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 دهيچك 

 ،له مـورد توجـه پژوهشـگران   ئمسـ  نيـ ااسـت و  و تحوالت گسترده  راتييتغ، كانون �خانواده�

را شـامل   يهـم تزلـزل و فروپاشـ    ،خانواده راتييتغ .باشد يم ينيجامعه شناسان و كارشناسان د

 نيـ ا). و ارتباطـات  كردهـا هـا، سـاختار، كار   ارزش( راابعاد و عناصر مختلف آن  شود و هم مي

ورد اشـاره و هشـدار قـرار گرفتـه و در دو بخـش مسـائل       مـ  زيـ ن ياسـالم  اتيدر روا ،تحوالت

 تـر  شيخـانواده در آخرالزمـان، بـ    راتييـ تغ. اسـت  شدهو مسائل عصر ظهور مطرح  يآخرالزمان

 شيارتباطات سالم و افـزا  قطعمثبت،  يكاركردها في، تضعييها، ارزش زدا خانواده يفروپاش

مربـوط بـه عصـر     اتيـ روا .شود يم لرا شام يخانوادگ يها نقش ييجا هروابط نامشروع و جاب

و  دهـد  يمـ  يبرهه حسـاس رو  نيدر ا 4نكته ناظر است كه ظهور امام زمان نيبه ا زيظهور ن

در واقـع عصـر   . دهـد  يدرست خود قرار مـ  ري، خانواده و اجتماع را در مس4يحضرت مهد

را و نـامطلوب   يمنفـ  راتييـ شـده و تغ منجـر  خـانواده   تيدر وضـع  يظهور، به تحوالت اساسـ 

خـانواده در پرتـو تحـوالت عصـر ظهـور       يمـان آر تيوضـع  ميامر به ترسـ  نيا. كند يدگرگون م

منـابع مختلـف    بر اسـاس است  ياو كتابخانه يمقاله اسناد نيدر ا قيروش تحق. كند يكمك م

 .انجام گرفته است يجامعه شناخت يها ليو تحل ييروا

 ،ارتباطـات در خـانواده   ،خانواده ياهكاركرد ظهور، عصر ،تمهدوي ،خانواده :واژگان كليدي

  .خانواده در هاارزش
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  مقدمه

. اسـت  برخـوردار  جامع تصويرى از ظهور عصر در مهدوى بر اساس روايات شيعه، جامعه  

 مهـم  نقـش  از و سـازد مـى  نمايـان  را بشـر  تاريخ سير يافتنى، وتحقق بينانه واقع تصوير اين

دارد؛ زيرا هدايت، راهنمايى وحيات مادى بر مىه پردمبران وامامان معصوم، در اين حركت پيا

. با ايشان شروع شده است ومرحله متكامل ومتعالى زندگى نيز با آنان خواهد بود ،ومعنوى بشر

در نهايت در همين دنيا شكل خواهد گرفت وحركت تاريخ نيز بـه سـمتى    ،دولت فراگير آنان

به دست پر كفايت ( أس اداره امور جهانرود كه با حضور مستقيم وبدون واسطه آنان در رمى

از نقص به كمال،  ، مردم از بركات وعنايات وجودى آنان برخوردار گشته و)4قائم آل محمد

نيك اخالقى رهنمون خواهند  داد، از فساد وبى دينى به يكتاپرستى و از ظلم وستم به عدل و

 اسالم موعود روز انتظار در -به ويژه شيعيان  -مسلمانان آگاه ). 153ص : 1383كارگر، ( شد

. داننـد  مـي  كـردار  نيـك  مـردم  آن از را كار عاقبت و كنند مي شماري روز آن، فاضله مدينه و

المللـي، كـاري سـاخته     بـين  برق و زرق پر هاي سازمان و موضوعه قوانين از معتقدند ايشان

شـتباه و غـرض   از خطـا، ا ن امـام  آحاكميت در آن زمان، از آن امام معصوم است كه . نيست

، بشـر  :اين همان روزي است كه قرآن كريم و روايات اهل بيت. ورزي منزه و پاك است

ها  انساننموده و دستور ايجاد زمينه و آمادگي از هر جهت را به مأمور را به انتظار چنان روزي 

 :اين عقيده نشات گرفته از آيات قرآن و روايات متواتر قطعي از طريق اهل بيـت . اندداده

ن وعده قطعي خداوند، به مـردم جهـان اسـت كـه     اي .)146-145ص  :1380 ،طاهرى( است

بـدين  حكومت را در برهه حساسي از زمان به دست بندگان صـالح و برگزيـده خواهـد داد و    

عدالت، رفاه، علم، بهداشت، آسايش، قسط و داد، آبـاداني، يكتاپرسـتي و نيكـي را در     طريق،

ها و آرزوهاي بشر درطول تاريخ،  آرمان ،بر اين اساس. واهد بخشيد، ارزاني خ�زمين �گستره 

صلح، رفاه، آرامـش، امنيـت،   . تحقق خواهد يافت �مصلح كل�تنها و تنها در حكومت جهاني 

گسترش علم، خردورزي، ريشه كني ظلم و ستم، رفع فساد و تباهي از جهان، گسترش مكارم 

نيـازي و غنـا، اوج    سالم، برابري و مساوات، بـي  و فضايل اخالقي، آيين واحد جهاني، فرهنگ

امكـان   �حكومـت  �تنها در يـك   ؛ارتباطات سريع و گسترده جهاني و تكنولوژي و فن آوري

ايـن  ). 6شـماره   :1381 ،كـارگر ( اسـت  4 وقوع و تحقق دارد و آن حكومت جهاني مهدي

 –هـا   گي انسـان گيرد، بـر ابعـاد مختلـف زنـد     دوران و تحوالت بزرگي كه در آن صورت مي
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 بـه . داردتـاثيرات زيـادي    هـا آن تعالي و ثبات و پويايي و استحكام و – ها خانواده بخصوص

 تحليل و بررسي مورد روايات، ديدگاه از ادينيبن تحوالت اين نقش است ضروري دليل، همين

  .گيرد قرار درست

ه در چنـد دهـه   ترين اركان جامعه اسالمي و نظام اجتماعى اسـت كـ   خانواده يكى از مهم

ارتباطـات   و ها، كاركردها، ساختار هاي مختلفى در ارزش اخير دستخوش تحوالت و دگرگوني

ها از انتخاب همسر و تشكيل زندگي تـا تـداوم زنـدگي و     هاى اين دگرگوني نشانه .است شده

منجـر    شود و در نهايت به مشكالتى چون طالق و جـدايى  نوع فرزند آورى خانواده ديده مى

بينى آثار و عواقب آن، از ابعـاد مختلـف حـائز اهميـت     ها و پيش درك اين دگرگونى. شود مي

هـا و رويـدادهاى بيـرون،     هـاى تأثيرگـذار در فضـاى خـانواده     تغييرات ناشى از پديـده . است

توانـد وضـعيت خـانواده را بـا بحـران       ها مى هاى جديدي به همراه دارند كه اين آسيب آسيب

اين تغييرات كه به دليل دگرگونى ارتباطات شغلى، اجتماعى، اقتصـادى،   در واقع. مواجه سازد

هـاى سـاختارى و ارزشـى و     افزارى صورت پذيرفتـه، بـر جنبـه    هاى اطالعاتى و نرم پيشرفت

كاركردي خانواده تأثير گذاشته و موجب شده كه مسئله خانواده، جزو ده مسـئله كشـور قـرار    

ثبات خانواده همچنان ادامـه خواهـد داشـت يـا در جـايي       آيا جايگاه متزلزل و بي ،حال. گيرد

  متوقف شده و روند تغييرات، مثبت و رو به باال خواهد بود؟ 

  :است گرفته قرار هشدار و جدي توجه مورد جنبه چند از ديني، منابع در �خانواده�له أمس

  م آن؛تاكيد بر ارزش و اهميت زياد خانواده و تالش در جهت حفظ قداست و استحكا. 1

آينده نگري و پيشگويي وضعيت خانواده در آخرالزمان و ارائه هشدارهاي جدي در اين . 2

  زمينه؛

ارائه وضعيت آرماني خانواده در پرتو جامعه مهدوي و لزوم توجه جامعه به ايـن آرمـان   . 3

  .به عنوان چشم انداز جامعه ديني ،واال

 جهـاني  حكومت و نقش عصر ظهور له هستيم كهئدر اين مقاله در صدد پاسخ به اين مس

 و دارد  تـاثيراتي  چـه  خـانواده  بنيـادين  تحوالت بر ديني، موعود جامعه گيريشكل و مهدوي

  است؟ جايگاهي چه داراي جامعه آن در خانواده

بايد توجه كرد كه روايت خاصي به طور مستقيم در مورد خانواده يا ساختار و كاركردهـاي  

تـوان بـه سـه     با دسته بندي روايات مـي اما  ؛ظهور نيامده است آن در روايات مربوط به عصر
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  : رويكرد روايي در اين زمينه دست يافت

ه خانواده و عناصـر و اجـزاي مختلـف آن    راحاديث آخرالزمان كه هشدارهاي جدي دربا. يكم

   ؛دارد

ـ . دوم ر روايات مهدويت درباره كليات تغيير و تحول فرهنگي در عصر ظهور كه به صورت غي

  . گيرد مستقيم، بخشي از مسائل خانواده را در بر مي

هـاي مختلفـي از    مربـوط اسـت و بخـش    ،احاديثي كه به طور مستقيم به زن و خانواده. سوم

مسائل خانواده چون كاركرد تربيتي، امنيت و آرامش در خانواده، روابـط خـانوادگي و مسـائل    

  .گيرد ارزشي آن را در بر مي

  خانواده در عصر ظهور

. شود ارائه آن از پيش از بيان جايگاه خانواده در عصر ظهور، مناسب است تعريفي روشن 

نظـر وجـود دارد و انديشـمندان علـوم اجتمـاعي،        اخـتالف  �خـانواده �معناي اصـطالحي   در

هر كدام از اين تعاريف به بعدي از خـانواده توجـه   . اند  هاي متنوعي براي آن ذكر كرده تعريف

  : شود به بعضي از اين تعاريف اشاره ميادامه ر د .نموده است

شود كـه از راه خـون، زناشـويى و يـا فرزنـد      ها تشكيل مى خانواده، از گروهى از آدم

يابند و طي يك دوره زمانى نامشـخص بـا هـم زنـدگى     پذيرى با يكديگر ارتباط مى

 يـك  زا اسـت  عبارت آن محدود مفهوم به خانواده .)127ص :1375، كوئن( كنندمى

هـا،  جتماعي، ناشي از ازدواج يك زن و يك مرد كه فرزندان پديـد آمـده از آن  ا واحد

 و معـدود  اجتمـاعي  سازمان خانواده، .)18 ص :1373 ،قائمي( كنند آن را تكميل مي

يـك قـرارداد اجتمـاعي اسـت، تشـكيل       كه ازدواج طريق از كه است ايسازنده نهاد

  ). 110 ص: 1384 فرجاد،( شود مي

   :تعريف يك اساس بر

 يـا  خـوني  هـم  زناشـويي،  پيوند طريق از كه افرادي از متشكل است گروهي خانواده

 ارتبـاط  در فرزنـد  و خـواهر  برادر، پدر، مادر، زن، شوهر، عنوان به يكديگر با پذيرش،

 ساروخاني،( دكنن مي زندگي خاصي واحد در و آورده پديد مشتركي فرهنگ و متقابلند

   .)135ص :1375
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   :است كرده تعريف چنين را خانواده فرهنگي انقالب عالي رايشو

خانواده گروهي است متشكل از افرادي كـه از طريـق نسـب يـا سـبب و رضـاع بـا        

يكديگر به عنوان شوهر، زن، فرزندان، مادر، پدر، برادر و خواهر در ارتباط متقابلنـد و  

 كننـد  زنـدگي مـي   فرهنگ مشتركي پديد آورده و در واحد خاصـي بـه نـام خـانواده    

   ).1384شوراي عالي انقالب فرهنگي، (

  .مورد نظر اين مقاله خواهد بودمذكور تعريف  

خانواده در عصر ظهور، بخش مهمي از تحوالت فرهنگي و تغييرات بنياديني است كه بـه  

 صـورت  صـالح  يـاران  و مـردم  همراهـي  با اي نظام مند وو طي برنامه 4دست امام زمان

در واقع هـر نـوع دگرگـوني و اصـالح در      .كند طلوب و بساماني پيدا ميم يتوضع و گيرد مي

 سطوح و ابعاد وضعيت خانواده، در چهارچوب اقدامات اساسي و فراگير قرار دارد و شامل همه

 دگرگـون  با 4مهدي حضرت اساس، اين بر. شود مي – خانواده بخصوص - بشري زندگي

 موانع رفع و آرماني و مطلوب حد در امعه و خانوادهج دادن قرار و گذشته نابسامان وضع كردن

 نهـاد  درتوجه به جامعه مطلـوب و آرمـاني   . كرد خواهد ايجاد شگرفي تحوالت، تعالي و رشد

 بـر  و است اعال حد آن به رسيدن و فطري تمايل اين امام در جهت هاي برنامه و هست بشر

 و كمال درجه منتهي در كه كند مي يمترس را دنيايي خود ذهن در انسان همواره اساس، همين

تحقق آن مدينه فاضـله   جهتكه هر حركت انسان در  جا آن از اما باشد؛ داشته قرار مطلوبيت

لذا به جـاي ترسـيم آرمـان شـهر زمينـي، آن را در آسـمان        است؛ زميني، به بن بست رسيده

ناكجـا  �ه برخـي آن را  اين تصور گاه به حدي از واقعيات فاصله داشته ك. مجسم نموده است

 در شيعه كه شهري آرمان اما .)17ص :1381اصيل، ( اند ، خيالي و دور از واقعيت پنداشته�آباد

 فرجـامي  بشري، تاريخ فرجام آن در و است واقعي و زميني نمايد، مي ترسيم مهدوي فرهنگ

  ).52ص : 1378 ،مطهري( است بخش سعادت و خجسته

   عصر شكوفايي خانواده

 امـام اسـت؛   �شكوفايي انسـان و خـانواده   �هاي بارز و برجسته اين عصر،  ويژگييكي از 

 مـبهم  زندگي كور هاي گره و كند مي آشكار را انسان ناپيداي و نامكشوف زواياي 4مهدي 

ها و بسترهاي  ايق و واقعيات حيات بشري را تبيين كرده و زمينهحق او. گشايد مي را جاهالنه و

  : گويد سعيد خراساني مي ابي. سازد ي خانواده را مهيا ميرشد و استحكام و تعال
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: ناميده شده است؟ فرمود �مهدي�براي چه ايشان : عرض كردم 7 به امام صادق

قطعا او به امري عظيم ... شود كه به هر چيزي كه مخفي باشد، هدايت مي براي اين

 مجلسـي، ( عظـيم  بـأمرٍ  يقـوم  انّـه  …ألنّه يهدي الي كلّ امر خفـي  :نمايد قيام مي

  .)30ص ،51ج: 1386

عصر ظهور، دوران حيات طيبه و زندگي معقول انساني در يك خانواده مطلوب و آرمـاني   

 گرايـي   زيسـتي و كمـال    است؛ عصر حاكميت عقالنيت و معنويت بر افراد و جوامع و دوره بـه

  : به نوشته يكي از حكما. توان براي آن تصور كرد است كه كمتر نظيري مي

زمان ظهور دولت آن جناب ـ كه زمان ظاهر شدن دولت ثانيـة حـق اسـت ـ زمـان       

ظهور و غلبة عقل است از روي باطني آن كه مقـام واليـت اسـت و بـه منزلـه روح      

   .)285ص :1381كشفي، ( است از براي روح ظاهري آن كه مقام نبوت است

   :گويد عالمه طباطبايي مي

در بـر خواهـد داشـت كـه در آن روز جامعـه       به حكم ضرورت، آينده جهان روزي را

بشري، پر از عدل و داد شده و با صلح و صفا، همزيستي نمايد و افراد انسـاني غـرق   

البته استقرار چنين وضعي به دست خود انسان خواهـد بـود و   . فضيلت و كمال شوند

 …اي، منجي جهان بشري و به لسان روايات مهدي خواهـد بـود   رهبر چنين جامعه

  ). 308 ص: 1379طبايي، طبا(

   :نويسد مي نيز شهيد مطهري

 مرحلـة  يعنـي،  خـود؛  كمـال  مراحل به انساني هاي ارزش لحاظ از تدريجا انسان …

 ،جـا كـه در نهايـت امـر     تـا آن  ؛شـود  تر مـي  زديكن آل ايده جامعة و آل ايده انسان

مي از هاي انساني ـ كه در تعبيرات اسـال   حكومت عدالت؛ يعني حكومت كامل ارزش

آن به حكومت مهدي تعبير شده است ـ مستقر خواهد شـد و از حكومـت نيروهـاي     

 :1378مطهري، ( باطل و حيوان مĤبانه و خود خواهانه و خودگرايانه اثري نخواهد بود

  ).41ص

   از منظر روايات

  : له اشارات روشني شده است؛ از جملهئدر روايات به اين مس

 اصـالح  انـد،  شـده  فاسد و تباه كه آن از پس را امت اين او ؛دهافَسا بعد اُمةً يصلَح اَنْ
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ل بالقائمِ بعـد موتهـا   عزَّوج اهللاُ يحيي …:  و ؛)473ص ،2ج: 1381 اربلي،( كند مي
 زمـين  كه آن از بعد گرداند؛ مي احيا و زنده قائم دست به را زمين خداوند ؛بِكُفْرِ اَهلها

  ). 112ص: 1427 بحراني،( دباش مرده ساكنانش كفر با

 هـا،  امنـي  نـا  بـروز  نيـز  و ادهخـانو  جايگـاه  زوال از روايات، از برخي در گذشت، كه چنان

 و شـده  يـاد  هـا  خـانواده  براي عديده مشكالت و گسترده فساد و ها مرج و هرج ها، عدالتي بي

 مـي گرا پيامبر كه چنان است؛ شده دانسته زمان همين درست 4مهدي حضرت ظهور زمان

   :فرمايد مي زمينه اين در 6اسالم

لدنيا هرجاً و مرْجـاً و تَظَـاهرَت الْفـتَنُ و تَقَطَّعـت     ا صارت إذا االُمة هذه مهدي منّا
 السبلُ و أَغَار بعضُهم علَى بعضٍ فَلَا كَبِيرٌ يرْحم صغيراً و لَا صغيرٌ يوقِّرُ كَبِيراً فَيبعثُ

اللَّه عنْد ذَلك مهدينَا التَّاسع منْ صلْبِ الْحسينِ يفْتَح حصونَ الضَّلَالَةِ و قُلُوبـاً غُفْلًـا   
يقُوم في الدينِ في آخرِ الزَّمانِ كَما قُمت بِه في أَولِ الزَّمانِ و يملَـأُ الْـأَرض عـدلًا    

 فرا گرفتههرج و مرج را هنگامي كه دنيا . مهدي اين امت از ماست ؛كَما ملئَت جورا

زني قرار گرفته و بعضي از مردم به بعض ديگـر   ها مورد راه ها آشكار شود و راه و فتنه

 ؛تر را نگـه نـدارد   تر احترام بزرگ تهاجم كنند و بزرگ به كوچك رحم نكند و كوچك

بـرج و باروهـاي    ،ب حسـين اسـت  در چنين زماني مهدي ما كه نهمين امـام از صـل  

كند؛  كند و در آخرالزمان براي دين قيام مي هاي قفل شده را فتح مي گمراهي و قلب

او زمينـي را كـه از جـور    . طور كه من در اول زمان، بدين قيام مبـادرت كـردم   همان

   .)267، ص52 ج :1386مجلسي، ( سازد پرشده، از عدل و داد، پر و سرشار مي

ه آمده است كه خداوند در اين موقعيت فاجعه بار و خطير، به حضرت در حديثي مشاب

   :دهد تا اوضاع آشفته و نابسامان دنيا را اصالح كند مياذن ظهور  4مهدي

... كذَل نْدا عيرُ ما تَصنْيرْجاً الده رْجاً وم و غَاري  مضُـهعلَـى  بـضٍ  ععالْكَبِيـرُ  فَلَـا  ب 
مرْحي غيرَالص بِـالْخُرُوج     الْ لَا و لَـه ـأْذَنُ اللَّـهي ـذينَئفَح يفالضَّع مرْحي همـان، (  قَوِي 

  ).380ص

  ها و اطالعات در خانواده ارزش .1 

جامعه عصر ظهور و خانواده، شاهد يك تحول بزرگ فرهنگي در ارزش مـداري و پـاكي   

 و هـا  آرمـان  كـه  صـورتي  در. اهـد بـود  اي نـوراني خو  ينـده آرفتارها و اصالح خّلق و خـو در  
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 ترسيم خانواده براي واقعي، و متعالي هدفي و گيرد قرار درست مسير در خانوادگي، هاي ارزش

اين هدف اصيل و كامل حركت كنند، امكان اصالح و رشد  همسو با در آن، آحاد همه و گردد

ل اخالقـي و تحقـق   هـا و فضـاي   عصر ظهور، عصر حاكميت ارزش. آن جامعه باال خواهد بود

هاي زندگي و خانوادگي طيب و  همه عرصه ،هاي متعالي و انساني است و در آن دوران آرمان

   :در روايتي آمده است. شود هاي پستي و ناراستي زدوده مي طاهر و ريشه

تطيـب الـدنيا و أهلهـا فـي أيـام      ) يلعق المساكين الزبد( أنه يمأل األرض عدال و 
چشـاند   مزه كره را به مستمندان مي... كند آكنده از عدالت مي مهدي، زمين را دولته؛

  .)493، ص2 ج: 1381 اربلي،( شوند و در زمان حكومت او دنيا و اهالي آن، پاك مي

كند كه هم بعد مادي دارد و هم جنبة فرامـادي و   زندگي مي انسان در خانواده و محيطي

ها  كند، زندگي فرو بستة دنيايي است؛ با آاليش آنچه او با ديده ظاهر بين مشاهده مي. ملكوتي

اش و آن فضـاي معنـوي و ملكـوتي دور     هاي متعدد و آنچه او را از حقيقت وجودي و آرايش

اي است  در واقع جامعة آلوده، جامعه. ت و وهميات استتوجه وافر به ماديات، نفسانيا ،سازد مي

هاي آلوده و كشـنده، رويكردهـاي شـهواني و     آكنده از امواج منفي و ويرانگر، افكار و انديشه

 زنـدگي  زهـرآگين  و ظلمـاني  فضاي در ـ حاضر عصر در خصوص به ـ انسان واقع در حيواني

 براي). 85ص: 1387 كارگر،( گذارد مي رّبيمخ و منفي اثر او فكر و روان و روح بر كه كند مي

 فرهنگي، بايد فضا را پاك كـرد و آن  ضد هاي مغناطيس و روحي سموم اين از خانواده رهايي

تصوير بسـيار زيبـايي از ايـن     ،روايات .داد قرار نوراني جامعة و فرهنگي امن محيط يك در را

 األرض يملَأُ�: كنند مي ارائه هورظ عصر در طهارت و پاكي محيط و نورانيت زندگي و خانواده
 �سـازد  مـي  آكنـده  برهـان  و نـور  و داد و عـدل  از را زمين ؛…برهانَاً و نُوراً و قسطَاً و عدالً

 قيـام  كـه  وقتـي  ؛…اذا قام اَشْرِقَت االَرض بِنُـورِ ربهـا   :و )291، ص 2ج: 1403طبرسي، (

 نخواهنـد  نيـازي  خورشـيد  نـور  به بندگان و شود مي روشن پروردگارش نور به زمين كند، مي

ند به وسيله مهدي زمين را خداو األرض؛ بِه اهللاُ يطَهرُ... � :) 48ص ،2ج :1413 مفيد،( داشت

  .)372، ص2ج: 1377صدوق، ( گرداند طاهر و پاك مي

  ها زوال ناپاكي. 2

ر آن ناپاكان ، حكومت پاكان است و د4روشن است كه حكومت جهاني حضرت مهدي 

دهـد كـه روابـط نامشـروع و      احاديث و اخبار غيبي نشان مـي . ، زناكاران جايي ندارند از جمله
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  : فرمايد مي 7صادق امام د؛شو ها برداشته مي ناسالم از خانواده

 الْبيت أَهلَ ائمنَاقَ اللَّه يبعثَ حتَّى أَحد فيهِما يقْضي لَا اللَّه منَ حلَالٌ الْإِسلَامِ في دمانِ
كْمِ اللَّه لَا يرِيد علَيهِما بينَةً بِح فيهِما حكَم الْبيت أَهلَ قَائمنَا جلَّ و عزَّ اللَّه بعثَ فَإِذَا

ك و دو خون از طرف خداي تبار ؛ الزَّاني الْمحصنُ يرْجمه و مانع الزَّكَاةِ يضْرِب عنُقَه

بـه حكـم خـدا     ،:بيت  پيش از قيام قائم اهل ]در مورد آن[تعالي حالل شده، كه 

كند و  حكم خدا را در آن اجرا مي ،هنگامي كه او را خداوند برانگيخت .شود رفتار نمي

را  دهد؛ زانـي محصـن   كه شاهد مطالبه كند، انجام مي بدون اين ،آن را با علم امامت

 و 503، ص3ج :1365كلينـي،  ( زنـد  ع زكـات را مـي  كنـد و گـردن مـان    سنگسار مي

  ). 671، ص2ج :1377صدوق، 

خبـر  بين رفـتن روابـط نامشـروع در دولـت حـق       در مورددر حديث ديگري  7 امام صادق

   :دهد مي

و تُودي ِ  الْعبادات ُ علَي ُ النّاس ُ الرِّبا و يقْبِل ُ الْخَمرِ و يذْهب ُ الزِّنا و شُرْب و يذْهب...  
، مشـروبات الكلـي و    ؛ روابـط نامشـروع  ُ اْالَشْرار و تَبقَـي اْالَخْيـار   ِ و تَهلك اْالَمانات

هـا را بـه    آورنـد، امانـت   رود، مردم به عبادت و اطاعت روي مـي  رباخواري از بين مي

ي صـاف ( ماننـد  شوند، افراد صالح باقي مي كنند، اشرار مردم نابود مي خوبي رعايت مي

  ). 474ص :1419گلپايگاني، 

  :  در اين باره فرموده است 7امام رضا 

َ و  َ الزّانـي  ُ الشَّـيخ  يقْتُـل : ُ  ْ بِها اَحد قَبلَـه  ْيحكُم  ٍ لَم َبِثَالث  لَحكَم 4ُ َ الْقائم لَو قَد قام 
به سه  ،؛ هنگامي كه قائم ما قيام كندلَّةُ في االَظ َاَخاه ُ اْالَخ ِ و يورث َ الزَّكاة ُ مانع يقْتُل

پيرمرد زناكار و مانع الزكات :  چيز داوري كند كه احدي پيش از او داوري نكرده است

 ،2ج و 169، ص1ج :1362صـدوق،  ( دهـد  برادر را از برادر اظلّه ارث مي ؛كشد را مي

  ).309ص

 اختالفـات،  انحرافـات،  از برخـي  عامل نفساني، هواهاي و گوناگون آراي و افكار ترديد بي

 ايـن  از بسياري ديني، منظر از. است ها كشمكش و ها تشويش ها، دنياگرايي ها، ستيزي ارزش

اگر بتـوان ايـن   . نواده هستندخا اعضاي ناقص فكر و نفساني هواهاي از برخاسته باورها، و آرا

. اميدوار شـد  انوادگيخ مشكالت حل به توان مي اصالح كرد، قرآن پرتو در را ها خواسته آرا و

  : فرمايد مي بارهاين در 7علي حضرت
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علَي القُرآنِ يالرَأي ع فطعوي و يلَي الهدي عطفوا الهذا عدي الَي الهوي عاله فط
 هنگـامي  كند، مي وحي هدايت تابع را ها خواسته او ؛…اذا عطفوا القُرآن َعلَي الرَّأيِ

 تفسير، نام به كه حالي در و دهند مي قرار خويش هاي سهو تابع را هدايت مردم كه

ها را تـابع   ها و انديشه كنند، او نظريه هاي گوناگون خود را بر قرآن تحميل مي هنظري

  ). 138نهج البالغه، خ ( سازد قرآن مي

حقـايق قرآنـي و   مهـدي،  كه اين انديشه واحد و جامع شـكل بگيـرد، حضـرت     براي اين

شود؛ چون قرآن  ها مي ارانه انسانكدهد و موجب دانايي پرهيز را تعليم ميهاي اصيل آن  آموزه

  : افزايد و هم بر دانش و حكمت آنان ها مي كريم هم بر نور دل

 خداونـد  كـه  گونـه  همـان  قرآن جاللَه؛ جلَّ اهللاُ اَنزَلَ ما علي القُرآنَ النّاس يعلّم …

  ).386ص ،2ج :1413، مفيد( شود مي داده ياد مردم به و كرده نازل

در كنار مسائل ارزشي خانواده، يكي از موضوعاتي كه درباره خانواده در عصر ظهور مطرح 

   :نسبت به خانواده خود است �باال رفتن سطح علم و اطالعات مردم�شده، 

 ...شَي هِملَيخْفَى عةً لَا ينَا كَرَامتيعشل بهلَي إِنَّ اللَّه ي الْأَرف تَّى ءا حيها كَانَ فم ضِ و
: راونـدي ( إِنَّ الرَّجلَ منْهم يرِيد أَنْ يعلَم علْم أَهلِ بيتـه فَيخْبِـرَهم بِعلْـمِ مـا يعملُـون     

  ). 63، ص53 ج :1386و مجلسي،  850، ص2ج: 1409

اشاره شده  وادگيخانهاي گفتار و رفتارها از مردم در حديث ديگري نيز به دقت و مواظبت

  :است

هر كس در خانه  ...؛ حتَّى إِنَّ أَحدهم يتَكَلَّم في بيته فَيخَاف أَنْ يشْهد علَيه الْجِدار...

، ص 5ج: 1425عـاملي،  ( ترسد كه ديوار عليه او شـهادت بدهـد   خود حرفي بزند، مي

  .)390، ص 52 ج :1386و مجلسي،  214

  هاي مختلف در عرصه ادهكاركردهاي خانو. 2

  در بعد عاطفي ورواني  )الف

ريزى شده است  اى طرح به گونه ،هاى اسالم در نگرش به خانواده و كاركردهاى آن آموزه

خـانواده را در   ؛نيازهاى استحكام هاى تنش و تضاد و ايجاد پيش كه ضمن از بين بردن زمينه

 تـدبيرى  جنسـى،  رفتارهـاى  اسـالم،  اهنگـ  در. بخشى به افراد، يارى دهد ايفاى نقش سعادت
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اما بايد در چارچوب خانواده و هنجارهـاى دينـى    ؛بشر و استمرار نسل است پيوند براى االهى

هاى مهم خانواده به شـمار   در رويكرد اسالم، مراقبت و حمايت، از نقش. بدان پاسخ داده شود

صـادى، عـاطفى، دينـى و    هـاى اقت  رفته و خانواده وظيفه دارد نسبت به اعضاى خود حمايـت 

در نگرش اسالم، اعضا وظيفه دارند با رعايت اخالق و حقـوق، زمينـه   . فرهنگى به عمل آورد

اسالم در رويكرد خود به خانواده، تالش نموده است تـا  . آرامش روانى يكديگر را فراهم كنند

بـه خوشـبختى    ها در خانواده، راه رسـيدن زنـان و مـردان    با تعيين جايگاه افراد و توزيع نقش

بـر اسـاس   ). 38-36ص :1388 چراغـى كوتيـانى،  ( جهـانى را همـوارتر كنـد    جهانى و آن اين

هاى دينى، والدين نه تنها مسئول برآوردن نيازهاى معيشتى و روانى فرزندان و مراقبت  آموزه

هـاى بنيـادين و نگـاه فرزندانشـان بـه       ها هستند، بلكه در ساحت انديشه از آنان در اين زمينه

هستى و آغاز و انجام زندگى، نيز مسئوليت داشته و وظيفه مراقبت و حمايت در اين ساحت را 

در قرآن به مسلمانان سفارش شده است كه خـود و خـانواده خـود را از آتـش     . بر عهده دارند

  : م نگاه دارندنجه

G ...نَار يكُملأَهو كُماًقُوا أَنفُسF )اى از  شـد، عـده   وقتى آيه مزبـور نـازل   .)6: تحريم

حضـرت  چگونه خانواده خود را از آتش نگـاه داريـم؟   : سؤال كردند 6پيامبر اكرم

هـا را از  كنى؛ اگر از تو پذيرفتند، آن ها را امر به معروف و نهى از منكر مىآن: فرمود

ج  :1386مجلسـى،  ( اى ات را انجـام داده  اى و اگر نپذيرفتند، وظيفه آتش حفظ كرده

  ).74، ص 97

  هاي رواج حكمت و تربيت مولفه )ب

ها، توجه  در عصر ظهور، زيربناي استواري و استحكام خانواده ،روايات مهدويت بر اساس 

  : ن استآت اموزي و ترويج رفتارهاي حكيمانه در مچون حك ،به كاركردهاي مهم خانواده

ٌ منّـا   ْ اال رجـل  ُ علَـيكُم  َّ اليـرُده  ِ، ثُـم  ُ بِدمـه  ُ مولِّيـا يفْحـص   ْ هذا اليزال كَانّي بِدينكُم
َ  ِ، و تُوتَـون  ْ فـي الشَّـهرِ رِزقَـين    ِ، و يـرْزقُكم  ِ عطاءين ْ في السنَة ِ، فَيعطيكُم َالْبيت اَهل

؛ ِ ِ رسـوله  عالي و سنَّةِ اهللاِ تَ َ لَتَقْضي في بيتها بِكتاب َّ الْمرْاَة ِ حتّي ان الْحكْمة َفي زمانه

شـود و بـه    هر روز كنار گذاشته مي ،ين مقدسيبينم كه اين آ گويي با چشم خود مي

بـه جـز مـردي از     ،گردانـد  را بـاز نمـي   ن گـاه كسـي آ   آن .گردد دنبال خونخواهي مي

كند و هر ماه دو بار به شـما ماهيانـه    او هر سال دو بار به شما بخشش مي .ما خاندان



 

 

86 

هم
زد

شان
ل 

سا
 /

ه 
ار

شم
54/ 

ز 
ايي

پ
13

95
  

دار در  شود كـه زن خانـه   قدر به شما دانش و فرهنگ داده مي دهد، در زمان او آن مي

 و125ص : 1397 نعمـاني، ( كنـد  مي حكم 6خانة خود با كتاب خدا و سنّت پيامبر

  ). 390و  352، ص52ج :1386مجلسي، 

جهـت حـل   ها در عصـر ظهـور، جايگـاه تربيتـي و علمـي خـود را        خانواده ،بر اين اساس

  : است آمده روايات و دريابند  باز مي مشكالت خود

 :1397نعمـاني،   ( شود مي عطا حكمت ظهور، زمان در ... ؛ي زمانهف الحكْمة تُؤتُون

 بعـد  عـدالً  و ظُلْمتهـا  بعـد  نُـوراً  االَرض به عزَّوجلَّ اهللاُ يمألُ...  :و) 30ح ،239 ص
از  آن تـاريكي  از پس را زمين او، هوسيل به عزوجل ايخد جهلها؛ بعد علْماً و جورِها

نمايـد و آن را پـس از جهـل و     سازد و پس از سـتم آن، از داد پـر مـي    نور آكنده مي

  ).5، ح260، ص1ج: 1377صدوق، ( كند ناداني، از دانش ماالمال مي

 ايسر و دنيا عرصه در كمال قواعد و اصول يافت در و شناخت براي الزم معرفت، �حكمت�

كـه  ( آيات قرآني، زندگي با حكمـت را . حيات معقول است مسير در هاآن بستن كار به و ابديت

، از آن خدا و حيات طيبه تعبير نموده است؛ بلكه آن )هدف از بعثت پيامبران تبليغ آن بوده است

  : ها توجه به آن ضروري است را حيات حقيقي ناميده كه براي دوام و استحكام خانواده

Gْنةً مباةً طَييح نَّهيِينٌ فَلَنُحؤْمم وهأُنثَي و ن ذَكَرٍ أَوا محاللَ صمعF ؛ هركس، از مرد

يا زن، كاري شايسته كند و با ايمان باشد، قطعاً او را به حياتي پـاك، زنـده خـواهيم    

   .)97 :نحل( داشت

فتار دروغ و راسـت، عقايـد   نيروي علم، خير و صالحش در اين است كه به آساني ميان گ

حكمت از  هحق و باطل و كارهاي زشت و زيبا فرق بگذارد و چون اين نيرو به دست آمد، ثمر

اش  اخالق نيكو است و همان است كه خدا دربـاره  هسرچشمآن، خود، شود كه  آن حاصل مي

  : فرموده است

Gًراً كَثيراي خَياُوت ةَ، فَقَدكْمالح ؤتنْ يم وFهر كسي حكمـت داده شـده، خيـر     به ؛

  ). 269 :بقره( فراواني به او اعطا گشته است

اي محدود شود كـه   نيروي خشم نيز در اين است كه انقباض و انبساطش به اندازه حسن

عقـل و  ( همچنين خير و صالح شهوت، در اين است كه به فرمان حكمت. حكمت اقتضا دارد

  ).613ص ،5ج: 1382، فيض كاشاني( باشد) دين
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  ها تعديل خواسته )ج

هـا و   يكي از كاركردهاي مهم تربيتي خانواده در عصر ظهور، كمـك بـه تعـديل خواسـته    

يكي از مسائل بسيار مهم در  ،در واقع .مهدوي است  عاليق مادي و تجمالتي در پرتو تربيت

دنيـوي و  ي فزاينـده   ها ها و فروكاستن از آمال مادي صرف و خواسته تغيير و تحوالت خانواده

هـا،   هاي فكري و دروني خانواده باالرفتن ظرفيت. است �ها استغناي روحي انسان�تجمالتي، 

ها و تمايالت متنـوع و   توجه به نيازهاي اصيل و فطري و ماندگار، پايين آوردن سطح خواسته

 و روحـي  غنـاي  هـاي  نشانهدر اولويت قرار ندادن امور نازل و فاني  و فزايندة مادي و غريزي

هـا بـا مـديريت و هـدايت دقيـق و      اين. ا خواهند بوده خانواده جدي توجه مورد كه اند معنوي

ها خواهند بود؛ امري كه در عصر ظهور به  ها و ناهنجاري درست، عامل حل بسياري از كاستي

  . صورت كامل و تمام محقق خواهد شد

يجعـلُ اهللاُ الغنـي    و: آمده استنيازي قلبي مردم در عصر ظهور  در روايتي دربارة بي
: 1381 اربلي،( دهد هاي اين امت قرار مي نيازي را در دل خداوند بي في قُلوبِ العباد؛

هنگـامي كـه    اذا خَرَج المهدي اَلْقَي اهللاُ الغني في قُلوبِ العبـاد؛ : نيز). 474، ص2ج

مرعشـي   ( دافكنـ  نيـازي مـي   هاي بندگان بي كند، خداوند در دل قيام مي 4مهدي

انّ قائمنـا اذا قـام اَشْـرَقَت االرض بِنُـورِ ربهـا و       :و .)334، ص29ج: 1415نجفي، 
شـود و   چون قائم ما قيام كند، زمين به نور پروردگـارش روشـن مـي    استَغْني النّاس؛

  .)468ص: 1411طوسي، ( شوند نياز مي مردم همگي بي

ها در اولويت اصـلي   يازهاي مادي و تعديل خواستهدر كاركرد اقتصادي خانواده نيز، رفع ن

به طور كامل كاربردي شده و با رفع نيازهاي اصول صحيح اقتصادي در عصر ظهور . قرار دارد

ها و در عين حال تربيت صحيح آنان، مشكالت ناشي از دنيـاگرايي رفـع شـده و     مادي انسان

  : روايتي ساسا بر. گيرد مي قرار خود درست مسير در اقتصاد خانواده

 حضـرت  گاه آن. آيد مي گرد حضرت آن نزد زمين، زير منابع و زمين روي هاي ثروت

بـرايش خويشـاوندي را قطـع     را آنچه بگيريد بگيريد، بياييد: كند مي خطاب مردم به

 فيـه  قطعـتم  مـا  إلـى  ل تعالواق: زديد كرديد و به خون ريزي و گناهان دست مي مي
بخشد كه كسـي پـيش از    او چنان اموال را مي ... .الحرام  مالد  فيه  سفكتم و األرحام

يسوِّي بينَ النّاسِ حتّـي  «: نيز). 195ص ،3 ج: 1427 جزايري، ( او چنان نكرده است
كنـد   او اموال را ميان مردم چنان به تساوي قسمت مـي � ؛ةالتُري محتاجاً الي الزّكا
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  ). 390، ص 52ج :1386ي، مجلس ( تا به او زكات دهديابي  نمي كه ديگر

هـاي   ها و سـختي  ها در جهت برطرف كردن نگراني كمك به خانواده ،تر از همه مهم

بهتر بتوانند به امور عبادي و ديني خـود   ،معيشتي و زندگي مادي است تا در پرتو آن

  :بپردازند

؛ اگـر از مهـدي   األعنـاق  ف و نَبذتُم الثقَلَ الفـادحِ عـنْ  فيتُم مؤونةَ الطَّلبِ و التَعسكُ

آسـوده   ]بـراي دسـتيابي بـه وسـايل زنـدگي     [پيروي كنيد، از رنج طلـب و سـختي   

 : 1365 كليني،( نهد را از شانه هايتان بر زمين مي) زندگي ( شويد و او بار سنگين مي

  ).266، ص8ج

  ها در آن ساختار خانواده و نقش. 3

خـانواده  ( سـاختارخانواده  نـه يدر زم ،هاي ديني و روايـات مهـدوي   به طور خاص در آموزه

 خـانواده  و كامـل  خانواده مادرساالر و خانواده و پدرساالر خانواده ،اى گسترده و خانواده هسته

 خـانواده  مطلوب نظام خصوص در اما است؛ نشده به نوعي خاص اشاره) همسر تك=( ناقص

 بندگي به ها انسان نيل جهت در كه شويم مي رو روبه ثانوي اهداف از اي مجموعه با اسالم در

آرامـش درونـي همسـران از راه    : ها از اين قرارنـد  ترين آن مهم است كه گرديده مقرر خداوند

تامين نيازهاي جنسي، عاطفي و اقتصادي، توليد مثـل، مراقبـت و تربيـت صـحيح فرزنـدان،      

مـرد از   هاي طبيعي بـين زن و  در ضمن، تفاوت. مشروعيت و جلوگيري از انحرافات اجتماعي

مفروضات اساسي نظام خانواده در اسالم است كه اهميت و چگونگي تاثيرگذاري آن بارها در 

  .مباحث پيشين گوشزد شد

همچنين بر برخي مباني ارزشي مبتني است كه تمايزهاي جنسيتي  ،نظام اسالمي خانواده

و با در نظر گرفتن  هاي جنسي طبيعي اسالم بر پايه تفاوت. رود به شمار مي اه ترين آن از مهم

ها و وظـايف تمايزهـايي را قائـل     اهداف اصلي و فرعي خانواده، بين زن و مرد در ناحيه نقش

همچـون تقسـيم كـار خـانگي و اجتمـاعي،       ،شده است كه اين تمايزهـا در مـوارد متعـددي   

سرپرستي شوهر، نقش خاص پدر و جد پدري در ازدواج دختر و همچنين در حضانت پـس از  

نگرش اصالت جمعي، جنبه ديگري از مباني ارزشي پذيرفته شده در . خورند چشم مي طالق به

دهد كه نفي الگوهاي فردگرايانه، مانند زندگي در تجرد يـا خـانواده    ديدگاه اسالم را نشان مي

  ).240 -237ص : 1394بستان،  ( بدون فرزند، از آثار پذيرش اين مبناست
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ظهور، اشارات مختلف روايـات بـه خـانواده و محـل      نكته اصلي در مورد خانواده در عصر

 اصـالت  بـه  توجـه  دوران آن مهم مسائل از يكي رسد به نظر مي .زندگي خود امام زمان است

  . ن به آن استداد اولويت و خانواده

أمـا  : سخن از مسجد سهله به ميان آمد، حضـرت فرمـود   7 روزي نزد امام صادق
آگاه باشـيد، آن مكـان اقامتگـاه صـاحب مـا اسـت،        إنّه منزل صاحبنا إذا قام بأهله؛

: 1413مفيد،  و 495، ص 3ج  : 1365 كليني،( اش بيايد هنگامي كه همراه با خانواده

   .)342ص 

  : فرمود بصير ابو به آن حضرت خطاب كه است شده نقل نيز

 قَـالَ  منْزِلَـه  يكُـونُ  قُلْت عياله و بِأَهله السهلَةِ مسجِد في الْقَائمِ نُزُولَ أَرى كَأَنِّي... 
منَع ونْزِلُ هم رِيسهل و عيالش در مسجد سهله بـا  ا با را قائم آمدن فرود گويا ؛...إِد

آيـا مسـجد سـهله منـزل ايشـان      : عرض كردم: گويد ابوبصير مي. بينم چشم خود مي

خداونـد  اسـت و   7ايـن مسـجد منـزل ادريـس      ؛آري: خواهد بود؟ حضرت فرمود

هـر كـس در ايـن    . جا نمـاز خوانـده اسـت    كه در آن مگر آن ،پيامبري مبعوث نكرده

 اقامت كرده اسـت  6مسجد بيتوته كند، مانند آن است كه در چادر و خيمه پيامبر

  ).317، ص 52ج :1386مجلسي، (

  جايگاه بانوان در عصر ظهور

 و اجتمـاعي  ابعـاد  در انوادهخـ  مقتضيات به زمان هم توجه و هاي اسالمي با توجه به آموزه

 مرد و زن حقوق به توجه آن، در كه يافت دست مطلوب خانواده نظام به توان مي، آن فرهنگي

له حاكميت پدر يـا مـادر يـا    ئهاي اسالم در اولويت قرار دارد و مس م و توصيهاحكا به توجه با

بـه عنـوان ركـن     بينيم كه زن به همين جهت مي. اي و گسترده مطرح نيست  خانواده هسته

بـا   ،ترين مسائل فرهنگي و سياسي در عصر ظهور، حضـور دارد و ايـن   در مهم ،اصلي خانواده

از زنان در كنار امام اي  بر اساس روايتي عده. نيستمنافي نقش و كاركرد اصلي او در خانواده 

  : فرمايد مي 7 باقر امام هنگام ظهور قرار خواهند داشت؛ چنان كه 4مهدي 

به  ؛مكَة في َ يجتَمعون ً امرَاَة َ خَمسون ْ رجالً منْهم عشَرَ ُ بِضْعة و ٍ ثَالثُمئَة واهللا ء يجي و

ها پنجاه زن هسـت و   آيند كه در ميان آن اندي نفر مي  و  خدا سوگند كه سيصد و ده

  ). 23، صهمان( آيند در مكه گرد مي
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  : است هشد چنين روايت 6نيز از پيامبر اكرم

تمـع إليـه   يج حتّي المتفرقة الواردة كالطّير إليه الناس فيجتمع الحرم من عائذ يعوذ
؛ در آن ... ثالث مأة و أربعة عشر رجالً فيه نسوة فيظهر علي كلّ جبار و ابن جبـار 

آورد و مـردم هماننـد كبـوتراني كـه از      هي پناه مياي به حرم امن اال پناهنده ،هنگام

كـه نـزد آن    شوند تا ايـن  به سوي او جمع مي ،برند سو هجوم مي چهار سمت به يك

باشند كـه بـر هـر     آيند كه برخي از آنان زن مي حضرت سيصد و چهارده نفر گرد مي

   .) 500، ص 1ج : 1428كوراني، ( شود پيروز مياي  جبار و جبار زاده

هسـتند، زنـان    4كه عالوه بر زناني كه ياريگر امـام عصـر    نكته مهم و قابل توجه اين

 ؛شوند كه هر چند خود توانايي حضور در قيام امام زمان را ندارند در آن زمان يافت ميمؤمني 

مشوق پدران، برادران، همسران، و فرزندان خويش براي شركت در قيام خواهنـد بـود و ايـن    

و جهادي ديگـر بـراي غلبـه     4بس بزرگ در ياري رساندن به امام عصر   خود نقشي است

  : فرمايد در اين زمينه مي 7امام باقر  .باطل حق بر

دهد، زنان محجبه اين ندا را در  هنگامي كه جبرئيل به اسم قائم و نام پدرش ندا مي

مجلسـي،  ( نماينـد  يابند و پدران و برادران خود را براي حضور در قيام تشويق مي مي

  ).231 ص ،52 ج :1386

  عدالت و صلحي فراگير  

 پـر  و امـن  محـيط  قابل توجه در مورد خانواده در عصر ظهور، ايجـاد  نكاتيكي ديگر از 

  . است ساالري زن يا ساالري پدر مسئله به توجه بدون ها خانواده براي آرامش

 و نيسـت  حـاكم  داد و عـدل  جـز  بـه  ،) مهـدوي  حكومـت  ( اجرايـي  كـار  و ساز در

گمشده انسان  همان است؛ بشر روح استغناي و قلوب تربيت اش، فرهنگي هاي برنامه

شهروندان ايـن دولـت خـدا محـور و     . سازد كه طريق سعادت را برايش پيمودني مي

اند، آن چنان كـه در پرتـو ايـن عـدالت      عدل گستر، از هرگونه ظلم و ستمي در امان

هـا بـه محبـت و صـفا مبـدل       ها به صـلح و كينـه   ها به دوستي، نزاع فراگير دشمني

... گـردد و   ان بشر، بلكه ميان حيوانات نيز شايع مـي گردد و مهر و صفا نه تنها مي مي

 ؛عدالتي نخواهد مانـد  در فضاي عدالت گستر و استغناپرور مدينه مهدوي، اثري از بي

حسـاب كـه آفـت     هـاي بـي   هاي اقتصادي يا سياسي بذل و بخشـش  خواه در عرصه
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رود و حـق هـر صـاحب حقّـي بـه او عطـا        فت انصاف است، از ميان مـي آعدالت و 

  ).259ص: 1389 جوادي آملي،( هيچ كم و كاست يا ضايع شدن گردد، بي يم

  از منظر روايات

خانواده در عصر ظهور نيز مشمول اين تحول بزرگ فرهنگي و سياسي و اجتماعي خواهد 

 مختلفـي  روايـات . رفت خواهد بين از محيطي و اجتماعي امني نا هرگونه، دوران آن در و شد

  : در حديثي آمده است .ها است براي زنان و خانواده ظهور، از پس عصر بودن امن بيانگر

ِ،  لنَّبـات ا علَـي  ُ قَدميها االّ ِ ال تَضَع َ الْعراق و الشّام ُ بين َ الْمرْاَة ُحتّي تَمشي ُ السبل تَاْمن
زن از عراق تا شام  ؛ن شودها ام راه؛ ُ. تَخافُه'ٌ و ال يهيجها سبع'و علَي راْسهازينَتُها، ال

خود را جز بـر روي گيـاه نگـذارد، جـواهراتش را بـر سـرش بگـذارد و از         برود و پاي

مجلسـي،   و 474ص  :1419 صـافي گلپايگـاني،   ( ي هراس نداشـته باشـد  يخو درنده

   .)316، ص52ج  :1386

  :فرمايد نيز در اين زمينه مي 7امام صادق 

 پيـرزن  ؛لضَّعيفَةُ منَ الْمشْرِقِ تُرِيد الْمغْرِب و لَا ينْهاهـا أَحـد  رُج الْعجوز اخَْي حتَّى... 

 :1386مجلسـي،  ( رسـد  نمي او به آسيبي كسي از و رود مي مغرب تا مشرق از ناتواني

   .)230ص: 1389 كاظمي، و 345، ص52 ج

  : آن حضرت فرمودنيز 

 مـا   ِ نسـوة  ُّ في خَمـس  َ لَتَحج َّ الْمرْاَة ُ، حتّي ان ُ اْالَرض منَ الصماء، وتَاْ ِ الْفتْنَة ء بِه يطْفي

هـاي جانكـاه را آرام و سـاكن     خداوند به وسيلة او فتنه؛ !َ االّاهللاَ يتَّقين'ٌ، ال َّ رجل معهن

ها را همراهي  كه مردي آن بدون اين ،گردد، يك زن در ميان پنج زن سازد، زمين امن

 طـاووس،  ابـن  ( خدا رود و جز خدا از كسـي بـاكي نداشـته باشـد     هبه حج خانكند، 

  ).230ص: 1389 كاظمي، و 145ص : 1416 

   ارتباطات در خانواده .4

تـر و   سـالم  ،شود هر قدر روابط ميان همسران بهتر خانواده با پيمان ازدواج پايه گذاري مي

و فرزنـدان بانشـاط و مـوفقي تربيـت     گـردد   تر و باصـفاتر مـي   تر باشد زندگي شيرين پرجاذبه

در گـرو برخـورداري اعضـا از     ،استحكام و اقتدار عاطفي و منطقي خانواده سالمت،. شوند مي
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هـاي الزم در جهـت سـازندگي و پـيش گيـري از       بصيرت و بينش اجتمـاعي و نيـز آگـاهي   

اي سـالم  هـ  اي از خـانواده  اي كه در آن نشـانه  جامعه و تضادها و كج روي هاست ها، درگيري

فاقد متأسفانه بخشي از زنان و مردان ما  .يابد ميزان طالق روز به روز افزايش مي يافت نشود،

؛ يعني مهارت ارتباط و اداره خانواده را ياد نگرفتـه انـد   هستند؛زن بودن و هنر مرد بودن  رهن

ناچيز است  ميانگين زمان برقراري ارتباط كالمي همسران با يكديگر و كودكانشان بسيار مثالً

 انواع به توجه با .)10ص :1390 ،حسيني( و همين امر، سبب سردي فضاي خانواده شده است

ترين نيازهـاي انسـان تنهـا در     اصيل: گفت توان مي دارند، يكديگر به افراد كه هايي نيازمندي

ر و شود؛ زيرا در اين محيط است كه نياز تكويني فرزند به پدر و مـاد  محيط خانواده تامين مي

ها به وسيله يكديگر تامين  نياز مستقيم زن و شوهر به يكديگر و نيازهاي جنسي و عاطفي آن

تواند اعضاي خانواده را به هم ربط دهد، رابطه دوسـتانه و   اي كه مي لهئترين مس مهم. شود مي

 ها خانواده در دوستي و الفتعاشقانه و محبت آميز نسبت به همديگر است كه در عصر ظهور، 

   :گرديد خواهد برطرف خصومت و بغض و شده ايجاد مردم دل و

ؤلَّفينَ يفَة قُلُوبٍ بخْتَلصـدوق،  ( كند مي ايجاد الفت جو ستيزه هاي قلب بين … ؛م 

هـاي   هـا از قلـب   كينـه  نْ قُلُوبِ العبـاد؛ م الشَّحناء لَذَهبت:  و) 764 ص ،2ج: 1377

اذا قــام القــائم جائَــت : همچنــين ). 266، ص 2ج: 1362 همــان،( رود بنــدگان مــي
 اجـرا  حقيقـي  صميميت و واقعي دوستي كند، مي قيام قائم كه زماني� ؛�…المزاملَةُ

  ).165ح ،372 ص ،52ج :1386 و مجلسي،182، ص 5ج: 1425حر عاملي، ( شود مي

  از منظر روايات

ري و شنيداري است؛ يكي ديگر از مسائل مورد توجه در عصر ظهور، بحث ارتباطات ديدا

   :اي خواهند داشت به طوري كه اعضاي خانواده و حتي خويشاوندان، با هم ارتباطات پيوسته

  ...  رَى أَخَـاهشْرِقِ لَيبِالْم وه مِ وانِ الْقَائمي زنَ فؤْمقُولُ إِنَّ الْمي اللَّه دبا عأَب تعمس
؛ در زمـان  لَّذي في الْمغْرِبِ يرَى أَخَاه الَّذي فـي الْمشْـرِق  الَّذي في الْمغْرِبِ و كَذَا ا

بينـد و آن   دولت قائم، يك فرد با ايمان كه در مشرق باشد، برادرش را در مغرب مـي 

 :1386مجلسي، ( بيند باشد، مي كس كه در مغرب است، برادرش را كه در مشرق مي

  ).483ص: 1419 صافي، و 391 ص ،52 ج

امـام  . بارز ديگر در عصر ظهور تكيه بر صـله رحـم و ارتباطـات خـانوادگي اسـت     از نقاط 

  :فرمايد در اين باره مي 7باقر
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يجمع إِلَيه أَموالُ الدنْيا منْ بطْنِ الْأَرضِ و ظَهرِها فَيقُولُ للنَّـاسِ تَعـالَوا إِلَـى مـا     ... 
م فيه الدماء الْحرَام و ركبتُم فيه ما حرَّم اللَّه عـزَّ و جـلَّ   قَطَعتُم فيه الْأَرحام و سفَكْتُ

تمـام امـوال دنيـا از دل زمـين، منـابع و امـوال        ؛هفَيعطي شَيئاً لَم يعطه أَحد كَانَ قَبلَ

گـاه حضـرت خطـاب بـه      آن. شود ها و روي زمين، نزد امام جمع مي زيرزميني و گنج

ها همان چيزهايي هستند كه به سبب آن، قطـع رحـم كرديـد،     اين: فرمايد دم ميمر

هي را بـراي رسـيدن بـه آن، مرتكـب     خون يكديگر را به زمين ريختيد، محرمات اال

او به قدري به اشـخاص   .خواهيد، برداريد اينك بياييد و از اين اموال آنچه مي. شديد

 :1397 نعمـاني،  ( انجام نداده است كند كه احدي پيش از او چنين بخششي عطا مي

   .)350ص ،52ج :1386 مجلسي، و 238 ص

 .هاسـت  كينه و خصومت از دل كني ريشه، ظهور عصر در توجه مورد مسائل از ديگر يكي

  : فرمايد مي 7اميرالمؤمنين

مائهالْب و اعبالس تطَلَحاص و ادبنْ قُلُوبِ الْعم نَاءالشَّح تبـرْأَةُ     لَذَهـي الْمشتَّـى تَمح
هجيها لَا يبِيلُها زهأْسلَى رع و اتلَى النَّبا إِلَّا عهيمقَد رَاقِ إِلَى الشَّامِ لَا تَضَعنَ الْعيا ب

لَا تَخَافُه و عبدرندگان و چهارپايـان بـا يكـديگر     شود، ها زدوده مي از دل  ؛ دشمنيس

 ]از شـرق تـا غـرب   = [ك زن طبقي بر سر گذاشته ازعراق تا شام كنند، ي سازش مي

اي او را  گـذارد و درنـده   خـرم مـي   تنها سفرمي كند، همه جا قدم بر سرزمين سـبز و 

مجلسي،  و 626، ص 2ج: 1362صدوق،  ( شود دچار ترس و وحشت نمي آزارد و نمي

   .)317، ص 52 ج :1386

  : فرمايد مي 7امام محمدباقرنيز 

؛ ام الْقَائم جاءت الْمزَاملَةُ و يأْتي الرَّجلُ إِلَى كيسِ أَخيه فَيأْخُذُ حاجتَه لَا يمنَعـه إِذْ قَ

 ،در آن زمـان  .رسـد  دوران برابري و برادري فرا مي ،كند هنگامي كه قائم ما قيام مي

او مـانع   يك مسلمان آنچه نياز داشته باشد، ازجيـب بـرادر مسـلمانش برمـي دارد و    

  ).372ص  ،52ج  : 1386مجلسي،  ( شود نمي

   :يافتمچنين گويد كه من در صحف ادريس نبي  �السعد و السعود� سيد بن طاووس در كتاب

 أُلْقي الرَّأْفَةَ و الرَّحمةَ بينَهم فَيتَواسونَ و يقْتَسمونَ بِالسوِيةِ فَيستَغْني الْفَقيـرُ و لَـا  ... 
  قِّ وينُونَ بِـالْحدي يرُ الْكَبِيرَ وغقِّرُ الصوي يرَ وغالْكَبِيرُ الص مرْحي ضاً وعب مضُهعلُو بعي

هـا جـاي    رافـت و تـرحم را در دل آن  ...  ؛...بِه يعدلُونَ و يحكُمونَ أُولَئك أَوليـائي 
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 دارنـد،  هـا برقـرار گـردد و آنچـه     ن آندهم، به طوري كه مواسات و برادري ميـا  مي

 ديگـري  بـر  كسـي  و شـوند  مـي  نيـاز  بي فقرا. نندك قسمت خود ميان مساوي طور به

 همه و كند مي احترام را بزرگ تر كوچك و ترحم تر كوچك به تر بزرگ و ندارد برتري

 ...نماينـد  مـي  حكم و كنند مي رفتار آن دستورات طبق و شوند مي متدين حق دين به

  ).246، ص 2ج: 1421و يزدي حائري،  385، ص 52ج  و1386لسي، مج(

  نتيجه گيري

 هشـدار  و جـدي  توجه مورد جنبه چند از ما ديني منابع درخانواده و مسائل مرتبط با آن  

 اسـتحكام  و قداسـت  حفـظ  جهت در تالش و خانواده زياد اهميت و ارزش بر تاكيد :دارد قرار

و ارائه هشدارهاي جـدي در ايـن    آخرالزمان در خانواده وضعيت پيشگويي و نگري آن؛ آينده

ارائه وضعيت مطلوب و آرماني خانواده در پرتو جامعـه موعـود مهـدوي و لـزوم توجـه       زمينه؛

جا كه خـانواده در رونـد    ن از آ. است جامعه به اين آرمان واال به عنوان چشم انداز جامعه ديني

كنـد، لـذا    هاى گوناگونى را تجربه مـى  ه، دگرگونىتحولى جهان، پيوسته تحت تأثير قرار گرفت

 طريـق  از بخصـوص  –بينى وضعيت خانواده در آينـده   مطالعه و بررسى اين تحوالت و پيش

هاي اخير در خانواده روي داده  تغييرات زيادي در دهه. رسد مي نظر به ضروري - ديني منابع

ابعـاد و  شـود و هـم    شامل مي راله تزلزل و فروپاشي آن ئي خانواده و مسوجود اصل هم كه

 تغييـرات . گيـرد  را در بـر مـي  ) ها، ساختار، كاركردهـا و ارتباطـات    ارزش ( عناصر مختلف آن

 كاركردهـاي  تضـعيف ، زدايـي  ارزش، ها خانواده فروپاشي تر بيش، آخرالزمان دوران در خانواده

را ...  هاي خـانوادگي و  جايي نقش هوابط نامشروع و جابر افزايش و سالم ارتباطات قطع، مثبت

ها سخن به ميان آمـده   ها و آسيب ها به اين چالش شود و از گرفتاري عموم خانواده مي شامل

 برهـه  اين در زمان امام ظهور كه است ناظر نكته اين به ظهور عصر به مربوط روايات. است

 رقـرا  خـود  درسـت  مسـير  در را اجتماع و خانواده، 4مهدي حضرت و دهد مي روي حساس

  .دهد مي

شـود،   هاي شخص و جامعـه مـي   در اين ميان آنچه موجب اصالح مسائل خانواده و رفتار

و  در جامعـه اسـت   �عقالنيت�هاي ديني و اصالح رفتارها و نيز پرورش  تقويت اعتقاد به باور

، خود در برنامه اصالحي 4حضرت مهدي .يابد اين مهم در جامعه مهدوي بروز و ظهور مي

سـمت و سـوي   . اي آورده اسـت  دين تـازه  گويا كه كند مي عمل اسالمي يها هآموز به چنان
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تر فرامادي  هاي انسان بيش رود، خواسته يابد و فقر و ناداري از بين مي اقتصاد جهان تغيير مي

و روحيه اشرافي و آز و حرص انسان از ثروت اندوزي . دهد شده و نيازهاي او تغيير ماهيت مي

و همه مردم به سطحي از زندگي كه معاش خود را تحصيل كنند، خواهند كند، از اين ر دل مي

بـا  آن حضـرت  . اين رويكرد به دليل تكامل عقل و معرفت انسان در عصر ظهور اسـت رسيد 

 ايـن ، هـا  انسـان  االهـي  فطـرت  و وجـدان  كـردن  بيدار و ارائه يك برنامه اصالحي و تربيتي

يافـت؛ در حـالي كـه وجـود مراكـز       خواهنـد  انسام ها خانوادهكرد و  خواهد رفعرا  مشكالت

اي در جهـان قبـل از ظهـور گويـاي اوضـاع نابسـامان        مختلف قضايي و كيفـري و مشـاوره  

هـا و   ن دشـمني شـد  زدوده، ظهـور  عصـر  اصلي هاي شاخصه از .ها در اين عصر است خانواده

پـس از   .ا اسـت هـ  ها از دل افراد و گسترش الفت و دوستي و احترام بين اعضاي خانواده كينه

 در هـا  آن كـه  شـود  مـي  فراگير خانواده و جامعه در صميميت و دوستي و رفاقت ظهور، چنان

 ايجـاد  و راسـتگويي  و درسـتي . كنند مي پوشي چشم خود اموال از همديگر نيازهاي برآوردن

. دارد مهمي نقش همديگر به ها آن نزديكي و پيوند در، خانواده اعضاي بين اطمينانعتماد و ا

 و ايمان و شور و عشق از آكنده خانواده شد، متحد هم با ها دل و نزديك هم به ها قلب وقتي

  .گرديد خواهد حاكم آن در خاطر، آسودگي و رواني آرامش و گرديده محبت

و سـالمت جـان و روان    قلـوب  نزديكي و ها دل آرامش موجبحضور ولي خدا در جامعه، 

. گردنـد  مـي  مند بهره او وجودي نور از و كنند مي پيدا امام با خاصي سنخيت آنان .افراد است

 بـه  و گيرنـد  مي فاصله كاذب با نيازهاي پوشالي و جهاني جامعه رهبر و امام به تأسي با آنان

 در معنويـت  و امنيـت  و عـدالت  زمـان،  امـام  وجودي پرتو در. رسند مي است واقعي نياز آنچه

 نهايـت  در همـه  و رسد مي تعادل و ثبات به يادن كه معناست بدان اين و شود مي حاكم جهان

كننـد و خـانواده مطلـوب قرآنـي در آن دوران شـكل       يمـ  زنـدگي  هـم  كنار در احترام و مهر

  .گيرد مي
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