظهـورش               

گيـرد و نـه     مـي ا فـرا  كـه نـه تـرس آنهـا ر        ها   همان ؛ آنان اولياي خدا هستند    ؛بردار او  فرمان
  )54، ح33، باب 357: 1405صدوق، (. شوند  مياندوهگين

عد ناهشيار انسان در تشكيل شخـصيت او و تعيـين سـاختارهاى             بر نقش داشتن ب   روايات فوق   
اگر چه تعـابير موجـود در متـون اسـالمى، بـا ابعـاد ناهـشيار فرويـدى                   . كنند  مي اشارهوجودى او   

 زيرا از نظـر وى محتـواى ضـمير          ؛يونگ دارد » ضمير ناهشيار «صى با   خا  نزديكى   ،مناسبتى ندارد 
 ،با نمـود روح، نفـس    اين مفهوم معادل است«: شود مى ناهشيار، شامل خدا، روح و نيروهاى غيبى     

  : 1375آذربايجـانى،  ( ».شـود  مـى  چنين حاالت نفسانى كه با هيجـان شـروع   هم.. .خدا، سالمت و
6 - 22(  

  :ن كريم نيز وجود داردآقرثيرات ناهشيار در أداهاى ناهشيار يا تهايى از اين ن نمونه 

G C�5 /]H6V �� �%� /% U�/36� /n6Q 6B U��8Ul� 6K��- �? 6X /=/Q362 T��� /) /�5/' | 6iT�� /� �F ;)4: فتح( 
  .هاى مؤمنان آرامش را فرو فرستاد تا ايمانى بر ايمان خود بيفزايند اوست آن كس كه در دل

  صـرفاً  ،مجموعه عوامل دخيل در شـكوفايى انـسان        مكتب انتظار   بايد گفت در   به عبارت ديگر  
تواننـد در   ماوراء طبيعى نيز مـى   بلكه عوامل ناهشيار و،نيستند.. .عوامل هشيار ارادى و محيطى و

شناختى  تفسير روان  اين مقايسه بدين معنا نيست كهدبايد متذكر ش. اين زمينه نقش داشته باشند
   .شود  ميپذيرفتهوجود خدا و نيروهاى ماوراء طبيعى نيز  براى ،يونگ

  نتيجه

 و سالم    شخصيت مطلوب  دربارة ي مكتب انتظار   نظرات تطبيق  بندي شده،  در پايان به طور طبقه    
   :شود  ميارائه

 اصلى انسان   ةقصد تقرب به ساحت قدس خداوند متعال يا محبت و رضاى او، انگيز            : انگيزش
 .داردهايى  مشابهت»  فرانكل«  نظريها باين قسمت.  استمنتظر

 اصلى بـر بخـش هـشيار انـسان          تأكيد لكن   ،ستا بر هر دو     تأكيد:  بر هشيار يا ناهشيار    تأكيد
تـوان    قسمت مـى  در اين .اراده و كوشش در راه امور اختيارى است آن همان   اصلىدنمو  است كه
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از طرفى قرائنى هم    .  مشترك است  يباًتقرديدگاه مكتب انتظار    شناسان مذكور با      نظرات روان  گفت
بر نقش داشتن بعد ناهشيار انسان در تشكيل شخـصيت او و تعيـين سـاختارهاى وجـودى او، در                    

  .يونگ دارد» ضمير ناهشيار«اين نزديكي خاصي با . شود  ميديدهروايات  آيات و
 تـوان گفـت    مىاز اين جهت     و    اصلى بر زمان حال است     تأكيد:  بر گذشته، حال يا آينده     تأكيد

 بـسيار دارد، بـا      تأكيـد  ديدگاه پرلز كه بر زمان و اين مكـان           خصوصاًشناسان مذكور،    روان ديدگاه
ـ      در روايات و آيات نـشانه      با وجود اين  اما  ،   مشترك است  تقريباًمكتب انتظار   ديدگاه   ثير أهـايى از ت

  .شود  ميگذشته و نقش آينده در ساختن شخصيت مطلوب مشاهده
مهـم   مورد ترديد نيست، ولى  و در نتيجه از ديدگاه مكتب انتظار  فرد از نظر اسالمةثير گذشتأت

بسته گذشته خود نيست و با اراده و اختيار  گاه اسير دست در اسالم، هيچ انسان مؤمن كهاين است 
 راجـرز، مزلـو،     ،اين قسمت با نظريات آلپورت     .گزيند برمى آگاهانه خود مسير كمال و تعالى خود را       

  .فرانكل و پرلز مطابقت دارد
   :توان مشاهده كرد  ميجهاتى نقش آينده را نيز در 

   ؛داند هدف را در رشد و كمال انسان مؤثر مى ، داشتنمكتب انتظار .يكم
پروردگـار باشـد       اگر اميد به لطف و رحمـت       خصوصاً،   داشتن اميد صادق و مطابق با واقع       .دوم

  .محدوديتى ندارد هيچ
  . مطابقت دارد با نظريات آلپورت، يونگ و فرانكل تقريباًاين قسمت نيز

 در اين زمينه، افزايش تنش براى فعاليـت         نظر مكتب انتظار  :  بر افزايش يا كاهش تنش     تأكيد
 . كه با نظريات آلپورت، راجرز، مزلو و فرانكل مشترك استفردى و اجتماعى است

امـرى   شـكوفايى اسـتعدادهاى انـسان      در »كار«از ديدگاه مكتب انتظار،     : ها نقش كار و هدف   
  .مطابقت داردفرانكل  با نظرات آلپورت، مزلو و  اين قسمت. مهم و ضرورى است

 به طور جدى بر ايـن امـر          و در نتيجه مكتب انتظار     اسالم:  ديگران دربارةوليت  ئاحساس مس 
  .تاين قسمت نيز با نظريات آلپورت، فروم، مزلو و فرانكل مشترك اس . داردتأكيد

  .مل بيشتر استأ در اين محور نيازمند تمكتب انتظاراستخراج ديدگاه : ماهيت ادراك

  منابع

حوزه نامه    فصل» شناسي  از ديدگاه اسالم و روان    ) مطلوب(انسان كامل   «آذربايجاني، مسعود،    .1

  .ش1375، زمستان 9، تهران، سال سوم، شو دانشگاه

هـا و مقـاالت چهـارمين         رانـي   سـخن ،  » روان رابطه انتظار و بهداشت   «،  ــــ  ـــــــــــــ .2

  .ش1385، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسالمي، گفتمان مهدويت

محمد ابوالفضل ابراهيم، قم،    : ، تحقيق البالغه  شرح نهج الحديد، عبدالحميد بن محمد،       ابن ابي  .3
  .تا مؤسسه اسماعيليان، بي
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 گفتار پيرامون شـناخت حـضرت       چهارده(تنها راه    ، فرزاد فرد، سـميه    ؛ عاطفه ،احمدي سعدي  .4

  .تا ، چاپ سوم، بي4بيناد فرهنگي حضرت مهدي موعود شيراز، نشر ،)4مهدي

  .ش1356، تهران، نشر لوح، شناسي زمينه انسان ،اديبي، حسين .5
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تهران، انتـشارات      محمدتقي براهني،    :ترجمه ،ارد  گ  ل  ي  هشناسي    روان  ه  ن  ي  زم ،ينسون، ريتا ال اتك  .7
  .ش1378رشد، 

، مؤسسة البعثـة  ، بيروت،   مؤسسة البعثة : ، تحقيق البرهان في تفسير القرآن   بحراني، سيد هاشم،     .8
  .ق1419چاپ اول، 

  .تا بي انتشارات ايران، تهران،  المنجد،،محمد بندر ريگي، .9
  .ش1386، تهران، نشر منير، چاپ پنجم، سلوك منتظران ،محمد هاشمي، بني .10

هـاي   بررسي نقش انتظار و اعتقـاد بـه مهـدويت در تحكـيم ارزش             « ،هادي بهرامي احسان،  .11
  .تا ، بيانتظار نور پژوهشكده، قم، )www.monjee.com (منجيسايت  وب، »ديني

ـ  غررالحكم و دررالكلم  عبدالواحد،    تميمي آمدي،  .12 م، دفتـر تبليغـات اسـالمي، چـاپ اول،          ، ق
  .ش1366

قم، پژوهشكده حوزه و ، مندان مسلمان در تعليم و تربيت و مباني آن آراي دانش ،بهروز رفيعي، .13
  .ش1371دانشگاه، 

نامة   ، ويژه موعودنامة    ماه،  »شناختي انتظار  اي بر آثار تربيتي و روان      مقدمه «،محمدرضا شرفي، .14
  .ش1382، تابستان 38تربيت مهدوي، سال هفتم، ش

محمد عبده، قم، دارالـذخائر، چـاپ اول،        : ، شرح البالغه  نهجمحمد بن حسين،      شريف رضي،  .15
  .ق1412

، تهـران، نـشر     )شيعه، انتظار و تكـاليف منتظـران      ( فرهنگ انتظار  ،ابراهيم شفيعي سروستاني،  .16
  .ش1380موعود، 

نـشر پيكـان، چـاپ       تهـران، دل،    گيتـي خـوش    :، ترجمـه  شناسي كمـال   روان ،دوآن شولتس، .17
  .ش1385سيزدهم، 

اكبر غفاري، قـم، انتـشارات جامعـه          علي: ، تحقيق الخصالصدوق، محمد بن علي بن بابويه،        .18
  .ق1403مدرسين، 

، تهـران، نـشر جهـان، چـاپ اول،          7عيون اخبار الرضا  ،  ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــ .19
  .ق1378
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