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 ؟دم؟یه انتظار از منظر مقام معظم رهبریمنتظران در نظر ینشاط اجتماع
گرامیغالمحس  1ین 

 چکیده
که موجب پ یاجتماع یشناس ار مهم در حوزه روانیم بسیاز مفاه یکی« ینشاط اجتماع»  یریشگیاست 
، یعپردازان اجتما هیکمال مطلوب است. نظر یسو شرفت فرد و جامعه بهیو پ یاجتماع یها بیاز آس

که مهم یبر م ینشاط اجتماع یبرا یعوامل متعدد احساس »، «یمشارکت اجتماع»ها  ن آنیتر شمارند 
که از د پژوهش پیش یاصلاست. سؤال « یدواریاحساس ام»و « یتمندیرضا دگاه مقام یرو آن است 

وجود دارد. از منظر ایشان، انتظار  یا چه رابطه یو نشاط اجتماع یقیان انتظار حقیم یمعظم رهبر
گانه نشاط اجتماع شیموجب تحقق هرچه ب یقیحق رات ییجاد تغیل به ایخواهد شد. م یتر عوامل سه 

به دلیل  یو احساس خشنود ؟جع؟عصر ی، توجه به حضور ولیاسی، حضور فعال در جامعه سیاجتماع
 یروشن برا یا ندهیر نسبت به تحقق آدر جامعه منتظ یدواریحرکت در جهت اهداف واال و احساس ام

که بر تحقق عوامل سه یها یژگینوع بشر؛ از و ق یمؤثرند. تحق یگانه نشاط اجتماع جامعه منتظر است 
کتابخانه یلیتحل _ یفیحاضر با روش توص کنون نظر یا و براساس منابت  ه انتظار از منظر یانجام شده و تا

 قرار نگرفته است. ن نگاه مورد توجهیبا ا یمقام معظم رهبر
کل ، یتمندی، رضای، مشارکت اجتماعیا ت اهلل خامنهیه انتظار، آی، نظرینشاط اجتماع :یدیواژگان 

 .یدواریام
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 . مقدمه1
کفر، قدمتی به اندازه تاریو ا یو بد یکین حق و ناحق، عدالت و ظلم، نیجدال ب خ بشر یمان و 
کثر موارد جبهه یدارد و شا گفت در ا مؤمنان و  یباطل بر حق غلبه داشته و در موارد اندکد بتوان 

کمیجو عدالت که  ین رو، اعتقاد به ظهور انسان عدالتخواه و قدرتمندیاند. از هم افتهیت یان حا
ک یشه ظلم را از جایبتواند ر کند و پا کند؛ نه تنها ب را در سراسر عالم حکم یو درست یبر  ن یفرما 

گایروان ادیپ که  کوچک  ن هم وجود داشته است و یر متدیان عدالتخواهان غیدر م یهان بزرگ و 
گفت ا یم که البته ا ین اعتقادی فطریتوان   یازمند بحث مستقلین جهت موضوع نیاست 

 است.
ان ین ادیب یکسانیها، دیدگاه  انسان یاعتقاد به منج یاست در مورد ابعاد و چگونگ یهیبد

ن همه مذاهب یرفته شده بیآخرالزمان، امری پذ یام مهدین اسالم مسئله قیوجود ندارد. در د
کیات و روایرا آیاست؛ ز کردهیات متعدد بر آن ت  خ اسالم دو نوع نگاه به مسئله یاند. در طول تار د 

ع، تحمل ظلم و سکوت تا زمان ظهور  یکیانتظار وجود داشته است: در  به صبر، توسل، تضر
، یبر مبارزه با ظلم، عدالتخواه (مخالم کامال   یا در نقطه) یگریشود و در د یتوصیه م

ک یها نهیفراهم آمدن زم یمحرومان و حرکت و تالش برا یریدستگ ه یشود. نظر ید میظهور ت 
که ایانتظار از منظر مقام معظم رهبری از نوع دوم است؛ به ا  یشان ضمن طرح و رد معانین معنا 

کارگران، یانات در دیب)انتظار  یانحراف  30/7/81؛ قشرهای مختلم مردم 11/2/69دار معلمان و 
ک(27/5/87مه شعبان، یو روز ن انات رهبری یب)دوار یاست ام یا د دارند جامعه منتظر جامعهی؛ ت 

انات در یب)حضرت  یگر در جهت اهداف واال ا و تالشی؛ پو(27/5/87مه شعبان، یبه مناسبت ن
دار یانات در دیب)ح جامعه ؛ مجاهدت در راه اصال(19/11/77، ییهوا یرویجمت پرسنل ن

انات در یب) یه استکبار جهانیز و مبارز علیست ؛ ظلم(17/10/74قشرهای مختلم مردم، 
انات در مراسم روضه امام یب) یاجتماع یهمت باال یو دارا (12/1/67نماز جمعه،  یها خطبه

کلمه زمیو در  (20/2/82، ؟ع؟یحسن عسکر قشرهای  داریانات در دیب)ساز ظهور حضرت  نهیك 
ك یاست  یساز ك آمادهیك عمل است، یانتظار »ند: یفرما یشان می. ا(25/9/76مختلم مردم، 

انات یب)« ها نهیاست در همه زم ییایك نشاط، تحرك و پویزه در دل و درون است. یت انگیتقو
.(29/6/84مه شعبان، یبه مناسبت ن
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که در ادامه تحق همان ؛ینشاط اجتماع که جامعه شناسان و  یفیبنابر تعر ق خواهد آمد،یگونه 
کرده یشناسان اجتماع روان  یحرکت به سو یزه بخش جامعه برایاند، عامل محرک و انگ ارائه 

 یا منفعالنه و زودگذر است، تفاوت دارد. جامعه یاحساس یکه حالت یکمال است. نشاط با شاد
به  یدواری، امی، هدفمندییایت، پویمانند فعال ییها نشاط است، شاخصه یکه دارا

گرچه  یمشارکت اجتماع ی، دارایتمندی از زندگیرضا نده، یآ در سطح باال را داراست. 
ها سه ان آنیاند؛ از م مؤثر دانسته یرا بر تحقق نشاط اجتماع ینظران عوامل متعدد صاحب

که عبارتند از:  عامل از همه مهم احساس »و « یدواریاحساس ام»، «یمشارکت اجتماع»تر است 
ک160: ص1396زاده،  میشر)« یتمندیضار و  یبیو هزار جر 139: ص1392، یریا و امی؛ 

 نه خواهد آمد.ین زمیدر ا یتر شیح بی. در ادامه توض(119: ص1388افشان،  دست
و عوامل آن را مورد  یشناسان اجتماعی درباره نشاط اجتماع مباحث روان ییچنانچه از سو

حضرت  یانات مقام معظم رهبری درباره جامعه منتظرانگر بید یم و از سویل قرار دهیتحل
که مقام معظم رهبری درباره جامعه  یدگاهییابیم با دم؛ در مییکن یرا بررس ؟جع؟یمهد

که جامعه ییها ها و شاخصه یژگیو یا ن جامعهیند، چنیفرما یمنتظران ارائه م  یشناسان برا را 
نشاط  یشان دارایدگاه ایجامعه منتظر از دکنند، واجد هستند و  یم میجامعه با نشاط تعر

 است. یاجتماع
که در موارد متعدد ار جالب توجه در فرمودهیاز نکات بس  یدر معرف یهای ایشان، آن است 

کرده« نشاط»جامعه منتظر از واژه  دار قشرهای مختلم مردم، یانات در دیب)اند  استفاده 
 15/9/77، یجعفر یال استاد عالمه محمدتقدار مسئوالن مراسم ارتحیانات در دی؛ ب16/10/74
کاربرد  ن امر نشانیکه ا (29/6/84مه شعبان، یانات به مناسبت نیو ب دهنده دقت ایشان در 

 هاست. ق واژهیح و دقیصح
با نشاط توأم  یقی، انتظار حقیدگاه مقام معظم رهبریهای مقاله حاضر، از د بر اساس یافته

، یمشارکت اجتماع یق آن، دارایدق یمعنا با نشاط، به یا د جامعهیاست و جامعه منتظر با
 ، باشد.یتمند از زندگینده و رضایدوار به آیام

و بیانات مقام معظم رهبری انجام  ی، جامعه شناسیشناس ق حاضر بر اساس منابت روانیتحق
کتابخانه یات علمیه نشریانجام شده در نما یها یشده است. با بررس  معلوم شد یا و منابت 
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ه انتظار از دیدگاه مقام معظم یمنتظران در نظر ین پژوهش، درباره نشاط اجتماعیش از ایپ
و « انتظار» یو اصطالح ین مقاله ابتدا به مفهوم واژگانیتحقیقی صورت نگرفته است. در ا یرهبر

کامال  یدو رو ه دگایاز د یشود و پس از آن، مقوله نشاط اجتماع یم یا متفاوت به آن اشاره کرد 
ق هر یق با تطبیتحق یل خواهد شد و در بخش اصلیو تحل یشناسان بررس شناسان و جامعه روان

جامعه  یها یژگیهای مقام معظم رهبری درباره و در فرموده یکدام از عوامل نشاط اجتماع
 ای با نشاط باشد. شان باید جامعهیدگاه ایشود جامعه منتظر از د یمنتظر، معلوم م

 دگاه متفاوتی. انتظار و دو د2
چشم به راه بودن و نگران بودن  یو در لغت به معنا« نظر»مصدر باب افتعال از ماده  ،«انتظار»

 ی، چشم به راه بودن، نوعیدواریام یو نیز به معنا (539 ، ص7ج: 1980، یدیزب ینیحس)است 
ی حالت ن، انتظار نوعی. بنابرا(99، ص13: ج1373دهخدا، )نده آمده است ید داشتن به آیام

که الزمه آن آماده یو روح یقلب که منتظر آن هست یزیچ یشدن برا است   یموسو)م یاست 
گ ی. انتظار فرج در اصطالح، اعتقاد به ظهور منج(152، ص2: ج1381، یاصفهان  یریو فرا

 یو اجتماع ی، روحیط جسمیساختن شرا عدالت در سراسر جهان در آخرالزمان همراه با آماده 
 .(291: ص1382و صدر،  14: ص1373، یمطهر)است 

ان، بلکه همه آزادگان جهان یهمه اد یآخرالزمان از مشترکات اعتقاد یاعتقاد به ظهور منج
که با همه اد یباره دارای اعتقادات خاص نیدر ا یعه اثناعشریاست. البته ش گر و یان دیاست 

موعود، اعتقاد به  یهدعه در مسئله میر مسلمانان تفاوت دارد. از اختصاصات شیبا سا یحت
انات به یب)شان است یکران ایمردم از فیوض ب یمند وجود و حضور فیزیکی آن حضرت و بهره

دو نوع  ؟مهع؟. از همان صدر اسالم و زمان حضور ائمه معصوم(30/7/81مه شعبان،یمناسبت ن
گرفته است: یمواجهه با مهدو کردن و  نشستن و صبر _ج هم بوده یکه را _ک مواجهه یت صورت 

گونه مسئولیها و نداشتن ه ها و ستم رش ظلمیپذ که حضرت یهاست تا ا نسبت به آن یتیچ  ن 
کنند و عدالت را در سراسر جهان بگسترانند. پیام و ظلم را ریخودشان ق گاه ین نظریروان ایشه  ه 

کفر و ظلم را وظ یش میپ ییتا جا که نه تنها مبارزه با  هرگونه دانند، بلکه  یفه خود نمیروند 
ن نوع انتظار یاز ا ید مطهریکنند! شه یر در فرج حضرت قلمداد میرا موجب ت خ یحرکت اصالح
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 د: یگو یکند و م یاد می« رانگریانتظار و»به 
گناه و فساد، هر ظلم و تبعین نظریاز نگاه طرفداران ا ، یدیو پل یکش ض، هر حقیه: هر 

کل نیبه حکم ا را یکند، رواست؛ ز یالوقوع م بیا قراست و انفجار ر یکه مقدمه اصالح 
ر املباريئالغا» : 1373، یمطهر)کند  ینامشروع را مشروع م یها لهیها وس ؛ هدف«ات مبر

.(62ص
 یصبر، سکوت، تحمل ظلم، دعا، استغاثه بدون هرگونه تحرک یه، انتظار به معناین نظریدر ا

کنون نین نظریاست. ا مختلم، مانند  یانات فکریجر یدارد و از سو یز طرفدارانیه هم ا
گرا گاهین نظریشود. طرفداران ا یج میان و وابستگان به غرب القا و ترویمتحجران، سنت  به  یه 

و حر  295، ص8: ج1407، ینیکل)« کل  راوه مرفع قبل قیام القامئ فصاحهبا  اغوت»مانند  یاتیروا
ا اهل»ت یا روایو  (52، ص15: ج1416، یعامل « البیت ايل قیام قاِئنا احد   ما خرج وِل خيرج من 

ه در دوران معاصر ین نظرین طرفداران ایتر کنند. از مهم ی؛ استناد م(21ه، صیسجادفهیصح)
که به دلیل همین رویکردها و القا« هیانجمن حجت»توان  یم ئات، حضرت امام را نام برد 

ه یعل یبه انحالل این انجمن حکم داد. حضرت امام در موارد متعدد 1367در سال  ؟حر؟ینیخم
. مقام معظم رهبری در این (281، ص21: ج1389، ینیخم)ه موضت داشتند یانجمن حجت

 ند: یفرما یزمینه م
که انتظار،  یانحراف یك معنای» که شما از هر عمل مثبت یا یعنیدر باب انتظار بود ...  ن 

د تا صاحب عصر و ید و منتظر بمانیدست بکش یقدام و هر مجاهدت و هر اصالحو از هر ا
کندیایخودش ب زمان دار قشرهای مختلم مردم، یانات در دیب)« د و اوضاع را اصالح 

گوشه و  یغ میقبل از انقالب تبل یانحراف یها انیجر. »(11/12/69 کردند؛ االن هم در 
که امام زمان یغ میکنار تبل گر یکند. ما امروز د ید و اوضاع را درست میآ یم ؟جع؟کنند 

کن کار  مه شعبان، یانات به مناسبت نیب)« م!یبکن یدارد ما حرکت یم! چه لزومیچه 
30/7/81). 

که به انتظار ظهور منج یگریدگاه دیه، دین نظریدر مقابل ا دارد و  یشی، نگاه پویوجود دارد 
از مظلومان، مبارزه با ظلم و فساد،  یریدر دستگ ؟جع؟به امام زمان یرا با ت س یانتظار واقع

براساس  داند. یحرکت به سمت اصالح جامعه و برافراشتن پرچم اسالم به اندازه ممکن مالزم م
کوشش براین نظریا کفر و ظلم و  عدل و  یبرقرار یه، انتظار، با تالش و حرکت، با اعتراض به 
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گرچه طرفداران  یجامعه عار ران در یا یش از انقالب اسالمیه، پین نظریااز ظلم همراه است. 
از  یاریران و بسیحداقل در ا _ یت بودند؛ به لطم خداوند پس از پیروزی انقالب اسالمیاقل

گستره آن بیشین نیچن _ یعیش یکشورها ه یتوان نظر ید میآ یتر شده است. به نظر م ست؛ بلکه 
 یدر معرف ید مطهرید. شهینه انتظار نامیدر زم «ایه پوینظر»ه دوم را یو نظر« ستایه اینظر»اول را 

: ص 1373، یمطهر)کنند  یاستفاده م« رانگریانتظار و»و « انتظار سازنده»ه از واژه ین دو نظریا
69 _ 64). 

که  شمندان و صاحبیاند یه سازنده یا انتظار پویا، از سوینظر نظران بسیاری طرح شده است 
شان در موارد ید. ایآ یحساب م ه در دوره معاصر بهینظرن یاز پرچمداران ا ؟حر؟ینیامام خم

کردن زم یو نقل یمتعددی از طریق عقل ک ؟جع؟ظهور امام زمان یها نهیبر لزوم فراهم  د یت 
: 1373، یمطهر) ید مطهری؛ شه(54: ص1373و همان،  16: ص1368، ینیخم)ورزند  یم

و  (251: ص1388، ینیام) ینیم امی؛ ابراه(55-54: ص1417صدر، )د صدر ی؛ شه(62ص
که به ا یگر بزرگانی؛ از د(165: ص1394، یآمل یجواد) یآمل یاهلل جواد تیآ ن بحث یهستند 

ک  پرداخته کردهیو بر آن ت   اند. د 
کدام از این اندیشمندان به اندازه مقام معظم رهبریاز دیدگاه نگارنده ه بر نظریه انتظار  ؟دم؟یچ 

ک گون نظریدر ب شانید نکرده است. ایسازنده ت  گونا  یو عاطف ی، عملیانات متعدد خود، ابعاد 
کردهیانتظار را تشر ن جهت از دیدگاه دیگران بسیار پر یه ایشان در زمینه انتظار، از ایاند و نظر ح 

کامل آن نیازمند  فروغ گرچه بررسی  تر است. این ادعا در اثنای همین مقاله اثبات خواهد شد؛ 
 تحقیق مستقلی است.

  یاجتماعاط . نش3
که در چند دهه اخ ی، از موضوعات«ینشاط اجتماع» مورد توجه جامعه  یر به شکل جدیاست 

گرفته است. تحق گسترده درباره آن موجب شد سازمان ملل از سال یشناسان قرار  به  2000قات 
ط از . نشا(160: ص1396گران، یم زاده و دیشر)به شمار آورد « داریتوسعه پا»بعد آن را از عوامل 

پس  یمانند شاد _ز و زودگذر ی، طرب انگیجانیک حالت هیصرفا   یشناسان اجتماع دگاه روانید
کیم فوتبال نیت یروزیاز پ ، یعنبر)است  یخاص همراه با اقناع ذهن یت روحیفیست، بلکه 
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، یت اجتماعی، مانند امنیروان _ یم روحیاز مفاه یا با شبکه ی. نشاط اجتماع(35: ص1391
. (177-160: ص1396م زاده، یشر)و فراغت ارتباط دارد  یجمع یرفتارها ، یاجتماعسالمت 

ل ین دلیت ثیر مهمی دارد. به هم یاجتماع یها بیاز آس یریشگین بر پیهمچن ینشاط اجتماع
کرده تا به منظور پ 97ماده   «ب»بند  کاهش  یریشگیبرنامه چهارم توسعه، دولت را مکلم  و 

گسترش نشاط اجتماعیا یبرا یجامع طرح یاجتماع یها بیآس کند  یجاد و   و یگالب)ارائه 
، مانند یگریات دیبر روح ی. البته در بند مذکور عالوه بر نشاط اجتماع(140: ص1394، یاخش

ک ینداریو د یاجتماع یها ، ارزشیاعتماد عموم  د شده است.یت 
دارند و به امور  یا گسترده یها بحث یدرباره عوامل نشاط اجتماع یمحققان اجتماع

و  ینی، اعتقادات دیدواری، عزت نفس، احساس امیت از زندگیکنند. رضا ینیز اشاره م یمتعدد
ن عوامل هستند. یاز جمله ا یو فقدان افسردگ ی، اقناع ذهنی، مشارکت اجتماعیمذهب
که در ادامه تحق همان ، سه یعرگذار بر نشاط اجتمایان عوامل ت ثیق معلوم خواهد شد، از میگونه 

که عبارتند از:  یتر به چشم م شیگر عوامل بیعامل از د ت از یرضا»، «یمشارکت اجتماع»خورند 
 «.ندهینسبت به آ یداوریاحساس ام»و « یزندگ

  یاجتماعر آن بر نشاط یو تأث یاجتماع. مشارکت 3-1
گروهی یعبارت است از هرگونه رفتار فرد« یمشارکت اجتماع» که بر سرنوشت فرد و جامعه  یا 
 ینی، عیدر سه سطح ذهن ی، مشارکت اجتماعیقات جامعه شناختیرگذار است. بر اساس تحقیت ث

م یل به مشارکت در تصمیعبارت است از تما یه مشارکت قابل توجه است. مشارکت ذهنیو روح
که در قالب عضو یی، رفتارهاینی؛ مقصود از مشارکت عیاجتماع یها یریگ ت در یاست 

کند و  یبروز م یدر حوزه مسائل اجتماع یریگ می، نظارت بر عملکرد و تصمیاجتماع یها گروه
، یاز آحاد جامعه به مشارکت در امور اجتماعینیز عبارت است از احساس ن یه مشارکتیروح

 .(60: ص1391، یبلورد)و...  ی، اقتصادی، فرهنگیاسیس
ن عوامل یتر از مهم ینشان دادند مشارکت اجتماع یق مستقلیگروهی از پژوهشگران در تحق

قات خود یدر تحق 1می. دورک(177-160: ص1396م زاده، یشر)است  یمؤثر بر نشاط اجتماع
__________________________________   

1. Durkheim. 
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 ین آمدن آمار خودکشییجه پایموجب باال رفتن سطح نشاط و در نت ینشان داد مشارکت اجتماع
 .(94: ص1388و همکاران،  یربان)شود  یم

کال 1کمپر ها  در آن« احساس منزلت»افراد در جامعه موجب  یمعتقدند مشارکت اجتماع 2نزیو 
: 1387، یزمان)کند  یو نشاط را فراهم م یز احساس خشنودیشود و احساس منزلت ن یم

عباس )ه دارند یرابطه دوسو یو مشارکت اجتماع ینشاط اجتماع 3دگاه ونهوون،ی. از د(50ص
، مانند یافراد به عوامل متعدد یزان مشارکت اجتماعیم . البته(216: ص1391زاده و همکاران، 

، یزیتبر یمحسن)دارد  ین و مذهب بستگیط، دیت، محیم و تربی، تعلیتیشخص یها تفاوت
 .(12: ص1369

  یاجتماعر آن بر نشاط یو تأث یتمندی. احساس رضا3-2
خود اختصاص  را به یقات متعددی، تحقیبر نشاط اجتماع یاز زندگ یتمندیر احساس رضایت ث

ک 4 _ 26: ص1393، یو مراد یبیهزارجر)داده است   .(139 _ 177: ص 1392، یریا و امیو 
م یتعر یو خارج ینیت عیال و آرزوها با وضعیرا به مطابقت ام یت از زندگیرضا 4نگلهارتیا

رابطه معناداری وجود دارد.  یبا نشاط اجتماع یت از زندگین رضایکند. او معتقد است ب یم
: 1389، یو صفر یبیهزارجر)داند  یم یت از زندگیرا رضا یاز عوامل نشاط اجتماع یکی 5لیآرگا
قات انجام شده درباره نشاط یتحق یگران در تحقیقی مفصل به بررسیم زاده و دی. شر(39ص

از عوامل مهم  یکی، یاز زندگ یتمندیران پرداخته و نشان دادند احساس رضایدر ا یاجتماع
 .(177-160: ص1396 زاده،  میشر)است  ینشاط اجتماع

 یاجتماعو نشاط  یدواری. ام3-3
ت ثیر  یاست و بر نشاط اجتماع یاجتماع یها هینده از سرماید به آیشناسان، ام دگاه جامعهیاز د

که با انتظار وقوع مثبت همراه است و به عبارت  یلید، عبارت است از تمایگذارد. ام یعمیقی م
__________________________________   

1. Kemper. 

2. Calins. 

3. Veenhoven. 

4. Inglehart. 

5. Argyle. 
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و  یبیهزار جر)وندد یخواهد به وقوع بپ یل است و میمثبت از آنچه فرد به آن متما یابیگر، ارزید
 .(123: ص1388ن افشان، یآست

ک یعوامل مؤثر بر نشاط اجتماع یمنظور بررس که به یقیدر تحق د بر استان تهران انجام یبا ت 
. (119_146همان: ص)عنوان شده است  ین عوامل نشاط اجتماعینده از مؤثرتریه آد بیشده، ام

از  یکه سطح باالتر یآموزان دند دانشیجه رسین نتیبه ا یو همکارانش در پژوهش 1نگهامیکات
فر و همکاران،  یمردان)تری دارند  عالقه بیش یاجتماع یها تیشرکت در فعال ید را دارند، برایام

 یها و راهکارها نهیزم یبررس»با عنوان  یق مستقلیدر تحق یعنبر یموس. (89: ص1398
 یانقالب فرهنگ یعال یشورا یون اجتماعیسیکم یکه برا« رانیدر ا یارتقای نشاط اجتماع

: 1391، یعنبر)قائل شده است  یا ژهینقش و یت از زندگینده و رضاید و آیام یانجام داده، برا
 .(300ص

 دگاه مقام معظم رهبرییدر جامعه منتظر، از د یاجتماع. نشاط 4
شناسان  دگاه روانیگانه آن از د و عوامل سه یپس از معلوم شدن مفهوم نشاط اجتماع

و  یجامعه منتظران بررس یها یژگیهای مقام معظم رهبری در مورد و ؛ چنانچه فرمودهیاجتماع
گرفت ینت یتوان به روشن یل شوند، میتحل دگاه یمهم جامعه منتظر از د یاه از شاخصه یکیجه 

که معلوم شد از د ی، نشاط اجتماعیمقام معظم رهبر گونه  دگاه روان شناسان یاست. همان 
نده استوار ید به آیو ام یت از زندگی، رضایه مشارکت اجتماعیبر سه پا ی، نشاط اجتماعیاجتماع

کدام از ایاست. در ادامه جا مقام معظم رهبری معلوم ه انتظار ین سه مفهوم در نظریگاه هر 
کرده و  یمعرف یز براین« نشاط»از واژه  یشان در مواردیخواهد شد. البته ا جامعه منتظر استفاده 

 ند: یفرما یم
کنند، از  یان خود احساس میکه حضور قطب عالم امکان را در م یمانیبا ا یها ملت»

. (16/10/74مختلم مردم، دار قشرهای یانات در دیب)« رندیگ ید و نشاط میحضور او ام
د و ینده امیدوار است و با امیران[ به آیامروز هم ]ملت ا»... ند: یفرما ین میشان همچنیا

مه یانات به مناسبت نیب)« جه انتظار فرج استین نتیکند ... ا یبا نشاط حرکت م

__________________________________   
1. Gatingham. 
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که یاعتقاد به ا. »(29/6/84شعبان،  کرد یظهور پ ؟جع؟ك روز امام زمانین  دا خواهد 
کرد، یو دن  یرویك عامل عمده نشاط و نیله حرکت، یك وسیا را پر از عدل و داد خواهد 

که به ا ییها همه ملت  یدار ستاد برگزاریانات در دیب)ده دارند ین مسئله عقیاست 
 .(15/9/77، یجعفر یمراسم ارتحال استاد عالمه محمدتق

که ینت یخوب بههای مقام معظم رهبری  توان از فرموده ین، میبنابرا گرفت  از  یکیجه 
گفت  ی، میکل ین ادعایعالوه بر ا یاست؛ ول یجامعه منتظر، نشاط اجتماع یها یژگیو توان 

ت از ی، رضایمشارکت اجتماع _م سه عامل مهم یو تعر یشناسان اجتماع م روانیبنابر تعار یحت
دگاه یاز د ؟جع؟ی؛ جامعه منتظران حضرت مهدیتحقق نشاط اجتماع یبرا _د یو ام یزندگ

است، آنچه  ینشاط اجتماع یجه دارایگانه و در نت سه یها یژگین ویا یدارا یمقام معظم رهبر
 یگانه نشاط اجتماع ق است نشان دادن عوامل سهیتحق ید و موضوع اصلیآ یدر ادامه م

 دگاه مقام معظم رهبری است.یجامعه منتظران از د یها یژگیعنوان و به

  یاجتماع. انتظار و مشارکت 4-1
که جامعه را به حرکت تکامل یا هیه انتظار از دیدگاه مقام معظم رهبری، نظرینظر و  یاست 

ه، ضرورت مشارکت ین نظریاز ارکان ا یکیدهد.  یظهور سوق م ینه سازیزم یوسته برایپ ییایپو
 تحقق حکومت حضرت است.  یمنتظران برا یاجتماع

گذشت ا همان که  جه یتوان نت یم یجامعه شناسان در حوزه مشارکت اجتماع یها ز بحثگونه 
 یریگیقابل پ (ینیع)« یا رفتاری یعمل»و « یا عاطفی یذهن»ه یدر دو ال یگرفت مشارکت اجتماع

 یو معنا یاجتماع یها یریگ میل به مشارکت در تصمی، تمایاست. مقصود از مشارکت ذهن
گروهیاست، مانند عضو یاجتماع یها مربوط به مشارکت یهم رفتارها ینیمشارکت ع  یها ت در 

 .(60: ص1391، یبلورد)و انتخابات  یاجتماع
گفت انتظار منج ی، میبا توجه به بیانات مقام معظم رهبر اد یموعود در هر دو جهت  یتوان 

 یها منتظران است. البته مشارکت یتحقق مشارکت اجتماع یبرا ییت باالیشده دارای ظرف
انجام  یمشارکت یکه رفتارها یشخص یعنیاست؛  یمبتن یذهن یها همواره بر مشارکت ینیع
ه انتظار از منظر مقام یدر نظر یدهد، به مشارکت تمایل دارد. در هر صورت، مشارکت اجتماع یم

 یپ یط محدود و جامعه جهانیو در دو سطح مح« ینیع»و « یذهن»معظم رهبری را در دو حوزه 
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 م.یریگ یم

  یهای ذهنمشارکت .4-1-1
در  ینیآفر حضور و نقش یل انسان برایبر تما ؟جع؟آخرالزمان یمان به ظهور مهدیا

گذشت، زم یمختلم اجتماع یها عرصه ساز مشارکت  نهیت ثیر شگرفی دارد و براساس آنچه 
گذشت، فراهم م یفیرا طبق تعر یاجتماع یذهن  یاجتماعرات ییتغ یزه الزم را برایآورد و انگ یکه 

نه ین زمیآورد. مقام معظم رهبری در ا یفراهم م یط، بلکه در سطح جهانینه تنها در مح
 ند: یفرما یم

که به آ یبرا» گر ی سین یم، ایمعتقد هست یظهور مهد ینده حتمیما  ر یبانگیکه 
ا یدن یاسیشود نقشه س یر میم، نخییگو یمعناست. ما م یاست، بیاز نخبگان دن یاریبس

ک کز قدرت ظالمانه درگ یرد؛ مرا عوض  مه یانات به مناسبت نیب)« ر شدیشود با ظلم و مرا
قبول  یعنیانتظار فرج »ند: یفرما ینه مین زمین در ایشان همچنی. ا(30/7/81شعبان، 

کردن آن وضع  یها، بر اثر اغراض بشر بر زندگ که بر اثر جهالت انسان یتینکردن و رد 
 . (27/5/87مه شعبان، یبه مناسبت ن اناتیب)« ت حاکم شده استیانسان

ر آن، عامل محرك و ییرش امکان تغیوضت موجود و پذ یرش قلبیاست عدم پذ یهیبد
که مشارکت ذهن زهیانگ تر،  قیر دقیآورد و به تعب یرا فراهم م یاجتماع یساز در منتظران است 

 است. یاجتماع یهمان مشارکت ذهن
های اجتماعی تواند زمینه ساز مشارکتکه می ؟جع؟موعود یانتظار مهد یها تیاز ظرف یکی

در اعتقاد به  یان منتظران است. همه منتظران منجیم یاجتماع یهمبستگ یجاد نوعیباشد، ا
ک  ینده، نجات بشر از ظلم و تحقق عدالت سراسریوارسته در آ یظهور انسان در عالم اشترا

 ی. مقام معظم رهبری انتظار واقع(17/10/74دار قشرهای مختلم مردم، یانات در دیب)نظردارند 
 ینه سازیبا مؤمنان و زم ینیو د ی، اعتقادیعاطف یوندهایپ یبرا یرا همراه با ضرورت آمادگ

، یدتیدار مسئوالن عقیانات در دیب)دانند  ها مالزم می در همه عرصه یظهور را با اخوت عمل
ت فراهم ی، ظرفیاز جهات متعدد یواقع ن، انتظاری. بنابرا(29/10/83، یانتظام یروین یاسیس

 ن منتظران را داراست.یب یساختن مشارکت ذهن
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 ط یمنتظران در مح یعمل یها مشارکت .4-1-2
خورد، ضرورت  یه انتظار از منظر مقام معظم رهبری به چشم میکه در نظر یاز نکات مهم

ن صورت یتوان افراد است. در اط، به اندازه وست و یظهور در مح ینه سازیاقدامات الزم برای زم
گر همه منتظران به وظ کنند، سطح باال یفه واقعیا ط یدر مح یاز مشارکت اجتماع ییخود عمل 

د در وجود یرا با ین آمادگیاست. ا یانتظار آمادگ»ند: یفرما یشان میکند. ا یدا میتحقق پ
کنیط پیخودمان، در مح شعبان،  مهیانات به مناسبت نیب)« میرامون خودمان حفظ 

 یست، بلکه منتظران واقعین« آرمانی مشترک»ه، انتظار صرفا  ین نظری. بر اساس ا(27/5/87
کارگزاران یانات در دیب)کنند  یریگیج و پیرا ترو ین آرمانیتحقق چن یها نهید لوازم و زمیبا دار 

که حوزه امور س یا به اندازه یوند عملین پی. عرصه ا(12/9/79نظام،  را هم  یاسیگسترده است 
که از مهم یشان، حتیشود و ا یشامل م  یق مشارکت اجتماعین مصادیتر شرکت در انتخابات را 

مه یانات به مناسبت نیب)زنند  یوند میت خاطر آن حضرت پیت و رضایاست، به مسئله مهدو
 .(29/6/84شعبان، 
گفت بر اساس ا ین، میبنابرا مشترک دارند،  نه تنها آرمان یقیه، منتظران حقین نظریتوان 

افتن ین موجب تحقق یکنند و ا یکسان حرکت میوسویی  بلکه در حوزه عمل و رفتار در سمت
 ط است.یدر مح یاز مشارکت اجتماع ییسطح باال

 یجاد مشارکت جهانیفه منتظران در ای. وظ4-1-3
ق یشود آنچه به عنوان مصاد یبر مباحث روان شناسان و جامعه شناسان، معلوم م یبا مرور

کرده یمشارکت اجتماع گروهیل عضویاست از قب یاند، موارد طرح  ا ی ییدانشجو یها ت در 
شان یدهد آنچه ا یه انتظار از منظر مقام معظم رهبری نشان میکه نظر ی. در حالیورزش یها میت

گفته فاصله عمیقی دارد. از دیپ یها هیند با نظریفرما یطرح م ، نه یشان منتظر واقعیدگاه ایش 
ک است و از ا یدارا یر معتقدان به منجیبا سا یو رفتار یا از نظر ذهنتنه توان  یرو م نیاشترا

گروه اجتماعیگفت در  گران را با خود همسو یفه دارد دیوظ ین فردیرند؛ بلکه چنیگ یقرار م یک 
ن یمنظور مبارزه با ظلم و تحقق عدالت فراهم سازد. بر هم به یو بشر یکند و حرکت جهان

، تالش و مجاهدت را یمانند سع ییها شان به باور و اعتقاد بسنده نکرده و بارها واژهیااساس، 
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 اند: کار برده به یرات جهانییجاد تغیا یبرا
کنیت را نزدید و بشریك بشویقدم به قدم خودتان نزد»  « ن استید. انتظار فرج ایك 
قبول نکردن وضت موجود  قانت نشدن،  یعنیانتظار . »(251، ص3: ج1369، یا خامنه)

مه شعبان، یانات به مناسبت نیب)« دن به وضت مطلوبیرس یانسان و تالش برا یزندگ
کن یآن چنان دوران ینه را براید تا زمیکن ید سعیبا. »(27/5/87 انات در یب)« دیآماده 

 .(30/11/70دار مردم قم، ید
گروه همگن خالصه یت در یرفا  به عضوص ین، از نظر معظم له، مشارکت اجتماعیبنابرا ک 

گروهیدگاه ایشان، بایبلکه از د _ن هم مهم است یگرچه ا _شود  ینم را با  یبزرگ اجتماع یها د 
کرد. یخواهانه ا یآزاد یها حرکت  جاد 
گاهیه ایتوص ظهور  یساز مقدمه یل امت واحد مسلمان برایو تشک یبه جوامت اسالم یشان 

کارگزاران نظام، یدانات در یب)ناظر است  گاه (24/6/71دار  ن نیز فراتر است و از جامعه یاز ا یو 
کنند. لذا همانین آرمان بزرگ نزدیا یخواهند همه جهان را به سو یمنتظران م که  ك  گونه 

ا باشند یدن یاسید فکر عوض شدن نقشه سیبا یند منتظران واقعیفرما یه میشان توصیگذشت، ا
 ند:یفرما ین میشان همچنی. ا(30/7/81شعبان، مه یانات به مناسبت نیب)

که در یا ؟جع؟انتظار و رابطه امام و م موم بودن ما و امام زمان یقیحق یمعنا  ن است 
کفر و تالش برا گوشه جهان به آن  یجنگ با  کردن پرچم اسالم در هر  عدالت و برافراشته 

 .(12/1/67نماز جمعه،  یها انات در خطبهیب)م یکن یحضرت ت س
که مالحظه م گونه  ها فراهم  در حد همه انسان ین نگاه به انتظار، مشارکتیشود، ا یهمان 

کجا و آن نظریآورد و ا یم گروه یو جامعه شناس یروان شناس یها هین  که حضور در   یها کجا 
ک باشگاه را از مصادیق مهم مشارکت یت در یا عضوی یم ورزشیک تیکوچك، مانند  یاجتماع
 کنند. می قلمداد یاجتماع

 از زندگی یتمندی. انتظار و احساس رضا4-2
گفته شد، براساس تحق که  گونه  ، از جمله «یتمندیاحساس رضا»، یقات اجتماعیهمان 

مورد دقت قرار  یه انتظار از منظر مقام معظم رهبریاست. چنانچه نظر یعوامل نشاط اجتماع
از  یتمندیاحساس رضا -ا جامعهیاعم از فرد  - یاز حاالت منتظر واقع یکیشود  یرد، معلوم میگ
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کلیجر که واژه  ین نکته ضروریا یادآوریاست.  یعالم هست یان  جامعه  یتمندیرضا»است 
کلمات و عبارات ما  در بیانات مقام معظم رهبری بهیمستق« منتظر که مالزم  یکار نرفته است؛ اما 

کمالییگرا ، آرمانیرضایت از زندگی هستند، مانند هدفمند  ی، شفایاز پوچ یی، رهاییگرا ، 
گونه امور به شکل  نیاستفاده شده است و ا ییایها و پو از رنج ی، خالصیو روح یمعنو یدردها

ت از یاحساس رضا»م ارائه شده یرا براساس تعاریآورد؛ ز یرا فراهم م یاز زندگ یتمندیرضا یعیطب
، یو صفر یبیهزارجر)« یو خارج ینیت عیال و آروزها با وضعیعبارت است از: مطابقت ام یزندگ

توان  یجامعه منتظر، م یها یژگیدرباره و یل بیانات مقام معظم رهبری. با تحل(39: ص1389
که در ادامه به چهار  یجامعه منتظر بر عوامل متعدد یتمندیگفت احساس رضا مبتنی است 

 م:یپرداز یعامل مهم آن م

 ها با انسان ؟جع؟عصر یحضرت ول ی. ارتباط وجود4-2-1
ژه با یها به و انسان یبا تمام ؟جع؟عصر یدر مورد انتظار، حضرت ول یه رهبریبر اساس نظر

ها و  یها، نگران همه غم ین ارتباطیدارد. توجه به چن یو وجود یمنتظران حضرتش ارتباط قلب
ر مجموع را آسان و د یزندگ یها دارد و تحمل مشکالت و رنج یها را از دل انسان بر م اضطراب

 ند:یفرما یشان میکند. ا یجاد میت در فرد و جامعه ایاحساس رضا
که با دلیاو مثل خورش ها متصل است و  ها و باطن ها مرتبط و با روح د درخشان است 

کند ولین برتر نیاز ا یمعرفت است، موهبت یکه دارا یانسان یبرا که احساس  خدا  یست 
کنار اوست؛ او را م از  یدار جمعیبیانات در د)ند و با او مرتبط است یب ی... با او و در 

 . (3/9/87مه شعبان، یان در نیجیبس
کنار حضرت بودن و ارتباط با ا یهیبد ن مواهب االهی است و یشان از باالتریاست احساس در 

 شود. یم ییدر سطح باال یاز زندگ یتمندیموجب نشاط و احساس رضا
از اصول مسلم و  _ها و همه عالم امکان  ه انسانب ؟جع؟عصر یتوجه حضرت ول _ن موضوع یا

که در جا یو قرآن یبرهان یاعتقاد یعه است و دارای مبانیثابت شده ش خود بحث شده و  یاست 
ن ین بحث مورد نظر است، برکات ایست. آنچه در ایبه آن نیازی ن یلیجا به ورود تفص نیدر ا

ز حضرت یآم ، مکررا  نگاه محبتیانات رهبریآن است. در ب یتوجه و دستاوردهای روان شناخت
ک شان نسبت به انسانیا یبه ما و لطم و دعا ؟جع؟عصر یول گرفته است یها مورد ت  د قرار 
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ز ین مطلب نی. توجه به ا(25/9/76و  17/10/74 دار قشرهای مختلم مردم،یانات در دیب)
 آورد. یرا در انسان فراهم م یتمندیاحساس رضا

کالبته مقام معظم  کرد ایرهبری ت  که باید تالش  شان یه باشد. این ارتباط دو سوید دارند 
گر ما با حضرت انس داشته باشیفرما یم شود  یشان شامل حالمان میم، توجه و لطم خاص ایند ا
موجب  ین ارتباطیاست چن یهی. بد(25/9/76دار قشرهای مختلم مردم، یانات در دیب)

شان ی. ا(همان)است  یتمندیاحساس رضا ییو شکوفا یآدم یها ش امور، زوال رنجیگشا
 ند: یفرما ین زمینه مین در ایهمچن

با فضل  ینین ارتباط طرفیها به برکت ا ها و رنج یان شاء اهلل همه موانت و مشکالت و سخت»
 .(همان)« ن برود!یاالهی و با دست قدرت پروردگار از ب

کسیحضرت است و چنهمواره دلش و قلبش با  ین، منتظر واقعیبنابرا ا یهمواره فعال و پو ین 
که از عوامل نشاط اجتماع یاز زندگ یتمندین امور، احساس رضایعتا  ایاست و طب است،  یرا 

 آورد. یفراهم م

 عالم ی. اعتقاد به حرکت تکامل4-2-2
هر  یان در سراسر عالم، موجب احساس رنج و سرخوردگیمشاهده ظلم ستمگران و رنج آدم

کند و مانت یو عدم نشاط را در انسان ا یتواند افسردگ یم ین احساسیاست. چن یا آزاده جاد 
که فعال  وضعیرش ایخواهانه شود. پذ یت آزادیهرگونه فعال چ ین است و هیت چنین نکته 

است. بر اساس بیانات  ین احساسیبروز چن یامدهاید انجام داد، از پیتوان و نبا ینم یتیفعال
کل ینیخوش ب یبا نوع ینتظار واقعمقام معظم رهبری، ا  یبه سو یجهان هست یبه حرکت 

به عالم وجود  یتمندیش احساس رضایدایو پ یو افسردگ یحال یهرگونه ب یعتا  نفیعدالت و طب
 ند: یفرما یشان میهمراه است. ا

کمال یا یده به منجیعق یها از درس یکی» که حرکت عالم به سمت فالح و  ن است 
ان و یدار پاسداران، جانبازان، دانشجویانات در دیب)« است و به سمت آفاق روشن است

ه یاز اصول اول یبشر یها اعتقاد به زوال ظلم و ستم و رنج. »(12/8/79آموزان،  دانش
مه شعبان، ین دار قشرهای مختلم مردم در روزیانات در دیب)« ت استیاعتقاد به مهدو

روز به روز  (ارواحنا فداه)موعود  یمهد یو هدف یجهان به دوران آرمان. »(28/5/87
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 . (30/11/70دار مردم قم، یانات در دیب)« شود یتر م كینزد
ها و  ت قلب، زدودن رنجیموجب تقو یعالم هست یبه حرکت سراسر ین نگاهیاست چن یهیبد

که  یم یاز زندگ یتمندیاحساس رضا  است. یخود از عوامل نشاط اجتماعشود 

 حضرت ی. برکات وجود4-2-3
آورد، توجه  یوجود م به ؟جع؟را در منتظران حضرت یتمندیکه احساس رضا یازجمله امور

 یب، برکاتیچه حاضر باشند و چه غا ؟جع؟عصر یآن حضرت است. حضرت ول یبه برکات وجود
کهیعیش یژه برایو ها و به انسان یرا برا ت احساس یا تقویش یدایها در پ توجه بر آن ان دارند 
به  یده قلبیمان و عقیا»ند: یفرما یم یدارد. مقام معظم رهبر یر شگرفیت ث یاز زندگ یتمندیرضا

و  یو روح یمعنو یها و دردها یماریاز ب یاریم عالم، شفابخش بسیعظ ین منجیوجود ا
است  یهی. بد(22/8/79، ؟جع؟الد خجسته امام زمانیانات به مناسبت میب)« است یاجتماع

از  یتمندید آمدن حالت رضایها و پد ن رفتن همه رنجیبا از ب یو روح یمعنو یها یماریب یشفا
 مالزم و همراه است. یزندگ

ان را یعیژه شیو ها، به امور همه انسان ؟جع؟عصر یکه حضرت ول نیبه ا ین اعتقاد قلبیهمچن
کارهایت هستمورد نظر دارد و ما همواره در محضر حضر ز یآم ك موجب نگاه محبتین یم و 

اعتقاد به نگاه »منتظران دارای اثر عظیمی است.  یتمندیشود، بر احساس رضا یشان به ما میا
ما و در رفتار  یر بزرگ را در زندگین ت ثیبه ملت، ا (ارواحنا فداه)اهلل  هیرئوفانه و پدرانه حضرت بق

که ما را با قوت قلب در مقاب گون وادار به استقامت مما دارد  گونا دار یانات در دیب)کند  یل امواج 
 .(17/10/74قشرهای مختلم مردم، 

 ی. هدفمند شدن زندگ4-2-4
هاست.  آن« یهدفمند بودن زندگ»، ؟جع؟یمهم منتظران حضرت مهد یها یژگیاز و یکی

که حرکت سراسریآخرالزمان معتقد است، عالوه بر ا یکه به منج یانسان عالم را در جهت  ین 
گسترش عدالت مهدو ینف گام برمیند، خودش در ایب یم یظلم و  اش را در  یدارد و زندگ ین راه 

گذشت زمان و سپر ین افرادیدهد. چن یهمان جهت سوق م گر رنج یشدن عمر، حت یبا   ییها ا
گذشته نداریرا در رسیدن به ا ند، ن هدف واال متحمل شوند، احساس خسران و حسرت نسبت به 
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کنند. مقام معظم رهبری ضمن  یت، لذت و سرور میم، احساس موفقیبلکه به دلیل اجرای تکال
را موجب  یاول (فاقد آن یگریو د یاهداف متعال یدارا یکی) یسه دو نوع زندگیم و مقایترس

حسرت، احساس  یشدن به هدف، نف كیرا موجب احساس نزد یان و دومیاحساس خسران و ز
 دانند. یم یلذت و خشنود

 ند: یفرما ین زمینه میشان در ایا
که  ی... در دل و در محاسبه االهی، شاد و خشنود است؛ چون احساس م کند طبق آنچه 

کرده است. ایفه او بوده، به سمت آن اهداف عالیوظ ن تالش ی، تالش و حرکت 
 .(19/11/79ارتش،  ییهوا یرویدار پرسنل نیانات در دیب)ارزش است  ینفسه دارا یف

که در جهت اهدافنیکه منتظران از ا جه آنینت گام برم یرو  گاه احساس  چیدارند، ه یبزرگ 
گفته شد،  احساس رضایت دارند و همان یکنند، بلکه بالعکس از زندگ یخسران نم که  گونه 

 است. یاز عوامل نشاط اجتماع یت از زندگیاحساس رضا

 ندهیبه آ یدواری. انتظار و ام4-3
که  گونه  نده، از جمله عوامل مهم ینسبت به آ یدواریتر اشاره شد، احساس ام شیپهمان 

ه انتظار از منظر یم در نظرین مفاهیتر یاز راهبرد یدوارید و امیاست. احساس ام ینشاط اجتماع
از  یکید یگرند و امیکدید مالزم یبا  دو مفهوم انتظار و امیکه تقر ییاست تا جا یمقام معظم رهبر

 ند: یفرما یشان میاست. ا یقیاد انتظار حقا ابعیاجزا و 
انات در یب)« وس نبودن استینده و م یبه آ یدواریاز ابعاد انتظار، اعتماد و ام یکی»
ک بعد ی. »(22/12/68، ؟جع؟عصر یالد حضرت ولیاز طالب در سالروز م یدار جمعید

که منتظر، با شوق و امیانتظار ا دار قشرهای یانات در دیب)« د حرکت بکندین است 
 .(11/12/69مختلم مردم، 

ک گسترده و دارایدر نظر یدوارید بر امیت  گون  یه انتظار از منظر معظم له آن قدر  گونا ابعاد 
که در پژوهش مستقل موضوع را  ید به آن پرداخت. در مقاله حاضر در سه محور اصلیبا یاست 

 م:یریگ یم یپ
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 ؟جع؟عصرد در انتظار امام یگاه امیت و جای. اهم4-3-1
را  یشان انتظار واقعیست. ایر نیامکان پذ یدواری، انتظار بدون امیدگاه مقام معظم رهبریاز د

انات یب)دانند  ید مالزم میها را با ام نیو هر دو ا ؟جع؟نان و اعتماد به آمدن حضرتیمالزم اطم
به  یاعتقاد واقع. (22/12/68، ؟جع؟عصر یالد حضرت ولیاز طالب در سالروز م یدار جمعیدر د

 یدوارین امر حس امیشود و هم یشان میبا ا یو معنو یموجب ارتباط قلب ؟جع؟امام زمان
دار یانات در دیب)کند  یبشر را در دل شخص منتظر زنده م یروشن برا یا ندهینسبت به تحقق آ

 انید به پاینیست جز ام یزین، مفهوم انتظار چی. بنابرا(25/9/76قشرهای مختلم مردم، 
 بشر و تحقق عدالت همه جانبه. یها افتن رنجی

 یها هیدر نظر یدوارین بحث وجود دارد، تفاوت نگاه به احساس امیکه در ا ینکته مهم
ه انتظار از دیدگاه معظم له، با نگاه روان شناسان است. در مباحث روان یژه در نظریو، بهینید

د به امر ید است؛ خواه امیشخص مف یبرا ید، امری مطلوب است و از نظر روانیاصل ام یشناس
ک یمقام معظم رهبر یا موهوم؛ ولیباشد  یقیحق که امیبر این نکته ت  د به ظهور ید دارند 

انات به یب)د به امری مسّلم و واقعی است یست، بلکه امین یقیر حقیو غ یدی واهیحضرت، ام
 .(27/5/87مه شعبان، یمناسبت ن

گستره ام4-3-2  انتظاره ید در نظری. 
گسترده یدارا یدواریه انتظار از منظر مقام معظم رهبری، احساس امیدر نظر است  یا ابعاد 

دگاه معظم له یقابل توجه است. از د« دیمتعلق ام»و هم از جهت « امیدوار»که هم از جهت 
ر مسلمانان یسا ان، یعیستند، بلکه عالوه بر شیان حضرت نیعیتنها ش ؟جع؟دواران امام زمانیام

ز به وفور یات معتبر و متعدد اهل سنت نیت در روایرا آموزه مهدویک هستند؛ زین امر شریدر ا
آخر  یبه اسم مهد _از اهل سنت  یحت _خ اسالم افراد بسیاری یشود. لذا در طول تار یمشاهده م
کردهیالزمان ق ان مانند یر ادیدر سا ینده روشن جهان، حتیبه آ یدواریاند. احساس ام ام 

. از (17/10/74دار قشرهای مختلم مردم، یانات در دیب)شود  یت مشاهده میهودی ت، یحیمس
که چنیآ یعبارت مقام معظم رهبری برم یبرخ ان اختصاص ندارد، یروان ادیبه پ ین انتظارید 

گونه(همان)ها در آن مشارکت دارند  بلکه همه انسان گو یا ؛ به  در فطرت  یدین امیا چنیکه 
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انات به یب)د یها بزدا تواند آن را از دل انسان یت متعدد نمیام و وقایگذشت ا بشر نهفته است و
ان یعیبشر، در ش ینده نورانیبه آ یدوارین احساس امی. البته ا(27/5/87مه شعبان، یمناسبت ن

که فقط در اعتقادات شیز ایتر است، علت آن ن به مراتب پر فروغ آخرالزمان  ی، منجیعین است 
کند.  یم یدگیها رس و به امور آن یزندگ (طور ناشناختهبه)ان مردم یر و در مشخص زنده، حاض

وجود  یعیفقط در اعتقادات ش یژگین ویدارند. چن یو اعتقاد یز با حضرت ارتباط قلبیها ن آن
ان یر ادیروان سایبخشد، با آنچه در دل پ ان را فروغ مییعیکه دل ش یدیل، امین دلیدارد. به هم

که به امر میمالحظه  کامال  متفاوت است  یکل یشود،  دار مردم قم، یانات در دیب)اعتقاد دارند؛ 
30/11/70). 

د به یگر وجود دارند. امیکدین حال مالزم با ید نیز موضوعات متعدد و در عیث متعلق امیاز ح
کرامت انسان و ارزش یها ده شدن ظلم، رفت آالم و رنجیام حضرت، برچیق ، یانسان یها بشر، 

کالم، آیتحقق همه جانبه عدالت و در  هاست  ها، از جمله آن انسان یروشن برا یا ندهیک 
 .(27/5/87و  25/9/76؛ 11/12/69دار قشرهای مختلم مردم، یانات در دیب)

 دیج و آثار امی. نتا4-3-3
 گیر چشم یا اهلل خامنه تیه انتظار از دیدگاه آیکه در نظر یگریار مهم دینکته قابل توجه و بس

، از یدوارین امین اثر ایاست اول یهیاست. بد ؟جع؟عصر ید به ظهور حضرت ولیج امیاست؛ نتا
ن رفتن ظلم و یرات در جهان و از بییجاد تغینسبت به ا یدیاحساس ناام یعنین رفتن ضد آن، یب

 ظلم یر نظام جهانییاز مشکالت جهان حاضر را احساس نومیدی از تغ یکیشان یض است. ایتبع
که نت یهستند، م یبشر یها و رنج یکه متوجه ظلم جهان یدر نخبگان جوامت بشر جه یداند 

بزرگ در  یها ه حرکتید به ظهور حضرت را مایشان امیرش وضت موجود است. ایم و پذیآن، تسل
از  یدار جمعیانات در دیب)دانند  یه ظلم و مجاهدت در راه اصالح میو مبارزه عل یجوامت اسالم

مراسم ارتحال استاد  یدار ستاد برگزاریانات در دیو ب 8/12/72ان، یآموزان و دانشجو دانش
م در مقابل یموجب عدم تسل یا هین روحیو معتقدند چن (15/9/77، یجعفر یعالمه محمدتق

و  (2/10/83، ؟ع؟یامام عل یانات در دانشگاه افسریب)ها  دن قدرت آنیقدرتمندان و پوچ د
، ؟ع؟یانات پس از مراسم عزای امام حسن عسکریب)شود  یم یرتقای همت اجتماعت، ایدرنها
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 از دارند: ین یدین امیشان معتقدند امروزه همه جوامت به چنین اساس، ای. برهم(20/2/82
اج ی[ احتید به ظهور و منجید ]=امین امیا امروز به ایم و مظلوم دنیضع یها ملت»

الزم  ید امرین امیامروز ا. »(11/12/69مختلم مردم، دار قشرهای یانات در دیب)« دارند
الد یاز طالب در سالروز م یدار جمعیانات در دیب)« باشد یا میها و مردم دن همه ملت یبرا

 .(22/12/68، ؟جع؟عصر یحضرت ول
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 یریگ جهینت
ک« ینشاط اجتماع»  یاجتماع یو روان شناس ید در جامعه شناسیاز موضوعات مهم و مورد ت 

 یها از شاخص یکیست، بلکه یزودگذر ن یو انفعال یجانیصرفا  احساسی ه ی. نشاط اجتماعاست
ک که به منزله موتور محرک جامعه برا یاجتماع یت زندگیفیمهم  کمال و  یحرکت به سو یاست 

که مهم یعوامل یدارا یسعادت است. بر اساس مطالعات انجام شده، نشاط اجتماع ن یتر است 
به  یدواریاحساس ام»و « یاز زندگ یتمندیاحساس رضا»، «یمشارکت اجتماع»از: ها عبارتند  آن

 «.ندهیآ
همه عوامل  یقیدهد انتظار حق ینشان م ؟دم؟یه انتظار از منظر مقام معظم رهبرینظر یبازخوان
گانه   یجه جامعه منتظران حضرت ولیرا به همراه دارد و در نت یاد شده نشاط اجتماعیسه 

عالوه بر ایجاد  یشان انتظار واقعیدگاه ایگر و بانشاط است. از د ا، تالشیپو یا جامعه ؟جع؟عصر
ان یم یت و مشارکت ذهنیانگیزه و تمایل برای تغییر و اصالح جامعه پیرامونی و جهانی، سنخ

و  ینیع یها شود و حتی مشارکت ان، بلکه آزادگان همه جهان را موجب مییروان همه ادیپ
در این  یگسترش عدالت جهان یه ظلم و تالش برایدر انتخابات، مبارزه عل، مانند شرکت یعمل

آخرالزمان و در  یله، اعتقاد به وجود مهد ه انتظار از منظر معظمیقالب قابل ارزیابی است. در نظر
شود. اعتقاد به وجود  یم یدر زندگ یتمندیموجب احساس رضا یانتظار او بودن از جهات متعدد

ز حضرت از یآم حضرت، نگاه پدرانه و محبت ی، آثار و برکات وجود؟جع؟عصر یحضرت ول
و تحقق عدالت در سراسر جهان،  یو اعتقاد به ظهور ایشان و زوال ظلم و جور جهان ییسو

روشن  یا ندهید به آیکند. تالزم ام یجاد میرا در شخص منتظر ا یاز زندگ یتمندیاحساس رضا
که موجب یه انتظار از دیدگاه ایگر نظریاز ابعاد د زیها با انتظار فرج ن همه انسان یبرا شان است 

 شود. یتالش، حرکت و مبارزه م
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