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بــا افتخــار پیــرو تاکیــدات ویــژه معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی مبنــی بــر

کســب علــم و معرفــت و توســعه آن بــه همــت اعضــای هیئــت

تحریریــهی کانونمهــدی یــاوران اولیــن شــماره از نشــریه تقدیــم حضــور

عزیــزان در عصــری زندگــی میکنیــم کــه زندگــی تــوأم بــا مــی گــردد

موجــب ســعادت مــا در دنیــا و آخــرت و در مقابــل مهــدی و مهدویــت

عنایــت و معرفــت حضــرت موجــب حقــارت زندگــی و ممــات مــا بــدون

مــا در دو جهــان خواهــد بــود پــسبــرای ظهــور حضــرت از هیــچ اقدامــی

مضایقــه نکنیــم ، یــا علــی مــدد

سخن سردبیر
سخن سردبیر نشریه
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او خواهد آمد 

جامعه ای که متوجه قطب برین انسانی شود؛روزمردگی های 
اجتماعی را در افق خود نمی گیرد و در تحرک به سوی حیاتی بلند از پای نمی نشیند. 

کســی کــه بــه انقــاب جهانــی نمــی اندیشــد،دنبال رنــگ و لعــاب دادن بــه وضــع موجــود اســت.
لــذا قــرآن را در خدمــت بــه لیبــرال دمکراســی قــرار مــی دهــد، مــی خواهــد از قــرآن فرهنــگ غــرب را 
اســتخراج کند وهمیــن باعــث میشــود انقابیونــی کــه انقــاب اســامی را رقــم زدنــد،در حالــی کــه بــه 

ــام زمــان فکــر نمــی کنندخودشــان آفــت زده شــوند.  ــی ام انقــاب جهان
عامل رفع حجاب میان منتِظر و منتظَر در یک کام اضطرارمنتظران است. 

غفلــت ازفرهنــگ انتظــار و غفلــت ازآمــاده شــدن بــرای انقــاب جهانــی باعــث مــی شــود کــه نــه قــرآن و 
نمــاز بــه درد بخورنــد ونــه امــام زمــان )عج(بیاینــد. 

پناه بردن به این اندیشــه طوری نیســت که وضع موجود باقی باشــد،پناه بردن به باطل اســت،حال 
اگــر نمــاز و قــرآنِ مــا بــرای نفــی وضــع موجود نباشــد،نماز و قرآنِ ما باطل اســت. 

مــی دانیــم جهــان از حجــت خالــی نمــی مانــد   و انســان کامــل همیشــه در عالــم هســت،بیش از یکــی 
هــم نیســت،او مغــز عالــم اســت،همچنان کــه مغــز میــوه اصــل میــوه است،انســان کامــل هــم مغــز 

میــوه ی عالــم هســتی اســت. 
مــرگ بــدون توجــه و شــناخت امــام زمــان )عج(؛مرگــی اســت بــا روح و روان شــبیه بــه دوران جاهلیــت 

اعــراب قبــل از پیامبــر)ص(. 
هرکس به میزانی که به امام زمان)عج(خود نزدیک است،از انسانیت بهره برده است. 

رویت امام زمان در عصر غیبت ؛با دیده ی باطن امکان پذیر است ،این  راه و روش عرفا است. 
مــرگ  بپوسیم،تســلیم  خــود  درون  بیفتیــم،در  پویایــی  از  گــذارد  بودن،نمــی  زمــان  امــام  منتظــر 
ــی کــه جــا دارد  ــا را بپذیریــم و در جهنــم یــاس بمیریم.درحال ــه دنی شــویم،زندگی ســرد و غــروب گون
زنــده ، پــر حــرارت و امیــدوار  زندگــی کنیــم.از انتظــار بــاز نایســتیم وانتهــای دنیــا را تاریــک نپنداریــم.

منابع  : طاهرزاده،اصغر،1389،مبانی معرفتی مهدویت،چهارم،قم،لب المیزان .

ده نکته معرفتی_مهدوی

محمدرضا محمدپور 
v

Foxit
Squiggly
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آسیب شناسی مباحث مهدویکانون مهدی یاوران دانشگاه بیرجند 
مقدمه:

بــرای هــر فرهنــگ و مجموعــه معرفتی،ممکــن اســت آفــت هایــی روی دهــد کــه مانــع رشــد و بالندگــی 
آن فرهنــگ باشــد.فرهنگ دینــی نیــز گاهــی بــه آفــت هایــی گرفتــار مــی شــود کــه حرکــت رو بــه کمــال 
آن را کنــد مــی کند.بحث《آســیب شناســی دینی《عهــده دار شــناختن آن آفــت هــا و شــیوه مقابلــه بــا 

آن هاســت.
آســیب هــای فرهنــگ مهدویت،مــواردی اســت کــه غفلــت از آن هــا موجــب سســتی اعتقــاد مــردم و 
بــه ویــژه جوانــان نســبت بــه اصــل وجــود امــام مهدی)عــج( یــا ابعــاد مختلــف شــناخت آن بزرگــوار مــی 

شــود و گاهــی نیــز ســبب گرایــش بــه افــراد یــا مجموعــه هــای منحــرف مــی گــردد.
برداشت های غلط:

از آســیب هــای مهــم در فرهنــگ مهدویت،تفســیر هــا و برداشــت هــای نادرســت از موضوعــات ایــن 
فرهنــگ اســامی اســت.

1.برداشــت هــای غلــط ازمفهوم《انتظار《ســبب شــده اســت کــه بعضــی گمــان کننــد کــه چــون اصــاح 
جهــان از فســاد هــا بــه دســت امــام عصر)عج(خواهــد بود،پــس مــا در برابــر تباهــی هــا و ناهنجــاری 
هــا هیــچ وظیفــه ای نداریــم، و بلکــه ممکــن اســت گفتــه شــود کــه بــرای نزدیــک شــدن ظهــور امــام 
مهــدی)ع( بایــد بــرای ترویــج بــدی هــا و زشــتی هــا در جامعــه اقــدام کنیم.ایــن اندیشــه ی نادرســت 
در مقابــل دیــدگاه قــرآن و اهــل بیــت)ع( اســت کــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر را از وظایــف حتمــی 

هــر مســلمان مــی دانــد.
بنیــان گــذار جمهــوری اســامی حضــرت امــام خمینــی)ره(در نقــد ایــن دیــدگاه فرمــوده اســت: »مــا اگــر 
دســتمان مــی رســید و قــدرت داشــتیم،باید برویــم تمــام ظلــم هــا و جورهــا را از عالــم برداریم،تلکیــف 
شــرعی ماســت؛منتهی مــا نمیتوانیم.اینکــه هســت،این اســت کــه حضــرت امــام مهــدی )عج(عالــم را 
پــر مــی کنــد از عدالت؛نــه شــما دســت برداریــد از ایــن تکلیفتان،نــه اینکــه شــما دیگــر تکلیــف نداریــد.
آن رهبــر فقیــد همچنیــن در ادامــه بیانــات خــود فرمــوده اســت:» آیامــا برخــاف آیــات شــریفه قــرآن 
دســت از نهــی از منکــر برداریم؟دســت از امــر بــه معــروف برداریــم، و توســعه بدهیــم گناهــان را بــرای 

ایــن کــه حضــرت بیاینــد؟«
2.بعضــی از افــراد از ظاهــر برخــی از روایــات، ایــن گونــه برداشــت کــرده انــد کــه هــر قیامــی قبــل از قیــام 
امــام مهدی)عج(محکــوم و مــردود اســت؛ بنابرایــن در برابــر قیــام و انقــاب شــکوهمند اســامی ایــران 
کــه قیامــی بــر ضــد طاغــوت و اســتکبار و در جهــت برقــراری احــکام الهــی بــوده اســت،موضع نادرســتی 

گرفتــه اند.
در پاســخ بایــد گفــت کــه اجــرای بســیاری از احــکام اســامی ماننــد اقامــه حــدود و قصــاص نیــز جهــاد بــا 
دشــمنان و مبــارزه فراگیــر بــا فســاد جــز بــا تشــکیل حکومــت اســامی ممکــن نیســت؛بنابراین تــاش 
بــرای برقــراری نظــام اســامی، کاری پســندیده و مــورد قبــول اســت و نهــی از قیــام در بعضــی از روایــات 



7

او خواهد آمد 
بــه معنــای شــرکت در قیــام هــای باطــل اســت کــه انگیــزه الهــی نــدارد.

3.یکــی دیگــر از برداشــت هــای غلــط در فرهنــگ مهدویت،نشــان دادن چهــره خشــونت آمیــز از امــام 
مهدی)عــج( اســت.

برخــاف تصــور بعضــی  افــراد کــه مــی اندیشــند امــام مهدی)عــج( بــا شمشــیر عدالت،دریایــی از خــون به 
راه مــی انــدازد و بســیاری را از دم تیــغ عبــور مــی دهد،امــام عصر)عــج( مظهــر رأفــت و رحمــت پــروردگار 
ــا مخالفــان سرســخت کــه آگاهانــه از پذیرفتــن حــق ســرباز مــی  اســت؛بنابراین امــام زمان)عج(تنهــا ب

زننــد و جــز زبــان شمشــیر نمــی فهمنــد بــا ســاح برخــورد مــی کنــد.
استعجال ظهور:

ــه معنــای  یکــی دیگــر از آســیب هــای جــدی در فرهنــگ مهدویت،اســتعجال ظهــور است.اســتعجال ب
ــرای آن اســت. عجلــه کــردن، خواســتن چیــزی قبــل از رســیدن وقــت آن و تحقــق زمینــه هــای الزم ب

عبدالرحمن بن کثیر گوید:
خدمــت امــام صــادق )ع( نسشــته بــودم کــه مهــزم داخــل شــد و عــرض کرد:《قربانــت گردم!بــه مــن خبــر 

دهیــد ایــن امــری کــه در انتظــارش هســتیم،کی واقــع مــی شــود؟《
امــام فرمــود:»ای مهــزم!دروغ گفتنــد وقــت گــذاران،و هــاک شــدند شــتاب کننــدگان، و نجــات یافتنــد 

تســلیم شــدگان« )کافی،جلد1،بــاب کراهیــه التوقیــت،ح2،ص368(.
نهــی از عجلــه و شــتاب زدگــی در امــر ظهــور بــه آن ســبب اســت کــه بــه دنبــال عجله،روحیــه یــأس و 
نومیــدی در انســان منتظر،پیــدا مــی شــود،آرامش و صبــوری را از دســت مــی دهــد، و حالــت تســلیم او 
بــه حالــت گلــه منــدی و شــکایت تبدیــل مــی شــود و تأخیــر ظهــور بــی قــرار مــی گــردد. او ایــن بیمــاری را 
بــه دیگــران نیــز ســرایت میدهــد و گاهــی بــه ســبب اســتعجال ظهــور بــه حالــت انــکار وجــود امام،گرفتــار 

مــی شــود.
تعیین زمان ظهور:

از آســیب هــای فرهنــگ مهدویــت آن اســت کــه بعضــی بــه دنبــال تعییــن زمــان بــرای ظهــور هســتند؛در 
حالــی کــه زمــان ظهــور بــر مــردم مخفــی اســت.

در روایات پیشــوایان دینی از تعیین وقت برای ظهور به شــدت نهی شــده اســت و وقت گذاران،دروغ 
گو شــمرده شــده اند.

تطبیق عائم ظهور بر مصادیق خاص:
ــرای ظهــور امــام مهدی)عج(بیــان شــده اســت؛اما کیفیــت دقیــق و  در روایــات فــراوان نشــانه هایــی ب
خصوصیــات آن هــا روشــن نیســت و ایــن بســتری بــرای تحلیــل هــا و تفســیر هــای شــخصی و احتمالــی 
شــده اســت.هر از چنــد گاهی،بعضــی در پــی تطبیــق عائــم ظهــور بــر پدیــده هــای موجــود بــر مــی آینــد 

و بدیــن وســیله از نزدیکــی ظهــور خبــر مــی دهنــد.
ایــن جریــان نیــز از آســیب هــای فرهنــگ مهدویــت اســت کــه گاهــی بــه یــأس و ناامیــدی از ظهــور مــی 

انجامــد.
v سینا شعاعی
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دمعیان ردوغین      :

یکی دیگر از آسیب های معارف مهدویت،ظهور مدعیان دروغین در این جریان مقدس است.
در طــول ســالیان غیبــت امــام مهدی)عج(افــرادی بــه دروغ ادعــا کــرده انــد کــه بــا آن حضــرت ارتبــاط 

خــاص دارنــد، یــا از ســوی آن بزرگوار،بــه مقــام نیابــت خــاص رســیده انــد.
هــر شــیعه آگاهــی وظیفــه دارد،مدعیــان ارتبــاط و نیابــت خــاص را تکذیــت کنــد و راه نفــوذ و ســود 

جویــی ایــن فرصــت طلبــان و دنیــا خواهــان را ببنــدد.
بعضــی از ایــن دروغ گویــان پــا را فراتــر نهــاده و پــس از ادعــای نیابــت، مدعــی مهدویــت شــده انــد و 

در پــی ایــن ادعــای باطــل مکتــب و فرقــه ای انحرافــی را بنیــان نهــاده انــد.
بنابرایــن شــیعیان منتظــر بایــد بــا آگاهــی کافــی از معــارف نــاب مهدویــت، خــود را از دام نیرنــگ بــازان 

حفــظ کننــد و بــا پیــروی از علمــای متعهــد شــیعه، در مســیر روشــن مکتــب گام بردارنــد.

منابــع : باالدســتیان ،محمــد امیــن،1397 ،نگیــن آفرینش،هشــتاد و ســوم ،قم،بینــاد فرهنگــی 
حضــرت مهــدی موعــود

اتثیر مهدویت رب روح و روان    :
مقدمه:

افــراد و جوامــع انســانی بــدون حفــظ ســامت و رعایــت بهداشــت نمی تواننــد بــه زندگــی فــردی و 
نوعــی خــود ادامــه دهنــد و نســل خــود را حفــظ کننــد. بیمــاری و ناتوانــی، زندگــی فــرد و روابــط انســانی 

را مختــل نمــوده و در نتیجــه، احســاس امنیــت و همبســتگی را از انســان ســلب می کنــد .
موضــوع ســامت، از بــدو پیدایــش بشــر و در قــرون متمــادی مهــم و مطــرح بــوده اســت؛ امــا هــرگاه 
ــد روانــی  ــه بُع ــرار گرفتــه و کمتــر ب ــد جســمانی آن مدنظــر ق ــاً بُع ــه میــان آمــده عموم از آن ســخنی ب
و معنــوی آن توجــه شــده اســت. بــر اســاس برآوردهــای ســازمان بهداشــت جهانــی، میــزان شــیوع 
اختــاالت روانــی در کشــورهای صنعتــی و در حــال توســعه رو بــه افزایــش اســت و کیفیــت زندگــی و 

بهزیســتی افــراد کاهــش یافتــه اســت.
امــروزه توجــه و گرایــش بــه معنویــت و مذهــب و ارتبــاط دائمــی انســان بــا خالــق هســتی و اعتقــاد بــه 
وجــود دائمــی او در لحظه هــای حســاس، تأثیــری بســزایی در ایجــاد بهداشــت روانــی ســالم و درمــان 

بیماری هــای جســمی و روانــی دارد )سیاســی،1372(.
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او خواهد آمد 
محققــان بــه ایــن نتیجــه دســت یافته انــد کــه بیــن روش مقابلــۀ مذهبــی و ســامت روانــی، ارتبــاط و 
همبســتگی مثبتــی وجــود دارد؛ یعنــی بــه هــر میــزان فــرد در مســائل و مشــکات زندگــی از مذهــب 

بهــره گیــرد، از ســامت روانــی باالیــی برخــوردار خواهــد بــود )شــاملو، 1370(.
معنویــت و باورهــای فــردی در مقابلــه بــا مشــكات زندگــی بــه انســان كمــک كــرده و بــه زندگــی او 
مفهــوم می بخشــد و بــه عنــوان یــک بخــش پذیرفتــه شــده در فرهنــگ معاصــر جوامــع مطــرح بــوده 
و امــروزه بــه صــورت گســترده ای وارد عرصــه مراقبت هــای بهداشــتی شــده اســت )میــووی، 2004(.
یکــى از شــرایط الزم بــراى دســتیابی بــه ســامت روان و بهزیســتی، برخــوردارى از یــک نظــام ارزشــى 
منســجم اســت و تحقیقــات انجــام شــده نیــز عامــل پیدایــش بســیارى از ناســازگاریها و نابهنجاریهــای 

روانــى را تضادهــاى ارزشــى و عــدم اســتقرار، یــک نظــام ارزشــى ســازمان یافتــه در فــرد مى داننــد. 
یونگ در مصاحبه ای علمی می گوید:

نقطــه  ضعفــی کــه در انســان ها موجــود اســت و تکیه گاهــش را از آن هــا گرفتــه، نداشــتن پشــتوانه 
معنــوی اســت. )ابــاذری 1380 _ الــف(

بیان مسئله:
از جملــه عالی تریــن مکتب هایــی کــه می توانــد جامعــه اســامی را بــه ســوی تعالــی و تکامــل بــرده و 
بــه تمــام تاش هــای آن ارزش و اصالــت بخشــد، مکتــب مقــدس »انتظــار« اســت. انتظــار، مفهومــی 
پراصالــت، ســازنده و تحرک بخــش در جهــت ارزش دادن بــه رفتــار یــک انســان پیــرو و ارج نهــادن بــه 
حرکت هــای جامعــه تشــیع، در راه رســیدن بــه حکومــت عدالــت و ایمــان اســامی اســت. بــه همیــن 
منظــور در ســنت پیامبــر و امامــان انتظــار، نوعــی عمــل و گونــه ای پرســتش و عبــادت خــدای جهــان 
ــه  ــه اســام ایــن اســت کــه ب ــاز انســان گراینــده ب ــه ویژگی هــای ممت ــرا از جمل تلقــی شــده اســت؛ زی
آن چــه اذعــان و ایمــان دارد و آن را در قلــب پذیرفتــه اســت و بــه عبــارت دیگــر، بــه آن گرایــش ذهنــی 

دارد، عینیــت دهــد و در خــارج از ذهــن خــود رنــگ عمــل داده و تجلــی بخشــد )حکیمــی، 1380(.
ماهیــت انســان بــا انتظــار و امیــد بــه آینــده عجیــن شــده اســت، بــه گونــه ای کــه زندگــی بــدون انتظــار 
مفهومــی نــدارد و شــور و نشــاط الزم بــرای تــداوم آن در کار نیســت. انتظــار آثــاری دارد و نخســتین 
اثــر آن ایــن اســت کــه انســان را بــه حرکــت در جهــت متناســب بــا انتظــار برمی انگیــزد و از هــر حرکــت 

و گرایــش بــه جهت هــای نامتناســب یــا ناســازگار و متضــاد بازمــی دارد )همــو(.
انتظــار در اعتقــاد تشــیع دارای محتوایــی اصاح گــر، تحرک آفریــن و تعهــدآور اســت کــه عالی تریــن و 
ارجمندتریــن نــوع عمــل بندگــی حــق تعالــی و در نتیجــه برتریــن عمــل و نیکوتریــن تــاش و جنبــش 

اســت )خلجــی، 1362(.
انتظــار در حالــت، رفتــار و عمــل تأثیــر می گــذارد و منتظــر، آدابــی را ناخواســته و حتــی بی توجــه 
دنبــال نمی کنــد. توجــه، عهــد، انــس، توســل و آماده بــاش از منتظــر جــدا نخواهــد شــد و در نهایــت 
بــه افزایــش کیفیــت زندگــی منجــر می شــود. دیســارت و دلــر اســتدالل می كننــد كــه كیفیــت زندگــی 
یــک فــرد، بــه حقایــق بیرونــی و عینــی زندگــی او و ادراک درونــی و ذهنــی ای كــه او از ایــن عوامــل و 
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ــار و مــاک  نیــز از خویشــتن دارد وابســته اســت ) دیســارت، 2000(. کیفیــت زندگــی بهتریــن معی
اندازه گیــری تــوان فــرد بــرای ســازگاری موفقیت آمیــز بــا چالش هــای موجــود، در دنیــای واقعــی اســت 

و بــرای ســنجش آن محیــط کار، خانــه و اوقــات فراغــت مــورد ارزیابــی قــرار می گیــرد.
در بخــش نظــری و در پاســخ بــه چرایــی نقــش انتظــار در بهبــود وضعیــت روانــی و زندگــی افــراد، 
می تــوان بــه رجــای معقــول )خوش بینــی بــه آینــده بشــر( و خــوف معقــول )امیــد واهــی نداشــتن بــه 

تاش هــای خــود( اشــاره کــرد. 
بــه اعتقــاد برخــی پژوهشــگران، مذهــب بــا تأثیــر بــر ســبک زندگــی و چگونگــی حــل تعارض هــای 
ــاره هــدف زندگــی، معنــای فعالیت هــا و اســتعدادهای او  ــه دو ســؤال اساســی انســان درب ارزشــی ب

پاســخ می دهــد )برامــر، 1993(.
بــا توجــه بــه افزایــش روبــه افــزون مشــکات روحــی و روانــی و کیفیــت پاییــن زندگــی کــه از اثــرات آن 
می تــوان بــه آمــار بــاالی خودکشــی و افســردگی در چنــد ســال اخیــر اشــاره کــرد، و بــا توجــه بــه این کــه 
بــر نقــش مذهــب بــه طــور اعــم و انتظــار مهــدی بــه طــور اخــص در افزایــش ســامت روان و کیفیــت 
زندگــی اشــاره شــده، ولــی پژوهش هــای زیــادی در این بــاره انجــام نگرفتــه اســت ) به ویــژه در کشــور 

اســامی و شــیعه ایــران(
واز آن جــا کــه قشــر جــوان و دانشــجو بیشــتر از ســایر اقشــار در برابــر مشــکات زندگــی و تهاجمــات 
فرهنگــی آســیب پذیر هســتند و زمــان شــکل دهی هویــت شــخصی، ملــی و مذهبــی افــراد اســت، 
هــدف از ایــن مطالعــه، بررســی رابطــه انتظــار مهــدی بــر ســامت ذهــن و کیفیــت زندگــی دانشــجویان 

اســت.

ــرد پیوســته خــود را خوشــبخت و  ــا وجــود او، ف ــه ب ــه انســانی می بخشــد ک ایمــان، نیــروی معنــوی ب
کامــروا می بینــد و هرگــز بــا تراکــم نامایمــات و فشــار روزگار، امیــد نجــات و رســتگاری را از دســت 
نــداده و روحیــه اســامی خــود را نخواهــد باخــت )تهرانــی، 1384( کــه مطابــق بــا نتایــج ایــن پژوهــش، 

بیــن انتظــار مهــدی و اراده زندگــی رابطــه ای معنــادار وجــود دارد.
 اراده زندگــی بــه معنــای ذهنیــت فــرد بــه مؤثــر بــودن و کنتــرل داشــتن بــر امــور زندگــی و نپذیرفتــن 
باطــل و نادرســت اســت. انتظــار، عاملــی اســت کــه انســان را در حرکــت یــاری می دهــد؛ بــه ایــن معنــا 

کــه امیــد را در انســان برمی انگیــزد و امیــد، توانایــی، مقاومــت و حرکــت را بــه وی می بخشــد.
 آری، انتظــار و امیــد بــه وراثــت زمیــن بــه وســیلۀ صالحــان و امامــت مســتضعفان مؤمــن و این کــه 
عاقبــت از آن پرهیــزکاران اســت، بــه صالحــان و تقواپیشــگان، ثبــات و قــدرت بیشــتری می دهــد و 
آنــان را در میــدان نبــرد، ثابت قــدم خواهــد داشــت و امیــد را در روحیــۀ دالوران عرصه هــای نبــرد 
برمی انگیزانــد، چنان کــه در رویارویــی بــا فرعــون و هامــان، موســی بــن عمــران قــوم خــود را، بــا وعــدۀ 
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الهــی و انتظــار فــرج و کمــک از ســوی خــدا نیــرو بخشــید )آصفــی، 1383(.

از دیــدگاه اهل بیــت عصمــت و طهــارت انتظــار فــرج یــا چشــم بــه راه گشــایش بــودن، بــه خــودی خــود 
در عصــر غیبــت بــرای منتظــران مایــه گشــایش، نجــات و رســتگاری اســت )شــفیعی سروســتانی، 
1383(. بــه همیــن ســبب اســت کــه ارزیابــی ذهنــی افــرادی کــه انتظــار واقعــی از مهدویــت بــر زندگــی 
آن هــا ســایه افکنــده، از رضایــت و کیفیــت زندگــی مثبــت اســت. همان طــور کــه نتایــج تحقیــق حاضــر 
نشــان داده اســت، انتظــار مهــدی بــا کیفیــت زندگــی رابطــۀ مثبــت و  معنــاداری دارد و همســو بــا 
نتایــج تحقیــق صــدر محمــدی و معصومــی )1389( اســت کــه، بیان گــر تأثیــر انتظــار مهــدی بــر رضایــت 

از زندگــی دانشــجویان اســت.
در پایــان پیشــنهاد می شــود بــا گذاشــتن کارگاه هــای آموزشــی بــرای افــراد و به خصــوص نســل جــوان 
ــاد خــدا، زمینــه افزایــش و رشــد در  ــه مذهــب و ی ــان، در گرایــش ب ــه صــورت آمــوزش و تشــویق آن ب
به کارگیــری از دیــن در زندگــی و موقعیت هــای مختلــف افزایــش یابــد؛ زیــرا هرچــه معنویــت و بــاور بــه 
مهدویــت در بیــن دانشــجویان بیشــتر تقویــت شــود و افزایــش یابــد، در ارتقــای کیفیــت زندگی شــان 
مؤثــر اســت و اگــر از طریــق رســانه های جمعــی و آمــوزش و پــرورش بتــوان ارزش هــای مذهبــی را در 
افــراد درونــی کــرد و بــه نوعــی ایــن فرهنــگ را در آنــان ایجــاد نمــود، می تــوان ادعــا کــرد، کــه گامــی در 

جهــت ایجــاد و افزایــش بهداشــت روان و ســامت ذهــن جامعــه برداشــته شــده اســت.

منابع:
ــاذری، یوســفعلی، باورهــای دینــی و نگــرش اجتماعــی، تهــران، انتشــارات طرح هــای ملی،تشــیع و  اب

ــار، 1384ش انتظــار؛ شــیعیان و انتظــار ظهــور حضــرت مهــدی، قــم، انتشــارات میثــم تمّ

الهام فدایی
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رفزند صالح گلی از گل اهی بهشت
خانه یعنی: داشتن جایی برای رفتن به آن.

خانواده یعنی:  داشتن کسی که به تو بی منت عشق می ورزد.
ــان زندگــی و داشــتن هــر دوی آن هــا یعنــی داشــتن »نعمــت« و  ــواده یعنــی عشــق، یعنــی جری خان

»خوشــبختی«.
مخاطب امروز من شما هستی! آری شما!

شمایی که در دامن پر مهر مادر بزرگ شدید،شمایی که سر سفره ی پدر بزرگ شدید،
شمایی که وقتی رفتید کاس اول دست مادر یا پدرتان در دستتان بود.

شمایی که دعای مادر و پدرتان بدرقه راهتان هست.
شــمایی کــه در کانــون گــرم خانــواده بــا خواهــر و بــرادرت، شــاد و خــرم بــزرگ شــدید، قــد کشــیدید، 

قدرتمنــد شــدید.
امــروز کــه یــک جــوان ســرزنده و بانشــاط هســتیید، بــه خاطــر ایــن اســت که پــدر و مادرتان جوانیشــان 

را برایتان گذاشــتند.
امروز که قدرتمند و باسوادی، به خاطر زحمات آنان است.

پس بدان که چه می گویی و چه می کنی.
کاری نکنید، حرفی نزنید که دلشان آزرده شود.

امروزه این جمله را خیلی شنیدیم  )رفتار من نتیجه رفتار خودتونه(.
مــن و شــما تــوی خانــه بــا اعضــای خانــواده هــای خــود نمی توانیــم چنیــن رفتــاری داشــته باشــیم، 

صحیــح نیســت.
امام صادق )ع( می فرمایند:

»هــر کــس بــه والدیــن خــود در حالــی کــه بــه او ســتم کرده انــد خشــمگینانه بنگــرد، خداونــد نمــازش 
را نمی پذیــرد« )الکافــی ج۲ ص۳۴۹(.

ــد  ــا مــن ب ــه جــواب می دهــم، مــادرم ب ــد منهــم ایــن گون پــس نگــو چــون پــدرم ایــن حــرف را می گوی
رفتــاری کــرد مــن هــم ایــن کار را می کنــم.

شــما خانواده  تــان را انتخــاب نمی کنیــد،  بلکــه ایــن یــک هدیــه از طــرف پــروردگار هســت، همــان طــور 
کــه شــما هدیــه ی آن هــا هســتید.

می دانســتید وقتــی بمیریــد، شــرکتی کــه داخلــش کار می کردیــد ظــرف یــک روز یــک نفــر دیگــر را 
ــا آخــر عمــر نبودتــان را احســاس  ــواده ای کــه بــه جــای مــی  گذاریــد ت جانشــینتان می کنــد؟ ولــی خان

می کننــد.
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رفزند صالح گلی از گل اهی بهشت
این ها را گفتم تا با خودتان بنشینید و یکم به رفتارتان نگاه کنید!

اگر رئیستان درخواستی کند چگونه رفتار می کنید و اگر پدرتان درخواست کند چگونه؟
اگــر دوســتتان یــک جــزوه بــه شــما بدهــد چقــدر تشــکر می کنیــد؟ در حالــی کــه مادرتــان بــه خاطــر بــه  
دنیــا آوردن و بــزرگ کــردن شــما رنج هــا و مشــقت های زیــادی تحمــل کردنــد، امــا اینجــا زیباســت کــه 

حتــی توقــع نــدارد شــما یــک تشــکر خالــی بکنیــد!
این که در محل کار رفتار خوشایندی داشته باشیم و همه از ما راضی باشند مهم نیست!

ایــن کــه در خانــه بــه احتــرام پــدر و مــادر بلنــد بشــوید، دستشــان را ببوســید، بــا خوشــرویی و زبــان 
نــرم صحبــت کنیــد مهــم اســت.

امام باقر )ع( می فرمایند:
»چهــار صفــت اســت کــه در هــر یــک از مومنــان باشــد، خداونــد او را در واالتریــن مرتبــه بهشــت، در 
غرفه هایــی برتــر از همــه، غرفه هــای بهشــتی و عالی تریــن مرتبــه شــرف جــا می دهــد... کســی کــه بــه 
پــدر و مــادر خــود انفــاق کنــد، بــا آن دو مــدارا کنــد، بــه آنــان نیکــی کنــد و آن دو را اندوهگیــن نســازد« 

)االمالــی، مفیــد، ص۱۶۷(.
ما باید همیشه به پدر ومادر خود نیکی کنیم، حتی بعد از فوتشان.

امام باقر )ع( می فرمایند:
»اگــر کســی بــه والدیــن خــود در زمــان حیــات آن دو نیکــو کار بــود ولــی پــس از مــرگ آنــان بدهــکاری 
شــان را نمی پــردازد و بــرای آنــان اســتغفار نمی کنــد خداونــد وی را عــاق والدیــن بــه شــمار مــی آورد« 

)الزهــد، ص۳۳(.
این که آدم خوبی باشی کافی نیست!

خداوند توی قرآن فرموده:
خود و خانواده  خویش را از آتش جهنم دور کنید.

پس باید خانواده مان  برایمان مهم باشد.
نمی توانیــد بگوییــد هــر کــس مســیر خــودش را بــرود. نــه، همــه ی مــا در برابــر هــم مســئول هســتیم، 

حتــی بعــد از فوتمــان.
پس از عباس بیاموزید که چگونه فرمانبردار باشید.

مثل زینب صبور و غم خوار خانواده باشید.
بدانید اگر نتوانید رضایتشان را داشته باشید، هیچ کارتان درست نیست، حتی نمازتان.

مهدیه ارجونی 
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گم گشته ام تو بودی و  کردم چو دیده باز
دیدم به آسمان و زمین و به بام  و در

تابنده نور توست
هرجا ظهور توست

ای مبدا وجود!
از کثرت ظهور، نهان شد که کیستی

از هر چه ظاهر است، تویی آشکار تر ... مستور نیستی
تو آشکاره ای ... من زین میان گُمم

کوراگرنبیند، این گنه آفتاب نیست
نقص از من است، ورنه رُخت را حجاب نیست.

در قلب من تبی است گدازان و دردناک
این سوز عشق توست،

در من، چو جان، نهان
ٔ  ای در وجود خویش احساس می کنم خا

کان را نمی برد زمیان، جز پرستشت
احساس می کنم که بود در سرشت من

سوزنده، یک نیاز 
داغ نیاز را نزداید زسینه ام

جز لذت پرستش
در عمق فکر و پرده ی جانم تویی،
 تویی آرام دل، فروغ روانم تویی،

 تویی هر جا نگاه می دود.

کیستی؟ و چه می کنی؟
شاید زمانی که این سوال را می شنوی خیلی سریع نامت را برزبان جاری کنی و ازشغل وحرفه ات 

بگویی.
ولی جواب ،این ها نیست!

بلکه جواب آن چیزی است که درون تو قرار دارد وهدفی که برای آن خلق شده ای.

رحیم عشق
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قبل از آنکه بگویی یک معلم هستم،ویایک دکتر، نجار، مهندس، مادر،  پدر و یک فرزندهستم 
،کس دیگری هستی!

همه کایناتِ جهان خالقی دارند،خالقی دانا و حکیم، خالقی که بیهودگی درآفرینشش جایی 
ندارد،خالقی که خود در کتاب آسمانی اش فرموده است:

جن و انس را، جز برای پرستش و بندگی خود، نیا فریدیم.
پس من و تو ،بنده ی خالقی توانا و قدرتمند هستیم.

بنده بودن به دنبال خود بندگی می آورد واما
بندگی چیست؟

آری،پاسخ جمله ای کوتاه است؛تسلیم پرودگاربودن و اطاعت ازدستوراتش.
برای اینکه خداوند را اطاعت کنیم،درابتدای امرباید به شناخت و معرفت او بپردازیم.

یکی از سرمایه هایی که خداوند به ما عطا کرده و ما را از بقیه موجودات برتری داده است، نیروی 
عقل است.

مابا اندیشیدن به اطرافمان و جهان هستی و پدیده ها،خداوند را میابیم.
پیامبر اکرم )ص( می فرمایند:

»برترین عبادت، اندیشیدن مداوم درباره ی خدا و قدرت اوست« )اصول کافی،ج2،ص55(.
حال که به معرفت خداوند دست یافتیم، محبت او در دل و جان ما ریشه می دواند.

وقتی کسی را دوست داشته باشیم کارهای خاف میلش را انجام نمی دهیم و همواره در تاشیم 
او را از خود راضی وخشنود نگه  داریم و به دستوراتش عمل می کنیم،چون می دانیم او صاح ما را 

می خواهد.
حال آنکه خداوند از هر کس دیگر بهتر می داند که مصلحت ما چیست و عشقی که به بنده 

خویش دارد را هرگز نمی توانیم در عشق های سراب گونه ی  زمینی خود بیابیم.
چرا که او خود،عاشق و معشوق بنده ی خود است وبرای ما بهترین راه و راهنماها را آورده است.

راه و رسم بندگی را باید در کتاب قرآن ودر زندگی اولیای خدا یافت.
اطاعت وبندگی را باید از پیامبرخدا ابراهیم آموخت؛که چگونه در برابر دستور خداوند تسلیم 

شد و حاضر شد تنها پسر خویش را قربانی کند،و از یوسف بایدآموخت که در برابر زیبا ترین زن 
مصر،تن به گناه و شهوت نداد و از عباس باید آموخت که چگونه از امام عصر خویش ،اطاعت 

می کردوبا آنکه آب در اختیار داشت اما خود را سیراب نکرد، چون امام زمانش تشنه بود.
از وظایف بندگی شناخت امام زمان)عج(و اطاعت از اوست.

می دانید چه زمانی نفس کشیدن و حتی خوردن و آشامیدن و خوابیدنمان عبادت است؟زمانی که 
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برای خدا باشد.

نوزادی که به دنیا می آید گریه های بی دلیل میکند؛این گریه نیست بلکه عبادت است، در چهار 
ماه اول،توحید است و چهار ماه دوم رسالت است و درچهار ماه سوم دعا برای والدینش میباشد.

زمانی عبادت و بندگی برای انسان لذت بخش می شود،که آن را بفهمد و درک کندکه در برابر این 
عبادت،پاداشی نهفته است که با هیچ چیز دنیوی نمی توان آن را بدست آورد.

نگاه کردن به زندگی پیامبران و شهدا اصل بندگی را به ما می آموزد.
حاج اسماعیل دوالبی )ره( می فرماید:

»در این دنیا تا انسان عبد و تسلیم خدا نشود نجات ندارد.به حکم او تن بده و محکوم او شو تا 
حاکم شوی: بندگی گوهری است که کنه و حقیقت آن پروردگاری است. اهل حکمت بودن یعنی 

محکوم او شدن و تن به حکم او دادن.
آهنگرها یک گیره دارند و وقتی می خواهند روی یک تکه کار کنند، آن را در گیره می گذارند.

خدا هم همین طور است...
اگر بخواهد روی کسی کار بکند، او را در گیره مشکات می گذارد و بعد روی او کار می کند.

گرفتاری ها نشانه عشق خداوند است.
این عشق را در چهره یاران اباعبدهللا می توان دید که چگونه از عشق خداوند و امام زمانشان 
مست شده بودند به گونه ای که میدان جنگ برای آنان محفل عشق بود،عشقی که بهشت 

رانصیبشان کرد.
پس بایدعاشق شد،عاشق معبودی که آفریننده ی کل جهان است،بایدعاشق شدتاطعم شیرینی 

حیات راچشید«.

vمهدیه ارجونی
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هرگوشه ی قلبم ضریحیست برای تو

سامی از منِ گنه کار به اسوه ی بندگی و عبودیت؛
سام ای مهربانتر ز مادر نبی،

ای شکوه چشمان علی،
ای نماد صبر و استقامت،

ای تازه ترین حرف خدا »انّا اَعْطَیناکَ الکوثَر«،
ای که با آمدنت جهنمی را به بهشت مبدل ساختی،

ای که سر چشمه ی طهارت و عطوفت و شجاعت و شهادت هستی؛
نام شما روح را صفا و دل را جا می بخشد ؛

ای عشق کبریایی من؛
تعریف من در وصف شما از قطره در برابر دریا نیز کمتر است؛

ای حال مشکات بندگان ناسپاس؛
گاهی اوقات که به بن بست میرسم ؛

گوشــه ای بــه نشــانه ادب می ایســتم و شــما را صــدا میزنــم؛ نــه بــا فاطمــه و زهــرا و بتــول و راضیــه و 
رشــیده و طاهــره و طیبــه و...

بلکه می ایستم و از صمیم قلب میگویم مادرم به حق محسنت راه گشایی کن.

 ای منشــأ خیــر و برکــت ای تأللــو عصمــت ؛ ایــن جهــان وجــود و هســتی اش را وامــدار شماســت، ای 
کــه قــدوم مبارکــت سرچشــمه آبــادی و نعمــت اســت ؛ خــدا خــوب می دانســت کــه ایــن پــازل پیچیــده 

چــه قطعــه ای را کــم دارد و شــما را بــه عنــوان کامــل کننــده پــازل زندگــی آفریــد.

مــادرم توانگیــزه ی خلــق دوجهــان هســتی،تویی کــه فرزندانــت افتخــار آفریدند،تویــی کــه عباســت 
دســتش برزمیــن افتــاد امــا نگذاشــت بیــرق اســام برزمیــن بیفتد،تویــی کــه حســینت ازروز ازل 
بــرای غــم آفریــده شــد و تمامــی پیامبــران گریــه کــن بــر حســین تــو بودند،تویــی کــه از نســلت امــروز 

خامنــه ای هــا و خمینــی هــا برخواســته انــد و چــه مقتدرانــه تبلیــغ اســامت رامیکننــد.
یازهــرا نامــت همیشــه آرام بخــش قلــب بــی قرارمــن اســت و یــادت تســکین میدهــد دردهایــم 
را،دوســتت میدارم،آنگونــه کــه مــادری فرزنــد نــوزادش را و باغبانــی گل هایــش را ،مــادرم ازتمــام 

ژرفــای وجــود دوســتت میــدارم..

نرگس زراعتکار

مارداهن 
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همیشــه شــب بــه نتیجــه مــی رســم، صبــح کــه بلنــد مــی شــوم انــگار یــک فــرد دیگــری هســتم و دوبــاره 
»همــون آش و همــون کاســه« . اصــل دغدغــه بــر ســر چگونــه بــودن هســت، یــک بــار دوســت دارم 

اینگونــه باشــم یــک بــار آنگونــه ، 
هیچ وقت سعی نکرده ام خودم را پیـدا کنم ، ببینم او چگونه است...  

االن ، امشــب خــودم را پیــدا کــرده ام و از خــودم لـــذت بــرده ام واحســاس کــرده ام همــه چیــز را دارم 
،هیــچ کــم نــدارم ، فقــط یــک چیــز را کــم دارم ، عـــزت نفــس و خودبــاوری .احتــرام بــه خــود یــک حالــت 
درونــی را بــه وجــود مــی آورد کــه انســـان از هیــچ چیــز نمــی تـــرسد و از هیــچ چیــز خجالــت نمــی کشــد 
حتــی زمانیکــه اشــتباه مــی کنــد همــه را مجبــور مــی کنــد بــا او بــا احتــرام برخــورد کننــد، یعنــی بــه صورت 

ناخــوداگاه چنیــن اتفاقــی خواهــد افتــاد بــه شــدت دنبــال نوعــی آرامــش هســتم آرامشــی عمیــق ...  
آدم از هیچ چیز نمی ترسد ، خودش را باهیچ کس مقایسه نمی کند  

نــه آینــده نــه گذشــته بــی قــرارش نمــی کنــد. مــی دانــد از زندگــی اش چــه مــی خواهــد و هدفــش 
مشــخص اســت و بــا هیــچ کســی کاری نــدارد...  

خــدا خیلــی هایــش را در مــن گذاشــته اســت و خیلــی هایــش را هــم مــی توانــم بــه ســرعت کســب کنــم 
. ایــن توانایــی بــاالی خــدادادی هســت ، اصــا مهــم نیســت شــما چنــد تــا ویژگــی خــوب داشــته باشــــید 
مهــم اینــه کــه چقــدر خودتونــو بــاور داشــته باشــید... »عــزت نفــس یعنــی مــن خــودم رو دوســت داشــته 

باشــم و بتونــم خــودم رو حفــظ کنــم.
یادداشت دوم : 

دیشــب دلــم گرفتــه بــود، بــاز از همــان فکرهــا کــردم بــاز نتوانســتم خــودم باشــم آنقــدر کــه بعــد از نمــاز 
صبــح بــا خــــدا درد دلـــــــی کــردم او هیــچ چیــزی نگفــت و فقــط نگاهــم کــرد و بــه رویــم نیارود...آخه خیلی 
مهربونــه امــا مــن حــال خوبــی نداشــتم. یعنــی ایــن کــه اتفــاق بــدی برایــم بیفتــد، ،نــه. خــودم خــودم را 
شــکنجه مــی کــردم یعنــی خــودم را یــا همــه اش را مقایســه مــی کنــم یــا عــزت نفــس نــدارم یــا اعتمــاد 
بــه نفــس . دوســت نــدارم ایــن را... مــن آدم بزرگــی ام، آدم بــا فکــر و خــوش اخاقــی ام امــا همــه اش 

بــه ایــن اســت کــه  
باید خودم را دوست داشته باشم... خدایا به من کمک کن تا بتوانم از خود بگذرم .

یادداشت سوم : 
شــکایت کــردن را کنــار بگذاریــد بــرای اینکــه ، از کســی یــا چیــزی شــکایت کنیــد بایــد بــاور داشــته 
ــر ذهنــی از یــک  ــن یــک تصوی ــد بنابرای ــز بهتــری وجــود دارد و اال شــکایتی نمــی کردی باشــید کــه چیــــ

یادداشت اهی آسمانی 
)یادداشت اهی شهید عباس دانشگر( :
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مطلــوب داریــم کــه ترجیـــــهش مــی دهیــم امــا بــرای رســیدن بــه آن تاشــی نمــی کنیــم . اگــر قــدرت 

تغییــر چیــزی را نداریــد پــــس شــکایت هــم نکنیــد.
یادداشت چهارم : 

اگــر چــه  نمــاز بــرای ســهولت بــه صــورت انفــرادی جایــز شــمرده شــده اســت ولــی اصــل بــر جماعــتِ آن 
اســت وگرچــه همــه ی زمیــن ســجده گاه و پــاک قــرار داده شــده اســت امــا فضیلــت نمــاز جماعــت و 
در مســجد آنچنــان عظیــم شــمرده شــده اســت کــه اعجــاب برانگیــز اســت و قطعــا خیــر کثیــر در آن 

نهفتــه اســت .
منابــع : گــروه تربیــت جهــادی حــاج حســین خــرازی، فرماندهــی تربیــت جهــادی،1396،از حلــب بــه 

گوشــم ...، اول ، تهــران ،دانشــگاه امــام حســین )ع(

محمدرضا محمدپور 
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Tel : پل های ارتباطی با ما
:@mahdiyavaran_uni_bir

insta : @mahdi_yavaran_bir

انتقاد و پیشنهاد :
09303670427

http://www.iceni.com/infix.htm



