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 در دولت زمینه ساز ظهور
عبداهلل عمادي*



چكیده
یکي از بخش هاي مهم زمینه سازي دولت براي ظهور، در حوزه »انسان« انجام 
می شود. از آن جا که علم روان شناسي، به مطالعه روان و رفتار انسان می پردازد و 
شاخه هاي مختلف آن تمام عرصه هاي زندگي انسان را دربر مي  گیرد، باید بررسي 
شود که آیا این علم مي  تواند در دولت زمینه ساز و در جریان زمینه سازي نقشي 
و  انسان  از  غفلت  حقیقت  در  علم،  این  مطالعه  از  غفلت  زیرا  خیر؛  یا  کند  ایفا 
نقش آن در زمینه سازي ظهور است. عالوه بر این، اگر بخواهیم روان شناسي را 
یکي از ابزارهاي زمینه سازي ظهور قرار دهیم، این پرسش مطرح می شود که آیا 
مي  توان به کمک این نظام موجود، به این هدف نایل شد یا این که الزم است در 
نظام روان شناسي، بر مبناي مؤلفه هاي مهدویت، تغییر و تحول اساسي رخ دهد. 
پژوهش حاضر با ارائه دو فرضیه، با روش توصیفي به بررسي این موضوع مي  پردازد 
و  روان شناسي،  به  زمینه سازي ظهور حضرت مهدي4  که  مي  گیرد  نتیجه  و 
روان شناسي نیز به زمینه سازي ظهور نیاز دارد. بنابراین، الزم است که روان شناسي 
موجود، به صورت روان شناسي زمینه ساز درآید که داراي پنج ویژگي آرمان گرایي، 

خدامحوري، عدالت گستري، غایت اندیشي و مهدي پژوهي است.

واژگان کلیدی
مهدویت، روان شناسي، زمینه سازي.
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دولت اسالمي در 
تربیت دیني افراد، 
مسئولیت دارد و باید 
زمینه شكوفایي ابعاد 
وجودي آنها را به ویژه 
در بعد دیني و معنوي 
فراهم كند. بنابراین، 
با توجه به ایده تكامل 
انسان بر اساس 
انسان كامل، دولت 
اسالمي باید به لحاظ 
مباني، رسالت، اهداف، 
راه بردها، سیاست ها 
و ساختار، در افق 
دولت كریمه حضرت 
ورمهدي4 باشد
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مقدمه
انسان در حیات خویش، پیوسته در حال تکامل است و با این حیات متکامل، جامعه و 
تاریخ را مي س��ازد. نظریه پردازان فلسفه تاریخ در این باره، نظریات گوناگوني ابراز کرده اند. 
اما در مکتب اس��الم، تاریخ انسان به سمت رخداد نهایي یعني ظهور حضرت مهدي4 
پیش مي رود و انسان نیز براي کمال فردي و اجتماعي، ناگزیر است خود را در این مسیر 
قرار دهد و با امام که انس��ان کامل اس��ت، ارتباط برقرار کند و به آن الگوي ش��خصیتي 

نزدیک شود تا در نهایت به قرب خداوند برسد که »همه چیز به سوي خدا بازمي گردد«.1
این کمال آن قدر ارزش مند است که بعضي گفته اند: عصر ظهور منجی، نه پایان تاریخ، 
بلکه آغاز واقعي تاریخ انسان است؛ زیرا در آن دوران، بشر بر همه موانعي که او را از انسان 

کامل شدن بازداشته، پیروز خواهد گردید.2
اراده فرد و رفتارهایي که بر اساس آن انجام مي دهد، یکي از ارکان اصلي این تکامل 
به ش��مار می آید؛ یعني رفتار آگاهانه و ارادي انس��ان، در تکامل وي دخالت دارد و بدون 
آن، تکام��ل انس��ان و جریان متکامل پیش رو، یعني ظه��ور حضرت مهدي4، محقق 
نمي ش��ود. حرکت ارادي انسان براي رس��یدن به تکامل مذکور، در مکتب اسالم، عبارت 
است از زمینه سازي ظهور. البته زمینه سازي، صرفًا یک امر شخصي نیست، بلکه دولت و 
کلیت جامعه نیز در آن نقش دارند؛ موضوعی که با عنوان »زمینه سازي دولتي« از آن یاد 

مي شود و منظور این نوشتار است. پیامبر اکرم6 می فرمایند:
خيرج ُاناس من الشق فیوطئون للمهدّی؛3

گروهي از مش��رق خارج مي ش��وند که براي ایجاد حكومت مهدي زمینه سازي 
مي کنند.

البته پژوهش حاضر، به تبیین مباني نظري و فلس��في زمینه س��ازي دولتي نمی پردازد. 
مبناي پژوهش، این نظر اس��ت که دولت اس��المي در تربیت دیني افراد، مسئولیت دارد و 
باید زمینه شکوفایي ابعاد وجودي آنها را به ویژه در بعد دیني و معنوي فراهم کند. بنابراین، 
با توجه به ایده تکامل انس��ان بر اس��اس انسان کامل، دولت اسالمي باید به لحاظ مباني، 
رس��الت، اهداف، راه بردها، سیاست ها و ساختار، در افق دولت کریمه حضرت مهدي4 
باشد و همه اجزای خود را براي زمینه سازي ظهور ایشان به کار گیرد. روان شناسی یکي از 
اجزای این دولت در بخش علوم انساني است که نقش مهمي در تحوالت دولت مي تواند 
داشته باشد و پژوهش حاضر، درصدد است تا آن را بررسي کند. روش پژوهش، توصیفي 

� تحلیلي است و اطالعات آن با استفاده از فیش و متن خواني، جمع آوري شده است.
باید گفت این پژوهش، تنها س��رآغازي براي این موضوع محس��وب مي ش��ود و به بار 
نشستن آن، نیازمند توجه بیشتر پژوهش گران و هم چنین اهتمام جدي مسئوالن زمینه ساز 
است. یکي از آسیب هاي فراروي این حرکت که مانع فعالیت هاي پژوهشي دیگر مي شود، 
83این اس��ت که موضوع یاد شده، سیاست زده و یا شعارزده شود و در حد تعدادي شعار کلي 



و مبه��م باقي ماند و یا از آن ب��راي مقاصدي غیر از اهداف اصلي 
استفاده شود. یکي دیگر از این آسیب ها آن است که این موضوع، 
بسیار خیال پردازانه و امري دست نیافتني انگاشته شود یا اعتماد به 

نفس کافي برای اقدام در این زمینه وجود نداشته باشد.

ضرورت پژوهش
با توجه به لزوم زمینه سازي براي ظهور و اهمیت بسیار زیاد آن 
که در روایات هم به آن اشاره شده است، مي طلبد که از هیچ گونه 
کوشش��ي در این مس��یر دریغ نش��ود. عقب ماندگي ه��اي فکري، 
فرهنگي و اقتصادي انس��ان ها و دور شدن روزافزون آنها از تعالیم 
انس��اني و اسالمي، ایجاب مي کند که براي نزدیک شدن و تحقق 
ظهور اسالم کامل و انس��انیت مطلق، همه امکانات به کار گرفته 
شود. از طرفي، به سبب محدودیت گستره زمینه سازي هاي فردي 
و تأثیر کم آن در جوامع، الزم است که دولت ها در جهت این مهم 
اق��دام کنند و به صورت فراگیر و اساس��ي زمینه س��ازي نمایند. با 
توجه به جایگاه حیاتي نظام روان شناسي در دولت اسالمي به منزله 
زیربناي تربیتي انسان ها، ضرورت مطالعه نقش آن به عنوان یکي 
از اقدامات مهم دولت اسالمي در این زمینه روشن مي شود. عالوه 
بر این که به نظر مي رسد روان شناسي موجود، فاصله زیادي با این 
هدف دارد و در این زمینه، نیازمند تغییر و تحوالت اساسي است.

فرضیه هاي پژوهش
1. جریان زمینه س��ازي ظهور حضرت مهدي4، به دخالت ها 

و فعالیت هاي روان شناسي نیاز دارد.
2. روان شناس��ي، نیازمن��د زمینه س��ازي براي ظه��ور حضرت 

مهدي4 است.

زمینه سازي ظهور
زمینه س��ازي4 به این معناس��ت ک��ه با اقدام��ات و فعالیت هاي 
فردي و اجتماعي خود، بس��تر ظهور حضرت مهدي4 را فراهم 
کنیم.5 زمینه سازي، چیزي جز انتظار ظهور نیست. »در واقع انتظار 
درس��ت همان زمینه سازي مناسب اس��ت. چه موفقیت تحقق یابد 
چه شکس��ت؛ چراکه انتظار به معناي آمادگ��ي مالزم با پیروزي و 
موفقیت نیس��ت.«6 بنابراین، زمینه س��ازي را به معناي آمادگي7 نیز 
مي توان به کار برد. در حرکت زمینه سازي، تمام تالش بر این است 

که به دولت کریمه حضرت مهدي4 نزدیک ش��د و ویژگي هاي 
عصر ظهور را در حوزه هاي مختلف به عرصه ظهور رسانید.

زمینه س��ازي یک اس��تراتژي حرکت به س��مت ظهور است. لذا 
بی ش��ک با توان کم، نمي ت��وان گام هایي به وس��عت عصر ظهور 
برداشت. اما مهم، حرکت در این مسیر است. روایات تصریح کرده اند 
که مهدي4 نمي آید، جز آن که زمین پر از ظلم شده باشد. بعضي 
زمینه س��ازي ظهور را گسترش دادن فساد و ظلم مي دانند که البته 
مردود اس��ت؛ زیرا عالوه بر تنافي با وظایف شرعي و دیني، ظهور 
را به تأخیر مي اندازد. پس نه تنها زمینه س��ازي نیست، بلکه ضد آن 
صورت گرفته اس��ت. بنابراین، زمینه س��ازي در این پژوهش، یعنی 

فراهم کردن شرایط، رفع موانع و آماده سازي براي ظهور.

لزوم زمینه سازي

آی��ات و روای��ات بس��یاري به طور تصری��ح و تأوی��ل، به لزوم 
زمینه س��ازي برای تحقق ظهور حضرت مهدي4 اش��اره دارند. 

قرآن می فرماید:
وا َما بَِأنُفِسِهْم)8 ُ ُ َما بَِقْوٍم َحتَّى  ُیَغریِّ �َه اَل ُیَغریِّ (إِنَّ اللَّ

خداوند وضعیت گروهي را تغییر نمي دهد مگر آن که آنها 
خود را تغییر دهند.

مفضل مي گوید:

إّن لرج�و أن یك�ون أم�ره يف س�هولة. فق�ال: ال یكون 
ذلك حّتي متسحوا العرق و العلق؛9

]به امام صادق7 گفتم:[ امیدوارم حرکت قائم به آساني 
و بدون زحمت انجام ش��ود. حضرت فرمود: »این چنین 
نیس��ت، بلكه وقتي این اتفاق رخ مي دهد که شما تالش 

کنید« )عرق و خون خود را در این راه صرف نمایید(.

حضرت مهدي4 در توقیع خود به شیخ مفید مي فرمایند:

لو أّن أشیاعنا وّفقهم اهلل لطاعته عيل اجتامع من القلوب 
يف الوف�اء بالعهد علیه�م لا تأّخر عنهم الیم�ن بلقائنا و 

لتعّجلت لم الّسعادة بمشاهدتنا؛10
اگ��ر پی��روان ما � ک��ه بر اطاع��ت خدا موف��ق گردند � 
قلب هایشان بر پیماني که با ما بسته اند، متحد و یك پارچه 

بود، سعادت دیدار ما از آنها به تأخیر نمي افتاد.
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انتظار دارای 
اركاني است كه با 
زمینه سازي ارتباط 
مستقیم دارد. یكي از 
آنها، نارضایتي از 
وضعیت موجود و 
تقاضاي تحول در آن 
است. بی شك تحول، 
به زمینه سازي نیاز 
دارد؛ همان گونه كه در 
نهضت هاي پیامبران 
نیز چنین بوده است 
كه اگر زمینه سازي 
عملي در همه ابعاد 
صورت نمي گرفت، 
نهضت آنها به نتیجه 
نمي رسید

هم چنین تأکیدي که بر تأثیر دعا در تحقق این روی داد ش��ده،11 شاهد دیگري بر این 
مدعاس��ت. بنابراین، این مس��ئله از نگاه نقلي به اثبات رس��یده که روی داد ظهور، امري 
غیرطبیعي و صرفًا اعجازآمیز نیس��ت؛ بلکه تقدم و تأخر آن، با ش��رایط افراد و جوامع در 

دوره قبل از ظهور ارتباط مستقیم دارد.
لزوم زمینه س��ازي را از منظر وظیفه اي که در دوره غیبت امام داریم نیز مي توان اثبات 
کرد: وظیفه ما در این دوران، انتظار است.12 در واقع � چنان که گذشت � انتظار به معنای 
صحیح آن و با در نظر گرفتن همه ش��رایط و لوازم آن، چیزي جز زمینه س��ازي نیس��ت. 
انتظار دارای ارکاني اس��ت که با زمینه س��ازي ارتباط مستقیم دارد. یکي از آنها، نارضایتي 
از وضعیت موجود و تقاضاي تحول در آن اس��ت. بی شک تحول، به زمینه سازي نیاز دارد؛ 
همان گونه که در نهضت هاي پیامبران نیز چنین بوده اس��ت که اگر زمینه سازي عملي در 
همه ابعاد صورت نمي گرفت، نهضت آنها به نتیجه نمي رسید. از آن جا که نهضت حضرت 

مهدي4 جامع و جهاني است، طبیعتًا به زمینه سازي بهتر و گسترده تري نیاز دارد.
آمادگی، یکي دیگر از ارکان انتظار است. کسي که منتظر چیزي باشد، خود را براي آن 

آماده مي کند. یکي از اصحاب امام صادق7 به نام ابی عبداهلل جعفی مي گوید:

قال يل أبوجعفر حمّمد بن عيّل7: كم الّرباط عندكم؟ قلت: أربعون. قال7: 
لكن رباطنا رباط الّدهر؛13

امام از من پرس��ید: »آمادگي ش��ما براي حكومت خود چند روز اس��ت؟« گفتم: 
چه��ل روز. حضرت فرمود: »اما آمادگي ما براي حكومت، تمام عمر و تمام دهر 

است.«

عالمه مجلسي ذیل این حدیث مي نویسد:
یعني بر شیعه واجب است که خود را با اطاعت امام و انتظار او گره بزند و براي 

یاري او آماده شود.

آمادگي ش��خص منتظر در حوزه هاي مختلف جس��مي و رواني ب��رای ایفاي نقش در 
حکومت جهاني امام7 و یاري ایشان، با زمینه سازي در گستره حداقل یک فرد مساوي 
است؛ زیرا آمادگي بدون تالش و با نشستن و گریه کردن، محقق نمي شود. امام خمیني; 

مي فرماید:
همه ما انتظار فرج را داریم و باید در این انتظار خدمت کنیم. انتظار فرج قدرت 
اسالم است و باید کوشش کنیم تا قدرت اسالم در عالم تحقق پیدا کند و مقدمات 

ظهور ان شاءاهلل تهیه شود.

عالوه بر آن که شخص منتظر، احساس مسئولیت دارد، به اقتضای همین روحیه و بنابه 
دالیل امر به معروف و نهي از منکر، وظیفه آماده کردن دیگران را نیز عهده دار اس��ت و 

این یعني زمینه سازي ظهور.
ورآمادگي و زمینه س��ازي، حتي در دیگر ادیان موعودباور نیز مطرح است. اریک فروم،14 
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موعودباور مسیحي، در این زمینه مي گوید:
آن گاه که بشر به وحدت برسد و آمادگي داشته باشد، مسیح 
ظهور خواهد کرد. این تنها زماني به دس��ت مي آید که بشر 
براي تبدیل ش��دن به انس��ان حقیقي کاماًل رشد کند؛ یعني 
آن گاه که قادر باشد عشق بورزد، حقیقت را بداند و عدالت 
نماید؛ آن گاه که او نیروي عقل خود را به  اندازه اي بپرورد که 

از قیود بشري برهد و از احساسات غیرعقالني بپرهیزد.

ضرورت حركت روان شناسي به سمت 
زمینه سازي ظهور

چرا باید روان شناس��ي در مس��یر زمینه س��ازي ظهور باش��د و 
چ��ه لزوم��ي دارد که این موض��وع را هدف کار خ��ود قرار دهد و 
برنامه هاي خود را در جهت آن تنظیم نماید؟ آیا اساسًا زمینه سازي، 
یک موض��وع مطالعاتي منحصر در حوزه کالم و اخالق نیس��ت؟ 
به طور کلي، چه راه هاي ارتباطي بین موضوع روان شناسي و بحث 

زمینه سازي مي توان یافت؟
پاسخ این پرسش ها را در دو قسمت بررسي مي کنیم:

الف( نیاز زمینه سازي ظهور به روان شناسي
فرض این اس��ت که جریان زمینه سازي، به تعالیم و روش هاي 
روان شناسي نیاز دارد و بدون توجه به آن، ناقص و ناکارآمد است. 
از آن جا که لزوم زمینه سازي اثبات شد، الزم است روان شناسي به 
این جریان کمک نماید و آن را محقق سازد. اگر پذیرفته شود که 
زمینه سازي، یک مسئولیت و وظیفه همگاني در تمام زمینه هاست، 
پس به طور طبیعي، می توان این مسئولیت را در قلمرو روان شناسي 
نیز تعریف کرد. این فرض را با ذکر س��ه م��ورد، به عنوان کاربرد 

روان شناسي در جریان زمینه سازي مي توان تشریح و تأیید نمود:

1. پرورش انسان هاي زمینه ساز

اگ��ر بخواهیم فرج حضرت مه��دي4 را نزدیک کنیم، باید 
همه توان خود را به دو رکن، یکي زمینه سازي در سطح توده مردم 
و دیگری پرورش و تربیت یاران توان مند و قوي15 معطوف سازیم؛ 
زیرا انقالب بیروني حضرت مهدي4 مس��تلزم انقالب دروني و 
رواني اس��ت و ب��دون تحول دروني افراد، نمي ت��وان از آنها انتظار 
داش��ت که در جامعه تحول ایجاد نمایند. ثابت شده که »تاریخ به 

وسیله روح فرد ساخته شده است«.16

این تحول دروني،  از طریق کشف و کاربرد توانایي هاي رواني 
انس��ان میسر می ش��ود؛ کاري که موضوع و عمل کرد روان شناسي 
است و امکانات فراواني را در این زمینه در اختیار دارد. انسان هاي 
زمینه ساز را به کمک روان شناسي می توان پرورش داد. انسان هایي 
که به رش��د باالي عقلي، معنوي و اخالقي رس��یده اند، از سالمت 
رواني باالی��ي برخوردارند، دارای رواب��ط اجتماعي مؤثر و مفیدي 
هستند و به طور خالصه، تمام توانایي هاي الزم در جهت آمادگي و 
حرکت به س��مت ظهور را دارند؛ برای مثال، خودآگاه هستند. حال 
آیا براي رس��یدن به این سطح، نباید از روان تحلیل گري که ادعاي 
خودآگاهي، خودتحققي و تحول در انس��ان ها دارد، بهره جس��ت؟ 

فروم در پاسخ به این سؤال مي گوید:
حت��ي این که بدانیم کي هس��تیم، کجا هس��تیم و به کجا 
مي روی��م، روان تحلیل گ��ري باعث مي ش��ود ک��ه آن را 

بدانیم.17

روی داد ظه��ور حتي در قلمرو سیاس��ي، اقتصادي و اجتماعي، 
نیازمند فراهم ش��دن یک سري زمینه های شناختی، نگرشی و... در 
افراد و جوامع اس��ت که روان شناس��ي مي تواند آنها را ایجاد نماید 
و روحیه ه��اي مورد نیاز براي این تحول را در مردم به وجود آورد. 
برای مث��ال، اگر دعا عامل مهمي براي این زمینه س��ازي اس��ت، 
روان شناس��ي مي تواند عوامل آن را در روان انس��ان ها ایجاد نماید 
و موان��ع رواني آن را برط��رف کند. اگر اعتماد ب��ه نفس و امید و 
اراده براي بازس��ازي اجتماع��ي عصر ظهور یا مس��ئولیت پذیري، 
یک پارچگي و روحیه حماس��ي برای برقراري حکومت جهاني الزم 
است، روان شناسان باید براي رسیدن به آنها برنامه ریزي کنند و به 

این سمت پیش بروند.
البت��ه در این هدف، دانش هاي مختلفي مانند اخالق یا تعلیم و 
تربی��ت دخالت دارد و دانش من��دان آن، ادعا مي کنند که مي توانند 
انس��ان هایي زمینه س��از پرورش دهند. اما در واق��ع این دانش ها، 
ابزارهایي روبنایي هس��تند که پرداختن ب��ه بنیاني ترین انگیزه ها و 

فرآیندهاي رواني انسان، در حیطه کارکرد آنها نیست.

2. کشف کارکردهاي روان شناختي مهدویت

مهم ترین ویژگي هاي ادیان و رس��والن آس��ماني، این اس��ت که 
عهده دار هدایت انس��ان ها هستند و مي کوش��ند تا آنها را به سرانجام 
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اگر مهدویت، با نگاه 
دكترین مطالعه و 
بررسي گردد، یعني در 
تمام حوزه هاي زندگي 
انسان، داراي ایده و 
راه برد تلقي شود، 
طبیعتاً بهتر مي توان 
این فكر بنیادین را 
گسترش داد و تمامي 
نظریه ها و راه بردها 
در رشته هاي مختلف، 
از جمله روان شناسي 
را از آن متأثر نمود. 
این توسعه و تعمیق 
مهدویت و به كارگیري 
آن در زندگي، 
در حقیقت همان 
زمینه سازي است

نیکو برس��انند و به دغدغه ها و نیازهاي آنها پاس��خ دهند. به کمال رس��اندن انس��ان، کارکرد 
مشترک همه ادیان است و در حال حاضر این مطلوب در دین اسالم، با انتظار و اطاعت انسان 
کامل و در نهایت با ظهور ایشان محقق مي شود. بنابراین، یکي از کارکردهاي مهدویت به مثابه 
یک نظریه جهان ش��مول، در حوزه انسان شناس��ي18 و به ویژه روان شناسي است. مهدي باوري 
مي تواند نیازهاي عمیق انسان را برآورده کند، ابعاد وجودي او را شکل دهد و در تمام زندگي 
او اثرگذار باشد. بعضي از پژوهش گران، مکتب انتظار را تنها یک مکتب روان شناسي به شمار 

می آورند و ضروری مي دانند که جنبه هاي روان شناختي مهدویت، شناسایي و تبیین شود.19
درباره این که کارکردهاي روان شناختي مهدویت چه نقشي در جهت زمینه سازي مي تواند 
داشته باشد، باید گفت چنان چه به مهدویت تنها به مثابه یک تئوري کالمي یا یک روی داد 
تاریخي نگریس��ته شود، نمي توان به موفقیت زمینه سازي امیدوار بود. بلکه اگر مهدویت، با 
نگاه دکترین مطالعه و بررس��ي گردد، یعني در تمام حوزه هاي زندگي انس��ان، داراي ایده و 
راه برد تلقي ش��ود، طبیعتًا بهتر مي توان این فکر بنیادین را گسترش داد و تمامي نظریه ها و 
راه بردها در رشته هاي مختلف، از جمله روان شناسي را از آن متأثر نمود. این توسعه و تعمیق 

مهدویت و به کارگیري آن در زندگي، در حقیقت همان زمینه سازي است. 

3. رفع آسیب هاي رواني 

زمینه س��ازي مثل تمام حرکت هاي انس��اني، ممکن اس��ت در مس��یر حرکت خود به 
آس��یب هایي دچار ش��ود؛ اعم از آس��یب هاي فردي و اجتماعي که روان شناسي به عنوان 
علمي که به منظور سالمت رواني افراد فعالیت مي کند، مي تواند این آسیب ها را پیش بیني 
و درم��ان نماید؛ آس��یب هایی چون غفلت، دوري از معنویت، نداش��تن صب��ر و بردباري، 
ناامیدي، برداشت منفي از انتظار و امام و حکومت ایشان، سستي در زمینه سازي و گرایش 

به ایده ها و الگوهاي غیرمهدوي.20
البته آس��یب هاي دوره غیبت، فقط به اعتقاد به مهدویت ناظر نیست، بلکه بنابر آن چه 
در روایات، مبني بر عالیم آخرالزمان وارد شده است، آسیب هاي عامي تمام ابعاد، افراد و 

جوامع را دربر مي گیرد که مي توان آنها را در چند دسته بیان کرد:
يک�م. آس�یب در روابط میان ف�ردي:21 »صداقت کم مي ش��ود و دروغ فراوان؛ مردم 
با زبان محبت مي کنند، اما در دل با هم دش��مني مي نمایند«.22 »مردم بر اس��اس گناه با 
یک دیگر همکاري و دوس��تي مي کنند؛ پس��ران موجب اذیت و ناراحتي پدران مي ش��وند؛ 
مردم آن زمان گرگ هستند )پرخاش گر و بي رحم(«؛23 »مردم طوري با هم رفتار مي کنند 
که گویي هم دیگر را نمي شناسند به طوري که وقتي کسي براي درخواستي نزد آنها بیاید، 

با او با برخوردي که با عنوان دوستي مثل همیشه با او داشتند، نمي کنند.«24
دوم. آسیب در نگرش ها:25 »خوبي ها بد انگاشته مي شود«؛26 »صدقه دادن را خسارت، 
صله رحم را منت و عبادت را تکلف و تحمیل مي دانند«؛27 »موزیک و شراب خوارِي حرام، 

ورحالل تلقي مي شود«.28
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سوم. آسیب در گرايش ها:29 »وقتي ظهور رخ مي دهد که شما 
ثروت من��دان را تکریم و فقیران را تحقی��ر مي کنید و در مجالس به 
سمت ثروت مندان گرایش دارید«؛30 »دنیاگرا و دین گریز مي شوید«؛31 
»مردم آخرالزمان، تالششان در راه ارضاي شکم و شهوت است«؛32 

»مردم به سمت هر کسي که پیروز شوند مي گروند.«33
چهارم. آس�یب در رفتار:34 »مردم به رفتارهاي ضد ارزش��ي 
خ��ود تجاهر مي کنند«؛35 »نم��از را مي میرانند، از هوس ها پیروي 
مي کنن��د و خ��ون هم دیگ��ر را مي ریزند و فجور و گن��اه و طغیان 

مي نمایند و اهل بهتان گویي هستند«.36
هریک از این آسیب ها، مانعي در راه زمینه سازي است که روان شناسي، 
مي تواند آنها را از س��ر راه بردارد و افراد و جوامع را به س��المت رواني 
برساند. مهدویت و زمینه سازي بدون توجه به روان شناسی نمي تواند از 

آسیب هاي مذکور نجات یابد و به نتیجه برسد.
اگرچ��ه روان شناس��ي اکن��ون فردگراس��ت، نباید تلقي م��ا از رفع 
آس��یب هاي مهدویت توس��ط روان شناس��ي، فقط دخالت آن در حوزه 
آس��یب هاي رواني فردي باش��د، بلکه دخالت آن در حوزه آس��یب هاي 
رواني اجتماعي نیز مورد نظر است. به تعبیر یونگ،37 همان طور که فرد 
دچار اختالل مي ش��ود، ملت نیز ممکن است دچار اختالل رواني شود. 
وی سپس دوره »گسستگي«38 که آن را عامل بیماري فرد مي داند، با 

توسل به مفهوم ناخودآگاه جمعي، بر زندگي جوامع منطبق مي کند.

ب( نیاز روان شناسي به زمینه سازي كردن براي ظهور
فرض دوم تحقیق این است که نظام روان شناسي، براي رسیدن 
به اهداف خود، نیازمند جریان زمینه س��ازي ظهور است و باید خود 
را در مسیر آن قرار دهد. براي تأیید این فرض، ضرورتًا باید بحث 

نیاز روان شناسي به دین مرور گردد.
بحث ارتباط روان شناس��ي و دین، س��ابقه اي طوالني دارد. اما 
در دهه هاي اخیر، روان شناس��ان به آن توجه جدي داش��ته اند و در 
اندیش��ه ها و فعالیت هاي صاحب نظران بسیاري مثل یونگ، اریک 

فروم، ویکتور فرانکل، ویلیام جیمز و دیگران، نمود یافته است.
روان شناسی کمال یکي دیگر از گرایش هاي مهم روان شناسي 
اس��ت که ارتباط آن را با دین نش��ان مي دهد. این روان شناسی به 
شکل چشم گیري اخیراً به معیارهاي ادیان الهي نزدیک شده است. 

دوان شولتس39 مي نویسد:

هدف روان شناس��ي کمال، بیداري و رهایي استعدادهاي 
عظیم انسان براي از قوه به فعل رساندن و تحقق بخشیدن 
ب��ه توانایي هاي خوی��ش و یافتن معن��اي ژرف تري در 

زندگي است.

ارتباط دین و روان شناسي را با دو روی کرد مي توان بررسي کرد 
که هر دو، در مهدویت و زمینه سازي تفسیر می شود:

1. روی کرد روان شناسي دین40
بخ��ش بزرگی از فعالیت ه��اي مرتبط با روان شناس��ي و دین، 
به صورت رش��ته روان شناس��ي دین بروز کرد؛ یعنی تحلیل افکار، 
احساس��ات و رفتارهاي دیني از دیدگاه روان شناسی. روان شناسي 
دی��ن پ��س از یک دوره اف��ول در دهه 1930 ت��ا 1960 دوباره در 
اواخر قرن بیس��تم احیا گردید و بسیاري از بخش هاي روان شناسي 
در دانش��گاه ها و انجمن ها، از جمله بخش 36 انجمن روان شناسي 
امریکا را ب��ه خود اختصاص داد و روی کرده��اي مختلفي به ویژه 
روی کرد روان شناسي فرافردي داشت که با ظهور آن و توجه بیشتر 

به معنویت و دین در آن، روان شناسي دین رونق دیگري گرفت.
در این روی کرد، مفاهیم مهدویت نیز مانند دیگر مسائل دین، از 
لحاظ علمی، تجزیه و تحلیل می شود مفاهیمي مثل منجي گرایي، 
نجات طلب��ي، امید به آینده، آرمان گرایي و... که جزو ذات انس��ان 
مس��لمان و از عناصر پایاي روان وي هستند. لذا روان شناسي باید 
بح��ث درباره آنها را بپذیرد. به اعتقاد یونگ، مذاهب � آن چنان که 
هس��تند � محتویات و کالمشان چنان با روان بشر پیوند یافته که 

روان شناسي به هیچ وجه نباید از آن غفلت ورزد.41
مهدویت، چندبعدي اس��ت و ابعاد ش��ناختي، شهودي و دروني، 
عاطفي و رفتاري را دربر مي گیرد. این مجموعه چندبعدي، مي تواند 
در مجموعه سرفصل هاي روان شناسي گنجانده شود. گرچه هنوز، 
بعض��ي از روان شناس��ان مطمئن نیس��تند که پرداخت��ن به دین، 
ج��زو حوزه مطالعاتي و کاري آنها باش��د و طبیعت��ًا نمي توانند بین 
روان شناس��ي حرفه اي خود و مهدویت ارتباطي بیابند. در حالي که 
آلبرت الیس و بي. اف. اس��کینر، آشکارا به خداوند معتقد نیستند و 
بخشي از ملزومات آن را در علم آورده اند. اگر این اعتقاد، مي تواند 
باور بنیادي برخي دانش مندان باش��د، پس چه طور باور دیني نتواند 

باور پایه اي علم قرار گیرد؟
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این گونه نیست كه 
تربیت دیني، پیش نیاز 
تربیت مهدوي باشد. 
بلكه هر دو، یكي است 
و تربیت دیني با 
روی كرد مهدوي باید 
اجرا گردد و اگر علمي 
بخواهد به دین اسالم 
بپردازد، باید آن را با 
همین روی كرد مطالعه 
كند؛ یعني روان شناسي 
اسالمي، در واقع همان 
روان شناسي مهدوي 
است؛ رشته اي كه از 
انسان و زندگي او، 
تفسیر مهدوي ارائه 
می دهد

2. روی کرد روان شناسي دیني42 
هم��کاري دین و روان شناس��ي، فق��ط به روان شناس��ي دین محدود نمي ش��ود. بلکه 
ای��ن گرایش، بیش از آن که معرف نیاز روان شناس��ي به دین باش��د، مع��رف نیاز دین به 
روان شناس��ي اس��ت. البته این روی کرد نیز در مس��ائل مهدویت کاربرد دارد و حرکتي در 
جهت زمینه س��ازي اس��ت. اما روی کرد روان شناس��ي دیني، نیاز روان شناسي به مهدویت 
را نمایان می س��ازد. در روان شناس��ي دیني، تمام بخش هاي روان شناس��ي از دین اقتباس 

می گردد و یا حداقل با آن تطبیق داده مي شود.
روان شناس��ان از این نکته غافلند که اس��الم، دین زندگي است و براي سعادت انسان، 
ط��رح و برنام��ه دارد و هر نکته مهمی را در این زمینه بیان نموده � »قرآن بیان همه چیز 
اس��ت« �43 و در مرحله بعدي، این الگوي زندگي را با امامت تکمیل کرده � »در این روز 
)غدیر( دین را بر ش��ما کامل کردم« �44؛ یعنی دین سعادت بخش، با امامت همراهی دارد 

که کامل است و هدف، مسیر و روش زندگي را با این الگو مشخص مي نماید.
البته این گونه نیس��ت که مهدویت، جزئي از اس��الم باش��د و مؤلفه هاي دیگر، اجزای 
دیگر را تشکیل دهند. بلکه تفسیر مهدوي از زندگي، مدخل و منظري است که از تمامي 
مؤلفه ها و آموزه هاي دین، تفسیري عمیق و ژرف دارد و عالوه بر آن که خود مؤلفه اي از 
مؤلفه هاي دین است، ساختار و بنیادي به شمار می آید که دیگر آموزه هاي دین، توسط آن 

قرائت مي پذیرند و از آن دیدگاه نگریسته مي شوند.
هم چنین این گونه نیس��ت که تربیت دیني، پیش نیاز تربیت مهدوي باشد. بلکه هر دو، 
یکي اس��ت و تربیت دیني با روی کرد مهدوي باید اجرا گردد و اگر علمي بخواهد به دین 
اس��الم بپردازد، باید آن را با همین روی کرد مطالعه کند؛ یعني روان شناس��ي اسالمي، در 
واقع همان روان شناس��ي مهدوي است؛ رشته اي که از انسان و زندگي او، تفسیر مهدوي 
ارائه می دهد و روان شناسی ناچار است که به آن بپردازد؛ زیرا در این مکتب، انسان با این 
ایدئولوژی و به منزله عبد خدا و مأموم براي امام، تعریف می ش��ود و چیزی جز این تعریف 
و تفس��یر، ارزش انسان شناسی ندارد. لذا نیاز روان شناسی به مهدویت، همان نیازی است 
که انس��ان به مهدی دارد. ب��ه اعتقاد جانز، مي توان از وحی الهي، س��نت دیني یا ایمان، 
محتواي روان شناس��ي را اس��تخراج نمود؛ زیرا وقتي آییني هدف خود را به کمال رساندن 
انسان مي داند، بی شک برای رسیدن به آن، الگویي را نیز معرفي مي نماید که ممکن است 

با الگوهاي دیگر متفاوت باشد، اما تمام نیازهاي او را تأمین کند.45
برای مثال، در روان شناس��ي اس��المي، زندگي س��الم با معیارهاي خاص خود تعریف 
مي ش��ود و راه رس��یدن به آن، متفاوت از مکاتب روان شناس��ي جدید ترسیم مي گردد که 
عبارت اس��ت از ایمان و رفتار صالح � »کس��ی که � مرد یا زن � عمل صالح انجام دهد 
در حالی که مؤمن اس��ت، به او زندگی پاک و س��الم می دهیم.«46 در این مکتب، نظریه ها 
و الگوهاي روان شناس��ي با روش نقلي به دس��ت مي آید و این روش��ي کاماًل متفاوت با 
روان شناس��ي موجود است. البته روان شناسي اس��المي و مباني آن، در تحقیقات بسیاري 
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تبیین شده و در این مجال، بیان آن نمي گنجد. مهم این است که 
باور داشته باشیم روان شناسي، یک دانش انساني با محتواي الهي 

است و باید با همین روی کرد فعالیت کند.
فعالیت روان شناسي با مبناي مهدوي، در واقع همان زمینه سازي 
براي ظهور است. پس نیاز روان شناسي به مهدویت، در واقع همان 
نیاز به زمینه س��ازي کردن اس��ت؛ زیرا چنان که گفته ش��د، توسعه 

مهدویت، با تحقق زمینه سازي مساوي است.
این روی کرد مي طلبد که نگاه روان شناسي از یک نگاه بشري 
و اثبات گرایان��ه، تغییر یابد؛ زیرا با این نگاه، نمي توان پاس��خ گوي 
ماهیت و نیازهاي رواني انس��ان به ویژه مسلمان شیعه بود. یکي از 

صاحب نظران برجسته امریکایي مي گوید:
علوم جدید، در نش��ان دادن هدف زندگي انس��ان و راه 
انس��انیت، مطلقاً ناتوان اس��ت و نمي تواند معنا و مفهوم 
درس��ت و ارزش مندي ب��راي زندگي ارائ��ه کند. دانش 
نوی��ن، ارزش هاي جدید زندگي را نمي شناس��د؛ دانش 
نوی��ن، راه صلح و س��المت و آس��ایش و آرامش را به 
درستي تش��خیص نمي دهد؛ دانش نوین، نتوانسته است 
از ف��رو ریختن بنی��اد خانواده ها از تبه کاري و فس��اد و 
بداخالقي جلوگیري کند و از روش و منش غیرانساني و 

از دیوانگي ها و گمراهي هاي بشري بكاهد.47

ماه نامه علمي ساينتیفیک امريکن مي نویسد:
همین ناتواني علم در پاسخ گویي به مسائلي که با معناي 
حیات و امور ارزش��ي و اخالقي و غایات سروکار دارد، 
ش��ماري از دانش مندان را که در گذشته روحیه انكار و 
الحاد داشتند، واداشته تا از رویه گذشته، دوري جویند و 

به آموزه هاي دیني روي آورند.48

این ناکارآمدي به این س��بب اس��ت که دانش دین، در آن لحاظ 
نش��ده و »اگر دانش دین که محور اساس��ي دانش هاس��ت، در یک 
حرکت انقالب و در یک جامعه نباشد یا به طور ناقصي وجود داشته 
باشد، بقیه علوم کارآیي و کارگشایي الزم خود را نخواهند داشت.«49 
امروزه علم گرایي،50 مبناي روان شناس��ي به ش��مار می آید و تربیت 
علمي خالص، از س��اختن انس��ان کامل ناتوان است. تربیت علمي 
خالص، انس��ان تک ساحتي مي سازد نه انس��ان چندساحتي. امروزه 
همه دریافته اند که عصر علم محض، به پایان رس��یده است و یک 
خأل آرماني جامعه را تهدید مي کند. ویل دورانت اعتراف مي کند که 

خ��أل موجود در درجه اول، یک خأل آرماني اس��ت؛ خألیي در ناحیه 
مقاصد و غایات و آرمان ها؛ خألیي که به پوچ گرایي می انجامد.51

اکن��ون در جامعه می بینیم که روان شناس��ي، آن ط��ور که باید 
و ش��اید، کارساز نیس��ت و تأثیرگذاري اش، از درمان هاي فردي و 
محدود تجاوز نمي کند و در متن تصمیم گیري ها، دخالت کم رنگي 
دارد و از حل بسیاري از مشکالت رواني و رشد استعدادهاي انساني 
عاجز می ماند. ب��ا این همه پیش رفت نظري روان شناس��ي، امروز 
دنیاي ما دچار قحطي تفسیر معنا از جهان و هستي است که امروز 

روان شناسان آن را عصر اضطراب نامیده اند.52
بع��د دیگر ای��ن ناکارآیی، به ه��دف روان شناس��ی برمی گردد. 
روان شناس��ی جدید بر خالف روان شناسی پیش��ین )از پانصد سال 
قب��ل از میالد تا قرن هفدهم( که در پی ش��ناخت روح بش��ر بود، 
هدفش ش��ناخت روح بش��ر در خدمت بهبود زندگی نیس��ت. بلکه 
می خواهد ما انس��ان موفق تري ش��ویم تا بتوانیم در زندگي، مکان 
باالیي داش��ته باش��یم و خود را به گونه اي جلوه دهیم که پیش رفت 
اقتضا مي کند.53 روان شناسي جدید، بیشتر به کارآیي و موفقیت فکر 
مي کند نه خوش بختي و رشد روحي انسان. لذا »آن که بخواهد روح 

را بشناسد، چیز زیادي از روان شناسي تجربي نخواهد آموخت«.54

نقش درمان گري در زمینه سازي ظهور
نیاز روان شناس��ي به زمینه س��ازي ظهور، بی��ش از هر چیز در 
روان درماني اهمیت دارد؛ زیرا در زمینه سازي، تغییر وضعیت موجود 
مطلوب اس��ت و این هدف، بیش��تر با درمان گري مناسبت دارد که 

متضمن تغییر در الگوهاي شخصیتي و رفتاري است.55
بس��یاري از روان درمان گران، درباره پیون��د درمان گري و دین 
اظهارنظر کرده اند و بعضي از آنها، درمان را اساس��ًا مسئله ای دینی 

می دانند.
لن��دن56 بر این نظر اس��ت ک��ه روان درمان گ��ري در کنار ابعاد 

علمي اش، امری اخالقی با محتوای دقیقًا دینی است.
براونینگ57 اظهار مي دارد:

مدل هایي که تالش مي کنند به احساس ناایمني ما پاسخ 
دهند و تصویري کلي از جهان ترسیم کنند و نگرش هایي 
ب��ه ارزش زندگي، ماهیت م��رگ و بنیادهاي اخالقي به 
وجود آورند، ماهیتاً دیني هستند. هر نظامي که به تغییر و 
درمان گري انسان مي پردازد، از متافیزیك یا اخالق خالي 
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باید درمان گران و 
متخصصان بالیني، به 
اسالم و مهدویت مسلط 
شوند؛ زیرا شخصیت 
بیمار، خواهان آن است 
كه شخصیت درمان گر 
وارد صحنه شود نه 
چشم بندي هاي تكنیكي 
وي. لذا فردی می تواند 
در شخصیت بیمار 
مداخله كند و او را 
درجهت زمینه سازي 
ظهور قرار دهد كه خود 
با عناصر اسالمي و 
مهدوي بیگانه نباشد

نیس��ت. بر این اساس، نظریه هاي روان ش��ناختي، عالوه بر نیاز اساسي هر نظریه 
علمي به متافیزیك، به مجموعه گس��ترده تری از قوانین اخالقي و متافیزیكي نیاز 

دارند.

به اعتقاد یونگ، ش��فا مس��ئله اي دیني است. چیزي که اعتقاد مسیحي به سفارش آن 
در بیرون تکیه دارد، بایستي در سطح درون و در درمان اختالالت رواني نیز انجام پذیرد. 

وي مي گوید: 
در میان بیماران باالتر از 35سال که به من مراجعه کردند، یك نفر نبود که مشكل 
او در آخرین راه حل، دس��ت یابي به یك روی کرد دیني نس��بت به زندگي نبوده 
باشد. هریك از آنها دچار بیماري شده بودند؛ زیرا آن چه ادیان زنده به پیروان خود 
مي بخشند را از دست داده بودند و هریك از آنها که این نگرش دیني به زندگي 

را باز نیافته بود، شفا نیافت.58

آش��کارا می بینی��م که درون مایه هاي دین��ي روان درماني، بحث ج��اري و در واقع نیاز 
روان درمان گری به دین، یک موضوع مطرح اس��ت. لذا بسیاري از مشکالتي که مراجعان 
در کلینیک از آن شکایت مي کنند، همان هایي است که به روحانیان مي گویند. در تاریخچه 
روان تحلیل گري نیز یافت مي شود که بیش از یک قرن پیش، به جز براي درمان مبتالیان 
به ناراحتي هاي ش��دید رواني، معالجه دیگر بیماران، در صالحیت روحانیان بود. به تدریج 
روان تحلیلي گري، جانشینی برای دین عرضه کرد. فروید به ادعاي خود، تمام اسرار زندگي 
را کشف کرده بود و اگر کسي مفاهیم او مثل ضمیر ناهوشیار، ادیپ و... را درک مي کرد، 

دیگر چیزي در نظر او اسرارآمیز و تردیدانگیز نبود.59
از نظر فروم که این ادعاي فروید را قبول نداشت، روان کاوي دو نوع است:

1. روان تحلیل گری که هدفش همسازي اجتماعي است؛
2. روان تحلیل گری که هدفش درمان روح است.

وی سپس در توضیح آن دو مي نویسد:
درماني که هدفش تنها همس��ازي اجتماعي باشد، فقط مي تواند رنج مفرط بیمار 
عصبي را تا حد متوس��طي که جزو الینفك همس��ازي با این الگوهاست، تعدیل 
کند. اما از نقطه نظر دوم، هدف اصلي مداوا، همسازي نیست بلكه تحقق بخشیدن 
به حداکثر توانایي ها و استعدادهاي شخص و فردیت اوست. در این جا روان کاو، 

یك مشاور همسازي نیست بلكه به قول افالطون، پزشك روح است.60

او معتقد بود، مداواي مبني بر همس��ازي نمي تواند هیچ گونه کارکرد دیني داشته باشد، 
در حالي که روان تحلیل گری به عنوان وس��یله مداواي روح، یک کارکرد کاماًل دیني دارد 

و هدف آن، یاري بیمار در به  دست آوردن طرز فکر دیني است.61
مسئله دیگري که نیاز روان درمان گري به دین را اثبات مي کند این است که:

اواًل ب��ه تعبیر لُندن، روان درمان گران، فن آوران خنثایي نیس��تند، بلکه عمل بالیني آنها 
ورتحت تأثیر مسائل دیني شان قرار مي گیرد. این که روان شناسان یک وضعیت را مشکل آفرین 
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تلقي کنند یا این که چگونه به درمان جو واکنش نشان دهند، تحت 
تأثیر دیدگاه هاي متافیزیکي آنهاست. این دیدگاه ها به موضوعاتي 

چون زندگي شایسته، ماهیت آدمي و اخالق مربوط هستند.
ثانی��ًا روان درمان گ��ران، اغل��ب در ارزش ه��اي مراجعان خود 
تغییرات��ي ب��ه وج��ود مي آورند. کل��ي62 دریافت ک��ه درمان گري، 
ارزش هاي درمان جویان را تغییر مي دهد و درمان گران تمایل دارند 
درمان جویاني را که در زمینه اهداف ش��خصي، بیشترین انطباق را 

با ارزش هاي خویش دارند، موفق تر رتبه بندي کنند.
از این دو مطلب مي توان نتیجه گرفت که تصور روان درمان گري 
ب��ه عنوان فعالیتي ع��اري از ارزش هاي دیني، ب��ه دور از واقعیت 
خواه��د ب��ود و بدون درگیري عمی��ق در دین، در زندگي انس��ان 

نمي توان مداخله کرد.
دین نیز از راه هاي گوناگ��ون و ارائه خرده نظریه هایي متفاوت، 
س��عي کرده این مداخل��ه و درمان را انجام ده��د؛ از جمله، ایجاد 
س��بک زندگي صحیح، دادن انسجام به عقیده و فکر انسان، دادن 
معن��ا به زندگي یا ش��یوه هاي انجام دادن مناس��ک دیني، نگرش 
توحیدي � معادي و... اما در این میان، از نقش مهدویت به عنوان 
یکي از س��ازه هاي اصلي اسالم غفلت شده است. طبق توضیحات 
قبلي، مهدویت یک آموزه بنیادي و روی کرد همه جانبه به دین به 
ش��مار می آید و همه ش��رایط و لوازم دین داري در آن جمع است. 
پس روان درمان گري مي تواند تم��ام روش ها و نظریه هاي خود را 
ب��ا پیش فرض هاي دیني و مه��دوي خود ارزیابي کند و با توجه به 
آنها، پرس��ش هاي مربوط به مدل زندگي و غایت آدمي را پاس��خ 
گوی��د؛ چنان که در حال حاضر نیز انجمن روان شناس��ي امریکا، به 
ارتقاي خیر و اخالق بش��ري و س��عادت غایي آدمي ملتزم است و 
در مدل ه��اي مختلف درمان، عماًل به این امر مبادرت مي ش��ود، 
ب��ا این تفاوت که تئوري منجي گرایي در آن لحاظ نش��ده اس��ت. 
لذا بي پایه نیس��ت که بگوییم درمان گ��ران، باید فعالیت خود را در 
چارچوب نظریه روان شناس��ي اس��المي با روی کرد مهدویت قرار 
دهند و عوامل تشخیصي و درماني مسائل انسان را با توجه به آن 

مباني جست وجو نمایند.
در زیارت جامعه کبیره مي خوانیم: » ناراحتي ها و فشارها، فقط 
با شما اهل بیت رفع مي شود«63 یا »خدا مفاسد امور دنیوی ما را به 

سبب اعتقاد و اطاعت از شما، اصالح مي کند«.64

البته این نکته پیش فرض است که باید درمان گران و متخصصان 
بالیني، به اس��الم و مهدویت مس��لط ش��وند؛ زیرا شخصیت بیمار، 
خواه��ان آن اس��ت که ش��خصیت درمان گر وارد صحنه ش��ود نه 
چشم بندي هاي تکنیکي وي. لذا فردی می تواند در شخصیت بیمار 
مداخل��ه کند و او را درجهت زمینه س��ازي ظهور قرار دهد که خود 
با عناصر اس��المي و مهدوي بیگانه نباش��د. روان درماني پافشاري 
مي کند که درمان گر داراي اعتقادي شایس��ته، قابل دفاع و احتمااًل 

به روشني، قابل عرضه درباره چیزهاي غایي باشد.65
ممکن است گمان شود که مهدویت و روان درمان گري هرکدام، 
به شیوه هاي متفاوتي پاسخ مسائل انسان را مي گویند و لزومي ندارد 
که روان درمان گري، مهدوي شود یا مهدویت به سبک روان درمانی 
عمل کند؛ یا بنابه نظر کن ویلبر،66 برخي جنبه ها و مشکالت رشد 
انس��اني، در مواردي با درمان گري حل و فصل مي شود و در موارد 

دیگر از طریق راهنمایي معنوي.67
این تصور صحیح نیست. محدوده بحث، در درون روان شناسي 
اس��المي است. بر آن اساس، در درمان همان چیزي ارائه مي شود 
که ب��ا مباني دیني و مؤلفه هاي مهدویت قابل  تطبیق اس��ت و در 
مهدوی��ت، هم��ان هدف و راه بردی در نظر گرفته می ش��ود که در 
درمان گري منظور اس��ت؛ چون مس��ائل رواني انس��ان واحد بوده، 
به صورت میان رش��ته اي باید مطالعه شود؛ زیرا اگر چیزي جز این 
باش��د، نه مي توان ادعا ک��رد که در درمان گري موف��ق بوده و نه 

مي توان پذیرفت که مهدویت در روان افراد نفوذ کرده است.
یونگ مي گوید:

درمان بایس��تي در راستاي انسان کل هدایت شود؛ انسان 
پنهان ک��ه هنوز حضور پی��دا نكرده و هم زمان انس��ان، 

فراخ تر از فردا است.

این ش��یوه درماني بر اساس حرکت به س��وي انسان کامل که 
گام هایي در آغاز آن توس��ط روان درمان گران جدید برداش��ته شده، 
همان چیزي است که ما مي خواهیم؛ با این تفاوت که انسان کامل 
در مکتب اس��المي، امام است و کامل ش��دن � چنان که در مقدمه 
پژوهش به آن اش��اره ش��د � فقط از طریق اتصال به امام و حرکت 
به س��مت او میسر اس��ت. بعضي از محققان براي این روان درمانی 
در جهت حرکت به س��وي انسان کامل، تکنیک نیز ذکر کرده اند.68 
ام��ا این پژوهش در مقام ارائه تکنیک درمان نیس��ت و درمان گران 
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در دولت حضرت 
مهدي4، دین اسالم 
با تمام آموزه های 
آن، بر دین هاي دیگر 
غلبه مي كند. لذا 
مي توان عصر ظهور 
را غلبه آموزه های 
روان شناختي اسالم 
و ظهور روان شناسي 
جدید و الهي نیز دانست

باید با اس��تفاده از اصولي که ذیاًل ذکر مي ش��ود، تکنیک درماني مطلوب را بیابند. روش ها 
و تکنیک هاي موجود هم اگر تضادي با فرهنگ مهدوي نداش��ته باش��د، مي توان با هدف 

زمینه سازي از آنها استفاده کرد.
بعضي از اصول و وظایف درماني که هدف آن س��المت رواني براي زمینه سازي است، 

عبارتند از:
� آسیب ها و اختالالت را بر مبناي پیش فرض هاي اسالمي و مهدوي درمان کند. برای 
مثال، اگر فرض این است که اختالل رواني، عناصر توسعه نیافته شخصیت را دربر دارد،69 

منظور، شخصیت اسالمي و مهدوي و عناصر مختص به آن باشد.
� مراجع��ان را در پی��دا ک��ردن زندگي مهدوي ی��اري کنند؛ برای مث��ال، معناجویي و 
هویت خواهي آنها را با مؤلفه هاي انتظار و هویت بخشي مهدوي تأمین سازند و شاخصه هاي 

افکار و رفتار مهدوي را به آنها بیاموزند.
� آسیب هاي منتظران در عصر غیبت را که در خالل انتظار و زمینه سازي به آنها روي 
مي آورد، درمان کنند؛ برای مثال، پیش گیري و درمان مهدیان دروغین مهم ترین آنهاست 

که روان شناسي باید براي آن اقدام جدي نماید. 

ویژگي هاي روان شناسي زمینه ساز ظهور
پس از اثبات این که الزم است روان شناسي زمینه ساز داشت، باید دید که این نظام چه 

ویژگي هایي دارد. قرآن می فرماید:

ِه َوَلْو َكِرَه  یِن ُكلِّ (ُهَو الَِّذي َأْرَس�لَ َرُسوَلُه بِاْل�ُهَدى  َوِدیِن اْل�َحقِّ لُِیْظِهَرُه َعَ� الدِّ
ُكوَن)70 اْل�ُمْشِ

او کسی است که پیامبرش را با هدایت و دین درست، فرستاد تا آن را بر هر چه 
دین است پیروز گرداند، هر چند مشرکان خوش نداشته باشند.

در دول��ت حضرت مهدي4، دین اس��الم با تمام آموزه ه��ای آن، بر دین هاي دیگر 
غلب��ه مي کند. لذا مي توان عصر ظهور را غلبه آموزه های روان ش��ناختي اس��الم و ظهور 

روان شناسي جدید و الهي نیز دانست.
از آن سو، اگر زمینه سازي ظهور، عبارت از این است که به الگوهاي عصر ظهور نزدیک 
شده و در آن مسیر، آمادگي وجود داشته باشد، پس باید روان شناسي زمینه ساز، در مسیر آن 

الگوها حرکت کند و ویژگي هاي آن را در خود اجرا نماید. این ویژگي ها عبارتند از:
1. آرمان گرایي71

یکي از ویژگي هاي مهم روان شناسي زمینه ساز این است که به آرمان انسان ها توجه دارد 
و جز به کمال و خوش بختی روحی انسان ها و به فعلیت رسیدن تمام قوای درونی و فطری 
آنها فکر نمی کند؛ اهدافي که به طور کامل در عصر ظهور محقق مي ش��ود. »در رس��تاخیز 
ورظه��ور، انس��ان در اوج تربیت خویش به پایگاهي مي رس��د که تص��ور آن در دنیاي کنوني 
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دشوار است. لکن استعداد فوق العاده انسان در تربیت پذیري و وجود 
نمونه هاي بس��یار واال و کاملي از این دست انسان ها در اجتماعات، 

موضوع را آسان و ممکن مي سازد«.72
اکنون بسیاري از روان شناسان، رسیدن به قله هاي کمال انسان را 
در محدوده علم میسور نمي دانند و خود را در حد چند کار کوچک و 
هدف کوچک محدود مي کنند؛ در حالي که شعاع حرکت را محدوده 
ه��دف معین مي کند؛ وقت��ي هدف بزرگ باش��د، حرکت هم بزرگ 
اس��ت. لذا روان شناس��ي زمینه س��از، در قلمرو حرکت خود بلندپرواز 
اس��ت، آرمان ها را فرام��وش نمي کند، مخاطبان خ��ود را آرمان گرا 
مي س��ازد، آنها را براي رسیدن به آرمان حتمي شان کمک می کند و 
به نمونه انس��ان هاي عصر ظهور، توانایي هاي مختلف آنها را شکل 

مي دهد. فروم با توجه به همین ویژگي آرمان گرایي مي گوید:
منظور پیامبران از ظهور ناجي چه بود؟ آنها مي خواستند 
انسان، قواي روحي خرد و زندگي خود را تا حد نهایت 
تكامل بخش��د. مي گفتند انس��ان باید همان شود که هر 

انساني، توانایي و ظرفیت آن را دارد.73

البت��ه آرمان گرای��ي و بلندپروازي ب��ه معناي این نیس��ت که 
برنامه پردازي خیال پردازانه داش��ته باشیم. بلکه برنامه ریزي آرماني 
براي حرکت به س��مت آرمان، در عین ح��ال باید به واقعیت هاي 

موجود ناظر باشد و بر اساس وضع موجود، زمینه سازي کند.
2. خدامحوري74

امام علي7 خطاب به امام حسن مجتبي7 مي فرمایند:

فاعتص�م باّل�ذي خلقک و رزقک و س�ّواک و لیكن له 
تعّبدک و إلیه رغبتک؛75

پایه و بنیان تو خدایي باشد که تو را آفریده و روزي داده 
و منظم کرده است و اطاعت تو، فقط براي او و گرایش 

تو، فقط به سمت او باشد.

در جامعه اس��المي تمام سیاس��ت ها، اهداف و جهت گیري ها، 
به س��مت خدا و در جهت اطاعت خداس��ت و انسان نیز در همین 
جهت حرکت مي کند؛ زیرا اواًل او بر همین اساس تعریف مي شود: 
»بزرگ ترین تعریف براي یک انسان در معیارهاي الهي و اسالمي، 
عبودیت خداس��ت«76 و ثانیًا، دانش انس��ان راه کش��ف و پیش برد 

است. مقام معظم رهبري مي فرماید:

انس��ان در جهان بیني اس��المي، آن موجودي اس��ت که 
مي تواند در میدان هاي علم و دانش و کشف رموز خلقت، 
تا بي نهایت پیش برود و این با عبودیت خدا، امكان پذیر 
اس��ت و اگر طاعت غیرخدا باش��د، بال هاي انسان بسته 

مي شود و از پرواز در هر رشته اي باز خواهد ماند.77

نگاه س��کوالر به روان شناسي و به طور کلي علم، بر این اساس 
اس��توار نیس��ت، بلکه دین و خدا را به عنوان ی��ک واقعیت رواني 
انکارناپذی��ر مي پذیرد، اما فقط در محدوده ارتباط معنوي و تجربي 
ب��ا خدا، بدون این که بر ابعاد مختلف زندگي انس��ان اثر بگذارد؛ در 
حالی که روان شناس��ي زمینه ساز ظهور، محتوا و روش هاي خود را 
بر پایه اطاعت خدا ق��رار مي دهد؛ زیرا اواًل برقراري رابطه عبودي 
با خدا، پیش نیاز رابطه با ولّي خدا و زمینه سازي براي اوست و ثانیًا 
روان شناسي، ابزاري براي کمک به انسان ها در راه رسیدن به کمال 
و س��عادت اس��ت. از آن جا که رسیدن به خدا کمال انسان به شمار 
می آید، پس روان شناسي باید به این سمت گرایش یابد و اهداف و 
روش هاي خود را بازسازي و اهداف و روش هاي خدامحورانه دین 
اس��الم را جانش��ین آن نماید تا علم براي خدا توس��عه یابد نه علم 

براي علم یا علم براي انسان.
توج��ه به هدف الهي در زندگ��ي و برگزیدن ارزش هاي الهي به 
ج��اي ارزش هاي ف��ردي در آن، پي آمد خدامحوري اس��ت. بر این 
مبن��ا، چنان چه تأمین نیازهاي دنی��وي و رفاه زندگي در برنامه هاي 
روان شناس��ي قرار گیرد، مطلوب است، به شرط آن که هدف نباشد 
بلکه وس��یله اي براي هدف الهي قرار گیرد. به بیان امام خمیني;، 
»باید دولت تمام س��عي و توان خ��ود را در اداره هرچه بهتر زندگي 
م��ردم بنماید و این بدان معنا نیس��ت که آنه��ا را از اهداف عظیم 

انقالب که ایجاد حکومت جهاني اسالم است، منصرف کند.«
3. عدالت گستري78

ش��اید عدال��ت، کلیدي تری��ن عنصر تح��ول در دولت حضرت 
مهدي4 باشد که روایات مربوطه، بر آن تأکید فراواني دارند:

ه�و اّل�ذی یم�أل الرض قس�طًا و ع�داًل ك�ام ملئ�ت ظل�اًم و 
جورًا؛79

او کسي است که عدالت را مي گستراند بعد از آن که زمین 
پر از ظلم شده است.
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عدالت عصر ظهور، 
همه جانبه است و 
همه اقسام آن، چه 
فردی و چه اجتماعی 
را شامل مي شود. 
از آن جا كه عدالت 
فردي، مقدمه برقراري 
عدالت اجتماعي است، 
حضرت مهدي4 
ابتدا آن را برقرار 
مي كند

بر این اس��اس، عدالت نیز یکي از عناصر اصلي روان شناس��ي زمینه ساز و اصول تمام 
برنامه هاي آن اس��ت تا مقدمه عدالت محوري نظام روان شناس��ي پس از ظهور قرار گیرد؛ 
َناِت َوَأنَزْلَنا َمَعُهُم اْلِکَتـاَب َواْلـِمیَزاَن لَِیُقوَم النَّاُس  چنان که در آیه (َلَقْد َأْرَسـْلَنا ُرُسـَلَنا بِاْلَبیرِّ
بِاْلِقْسِط)80 که هدف عدالت گستري امام زمان را بیان مي کند، اقامه عدالت، وظیفه مردم 
دانس��ته ش��ده؛ در حالي که اقامه عدالت حقیقي، توسط امام است. معلوم مي شود که باید 

عدالت ما، زمینه ساز عدالت مهدوي شود.
براي این که بدانیم عدالت گس��تري در روان شناسي به چه معناست، ابتدا باید عدالت را 

تعریف کرد و ابعاد آن را مشخص نمود.
امام خمیني81 در تعریف عدالت مي گوید:

عدالت عبارت اس��ت از حد وس��ط بین افراط و تفری��ط و آن از امهات فضایل 
اخالقیه است. بلكه عدالت مطلقه، تمام فضایل باطنیه و ظاهریه و روحیه و قلبیه 

و نفسیه و جسمیه است.

عالم��ان اخ��الق، ش��ریعت الهي را معی��ار تعیین این حد وس��ط دانس��ته اند.82 عالمه 
طباطبایي; نیز حقیقت عدل را برپا داش��تن مس��اوات مي داند؛ یعنی برقراري موازنه بین 

امور، به طوري که هر چیزي سهم مورد استحقاق خودش را داشته باشد.
عدالت دو قسم است:

عدالت فردي؛83 یعني انس��ان در درون خود و بین قواي نفس��اني خود، عدالت برقرار 
نماید. عدالت بین قواي نفس��اني عبارت اس��ت از قرار دادن هرکدام از آنها در جاي خود و 
در کارکرد خود بدون افراط و تفریط.84 بنابراین، از آن جا که تقوا را به »محافظت نفس از 

ارتکاب خطا و گناه«85 تعریف کرده اند، عدالت فردي را مي توان مالزم با تقوا دانست.
عدال��ت اجتماعي؛86 یعني عطا کردن حقوق انس��ان ها ب��دون این که تبعیضي بین آنها 

واقع شود.
عدال��ت عص��ر ظهور، همه جانبه اس��ت و همه اقس��ام آن، چه ف��ردی و چه اجتماعی 
را ش��امل مي ش��ود. از آن جا که عدالت ف��ردي، مقدمه برقراري عدالت اجتماعي اس��ت، 
حض��رت مهدي4 ابت��دا آن را برقرار مي کند. امام باقر7 در وصف این اقدام حضرت 

مي فرماید:

إذا ق�ام قائمن�ا وض�ع ی�ده عل�ی رءوس العب�اد فجم�ع ب�ه عقول�م و أكمل به 
أخالقهم؛87

وقتي او مي آید، عقل مردم را جمع مي کند و اخالق آنها را تكمیل مي نماید.

بی ش��ک تکمیل اخالق، بدون ایجاد عدالت که از امهات اخالق اس��ت، میسر نخواهد 
بود. بنابراین، در روان شناسي عدالت محور:

اواًل عدال��ت ف��ردي ی��ا به عبارتي تق��وا، در س��رفصل برنامه هاي علم��ي و حرفه اي 
ورمتخصصان قرار دارد.

ظه
از 

ه س
مین

ت ز
دول

در 
ي 

ناس
ن ش

روا
ش 

نق

95



ثانیًا برنامه ها و تعالیم خود را حتي االمکان، در گس��تره عادالنه اي 
منتقل مي کند. در حدیث یاد ش��ده نیز اش��اره ش��د که ام��ام، برنامه 
عدالت مح��ور خ��ود )تکمیل عقل و اخ��الق( را براي هم��گان اجرا 

مي کند.
4. غایت گرایي88

هر علمي که به مطالعه انس��ان مي پردازد، باید به غایت آن توجه 
کند. »تربیت، به معناي رشد و نمو و حرکت هر شیء، به سمت هدف 
و غایتي اس��ت که آن ش��یء کمال خود را باز مي یابد.«89 بنابراین، 
کمال انس��ان عصر غیبت، به حرکت در مسیر غایت خود است. این 

غایت و پایان انسان در دوره غیبت، به دو وجه بیان مي شود:
نخست، تحلیل دنیوي که عبارت است از آینده نگري و رسیدن 

به دولت حضرت مهدي4؛
دوم، تحلیل فرادنیوي که عبارت اس��ت از آخرت نگري و روان 

دیدن هستي به سوي خداوند.
روان شناس��ي زمینه س��از، بنابه هر دو تحلیل، غایت گراست و نگاه 
به آخرت در آن، نگاهی اصیل و محوري به ش��مار می آید. خداوند در 
آیات متعدد، دس��ت آوردهاي دنیا را در برابر دس��ت آوردهاي آخرت کم 
معرفي می فرماید90 و آن را بیهوده و بي ارزش مي داند.91 لذا انسان هاي 
دنیانگر، همه توجه شان به لذت هاي دنیوي است و آن را براي خود مایه 
س��عادت مي دانند. در مقابل، قرآن انسان را به آخرت بهتر و ماندگارتر 

فرامي خواند92و امام علي7 نیز به امام حسن7 مي فرماید:

و اعل�م یا بنّی! أّنک إّنام خلقت لآلخرة ال للّدنیا...93 و 
اجعل مّهک و جّدک آلخرتک؛94

ب��دان که تو براي آخرت آفریده ش��ده اي نه دنیا؛... پس 
همه تالش و دغدغه ات را براي آخرت بگذار!

لذا رس��یدن به س��عادت اخروي، مح��ور افکار و رفتار انس��ان 
آخرت نگر است.

روان شناسي اسالمي، تنها اهداف این جهاني ندارد، بلکه زندگي 
پس از مرگ را نیز ش��امل مي ش��ود؛ در حالي که غایت اندیش��ي، 
نه تنها در علم جدید نیست، بلکه در آن تحقیر و انکار هم مي شود. 
گفتار روان شناس��ي حاض��ر درباره حیات اخ��روي، آن هم از بیان 
پژوهش گران روان شناس��ي فرافردي، در همین حد است که براي 
شناخت دالیل حیات پس از مرگ، تحقیقات تجربي انجام دهند و 

با اس��تفاده از مدیوم ها، با افراد مرده تماس برقرار کنند یا این که با 
استفاده از دیدگاه هاي حکماي یونان باستان، اتاق تاریک آیینه داري 
را معین سازند، تا ارواح مردگان به آن جا بیایند و با زندگان صحبت 

کنند و آنها را نصیحت نمایند.95
این تحقیقات ناهم آهنگ و ناکارآمد، آن چیزي نیس��ت که نگاه 
روان شناس��ي زمینه س��از به آن دارد. تا وقتي زندگ��ي این دنیا در 
فعالیت هاي علمي ما جنبه اصالتي داشته باشد، نه تنها زمینه سازي 
محقق نمي ش��ود، بلکه هم��ان اهداف دنیوي روان شناس��ي مثل 
س��المت رواني نیز تأمین نمی گردد؛ زیرا س��المت رواني در نگاه 
اس��المي و فرهنگ مهدوي، رابطه تنگاتنگي با آخرت گرایي دارد 
و بالتبع دنیاگرایي، یکي از عوامل اصلي آس��یب رواني محس��وب 

مي شود. امام علي7 مي فرمایند:

م�ن لج قلبه بح�ّب الّدنیا التاط قلبه منها بثالث؛ هّم ال 
یغّبه و حرص ال یتكه و أمل ال یدركه؛96

کسي که به دوستي دنیا دل ببندد، به سه چیز مبتال مي شود: 
دل مشغولي که از او دور نمي شود، حرصي که هیچ وقت 

او را ترك نمي کند و آرزویي که به آن دست نمي یابد.

و پیامبر اکرم6 مي فرمایند:
الّزهد يف الّدنیا یریح القلب و البدن؛97

زهد در دنیا، جسم و روان را آسوده مي کند.

روان شناس��ي اس��المي براي رفع آس��یب هاي روان��ي، الگوي 
آخرت محور ارائه می دهد. امام علی7 می فرمایند:

ذكر اآلخرة دواء و شفاء؛98
آخرت اندیشي، شفا و درمان است.

علم روان شناس��ي نیز ب��دون این الگو، نمي توان��د جواب گوي 
آنها باش��د. برای نمونه، انگیزه بقا، یکي از بنیادي ترین انگیزه هاي 
انس��ان اس��ت. به همین س��بب، ترس و نگراني از مرگ، یکي از 
عوامل آسیب رواني او به شمار می آید. این سؤال، ذهن بسیاري از 
روان شناس��ان را به خود مشغول کرده که چگونه مي توانند ترس و 
نگراني از مرگ را از ذهن انس��ان بزدایند تا با آرامش زندگي کند. 
راه گشاترین روش مؤثر در این زمینه، این است که نگرش افراد به 
مرگ را اصالح و تبیین کنیم؛ زیرا زندگي انسان با مرگ، به پایان 
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روان شناسان اجتماعي 
مي توانند »روح 
مهدوي« را در جامعه 
گسترش دهند؛ نوعي 
فضاسازي مهدوي كه 
انسان ها به دنبال آن 
حركت كنند، آموزش 
ببینند و طبق آن رفتار 
كنند.
روان شناسي تربیتي، 
وظیفه آموزش 
مؤلفه هاي مهدوي را 
در گستره هاي مختلف 
خانه، مدرسه و اجتماع 
بر عهده دارد. لذا باید 
اوالً اصول آموزشي 
را بر مبناي تعلیم و 
تربیت اسالمي قرار 
بدهند. ثانیاً سیستم 
آموزشي و پرورشي 
موجود را بر مبناي 
فرهنگ مهدویت، 
بازسازي دروني كنند، 
به گونه اي كه نسل آتي 
جامعه در جهت اهداف 
زمینه سازي تربیت 
شوند

نمي رس��د. ای��ن آخرت باوري، اواًل به ارضاي صحیح انگیزه بق��ا مي انجامد و ثانیًا ترس از 
مرگ را کاهش مي دهد که هر دو آنها در سالمت روان انسان مؤثر خواهد بود.99 

5. مهدویت پژوهي100
روان شناس��ي زمینه س��از ظهور، با مؤلفه هاي مهدویت عجین شده، به گونه اي که تمام 

اجزای آن، متأثر از آنهاست و پژوهش درباره آنها را کار خود مي داند.
روان شناس��ي شخصیت، ش��خصیت کامل را در الگوي ش��خصیت مهدوي جست وجو 
مي کند و عناصر مختلف ش��خصیت منتظران و مهدي باوران را در نظر می گیرد و به انواع 

گوناگون شخصیت در این زمینه مي پردازد.
تاکنون در روان شناس��ي رشد، نظریه هایي بر اس��اس مراحل عمر، ابعاد شخصیتي افراد و 
ابعاد محیط ها ارائه ش��ده اس��ت؛ بعضي بر پدیدایي نوعي و بعضي ب��ر پدیدایي فردي تمرکز 
دارند؛ بعضی جنبه توصیف و بعضی جنبه تجویز دارند.101 روان شناس��ي رش��د زمینه س��از، در 
بحث رشد، با توجه هم زمان بر پدیدایي فردي و نوعي و هر دو بعد توصیف و تجویز، ابعاد و 
مراحل رشد مبتني بر مباني مهدویت را شرح مي دهد و انسان ها را از لحاظ رشد رواني، عقلي، 
اخالقي و اجتماعي، به س��طحي می  رساند که آماده ظهور شوند. البته در زیربناي این تحول، 

دست آوردهاي روان شناسي جدید و اقتضائات رواني هر مرحله از رشد را نیز در نظر دارند.
روان شناس��ي اجتماع��ي، کارکرده��اي روان��ي �  اجتماعي مهدوی��ت را تعریف کرده، 
در پي توس��عه و تعمیق آنهاس��ت؛ کارکردهایي مثل انس��جام و وحدت اجتماعي، هویت 
جمعي، کاهش ناهنجاري، تحرک و نشاط، نوع دوستي و همکاری اجتماعي، بهبود روابط 

میان فردي، حمایت اجتماعي و... .
روان شناس��ان اجتماع��ي مي توانند »روح مه��دوي« را در جامعه گس��ترش دهند؛ نوعي 
فضاس��ازي مهدوي که انس��ان ها به دنبال آن حرکت کنند، آم��وزش ببینند و طبق آن رفتار 

کنند.
روان شناسي تربیتي، وظیفه آموزش مؤلفه هاي مهدوي را در گستره هاي مختلف خانه، 
مدرس��ه و اجتماع بر عهده دارد. لذا باید اواًل اصول آموزش��ي را بر مبناي تعلیم و تربیت 
اسالمي قرار بدهند. ثانیًا سیستم آموزشي و پرورشي موجود را بر مبناي فرهنگ مهدویت، 
بازس��ازي دروني کنند، به گونه اي که نسل آتي جامعه در جهت اهداف زمینه سازي تربیت 
ش��وند؛ یعني معناگرایی و ایمان دروني به موعود، جانشین شکل گرایي و ظاهرگرایي شود 
و مهارت هاي اساس��ي زندگي بر مبناي دکترین مهدویت، جانشین اطالعات و محفوظات 
ذهني گردد و مسائل دیگري که باید روان شناسان و کارشناسان آموزش و پرورش درباره 
آنها بحث و بررس��ي کنند. ثالثًا نقش یاددهنده و تربیت کننده را به همه س��رایت دهند تا 

آن چه از فرهنگ مهدوي مي دانند، به دیگران نیز یاد دهند.
البته در بخش هاي مختلف روان شناس��ي، کارکردهاي بیشتري را نیز مي توان برشمرد 

ورکه خود پژوهش مستقلی می طلبد.
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نتیجه
لزوم زمینه س��ازي ظه��ور، ایجاب مي کند ک��ه این نهضت در 
تمام زمینه ها در عصر غیبت جریان داش��ته باش��د و براي تحول، 
الزم اس��ت علم و دین تلفیق شوند.102 تلفیق علم روان شناسي که 
نقش مهمي در زمینه س��ازي دارد، با مهدویت که نه تنها بخش��ي 
از مذه��ب بلکه روی کرد و تفس��یری جامع از آن اس��ت، مي تواند 
حرکت دولت زمینه س��از به س��مت ظهور را نهادینه و تسریع کند. 
برای این هدف، روان شناس��ي بای��د با اهداف مبتني بر مهدویت و 
با پي ریزي یک نظام علمي � آموزش��ي، با استفاده از رهنمودهای 
اس��المي )با روی کرد مهدوي(، با اس��تخراج و تصفیه مواد اولیه از 
منابع سرش��ار فرهنگ اس��المي و هم چنین با جذب مواد مناسب 
از دانش و فرهن��گ پیش رفته دیگران در تمامي حوزه هاي علمي 
تحت پوش��ش خود، هم به حرکت زمینه سازي کمک کند و هم از 
این طریق، تحول��ی بنیادین در خود ایجاد نماید که البته این یک 

ضرورت براي روان شناسي است.
بنابراین مبنا، خط مشي ها و سیاست ها و بازده هاي روان شناسي، 
تحت الش��عاع فرهنگ مهدویت قرار می گیرد؛ زیرا روان شناسي به 
مهدویت و زمینه س��از بودن نیازمند اس��ت، چنان که زمینه س��ازي 

ظهور نیز به روان شناسي نیاز دارد.
الزم اس��ت براي نیل به این نقطه، عزم و اراده و داشتن هدف 
جمعي از س��وي روان شناس��ان وجود داشته باش��د که همه به آن 
توجه کنند و با تمام توان به س��مت آن بروند. هم چنین پیش��نهاد 
مي شود که روان شناسان، طرح هاي مبتني بر مؤلفه هاي مهدویت 
را در زمینه ه��اي مختلف روان شناس��ي، تنظی��م و تبیین نمایند و 
راه برده��اي زمینه س��از را در آن بگنجانن��د. در ای��ن زمینه، الزم 
است که متخصصان رش��ته روان شناسي و مهدویت، با استفاده از 
دانش یک دیگر، جلس��اتي را تش��کیل دهند و در آن تصمیم سازي 

و تصمیم گی��ري نمایند تا به واس��طه آن راه بردها، جهت علمي و 
فرهنگي دولت، بیش از پیش به سمت زمینه سازي گرایش یابد.

نظام روان شناسي، باید متخصصان خود را در جهات دانش هاي 
راه بردي مهدویت و کاربردهاي روان ش��ناختی آن ارتقا بخش��د تا 
روان شناس��ان خود، پیش تاز مهدي شناسي و مهدي گرایي شوند و 

بتوانند تکلیف خود را در جهت زمینه سازي ظهور انجام دهند.
البته بس��یار س��اده انگارانه اس��ت که تصور ش��ود تحول نظام 
روان شناس��ي، بتواند به تنهایي تحول ملي در جهت زمینه س��ازي 
ایج��اد کند. بلکه از آن جا که در تحول هر چیز، الزم اس��ت زمینه 
کل��ي و زیربنایي آن، هم چنین نظام هاي هم عرض آن نیز متحول 
ش��وند، دولت باید ب��ه عنوان پش��تیبان این طرح فرابخش��ي، در 
بخش هاي اجتماعي، سیاس��ي و اقتصادي جامعه، سیاس��ت گذاري 

نماید تا تحول در روان شناسي نتیجه بخش باشد.
همچنین پیش��نهاد می شود که مراحل و درجات مختلف انتقال 
فرهنگ مهدوي، باید از منظر روان شناس��ي تدوین شود؛ زیرا براي 
اجراي هر نظام، باید گام هاي اولیه تا پایان آن مش��خص باشد. به 
ط��ور کلی از آن جا که تحقق اس��الم در همه زمینه ها، زمینه س��از 
ظهور اس��ت، روان شناس��ان باید بکوش��ند روان شناسي اسالمي را 
توسعه بخشند و آن را بر مکاتب دیگر فایق گردانند. البته در زمینه 
روان شناسي اسالمي، قدم هایي برداشته شده و چه بسا بتوان آنها را 
پایه اي براي تحول قرار داد و به سمت نظام روان شناختی مهدویت 

هدایت کرد.
نکته پایانی اینکه روان شناس��ي، علمی جهاني اس��ت. از سوي 
دیگ��ر، انقالب حضرت مه��دي4 نیز انقالبی جهاني به ش��مار 
می آید. طبیعتًا نظام روان شناس��ي زمینه ساز، باید در گستره جهاني 
تعری��ف و طراحي ش��ود که این ام��ر با توجه به مفاهیم مش��ترک 
همه انس��ان ها در منجي گرایي میس��ر اس��ت و قابلیت پرداخت در 

پژوهش هاي دیگر را دارد.
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 پي نوشت ها
کارشناس روان شناسي و عضو گروه روانشناسی موسسه آینده روشن)پژوهشکده مهدویت(  *
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