
 

  

  

  

  

  

  

 پذيری مهدويت چگونگى جامعه

  *محمود ملكي راد

  چكيده

هـا، الگوهـا و  آن، افكـار، معتقـدات، ارزش فـرد در طـىاينـدی اسـت كـه پذيری فر جامعه

 ای اسـت رشـته ميانموضوعى  ،پذيری جامعه. گيرد معيارهای فرهنگ جامعه خود را ياد مى

. حـوزه ديـن اسـت ،هـای كـاربرد آن يكى از حوزه. های مختلف كاربرد دارد در حوزه كه

يـك جامعـه، بـا باورهـا، اعمـال، وظـايف، پذيری دينى نيز فرايندی است كـه افـراد  جامعه

شـوند و  ها، هنجارها و نمادهای دينى جامعه خـود آشـنا مى ها، مراسم، مناسك، ارزش آيين

  . شوند گيرند و موجب انتقال فرهنگ دينى از نسلى به نسل ديگر مى آنها را فرا مى

هايى  زم است زمينهپذيری دينى نيز ال زيرمجموعه جامعه عنوان بهپذيری مهدوی  جامعه برای

نمادهـای انديشـه مهـدوی را فـرا گيرنـد و موجـب  و هـا وجود آيد تا افراد باورها، ارزش به

  . انتقال آنها از نسلى به نسل ديگر شوند

های انتقـال آن از نسـلى بـه  راه دادن هدف استقرار انديشه مهدويت و نشان ادر اين تحقيق ب

  . وگو شده است ، بحث و گفتپذيری مهدويت جامعه چگونگىنسل ديگر و 

پذيری مهدوی است كه ممكن است به دو  بررسى اشكال جامعه ،های تحقيق ترين يافته مهم

آشــكار و رســمى و يــادگيری و انتقــال غيرمســتقيم و  ،يــادگيری و انتقــال مســتقيم: شــكل

پذيری مهدوی نقـش دارنـد  بررسى عواملى كه در جامعههمچنين . غيررسمى صورت گيرد

  .نهاد دين و مذهب ،نهاد رسانه ،نهاد تعليم ،نهاد خانواده: رتند ازو عبا

  ها كليدواژه

  .پذيری پذيری، عوامل جامعه پذيری، مهدويت، اشكال جامعه جامعه

                                                           
 m.malekirad44@gmail.com   عضو هيأت علمى پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمى *

  علمى ـ پژوهشى فصلنامه
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   مقدمه

هـای مطلـوبى در  های مهم دين اسـالم اسـت كـه از ظرفيت يكى از آموزه ،انديشه مهدويت

كاركردهـای . باشـد اسى و اجتمـاعى برخـوردار مىسي ،تربيتى ،اخالقى ،های اعتقادی زمينه

باعـث  ،باور به اين انديشـه. باشد هم ناظر به زندگى حال و هم ناظر به آينده مى ،اين انديشه

شناسـى و روح اميـد در افـراد زنـده شـود و  وظيفه ،نشاط و پويايى ،رايىگ شود تا آرمان مى

د تا برای ايجـاد و شو مى سبباين امر  .به كوشش مضاعف وا دارد ها جامعه را در اين زمينه

حكومت جهانى امـام «تحقق جامعه موعود و آرمانى اسالمى كه در انديشه اسالمى از آن به 

زيـرا در  كنـد؛شود، جامعه منتظر از همه ظرفيت و پتانسيل خـود اسـتفاده  ياد مى» 7مهدی

ومت و وراثـت است و حك 7جامعه موعود اسالمى، امامت و حاكميت از آن امام معصوم

  .)55 :سوره نور(در زمين از آِن صالحان خواهد بود 

های فرهنگى و دينى  هنجارها و تداوم و ثبات الگوهای رفتاری و ارزش ،ها انتقال ارزش

 گاهاز ديـد. ضـروری اسـت ،و انتقال آن از نسلى به نسل ديگـر هماننـد تـداوم نسـل انسـان

رهنگـى و دينـى و انتقـال آن بـه نسـل بعـدی از های ف استمرار و تداوم ارزش ،شناسان جامعه

  . گيرد پذيری صورت مى طريق فرايند جامعه

شـود و روح اميـد در  به اشخاص هويت جمعـى داده مى ،پذيری مهدوی از طريق جامعه

 ،و در مجمـوع شـود جهـت داده مى ىدرسـت بـهو عواطـف و احساسـات او  شدهافراد زنده 

های الزم بـرای انتقـال  زمينـه همچنين. شود راد مىموجب تبلور شخصيت دينى و مهدوی اف

بقا و استمرار جامعه  در نتيجه،آيد و  مىفرهنگ مهدوی جامعه از نسلى به نسل ديگر فراهم 

كه تاكنون بحث جامعى پيرامـون مسـأله يادشـده  كردبايد اقرار . كند مهدوی را تضمين مى

ايـن . شود همچنان احساس مى صورت نگرفته و جای خالى تحقيق و پژوهش در اين عرصه

هـای  هـای انتقـال ارزشكار راهدادن  هـدف نشـان اتحقيق از نظر هدف كاربردی است؛ و بـ

گيـری از روش تحليلـى و توصـيفى و بـا تكنيـك  پذيری مهدويت، بـا بهره مهدوی و جامعه

تـوان انديشـه  هـايى مى از چـه راه: ای در صدد است به ايـن سـؤال پاسـخ دهـد كـه كتابخانه

  ؟ كردپذير  را جامعه  توان آن هدويت را از نسلى به نسل ديگر منتقل و چگونه مىم

بحث  ،پذيری مهدوی عوامل و ابزار جامعه ،بعد از كليات، از اشكال ،رو پيش تاردر نوش

  . وگو خواهد شد و گفت
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  پذيری تعريف جامعه

 ،در ابتـدا؛ نى نـداردپيشينه تاريخى طـواللذا از مفاهيم نوظهور است و  ،پذيری مفهوم جامعه

بيشتر در علوم سياسى كاربرد داشت ولى با توجه به اهميت آن، ايـن موضـوع مـورد توجـه 

هـای ديگـر و از زوايـای مختلـف  های علوم انسانى قرار گرفته و در حوزه انديشمندان رشته

و  بودن پذيری بـا توجـه بـه پيچيـده موضوع جامعه ،نظری لحاظ به«. تگرفمورد مطالعه قرار 

های مختلف علوم انسـانى و از ديـدگاه و زوايـای مختلـف مـورد  بودن، در رشته چند بعدی

  . )22: 1392حيدری، (» گيرد مطالعه و بررسى قرار مى

هـای  ای اسـت و در حوزه رشـته ميـانموضـوعى  ،پـذيری جامعه ؛توان گفـت بنابراين مى

هــای  يكــى از حوزه. داردكــاربرد ... علــوم سياســى و ،شناســى جامعه ،شناســى روانمختلــف 

شناســى تعــاريف مختلفــى از  از ســوی انديشــمندان جامعه. حــوزه ديــن اســت ،كــاربرد آن

  : در يكى از اين تعاريف آمده. پذيری شده است جامعه

هـا،  هـا، افكـار، معتقـدات، ارزش فرايندی است كه به وسيله آن، فرد راه ،پذيری جامعه«

گيـرد و آن را جـزو شخصـيت  خـود را يـاد مىالگوها و معيارهای فرهنـگ خـاص جامعـه 

 ،پـذيری جامعه«: و در تعريـف ديگـر گفتـه شـده )415: 1364شـعاری نـژاد، (» نمايد خويش مى

آورند و شيوه  دست مى مردم شخصيت خود را به ،جريان كنش متقابل است كه از طريق آن

  . )112: 1372يان، (» آموزند زندگى جامعه خود را مى

هايى اسـت كـه از  بازگوكننـده همـه تجربـه ،پـذيری جامعه«: وان گفتت مى در مجموع،

 ،وارد فـرد تـازه. آموزنـد وارد جامعه، فرهنگ خويش را مى اعضای جديد و تازه ،طريق آن

هــا، هنجارهــا و انتظــارات جامعــه خــويش را از ايــن راه كســب  ، ارزشاتهــا، اعتقــاد دانش

  .)22: 1392حيدری، (» نمايند مى

شـود و  آشـنا مى ،فرد با محـيط اجتمـاعى كـه در آن قـرار دارد ،پذيری معهدر فرايند جا

هـای اجتمـاعى الزم بـرای مشـاركت مـؤثر و فعـال در  ها و مهارت دانش ،الگوهای رفتاری

پذيری كـه شـامل طيـف  فرد در فرايند جامعه .كند زندگى گروهى و اجتماعى را كسب مى

هـا و هنجارهـای  ى گرفته تـا باورهـا، ارزشهای اوليه زندگ وسيعى از موضوعات از مهارت

  .)215: همان(ها و افراد جامعه روابط و كنش مؤثر داشته باشد  گردد با گروه قادر مى ،جامعه
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فراينـدی اسـت كـه  ،پـذيری دينـى جامعه«: گفته شـده ،پذيری دينى و در تعريف جامعه

هـا،  راسـم، مناسـك، ارزشهـا، م با باورها، اعمال، وظـايف، آيين تدريج بهافراد يك جامعه 

  در ايـن فراينـد . گيرنـد هنجارها و نمادهای دينى جامعـه خـود آشـنا شـده و آنهـا را فـرا مى

هـای دينـى  است كه افراد الگوهای رفتار دينى را كسب كرده و به وظايف، حقـوق و نقش

» دشون شوند و موجب انتقال فرهنگ دينى از نسلى به نسل ديگر مى خود در جامعه آگاه مى

 .)43: همان(

  پذيری اصول جامعه

  :ها عبارتند از ترين آن مهم كه دارای اصولى است ،پذيری جامعه

كــنش متقابــل اجتمــاعى بــر حســب «. كــنش متقابــل اجتمــاعى اســت ،پــذيری جامعه. 1

پذيری  محتوای جامعه ،بنابراين. دهد ها و هنجارهای فرهنگى خاص هر جامعه رخ مى ارزش

پـذيری در يـك فرهنـگ خـاص ناشـى  از تجربـه مشـترك جامعه و الگوهای شخصيتى كه

  .)113: 1372يان، (» ای تا جامعه ديگر متفاوت است از جامعه ،شود مى

بـه مجموعـه  ،پـذيری جامعه. پذيری در طول عمر انسـان ادامـه و اسـتمرار دارد جامعه. 2

رچــه فراينــد گ. گـردد هــای افـراد بــر مى هــا و مهارت دانش ،هـا نگرش ،هنجارهــا ،هـا ارزش

تـرين بخـش آن بـه دوران  پذيری در طول عمر انسان تـداوم و اسـتمرار دارد امـا مهم جامعه

  .گردد كودكى بر مى

  پذيری ضرورت و اهميت جامعه

خـود آگـاه،  ىصـشخبه  تدريج به ،كه طى آن كودك ناتوان فرايندی است ،شدن اجتماعى«

... شـود تبـديل مى ،گرديـده اسـت های فرهنگـى كـه در آن متولـد دانا و ورزيـده در شـيوه

همچنـين . )86 :1385گيـدنز، (» دهـد های مختلف را به يكديگر پيونـد مى نسل ،شدن اجتماعى

هايى را كـه  هـا و انديشـه گـذارد، قواعـد، ارزش هـای مـا تـأثير مى پذيری بر انتخاب جامعه«

  » آمــوزد مــا مىبــه  ،شناســيم كنيم و جهــان را مى مــا خودمــان را كنتــرل مــى ،وســيله آنهــا به

  .)242: 1384 شارون،(
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  پذيری ابعاد جامعه

) اخذ فرهنـگ ب) الف: پذيری تأثيرگذار است سه عنصر در جامعه ،»گى روشه«از ديدگاه 

  . )140-137: 1387روشه، (تطابق با محيط اجتماعى ) يگانگى فرهنگ با شخصيت ج

از يـادگيری و اخـذ  عبارت اسـت ،پذيری نخستين بعد و وجه جامعه« ،به نظر گى روشه

های عمل، تفكر و احساس خاص  طور خالصه شيوه ها و نمادها و به ها، ارزش معارف و مدل

جزئـى از سـاخت  ،عناصـر نظـام اجتمـاعى و فرهنـگ ،از طرف ديگر. )138 :همان(» ها گروه

فرهنـگ و نظـام  ،پس از اين يگانگى .كند شود و با آن يگانگى پيدا مى شخصيت انسان مى

های طبيعـى يـا بهنجـار  عى به اصول اخالقى، قواعد آگاهى و شعور و همچنـين شـيوهاجتما

  .)139 :همان(» شوند مبدل مى

  پذيری مهدوی جامعه

. پذيری دينى اسـت پذيری و جامعه پذيری مهدوی در واقع بخشى از فرايند عام جامعه جامعه

ى آن افـراد جامعـه فراينـدی اسـت كـه طـ ،پـذيری مهـدوی جامعه: توان گفـت مى ،بنابراين

ها، هنجارها و نمادهـای  ها، مراسم، مناسك، ارزش با باورها، اعمال، وظايف، آيين تدريج به

عنوان افراد معتقـد  ساختن آنها به گيرند و با درونى انديشه مهدوی آشنا شده و آنها را فرا مى

  . ندشو انتقال آنها از نسلى به نسل ديگر مى سببشوند و  ظاهر مى ،به مهدويت

بسته به آن است كه اعضـای آن،  ،پذيری مهدوی جامعه ،تبع آن پذيری دينى و به جامعه«

هــای موجــود در آن را درونــى كــرده و بــه  هــا، رفتارهــا و گرايش مجموعــه باورهــا، ارزش

پذيری  منظور از جامعه: توان گفت پس مى. )151: 1392حيدری، (» های جديد انتقال دهند نسل

  . است ها و هنجارهای انديشه مهدويت نايى مردم با ارزششيوه آش، مهدويت

  پذيری مهدوی عناصر اصلى جامعه

  :دكرتوان در قالب سه بخش اصلى خالصه  پذيری مهدوی را مى عناصر اصلى جامعه 

  پذيری روش جامعه )پذيری مهدوی ج محتوای جامعه )ب پذيری مهدوی منابع جامعه )الف

ها و عواملى هستند كه موجب انتقال فرهنگ  مهدوی، زمينهپذيری  منظور از منابع جامعه
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پـذيری مهـدوی در درون آنهـا رخ  فراينـدهای مهـم جامعه ،شوند و بـه عبـارتى مهدوی مى

و منظــور از محتــوای ... . ديــن و مــذهب و ،رســانه ،مدرســه ،خــانواده نهــاد :ماننــددهــد  مى

و آدابـى اسـت كـه در جامعـه هـا، هنجارهـا  مجموعه باورهـا، ارزش ،پذيری مهدوی جامعه

از ايـن  .آيـد وجـود مى  مهدوی وجود دارد و حيات مهدوی يـك جامعـه در بسـتر آنهـا بـه

 ،پذيری مهدوی منظور از روش جامعه كرد وفرهنگ مهدوی ياد  عنوان بهتوان  مى ،مجموعه

پـذيركردن  سـعى در جامعـه ،از طريـق آن ،هايى كه يـك منبـع و عامـل عبارت است از راه

  . يشه مهدويت دارداند

  پذيری مهدوی اهداف جامعه

 ،هـا ارزش ،ضروری است هر نسل جديد در آن جامعه ،پايدارماندن جامعه مهدوی منظور به

ای نتوانـد  زيرا اگر جامعه ؛هنجارها و رفتارهای موجود مهدوی را بشناسد و آنها را فرا گيرد

پايدارمانـدن  بـرایپـس . يـدار بمانـدتوانـد پا نمى ،ها را به نسل جديد منتقل كند اين ارزش

ها و رفتارهای مهـدوی تـالش  الزم است در انتقال ارزش ،انديشه مهدويت و جامعه مهدوی

رفتارهـا  ،ها ارزش ،ضروری است فرد باورها ،بنابراين«. پذيری است شود و اين همان جامعه

روشـه، (» كندرونى و هنجارهای جامعه را فرا گيرد و سپس آنها را ملكه ذهن خود كرده و د

جمعــى داده  پـذيری مهـدوی بـه اشـخاص هويـت از طريـق جامعه ،عـالوه بـر آن. )57: 1376

كند و در مجموع موجب تبلـور شخصـيت دينـى و  شود و روح اميد را در افراد زنده مى مى

های الزم برای انتقال فرهنگ مهـدوی جامعـه از نسـلى  زمينه همچنين. شود مهدوی افراد مى

  .شود و بدين نحو استمرار جامعه مهدوی تضمين مى آمدهيگر فراهم به نسل د

  پذيری مهدويت اشكال جامعه

  : پذيری مهدوی ممكن است به دو شكل صورت گيرد جامعه

  )75: 1376مهرداد، ( آشكار و رسمى ،يادگيری و انتقال مستقيم. 1

ــن روش ــد رســمى و  ،در اي ــراد در يــك فراين ــهاف ــا، ا ،مســتقيم طور ب ــا و  رزشباوره ه

ها و احساسات ناظر بر انديشه  ارزش ،گيرند و اطالعات هنجارهای دينى و مهدوی را فرا مى
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ممكن اسـت از  ،اين شكل از يادگيری. شوند صراحت به ديگران انتقال داده مى مهدويت به

دانشـگاه و  ،طريق آموزش معارف مهدوی در متون درسى مقاطع مختلف تحصيلى مدارس

  .صورت گيرد های علميه حوزه

های مهدوی در جامعه شكل  ارزش ،اين فرايند با تكيه برهايى و  چنين آموزش اساسبر 

هويــت و  ،تــرين ســطح آن آينــد كــه در ژرف وجود مى گيرنــد و الگوهــای رفتــاری بــه مى

شود و نتيجه آن اميدواری و اتحاد و انسجام  باورهای مذهبى و مهدوی در جامعه نهادينه مى

   .اجتماعى است

  يادگيری و انتقال غيرمستقيم و غيررسمى. 2

پذيری مهدوی نقش  تى به شكل غيرمستقيم در جامعهوعوامل متفا ،در اين روش

های  اطالعات و ارزش ،در اين روش ،عالوه بر آن .گروه همساالن و همكاران :مانند. دارند

ديشه مهدويت به گذارد و راه انتقال ان صورت عام بر انديشه مهدويت تأثير مى دينى به

توجه به  ،مثالً . گذارد دهى انديشه مهدويت تأثير مى كند و در شكل ديگران را هموار مى

شود تا  مى سبب ،ستيزی كه در مجموعه معارف دينى بر آن تأكيد شدهبحث عدالت و ظلم

های مهم مهدويت  ستيزی از آموزه زيرا ظلم ؛گرايش به مهدويت را در افراد هموار سازد

  .رود مار مىش به

موجب شده تا در روايات اسـالمى نيـز بـر آن تأكيـد شـود و از رسـول  عدالت،اهميت 

از عـدل و داد پـر  7زمين توسـط حضـرت مهـدی« :كه در اين زمينه وارد شده 6خدا

  .)287: 1، ج 1359صدوق، (» كه از ظلم و ستم پر شده باشد گونه Ĥنهم ؛شود مى

توانـد ادامـه يابـد و  مى ،افـراد مسـلمان و مـؤمن پذيری مهدوی در سراسر زندگى جامعه

با كسب علوم بيشتر  - گيرند كه از دوران كودكى در افراد شكل مى - های مهدويت ارزش

شـوند و از حالـت  پيوسـته تقويـت و حتـى تعـديل مى ،تر از مجموعه معارف دينـى و افزون

موجـب  ،پـذيری مهـدوی جامعه ،در نتيجه. عمق بيشتری پيدا خواهند نمود ،احساس و شور

شـود و راهـى بـرای انتقـال  های حـاكم بـر آن مى انتقال و دگرگونى فرهنگ دينى و ارزش

با توجه به اهميت اين مطلب جـا دارد در . انديشه مهدوی و باورهای دينى به نسل بعد است

  .شود پرداختهپذيری مهدوی  عوامل و منابع مؤثر در جامعه به ،ادامه
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  پذيری مهدوی هعوامل و ابزار جامع

 پـذيری جامعه ها و عـواملى اسـت كـه در زمينه ،مهدوی پذيری يكى از عناصر اصلى جامعه

انتقـال فرهنـگ  سـببكـه  اسـتها و عواملى  مهدوی تأثيرگذار است و منظور از آن، زمينه

: ماننـد. دهـد پذيری مهدوی در درون آنها رخ مى شوند و فرايندهای مهم جامعه مهدوی مى

ديـن و  ،نهاد رسـانه ،)ها اعم از مدارس و دانشگاه و حوزه(نهاد تعليم و تربيت  ،ادهنهاد خانو

  .وگو مى شود ترين اين عوامل بحث و گفت در اين گفتار از مهم. مذهب

  نهاد خانواده. 1

هـدف  ،از ديدگاه اسـالم. خانواده است ،پذيری مهدوی يكى از عوامل مهم برای جامعه

تری كه اسالم از تشـكيل  مهم ۀجنسى نيست بلكه نكت ۀرضای غريزاز تشكيل خانواده، تنها ا

  همچـون ،خـانواده. كند، ايجاد محيطى مساعد بـرای تهـذيب نفـس اسـت مى  خانواده دنبال

ايثـار و  ،های اصيل انسانى از محبـت، رأفـت، تعـاون، عفـو كارگاهى است كه در آن خوی

هـای  اين همه صفات، كـه از نيازمنـدیكند و  پيدا مى رشدرويد و  ديگر صفات انسانى، مى

  . كند گيرد و به كل جامعه سرايت مى مى شكلجا  انسانى است، در آن ۀيك جامع

اين رسـالت مهـم  ،اهميت تربيت و نقش خانواده در اين زمينه تا جايى است كه خداوند

و در  ها را در مقابل همديگر مسـئول قـرار داده اسـت را بر عهده خانواده گذاشته و همه آن

سوره (» در امان بداريد) جهنم(را از آتش ) تان خانواده( تان خود و اهل«: فرمايد اين زمينه مى

  . )6: تحريم

از راه انجام عبادات و ترك محرمات خواهد بـود و ايـن  ،داشتن از عذاب جهنم در امان

ز نگـاه غيـر ا. شود كه فرد از تربيت دينى الزم بـر خـوردار باشـد مهم در صورتى محقق مى

توان به نقش خانواده و تـأثير آن در  نيز مىشناسى  همچون جامعهدينى، از منظرهای ديگری 

  .تربيت توجه داشت

طور كلى، خـانواده  به«: گويد در اين زمينه مى - شناسى ان جامعهنظر صاحباز  -توسلى 

  :به دو دليل پايه و اساس و خشت بنای جامعه انسانى است

هــای حيــات  نخســتين ريشــه ،خــانواده و روابــط خويشــاوندی: از لحــاظ تــاريخى) الــف

ترين  گواه اين مطلب است كه ابتدايى ،دانش گذشته ما. دهند انسانى را تشكيل مى  اجتماعى
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ادامـه يافتـه  ،ها را به هم مرتبط كرده و از دوره ما قبل تـاريخ تـا زمـان حـال انسان  قيدی كه

در احساسـات  شود كه اّولين قيد اجتمـاعى، ىگفته م.قيد مناسبات خويشاوندی است است،

اين قيد را امـروزه نيـز در  .زيستى ريشه دارد تعلق و هم وابستگى متقابل، بشری نظير عاطفه،

تـوان گفـت كـه خـانواده يكـى از  مى در واقـع،. تـوان مشـاهده كـرد بشری مى  تمام جوامع

 .شده اجتماعى در همه جوامع است تجربه  قلمروهای

  ،خـانواده. شـود ه از جهت ديگری نيز ريشه و اساس جامعه انسـانى تلقـى مىخانواد) ب

شـوند، در درون آن  نخستين گروه كوچك محلـى اسـت كـه همـه افـراد در آن متولّـد مى

برنـد و در  سـر مـى هـای زنـدگى خـود را در آن به كنند، مدتى از مؤثرترين سال مى  زندگى

رسد كـه  نظر مى به. آموزند كه عضو جامعه شوند مىشوند و  تر آشنا مى آنجا با اجتماع وسيع

روابـط صـميمى بـين والــدين، مواظبـت از وابسـتگان و كمـك متقابــل بـه يكـديگر، قبــول 

ها و وظايف متقابلى كه بين پدر و مـادر توزيـع شـده اسـت، همگـى در همـه جـا  مسئوليت

ــای توســط گروه ــه مى  ه ــود و به كوچــك آموخت ــى و شخصــى در درون ش  صــورت جزئ

رسـد كـه هـيچ گـروه ديگـری  به نظر مـى. شود آيد و اجرا مى ها به آزمايش در مى خانواده

خانواده در ساختار اجتماعى و باورهـای اجتمـاعى ... .  كند  تواند اين نيازها را برآورده نمى

 . ای دارد نيز جايگاه ويژه

ى شاد و پايـدار اجتماع خانوادگ  های بعد از آن، يك كودك بايد از دوران تولد تا سال

طـور كامـل  يابند، به آسانى و بـه مى  های خود پرورش كودكانى كه در خانواده .داشته باشد

. كنند يابد، به خوبى مشاهده مى مى  ها ادامه ساالن در مورد آن آنچه را كه در اجتماع بزرگ

طـور واضـح و مشـخص بـه  عامل مؤثر آموزش و پرورش اسـت و كودكـان را بـه ،خانواده

  .)86: 1379توسلى، (» كند شان هدايت مى الگوهای مورد انتظار زندگى  وندر

نيز به نقش و جايگاه خانواده توجه شده و بر آن تأكيد رفته است، يكى  شناسى رواندر 

  : گويد از كارشناسان امور تربيتى در اين زمينه مى

تنظـيم زنـدگى  در ،های مختلفـى كـه بـر عهـده دارد نهاد خانواده با كاركردها و نقش«

كند؛ چه انسـان در درون خـانواده متولـد شـده، رشـد  اجتماعى انسان نقش مهمى را ايفا مى

. گيـرد و همـواره بـا آن سـروكار دارد يافته و بسياری از امور و مفاهيم را از خانواده فـرا مى

 محسـوب  شخصيت ۀدهند ترين عوامل شكل ترين تجربيات انسانى، كه اساسى مهم  ،بنابراين
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كند و آمـوختن زبـان و آداب و رسـوم و برقـراری  شود، در درون خانواده نمود پيدا مى مى

بـه شخصـيت انسـان هـم از   دهـى چنين جهت ها و هم ظهور افكار و انديشه روابط اجتماعى،

عمده و عميقى بـر ديگـر نهادهـای   خانواده تأثيرات ،همين جهت شود، به خانواده شروع مى

علـم  سياست، تأثيرات نهاد خانواده در اقتصاد،  گواه ،سراسر تاريخ .اجتماعى خواهد داشت

تـرين نهـاد در  خـانواده اولـين و مهم ،به عبارت ديگر .است  و حتى تحوالت اجتماعى بوده

های  يابنـد و بـا شـيوه انسانى است كـه افـراد بشـر در آن تعلـيم مـى  تاريخ، فرهنگ و تمدن

يـافتن اسـتعدادها و  گردنـد و بسـتر فعليـت آشنا مـى زندگى جمعى و روش تفاهم با ديگران

اجتمـاعى،   های انسانى، كه بخش عظيمى از ابعاد شخصيت افراد، همچون رفتارهای توانايى

از ديگـر . گيـرد شـكل مى  در آن ،پذيری، تحمل و بردباری در برابر ديگران است مسئوليت

شـود،  و ناسازگاری بعدی منجر مىها نيز كه به انحراف  ها و شكست بسياری از ناكامى ،سو

  . )5: 1375نجفى، (» ريشه در زندگى خانوادگى دارند

های عاطفى نزديك و  نخستين وابستگى ،كودكان«جايى است كه  ،خانواده ،در حقيقت

در ايجــاد و  معمــوالً  ،نهــاد خــانواده رو، از ايــن ...ســازند صــميمى خــود را در آن برقــرار مى

  كنـد ماننـد  هـايى كـه كـودك در مراحـل اوليـه رشـد كسـب مىها و تفكر استقرار گرايش

حيـدری، (» نقـش اساسـى دارد... اعتقاد به امور غير مادی، انجام مراسم و مناسـك عبـادی و

1392 :162( . 

پـذيری  عرصـه جامعه ،تواند نقش داشته باشـد هايى كه خانواده در آن مى يكى از عرصه

گيری باورهای مهـدوی و معنـوی كودكـان  كلترين بستر ش اساسى ،خانواده. مهدوی است

بـار در  مذهب و باورهای بنيادين دينـى و مهـدوی را نخسـتين ،دين ،زيرا هر كودكى ؛است

  .شود گيرد و در آن با بايدها و نبايدهای دين آشنا مى دامان خانواده فرا مى

مثبتـى در ها، قواعد و الگوهای دينى، نقـش  با عمل به ارزش ،والدين و اعضای خانواده

ديـن داری . به تصويركشيدن ذهنيت مثبت كودك و نوجوان از اين قواعد و الگوهـا دارنـد

والدين و پايبندی آنان به انجام اعمال دينى و مذهبى، تأثير مثبت و بااليى در گرايش دينـى 

وقتى والدين، به يك ارزش . های دينى توسط آنان دارد نوجوانان و جوانان و رعايت ارزش

كار گيرنـد،  جار دينى و اجتماعى اعتقاد داشته باشند و آنها را در رفتار و اعمال خود بهيا هن

  .گيرند كار مى ها آشنا شده و آن را در زندگى خود به فرزندان آن خانواده هم با آن ارزش
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تواند نوآموزان و فراگيران را برای نوع  مى ،های انديشه مهدويت خانواده با انتقال ارزش

پـرورش و تربيـت  دليـل،همين  حيات فردی و اجتماعى و سياسى آماده سازد و به خاصى از

چـون همعناصـری  ،انتظار زيرا رويكرد تربيتىِ  ؛ای برخوردار است فرد منتظر از اهميت ويژه

د تـا شـو مـى سـببگرايى را در بطـن خـويش دارد و  آفرين و تحـول بيداری ،بخشى آگاهى

 ويژه بـهانتقـال فرهنـگ مهـدويت  ،بنـابراين. كل گيـردپذيری مهدوی در فرزندان شـ جامعه

از وظـايف  ،به نسل نو و كسانى كه آشنايى كمتری با مهـدويت دارنـد ،فلسفه تربيتى انتظار

  . باشد مهم خانواده مى

  :تواند اهداف ذيل را دنبال نمايد خانواده با انتقال اين فرهنگ به نسل نو مى

  تأمين سعادت اخروی . الف

های شيعى آمده كه در هر عصری، امامى از طرف خداوند برای مـردم تعيـين  در آموزه

پس بايد به . ، وابسته استاو ايمان افراد، به شناخت امام و اقرار و التزام به امامت. شده است

كيسـت؟ و چـه نقشـى در زنـدگى مـا دارد؟ بايـد  7امـام مهـدی ،بيـاموزيم خود فرزندان

هـا در  ند برای بشريت تعيين كرده و سـعادت اخـروی آناو امامى است كه خداو ،بياموزيم

اولين هدفى كه ما در انتقال فرهنگ مهدويت  ،بنابراين. گرو اعتقاد و التزام به امامت اوست

  . مان در آخرت است شدن فرزندان مند تأمين آن هستيم، سعادت دنبال به ،و انتظار

  سازان ظهور زمينه تربيت. ب

 كند،تواند با گسترش فرهنگ مهدويت آن را دنبال  هدف ديگری كه خانوده مى

سازی  مرهون زمينه 7زيرا ظهور امام عصر ؛سازان ظهور است ساختن زمينه تربيت و آماده

بنابراين يكى ديگر از اهداف انتقال  .پذيرش امر ظهور است برایو آمادگى عمومى مردم 

 منظور بهآل جامعه بشری،  عيت ايدهها با وض فرهنگ انتظار به نسل نو، در واقع آشناكردن آن

آل به جامعه جهانى توسط  شناخت جايگاه وضعيت موجود و سپس شناساندن وضعيت ايده

آلى را كه در جامعه مهدوی تحقّق خواهد يافت،  بايد وضعيت ايده ،نسل نو. هاست آن

  . بشناسد تا بتواند جايگاه و وضعيت موجود را مورد نقد و بررسى قرار دهد

تواند در انتقال فرهنگ مهدويت به نسل نو دنبال كنـد،  دف ديگری كه خانواده مىه. 3
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های  با شناخت شاخص ،نسل نو. آل است های ايده ها با شخصيت سازی شخصيت آن همسان

های عصـر  هماهنگ و با انسان ،ها كند خود را با اين شاخص انسان عصر مهدوی، تالش مى

عنوان تربيـت مـدير و  تـوان از آن بـه زی اسـت كـه مىو اين، همان چي سازدظهور همگون 

و مـديران حكومـت آن  7زيـرا يـاران حضـرت مهـدی ؛نيروی انسانى مهـدوی يـاد كـرد

بنابراين الزم است نسل نو، هماهنگ بـا  .همين منتظران ظهور، خواهند بود ميانحضرت، از 

د و در نظهـور باشـ سـازان د، تـا بتوانـد از زمينـهنهای انسان عصر مهدوی تربيت شو شاخص

  . دنقرار گير 7صف ياران خاص امام مهدی

   پذيری مهدوی فرزندان در خانواده های مناسب در جامعهكار راهعوامل و 

  بسترسازی مناسب. 1

نيازهای تربيت مهدوی و آشنايى نسل نو بـا فرهنـگ مهـدوی،  ترين پيش يكى از اساسى

، نيازمنـد 7نومنتظران ظهور امام مهـدیها به  پرورش نسل نو و تبديل آن. بسترسازی است

بنابراين نخستين كاری كه در انتقال فرهنگ مهدويت بايد . بستر مناسب و فضای سالم است

زيرا قرارگرفتن در فضايى خـاص، باعـث  ؛انجام شود، فضاسازی و بسترسازی مناسب است

تربيـت مهـدوی شود تا افراد مطابق آن فضا حركت كنند و اگر فضای تربيتى ما، فضـای  مى

فضاسازی تربيتى دارای . نباشد، شناساندن فرهنگ انتظار به افراد با مشكل مواجه خواهد شد

  :چند مرحله است

  فضای خانواده. 1-1

فضاسازی تربيـت مهـدوی در  ،اولين مطلبى كه در فضاسازی تربيت مهدوی مؤثر است

يعنى فرزندان  ؛حاكم باشدفضای تربيت مهدوی  ،تا در منزل كردبايد تالش . باشد منزل مى

های مهدويت و انتظـار را در خانـه لمـس كننـد و والـدين خـويش را  بايد پايبندی به ارزش

هـای آن بـه  صـورت، ارزش در غير اين. ل و حساس ببينندئوهای مهدوی مس نسبت به ارزش

زدن هنگـام خـواب بـدون  طور كه فرهنگ مسواك همان. درستى به آنها منتقل نخواهد شد

شود، فرهنگ انتظار نيـز در وجـود  منتقل نمى فرزندبندی والدين به اين امر، به درستى به پاي

  .كودك بدون پايبندی والدين به لوازم اين فرهنگ، شكوفا نخواهد شد
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  فضای آموزشى.2-1

فضاهای  .تر، فضای جامعه است مرحله دوم، مرحله فضاهای آموزشى و در نگاه كالن

ها و  ها و مدارس راهنمايى و دبيرستان داری كودكان و دبستانآموزشى اعم از مراكز نگه

ها بايد عطر و بوی فرهنگ مهدويت داشته باشند تا هر كسى كه در اين فضاها  حتّى دانشگاه

هماهنگ  ،اگر فضاهای آموزشى ما با فضای منزل. گيرد، معّطر به اين عطر گردد قرار مى

ای كه در اين  ترين مسئله مهم. بين خواهد بردنباشد، اثرات مثبت فضای منزل را نيز از 

. مرحله قابل دقّت و تأّمل است، مسئله لزوم هماهنگى نظام آموزشى با نظام ارزشى است

در غير . متون آموزشى مراكز علمى، بايد با فرهنگ اسالمى همخوانى داشته باشد

  .ن خواهد بودسو با فرهنگ اسالمى، بسيار سخت و بلكه غيرممك تربيت هم ،صورت اين

  فضای جامعه. 3-1

الزم  ،اسـت 7ای كه در انتظار حكومت مهدی جامعه. مرحله سوم، فضای جامعه است

هـای  هـای انتظـار و ويژگى اين جامعه بايد با ارزش. است با جوامع ديگر تفاوت داشته باشد

باشـد، اگر فضای حاكم بر جامعه، عاری از روحيه مهدوی و انتظار . عصر ظهور آشنا باشند

  .ها با فرهنگ مهدويت بسيار مشكل خواهد بود تربيت نسل نو و آشناكردن آن

  شناسى مخاطب. 2

مسئله ديگری كه در انتقال فرهنگ مهدويت حائز اهميت است، مسئله توّجه به مخاطب 

هـای مختلـف سـنى و علمـى تقسـيم  مخاطبـان فرهنـگ مهـدويت و انتظـار بـه گروه. است

  :شوند مى

  كودكان. 1-2

زيـرا  ؛هـا، تنهـا بـه روش عملـى ممكـن اسـت نتقال فرهنـگ مهـدويت و انتظـار بـه آنا

بنابراين بـرای  .توان برای تفهيم فرهنگ مهدويت به كودك، از استدالل كمك گرفت نمى

كافى است فضای منزل و مدرسه به روش عملـى، بـه  ،آشناكردن كودكان با فرهنگ انتظار

 .ودهای آن تبديل ش فضای انتظار و ارزش

مهمى در انتقـال ايـن فرهنـگ بـه  كار راه ،زدن فرهنگ مهدويت با عاليق كودكانه گره
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در انتقال فرهنـگ . گرفتن و قّصه، عالقه زيادی دارند كودكان به عيدی مثالً . كودكان است

های  توان از همين عالقه كودك استفاده كرده و اين فرهنگ را در قالب قّصه مى ،مهدويت

روز نيمه شعبان يا روز به  مانندهای مختلفى  يا به مناسبت كرد وه او منتقل جّذاب كودكانه ب

ای كه در اين روز به كـودك داده  هديه ؛به كودكان هديه داد 7رسيدن امام مهدی امامت

شـأن  كنـد، هم های ديگر دريافت مى شود، بايد حداقل با هدايايى كه كودك به مناسبت مى

 ،كــاری كــرد كــه كــودك بــه انتظــار آمــدن ايــن روزهــابايــد  ،باشــد و بــه عبــارت ديگــر

 .شماری كند لحظه

  نوجوانان. 2-2

هـای مهـدويت كـه  نامـه تـوان بـا تهيـه درس گروه دوم، گروه نوجوانـان هسـتند كـه مى

های جّذاب با اقتباس از فرهنـگ  ها و رمان متناسب با اين سن و سال است و همچنين داستان

در انتقال فرهنگ انتظار . ها را با فرهنگ مهدويت آشنا كرد، آنآنمهدويت، و فيلم و مانند 

بايـد در برخـورد بـا ايـن گـروه سـنى، . به اين گروه، ايجاد نيـاز در آنهـا بسـيار مهـم اسـت

و  كـردگوی آنهاست، در ذهن آنهـا ايجـاد  هايى را كه تنها گفتمان مهدويت جواب پرسش

های  در رسيدن به پاسـخ البته بايستىند و جواب آنها را پيدا كن خواسته شود تاسپس از آنها 

  .كرددرست، آنها را ياری 

  جوانان. 3-2

ای  دن آنـان بـا انديشـه مهـدويت از اهميـت ويـژهكرآشـنا .جوانـان هسـتند ،گروه سـوم

الزم  ،های علوم دينى و نظام تعليم و تربيـت حوزه مانندبر متوليان امور دينى  .برخودار است

های متناسـب بـا سـن  نامه با تهيه درس ه اين موضوع بپردازند وببا حساسيت خاصى  تااست 

هـای مـورد  با توليـد فيلم ،عالوه بر آن .های فكری آنان بر آيند جوانى درصدد تحكيم بنيان

بـه درسـتى هـای جـذاب، احساسـات و عواطـف آنـان را  ها و رمان و تهيـه داسـتان آنهانياز 

 . ندكنگروه سنى جلوگيری  نگری و كم عمقى اين و از سطحىهدايت كنند 

  ساالن و فرهيختگان بزرگ. 4-2

اين گـروه بـه دليـل مطالعـاتى . گان جامعه هستند هساالن و فرهيخت گروه چهارم، بزرگ«

. هايى در زمينه مهدويت مواجه هستند كه درباره آخرالّزمان و آينده بشريت دارند، با چالش
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هـا را برطـرف كنـيم و ايـن  ست اين چالشدر انتقال فرهنگ مهدويت به اين گروه، كافى ا

ها و شبهات جديدی كه در عرصه  سؤال ]توجه به[ها و مقاالت علمى و  مهم با نوشتن كتاب

  . )1390زندوی،(» شود مهدويت و آخرالّزمان مطرح شده، حاصل مى

  های دينى و مهدوی به كودكان گيری در انتقال ارزش رعايت اصل آسان. 3

از اصولى است  ،مهدوی به فرزندان ،های دينى ی در انتقال آموزهگير رعايت اصل آسان

به اين اصـل در روايـات نيـز . كه خانواده و ساير اوليای تعليم و تربيت بايد بدان توجه كنند

آموزش دهيد و آسان بگيريد و «: درماينف مىدر اين زمينه  6رسول خدا. اشاره شده است

  .)568: 1382پاينده، (» رويى كنيد گيری نكنيد و گشاده سخت

جبل را برای تبليغ دين به يمن فرستاد با يادآوری اين نكته  بن آنگاه كه معاذ 6پيامبر

» ...گيری مكن و به مردم بشارت و مژده بده آسان بگير و سخت !ای معاذ«: به ايشان فرمودند

  . )589: 2ج  ،1419احمدی ميانجى، (

  اوهای دينى و مهدوی به  ستعداد كودك در انتقال ارزشرعايت اصل تدريجى و مراعات توان و ا. 4

الزم اسـت  ،ذهنـى و عـاطفى ،هـای جسـمى با توجه به مراحـل مختلـف سـنى و توانايى

رعايـت تـوان و  بـا تـدريج بهآن تنظيم شوند و  اساسآموزش مفاهيم دينى و مهدوی نيز بر 

پـذيری دينـى و مهـدوی  رعايـت ايـن اصـل در جامعـه. استعداد افراد به آنان منتقـل گـردد

  .ضروری است

  استمرار و مداومت در آموزش مفاهيم مهدوی به فرزندان. 5

های  استمرار و مداومت يكى ديگر از اصولى است كه در تعليم و تربيت و انتقال ارزش

  .پذيری الزم است جامعه برایواالی دينى و مهدوی 

  )مدرسه(نهاد تعليم و تربيت . 2

تـرين نهـادی اسـت كـه نقـش  مهم -بعد از خانواده -مدرسه ويژه  هنهاد تعليم و تربيت ب

ايـن نهـاد . كنـد خصـوص كودكـان و نوجوانـان ايفـا مى پـذيری افـراد به ای در جامعه عمده



  21  پذيری مهدويت چگونگى جامعه

  

های دينى و مهدويت تأثيرگذار باشـد  تواند در آشناكردن نسل نوجوان و جوان با آموزه مى

هـا و رفتارهـا و عملكردهـای  و در ارزش. سـازدشان در اين زمينه آشنا  و آنان را به وظايف

پـذيری  تـری در جامعه مدرسه نقـش مهم ،در ميان همه نهادهای آموزشى« .دتأثيرگذارآنان 

در  ،گردد های دينى و مهدوی كه در مدرسه به نوجوان و جوان ارائه مى زيرا آموزش ؛دارد

هـا در صـورتى  ايـن آموزشالبته . رشد دينى و شخصيت مذهبى آنان بسيار تأثيرگذار است

خصـوص خـانواده، دوسـتان،  شوند كه در امتداد آمـوزش نهادهـای ديگـر، به مؤثر واقع مى

مفهـوم خـدا و  گيری شـكل ،انـد برخـى گفته... های جمعى باشـد همساالن، مساجد و رسانه

گيرد و در فـرد ثبـات پيـدا  از خانه شروع و در مدرسه حالت رسمى به خود مى ،اعتقاد به او

هـای  خواهنـد در خصـوص آموزش لذا معلمان و مسؤالن تربيتى و آموزشى كه مى. كند مى

كـودك و حـاالت روحـى و عـاطفى وی اطـالع  شناسـى روانبايد از  ،مذهبى فعاليت كنند

  . )172 -171: 1392حيدری، (» كافى داشته باشند

  های مهدوی توسط نهاد تعليم و تربيت  های انتقال ارزشكار راه

زی افراد با مفاهيم دينى و مهدوی و ترغيب آنان به رفتارهـای دينـى در مـدارس آشناسا

  :داداز چند طريق انجام توان  را مى

ن و اسـاتيد بـا اارتباطات و تعامل معلمـ. 2 .های آموزشى كتب و متون درسى و برنامه. 1

. 4 .ر آنفضای عمومى مدرسه و دانشگاه و تبليغات مناسب د. 3 .آموزان و دانشجويان دانش

  .های موجود در مدرسه و دانشگاه ها و انجمن گروه

  )همسانان( همساالنگروه . 3

از عوامـل  ويژه ؛ بـهاسـت) همسانان( همساالنپذيری، گروه  يكى ديگر از عوامل جامعه

گـروه كودكـان  :شـامل ،اين گروه. رود شمار مى شدن كودكان و نوجوانان به مهم اجتماعى

هـای  ادارات و گروه ،های مختلـف در مـدارس، دانشـگاه ان، گروههای دوست همبازی، طبقه

برابر و پيوندهای نزديكى با  كوچك اجتماعى است كه اعضای آنها موقعيت اجتماعى نسبتاً 

های اجتماعى را به همديگر  توانند از طريق تعامل با يكديگر، ارزش مى همساالن. هم دارند

  . انتقال دهند
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شـوند كـه يـا آنـان را دوسـت دارنـد يـا  انان خود را پـذيرا مىافراد از آن رو نظر همس«

گروه همسانان از طريق بـرانگيختن يـا ... شان احترام قائلند و يا مايلند شبيه آنان گردند برای

آنهـا را  ،شـده گـروه واردكردن اعضای خود بـه متابعـت از ايسـتارها يـا رفتارهـای پذيرفتـه

هــای مختلــف، خــانواده و گــروه  از ميــان گروه. )66: 1377آلمونــد، (» ســازد پــذير مى جامعــه

در گروه همسانان نيز دوران نوجوانى اهميـت  .همسانان تأثير ژرفى در شخصيت افراد دارند

شـوند و عمـق بيشـتری پيـدا  ها در دوران نوجـوانى مسـتحكم مى زيرا دوستى ،بيشتری دارد

 ،دينـى پـذيری ال آن در جامعهدنب هـای دينـى و بـه در انتقـال ارزش ،هـا ايـن گروه. كنند مى

شـود و  بودن موجب همـدلى و همزبـانى مى السزيرا هم ،توانند نقش مؤثری داشته باشند مى

برخـى از  ،هـا با توجه به اهميـت ايـن گروه. آيد پديد مىاز اين طريق روابط عاطفى عميقى 

  : اند گفته »ريزمن«شناسان مانند  جامعه

  جای خانواده و ديگـر عوامـل اقتـدار  تدريج بهذيری پ سن در روند جامعه های هم گروه«

سـن  هـای هم طور روزافزونـى بـه سـوی گروه يافته، افراد بـه گيرند و در جوامع توسعه را مى

جای اينكـه بـر افـراد  كنند و برای الگوی رفتارهای دينى و اجتماعى خود، بـه تمايل پيدا مى

: 1392حيـدری، (» شـوند خـود متمايـل مى سـن های هم به گروه ،تر و مقتدرتر تكيه كنند مسن

168-169(.  

ای اسـت و نقطـه عطفـى در  همسـاالن در دوره نوجـوانى، بـيش از هـر دوره  تأثير گروه

اشـتياق شـخص بـرای فعاليـت و  ،در ايـن مرحلـه«. شود حوزه زندگى شخص محسوب مى

های  ی از جنبهبسيار ،در واقع. كند مشاركت در امور مختلف دينى اجتماعى افزايش پيدا مى

ايــن . تــوجهى دارد هــای همســاالن بــا دوران كــودكى تفــاوت قابــل پــذيری در گروه جامعه

ُ  نيروهای مهمى را در جامعه تشكيل مى ،ها گروه ررنگى در در حفظ، تداوم و دهند و نقش پ

ــازی مى تعــادل گرايش ــر  هــا و رفتارهــای دينــى مختلــف ب ــأثير دينــى دوســتان ب كننــد و ت

  . )169: همان(» تواند تأثير مستقيم داشته باشد نى جوانان مىپذيری دي جامعه

در بر تأثيرگذاربودن گروه همساالن و دوسـتان تأكيـد شـده و نيز در منابع و متون دينى 

زيـرا  انجـام شـود؛دقـت الزم  ،در انتخاب دوسـت تا برخى از دستورات دينى خواسته شده

  . تأثيرگذار است دفر دوست خوب و شايسته در تعالى روحى و اخالقى

پذيری مهدويت  تواند يكى از عوامل مهم برای جامعه مى همساالنگروه  ،بنابراين
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باورها و هنجارهای  ،ها توانند ارزش آن دوستان همسال مى اساسحساب آيد كه بر  به

  های مهدويت به  مهدوی را به همديگر منتقل كنند و از اين طريق به انتقال ارزش

كه  - های همسو ايجاد گروه ،در اين زمينه كار راهترين  مهم. ك نمايندهای بعدی كم نسل

ايجاد  :مانند. برای فعاليت در عرصه مهدويت است -از جهت سنى به هم نزديك باشند

هايى  های علميه كه در آنها فعاليت ها و حوزه دانشگاه ،های مهدوی در مدارس انجمن

 های مشابه و برنامهجشن و سرور  ،دعا برگزاری مجالس ،چون مطالعه آثار مهدویهم

  . صورت گيرد

  نهادهای دينى و مذهبى. 4

هـای مهـدوی بـه  پذيری مهدويت و انتقـال ارزش نهادهای مؤثر در جامعهيكى از ديگر 

هـای فكـری و فرهنگـى و اخالقـى  مـذهب حامـل ارزش. نهاد دين و مذهب است ،نسل نو

رهبران مـذهبى آموزگـار و . باشند تأثيرگذار مى های افراد ها و نگرش باشند كه بر ارزش مى

پذيری  اند و همواره در صددند تا از طريق آموزش معارف دينى و مذهبى جامعه مربى مردم

نهادهـا و  ،ها  تـرين سـازمان مهم. كودكان را تحت تدبير قـرار دهنـد و بـه آن شـكل بخشـند

واننـد نقـش بيشـتری ت يت مىدن دين و انديشـه مهـدوكرپذير های دينى كه در جامعه كانون

  :داشته باشند عبارتند از

  )سازمان روحانيت(نهاد تبليغ . 4- 1

شـود و مرجـع رسـمى تبيـين  متـولى اصـلى تبليـغ ديـن محسـوب مى ،سازمان روحانيت

در حـديث مشـهور كـه . ها و هنجارهای دينى و تثبيت باورهای دينى در جامعه است ارزش

 اسـاسبـر . كند به اين نكته اشاره شـده اسـت بيان مى رسالت عالمان دين را در عصر غيبت

شيخ ( اند و حجت از ناحيه آنان بر مردم معرفى شده 7عالمان دينى وارثان ائمه ،اين روايت

ها، احكام و دستورات دينى در  وظيفه انتقال اصول، ارزش ،بنابراين. )484: 2، ج 1359صدوق، 

هـای فرهنگـى و  فعاليت دادن ا محـور قـرارروحانيـت بـ«. جامعه بر عهده علمای دينى اسـت

های مختلف سـعى در تـرويج فرهنـگ دينـى در ميـان  ها و شيوه فكری و با استفاده از زمينه

های  برخــى از عرصــه. )202: 1392حيــدری، (» پــذيرنمودن دينــى مــردم دارنــد مــردم و جامعــه
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  :پذيری دينى عبارتند از تأثيرگذاری عالمان دينى بر جامعه

  رجعيت و رهبری دينىم. 1-1-4

مرجـع رسـمى باورهـا و  ،آنـان ،با توجه به رسـالتى كـه بـر عهـده عالمـان دينـى اسـت«

الگوهـای اخالقـى و  ،عملـى نيـز لحاظ بـهشـوند و  های دينى در جامعه محسـوب مى ارزش

در ميـان  هـا العـاده آن موجـب نفـوذ فـوق ،اين جايگـاه. آيند حساب مى داران به معنوی دين

  . )204: همان(» تقويت پيوند مردم با آنان است داران و دين

  مجالس وعظ و خطابه. 2-1-4

در  ،اين ابـزار مهـم. يكى از ابزارهای سنتى برای تبليغ دين، مجالس وعظ و خطابه است

تواند نقش مهمى را ايفا كند و  مى ،ها و معارف مهدوی ارزشويژه  های دينى به انتقال ارزش

ريزی دقيـق بـرای سـنين  اگـر بـا برنامـه بنـابراين. ير داشته باشـدپذيری مهدوی تأث در جامعه

اش  دارای برنامه و مطالب مفيد باشد تأثيرگـذاری... مختلف از كودك و نوجوان و جوان و

  .)همان(تر خواهد بود  پذيری دينى و مهدوی بيشتر و مفيد در جامعه

  از طريق ورود در نهاد تعليم و تربيت. 3-1-4

ورود در نهاد تعليم و تربيت از جمله مـدارس و  ،فعاليت عالمان دينى های زمينهديگر از 

های علوم  تدريس دروسى چون بينش اسالمى و دروس تخصصى در رشته. ها است دانشگاه

هـا و  شـود و در نتيجـه بـرای انتقـال آموزه انسانى موجب ارتباط اين قشر بـا نسـل جـوان مى

  .وی به نسل جوان مؤثر خواهد بودخصوص مهد ها و هنجارهای دينى به ارزش

  مساجد. 4- 2

پذيرنمودن دين و معارف مهدوی  های تأثيرگذار دينى در جامعه از كانون ىمساجد يك«

  . )196: همان(» شود كانون و پايگاه مطمئن برای تبليغ و ترويج دين محسوب مى عنوان بهو 

كننـدگان فـراهم  مساجد ضـمن آنكـه زمينـه يـادگيری معـارف ديـن را بـرای مراجعـه«

هــای دينــى موجــب  از طريــق ايجــاد پيونــد معنــوی و عــاطفى ميــان فــرد و ارزش ،كنــد مى
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هايى كـه در مسـاجد صـورت  از جمله فعاليت. )199: همان(» گردد شدن آنها در او مى درونى

آمــوزش  -2 وعــظ و خطابــه -1 :پــذيری ديــن تــأثير دارد عبارتنــد از گيــرد و در جامعه مى

  .های مذهبى جرای مراسم و آيينا -3 معارف دين

كانونى برای انتقال معارف گوناگون دينى  عنوان بهتواند  امروزه مسجد مى ،در مجموع«

های جـدی فرهنگـى و اجتمـاعى قـرار  ويژه به كودكان و جوانان كـه در معـرض آسـيب به

ننــد هــا ما بــا ايجــاد ارتبــاط ميــان مســجد و ديگــر كانون. مــورد اســتفاده قــرار گيــرد ،دارنــد

 ،های مسجد و دعوت از اعضای آنها برای حضور در برنامهمانند آن  ها، مدارس و ورزشگاه

پـذيری معـارف  های اجتماعى پيوند ايجاد كرده و از اين طريـق بـه جامعه توان بين گروه مى

  . )198: همان(» كرددينى و مهدوی كمك 

  اماكن زيارتى. 4- 3

 ؛دينى و مهدوی مـردم، امـاكن زيـارتى اسـتپذيركردن  عوامل مؤثر در جامعهديگر از 

هـايى كـه از نظـر  های بـزرگ دينـى و مكان زيرا حضور در اين اماكن و زيارت شخصـيت

، پديــده زيــارت«. بــر نگــرش و رفتــار افــراد تــأثير دارد ،آينــد دينــى مقــدس بــه حســاب مى

نـى مـورد كه از نظـر دي -شده  های عميق روحى و روانى ميان زائر با شخصيت زيارت پيوند

پـذيری  تـوان آن را يكـى از عوامـل جامعه آورد و از اين جهـت مى پديد مى - احترام است

دسـتخوش تغييـرات و تحـوالت  ،بنـابراين افـراد پـس از زيـارت. )210 :همان(» دينى دانست

 ى،چنـين تغييراتـ اين. آورد وجود مـى تغييراتى را در رفتار آنان به ،شوند و زيارت درونى مى

ــراد را ــ اف ــه س ــن و ارزش ویب ــوق مى دي ــى س ــای دين ــه ه ــد و در نتيج ــد در  مى ،ده توان

  .پذيرنمودن دين و مهدويت مؤثر باشد جامعه

  7اماكن منسوب به امام زمان. 4- 4

نشين امـاكنى وجـود دارد كـه مـورد  ويژه مناطق شيعه در بعضى از كشورهای اسالمى به

ها و روزهـا  مردم ساعت. صى داردتوجه مردم مسلمان و شيعه است و قداست و معنويت خا

ايـن . شـوند بيتوته كرده و بـه راز و نيـاز بـا خداونـد مشـغول مى ها اين مكانهايى در  و شب

ايـن . باشـند از قداست خاصى برخـوردار مى 7به جهت انتساب به حضرت مهدی ،اماكن
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  .شوند الزمان و گاه به نام مسجد خاص شناخته مى اماكن گاه با نام مقام صاحب

 .انـد ای را نيز در زيارت برخى از اين اماكن توصـيه نموده ادعيه ،برخى از بزرگان اماميه

احسـاس حضـور  - اسـت 7كه منسوب به حضـرت حجـت -فرد با حضور در اين اماكن 

بينـد و تعهـد بيشـتری را نسـبت  دارد و خود را در محضر آن بزرگوار مى 7بيشتری از امام

های مخصوص هـر يـك  الزام به انجام برنامه ،وه بر آنعال. كند احساس مى ،به آن حضرت

تواند در ارتباط قلبـى  ادعيه و زيارات مى ،منسوب از قبيل نماز مخصوص های گاه زيارتاز 

شـود و در  7مؤثر باشـد و موجـب تحكـيم رابطـه بـا امـام 7و معنوی افراد با امام مهدی

پـذيری  خواهد بود و ايـن نيـز بـر جامعه اعمال و الگوهای افراد تأثيرگذار ،بر رفتارها ،نتيجه

های متنـوع  ريزی دقيـق دارای برنامـه اگر اماكن منسوب با برنامه ويژه به. مهدوی مؤثر است

اين امر هرچه بيشتر بر كـارايى آن امـاكن  .دنويژه برای كودكان و نوجوانان و جوانان باش به

  . دكن مى تر پذيری مهدوی را سهل خواهد افزود و جامعه

  جات و هيئات مذهبى دسته. 4- 5

آنهـا بـا . مـذهبى اسـت هيئـاتجات و  دسـته ،پذيری مهـدويت از عوامل مؤثر در جامعه

حسـاب  از اركان غيرقابل انكـار جوامـع شـيعى به ،سابقه ديرينى كه در فرهنگ شيعى دارند

  . آيند مى

هـا و  تآفرينى ايـن تشـكيالت دينـى در معـادالت اجتمـاعى، از واقعي اثربخشى و نقش«

از منظـر  .ويژه در قرون اخير، مؤيـد آن اسـت امتيازات جوامع شيعى است كه تاريخ تشيع به

مـذهبى را در جامعـه  هيئـاتن واقعـى و كـاركرد حقيقـى أ، اگر بخـواهيم شـشناختى جامعه

عنوان نهادهايى اجتماعى و فراتر از يك تشكل يا تجمع دينـى بنگـريم  بدانيم، بايد به آنها به

انـد و نقـش  و با هدف نشر و تعظيم آداب و رفتارهای دينـى شـكل گرفته منظور به كه صرفاً 

تنيــدگى آن، در حكــم يــك نهــاد  آنهــا را در سيســتم اجتمــاع، بــا همــه پيچيــدگى و درهــم

های غيردولتـى خودجـوش  سازمان هيئات،اين . اجتماعى پويا و اثرگذار بايد در نظر گرفت

گيرنـد، امـا  باورهـا و اعتقـادات نـاب دينـى مـردم شـكل مىاند كه مبتنى بر  و كامًال مردمى

شائبه و خالصانه و در  بى ،حضور گسترده. يابند كاركردی فراتر از يك تجمع دينى ساده مى

شـود، نـه  مـذهبى متبلـور مى  هيئاتهای دينى كه در قالب  حال آگاهانه مردم در مراسم عين
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رسوخ و عمق تفكـر شـيعى در اجتمـاع اسـت،  نظير جامعه دينى و نشانه تنها از امتيازات كم

شود  بهايى است كه مانند آن در بسياری از جوامع ديگر ديده نمى های گران بلكه از پتانسيل

تـوان از آن  فرصـتى كـه مى ؛و اين فرصتى است كه بايد از آن به نحو مطلوبى استفاده كـرد

هـای  هبى، ارتقای مهارتها و باورهای مذ جهت گسترش انديشه دينى، ترويج و نشر ارزش

اجتماعى، همگرايى عمـومى و اتحـاد ملـى، بهبـود و هـدايت بيـنش و درك سياسـى، رفـع 

های اقتصــادی، اصـالح نقــايص اخالقـى، بهبــود و رشـد فرهنــگ ملـى، تعــاون و  نابسـامانى

 ]ماننـد[مـذهبى  هيئـاتدر نگرش اجتماعى،  .استفاده نمود... همفكری و همراهى عمومى و

هـای مـذهبى  اجر معنوی و تقرب روحى ناشى از فعاليت ،هستند كه كسب ثوابهايى  سفره

يكـى از  عنوان ، بـهمـذهبى هيئـاتبنابراين  .)1388، پور طالب(» های آن است تنها يكى از بهره

مهدوی به نوجوانـان و جوانـان  ويژه ينى بهها و باورهای د های مهم برای انتقال ارزش كانون

  .پذيری مهدويت تأثيرگذار خواهند بود توانند نقش مؤثری داشته باشند و در جامعه مى

  7ادعيه مربوط به امام مهدی. 4- 6

پذيری مهدويت، تأمل و دقت در ادعيـه مربـوط بـه امـام  عوامل مؤثر در جامعهديگر از 

  . باشند تأثيرگذارتوانند  ىاين ادعيه از چند جهت م. است 7عصر

زيرا افرادی  ؛است 7يكى از جهت برانگيختن عواطف و احساسات نسبت به امام زمان

حضـرت و بـرای ايشـان   يابند و به ياد آن حضور مى 7كه در مجالس دعا به نام امام عصر

 توانـد كنند خود حضور در مجلس دعا در برانگيختن عواطف افراد مى دست به دعا بلند مى

فـرد در چنـين  چراكـه. كنـد حضـرت ايجـاد مى  مؤثر باشد و تقارن روحى برای فـرد بـا آن

نظير حضور در . كند بيند و به وی اقتدا مى حاضر مى 7پيشگاه امام عصرخود را در  ،حالى

  .دعای ندبه

های آن به افـراد  اين امر موجب تحكيم باور مهدوی و باعث انتقال ارزش طور طبيعى به

  . گذارد دن مهدويت تأثير مىكرپذير در جامعه ،و در نتيجهخواهد شد 

معرفت عميقـى اسـت كـه در سـايه تأمـل و تـدبر در ادعيـه مربـوط بـه امـام ، ديگربُعد 

يابـد  مى تربيـتكسـانى  مانندفرد به  ،صورت در اين. ممكن است نصيب فرد شود 7عصر

بـر آن تأكيـد بسـياری شـده  كه در رواياتچنان . كند پيدا مىكه نسبت به امام حق معرفت 
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زيـرا معرفـت  ؛تر و دارای اهميت بيشـتری اسـت به مراتب مهم ،اين امر از مطلب اول. است

هـا و هنجارهـای مهـدوی بيشـتر  وقـت بـه ارزش آن ،وقتى در فرد ريشه دواند 7امام زمان

ز يكـى ا ،بنـابراين. ها و باورهايى هرگز زايل نخواهـد شـد و چنين ارزش كردتوجه خواهد 

  .برشمرد 7توان ادعيه مرتبط با امام مهدی ردن مهدويت، را مىكپذير جامعه مهم عوامل

  نهاد رسانه. 5

نقـش  ،امـروزه. نهـاد رسـانه اسـت ،پذيری مهدويت عوامل تأثيرگذار در جامعهديگر از 

ها، مجـالت، راديـو،  روزنامـه. رسانه در حوزه ارتباطات بسـيار گسـترده و تأثيرگـذار اسـت

توانند نقش مهمى داشـته باشـند و  ها و رفتارها مى مردم به ارزش دادن در سوق... و تلويزيون

شوند و  ها دريافت مى ها و هنجارهای جامعه از طريق رسانه بخش عظيمى از فرهنگ، ارزش

های جمعـى  يعنـى رسـانه گيرد؛ شكل مىها  پذيری مردم توسط رسانه زيادی از جامعه بخش

ــه اطالعــات  ــر ارائ ــدادهای مختلــفعــالوه ب ــاره حــوادث و روي تواننــد در انتقــال  مى ،درب

به شكل مسـتقيم يـا غيرمسـتقيم نقـش داشـته  ،هايى كه يك جامعه بر آن وفاق دارند ارزش

ها تا جايى اسـت  نفوذ و تأثير رسانه« :با توجه به اهميت رسانه در اين زمينه گفته شده. باشند

اولويت ذهنى و حتى رفتـاری  ،ها باورند كه رسانه پردازان ارتباطى بر اين كه برخى از نظريه

نوجوانان و جوانـان  ،پذيری كودكان ويژه در جريان جامعه به ،ها رسانه... كنند ما را تعيين مى

ها و هنجارهای اجتماعى را بـه نسـل جديـد  معنى كه ارزش بدين ؛كنند نقش اساسى ايفا مى

  .)178: 1392ی، حيدر(» كنند دهند و آن را درونى مى انتقال مى

هـا و هنجارهـا را از  ارزش ]در انتقـال[ دهنـده فرهنـگ بـوده و انتقال ،های جمعى رسانه«

ها وظيفـه انتشـار  رسـانه. واردها كاربرد دارند يك نسل به نسل ديگر و از افراد جامعه به تازه

يشـتری اثـر انواع معرفت را بر عهده دارند و در مقايسه با ساير نهادهای اجتماعى بر تعـداد ب

  . )180 -179: همان(» گذارند مى

پذيری افـراد، نقـش مثبتـى ايفـا  توانند در جامعه ها مى رسانه«: توان گفت در مجموع، مى

 هـای واالی انسـانى و خـدمت اعـتالی ارزش كنند و همچـون ابـزاری مـؤثر و كارآمـد در

ــد ــرار گيرن ــى ق ــدن فضــايل اخالق ــابراين، مى. پروران ــت بن ــوان گف ــاركرد: ت ــانه در  ك رس

 :تـوان گفـت مى ،در نتيجـه. )101: 1386اخترشهر، (» پذيری، يك كاركرد تقويتى است جامعه
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های دينـى و اخالقـى قـرار  تواند در خدمت دين و ترويج ارزش ابزاری است كه مى ،رسانه

هـا و هنجارهـای دينـى نقـش مـؤثری دارد و  كردن باورهـا، ارزش در نهادينه ،رسانه«. گيرد

رسـانه  ،بـا توجـه بـه ايـن رويكـرد. شـود ها در ميـان افـراد مى و تقويت ارزشموجب بسط 

پذيری دينى نقش مهمى را ايفا كند و در رديف مدرسه و دانشگاه بنشيند  تواند در جامعه مى

  . )185: همان(» تری از آن دو داشته باشد و شايد نقش مهم

تواند بـا تبيـين ايـن  رسانه مى ،بنابراين. های جامعه ماست انديشه مهدويت يكى از ارزش

های جديـدی از مهـدويت را در جامعـه ايجـاد  انديشه و ترسيم اهداف آن در اسالم، ارزش

پـذيری ايـن انديشـه  بـر جامعه ،ها سـوق دهـد و در نتيجـه آن ارزشسوی كند و مردم را به 

  . كندكمك 

  گيری نتيجه

های انتقال مهدويت از نسـلى  هچگونگى را: در تبيين مسأله اصلى تحقيق كه عبارت است از

  : آمددست  بهاين انديشه، نتايج ذيل  یپذير به نسل ديگر و عوامل مؤثر در جامعه

  : گيرد تواند انجام مىانتقال مهدويت از نسلى به نسل ديگر از دو راه . 1

افـراد در يـك فراينـد  ،در ايـن روش: آشكار و رسمى ،يادگيری و انتقال مستقيم) الف

گيرنـد و  ها و هنجارهـای دينـى و مهـدوی را فـرا مى باورها، ارزش، مستقيم طور بهرسمى و 

صراحت بـه ديگـران انتقـال داده  ها و احساسات ناظر بر انديشه مهدويت به ارزش ،اطالعات

ممكن است از طريق آمـوزش معـارف مهـدوی در متـون  ،اين شكل از يادگيری. شوند مى

چنـين  اسـاسبـر . های علميه صورت گيرد و حوزهدانشگاه  ،درسى مقاطع تحصيلى مدارس

گيرنـد و بـر طبـق آن الگوهـای  های مهدوی در جامعه شكل مى ارزش ی،ها فرايند آموزش

باورهای مـذهبى و مهـدوی در  ،ترين سطح آن هويت آيند كه در ژرف وجود مى رفتاری به

  . ت اجتماعى استانسجام و امني ،اتحاد ،نتيجه آن اميدواری كهد نشو جامعه نهادينه مى

تى بـه شـكل وعوامل متفـا ،در اين روش: يادگيری و انتقال غيرمستقيم و غيررسمى) ب

گـروه همسـاالن و  :ماننـد. توانند نقش داشـته باشـند پذيری مهدوی مى غيرمستقيم در جامعه

صورت عام بـر انديشـه  های دينى به در اين روش اطالعات و ارزش ،عالوه بر آن .همكاران

كنـد و در  گذارد و راه انتقال انديشـه مهـدويت بـه ديگـران را همـوار مى تأثير مىمهدويت 



  1395سال چهارم، شماره دوم، پاييز   30

توجه به بحث عدالت و ظلم ستيزی كه در  مثالً . گذارد دهى انديشه مهدويت تأثير مى شكل

شود تا گرايش بـه مهـدويت را در افـراد  مى سبب ،مجموعه معارف دينى بر آن تأكيد شده

  .رود شمار مى های مهم مهدويت به از آموزه زيرا ظلم ستيزی ؛هموار سازد

  : دن انديشه مهدويت عبارتند ازكرپذير عوامل مؤثر برای جامعه. 2

گيری  تواند با بسترسازی مناسب و با رعايت اصـل آسـان خانواده مى: نهاد خانواده) الف

ه های مهدوی را بـ های مهدوی به كودكان و نوآموزان كمك كند و ارزش در انتقال ارزش

  .آنان انتقال دهد

های آموزشـى و  تـدوين كتـب و برنامـهباتوانـد  مى ،ايـن نهـاد: نهاد تعليم و تربيـت) ب

ــه ــب در مدرس ــازی مناس ــال ارزش ،فضاس ــوزه، در انتق ــگاه و ح ــه  دانش ــدوی ب ــای مه ه

  .و طالب كمك نمايددانشجويان  ،آموزان دانش

هــای مهــدوی را در  منتــوان انج مى ،ســن هــای هم از طريــق گروه: گــروه همســاالن) ج

های مهدوی  های علميه گسترش داد و در انتقال ارزش ها و حوزه دانشگاه، مدارس ،محالت

  .كردتالش 

نقش مهمى در انتقال فرهنگ مهدويت بـه نسـل  ،اين نهادها: نهادهای دينى و مذهبى) د

های مرتبط  آموزش معارف مهدوی و با اجرای مراسم و آيين باتوانند  آنها مى. جديد دارند

  .كنندهای مهدويت به نوآموزان كمك  در انتقال ارزش 7با امام زمان

گيــری از كارشناســان مجــرب و بــا ســاختن  توانــد بــا بهره ايــن نهــاد مى: نهــاد رســانه) ه

خصـوص كـودك و نوجـوان در انتقـال  هـای سـنى مختلـف به های متناسـب بـا گروه برنامه

  . های مهدوی ايفای نقش كند ارزش
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