سومین پیش نشست تخصصی همایش حیات طیبه
ویژگیهای اخالقی جامعه منتظر
ونقش آن در سبک زندگی مهدوی
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شناسنامه نشست
شماره نشست21 :
نوع نشست :تخصصی
استاد نشست :حجت االسالم والمسلمین جناب آقای دکتر محمد تقی ربانی میانجی
تعداد شركت كنندگان 30 :نفر
زمان :چهارشنبه مورخ 9313/91/91
مكان :اتاق كنفرانس موسسه آموزش عالی بنت الهدی
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اهم اقدامات انجام شده:
 .1هماهنگی با استاد و دعوت از استاد جهت حضور در نشست؛
 .2هماهنگی با پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی؛
 .3سفارش طراحی و چاپ پوستر و بنرهای تبلیغاتی نشست؛
 .4اطالع رسانی در سطح موسسه؛
 .5هماهنگی سالن برگزاری نشست از لحاظ نور ،صوت ،تهویه و  ...؛

 .6ثبت و ضبط نشست؛
 .7پیاده سازی و ویراستاری متن سخنرانی استاد؛
 .8تهیه گزارش نشست.
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اهم مباحث:

در سالهای اخیر دشمنان از طریق اعتقادات مردم به مهدویت وارد صحنه شده و به اسالم ضربه
وارد نمودند .به عنوان نمونه داعش از طریق مطالعه آموزههای مهدویت ،سعی در حمله به اسالم
دارد و تمامی فعالیتهای آنان با هدف صدمه وارد نمودن به اسالم ،برنامهریزی شده است .رنگ
سیاه پرچم ،منطقه عملیاتی انتخابی و بحث در خصوص خلفا و  ....همه و همه با اهداف از پیش
تعیین شده میباشد.
آنان از مباحث اعتقادی و زیرساختهای اهل سنت چون خالفت اموی و عباسی در كوفه و شام،
نشانههای ظهور و  ....بهره گرفته و با ارائه پیشبینیهایی از آینده سعی در منحرف ساختن افراد
جویای حق دارند.
باید دانست جهان امروز همچون دوران قبل از ظهور كه مردم در جاهلیت بودند ،دچار جاهلیت
مدرن شده است .از ویژگیهای جاهلیت ظلمت ،تاریكی و نادانی است كه امروزه به راحتی
درجهان نمود دارد و جهالت در مسائلی كه خالف مقبولیات عالمیان است به وضوح دیده میشود.
در مقابل این جهالت و تاریكی نورانیتی به نام جهان دینی و نظام تشّیع آغاز گردید و توسط
حاكمیت دین افق نورانی در این عصر تاریكی مقابل دیدگان حق جویان و حق طلبان قرار گرفت.
در این راستا حركت به سوی معنویت جریان یافت و دشمنان دین و نورانیت و حق برای
جلوگیری از اقبال به این حركت در مقابل حق منوّر ساطع ،اموری شبهحق را به نام حق
شبیهسازی نمودند تا حق جویان را منحرف نمایند .آنان اسالم امریكایی را به جای اسالم محمدی
معرفی و تبلیغ نمودند و مسائلی را در قالب عرفانهای نوظهور ،ادیان و فرق نوپدید متولد و
تكثیر كردند و از این طریق توانستند تعداد زیادی از افراد جویای حق را به دام بیندازند و در واقع
آدرسسازی غلط برای حق جویان به عنوان پروژه تعریف شد .در نتیجه اسالمی كه آنان معرفی
نمودند به طور كامل با اسالم ناب متناقض و مخالف است .آنان همچنین اسالم مورد تأیید خود را
در رسانه های ملی و بینالمللی به طور گسترده و فراگیر معرفی و تبلیغ مینمایند.
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با این وضعیت كنونی وظیفه ما این است كه اسالم صحیح و واقعی را برای جهانیان بازگو و
بشناسانیم و ارائه نماییم .این همایشها و حركتهای علمی میتواند چنین آثاری را داشته باشد.
تا از از طریق بتوانیم مطالب را با زبان ملی و فراملی به جهانیان بشناسانیم.
ویژگیهای اخالقی جامعه منتظر را میتوان بر اساس اصلی كه در قرآن بیان شده تعریف كنیم،
خداوند در قرآن میفرمایند :ما میخواهیم مومنین و كسانی كه ایمان آوردند و عمل صالح انجام
دادند ،دین خدا را حاكمیت بخشند و  . ...اگر این اصل كلی را بپذیریم كه مهدویت و تحقق جامعه
مهدوی یعنی تحقق تام و كامل اسالم و تحقق تمام آن چیزی كه پیامبر

و اهل بیت

و

سایر انبیاء الهی بر آن اصرار داشتند .در خصوص مهدویت دو گونه نگاه وجود دارد -9 :گاهی
فقط نگاه به سوی آینده و اتفاقهایی است كه در آینده اتفاق خواهد افتاد -1 .گاهی عالوه بر
نگاه به ویژگیها و خصایص مهدویت ،آن را به عنوان زیرساخت اسالم مینگریم و تمام مسائل
مهدویت را در چارچوب اسالم واقعی میبینیم.
پیامبران جهت معنادار كردن افكار و افعال بشر مبعوث شدند پیامبراسالم

میفرماید :من

مبعوث شدم تا مكارم اخالق را تمام كنم .یعنی اصل و فلسفه بعثت انبیاء این است كه به زندگی
انسانها جهت و معنا دهند ،جهتی در راستای عزت و كرامت .بر همین اساس كل مباحث ارائه
شده از سوی انبیاء را در قالب ویژگیهای اخالقی و عنصر اخالق تعریف مینماییم .چرا كه تمام
مباحث انبیاء آمده تا زندگی بشر رنگ اخالق به خود گیرد.
در اسالم ،بر مباحث اخالقی تأكید فراوان شده است .در جامعهای كه اخالق در آن حاكم باشد از
خودگذشتگی و ایثار جایگزین خونریزی و خودخواهی خواهد شد.
در روایات سجایای اخالقی به عنوان حلقه اتصال بین خداوند و بندگان معرفی شده اند .پس الزم
است انسان جهت اتصال به خدا به ویژگیهای اخالقی تمسک جوید.
با حاكمیت اخالق در جامعه حیات طیبه ایجاد میشود .آیات زیادی در قرآن كریم به معرفی
حیات طیبه پرداخته است .عالمه طباطبایی

حیات طیبه را این گونه تعریف نمودند :حیات طیبه
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عنوان خیالی نیست بلكه دارای واقعیتی خارجی است و این عنوان به طور حقیقی بر آن اطالق
میگردد نه مجازی.
حیات طیبه زندگی بدون تلخ كامی و نگرانی است كه زمانی اتفاق میافتد كه ویژگیهای اخالقی
مثل قناعت  ،ساده زیستی ،احسان به خلق و  .....مورد توجه قرار گیرد.
در بحث مهدویت میتوان بر اساس نگاه اخالقی ،امید را به عنوان شاكله اصلی بحث معرفی نمود
كه به صورت نجات بخشی و ظلم ستیزی نمود می یابد .امید آفرینی مطلب بسیار مهمی و موثری
در طول تاریخ بوده و هست .با مطالعه تاریخ نمونههایی در بشر مییابیم از جمله یهود را میتوان
مثال زد كه علیرغم رویارویی با مشكالت و كشاكش فراوان به علت امیدوار بودن و منتظر ظهور
منجی موعود بودن پیشرفت نمودند .غربیها هم پس از پیروزی انقالب ،درباره ایران ،ایرانیها و
رمز پیروزی آنان مطالعه نمودند و دو عنصر را معرفی نمودند -9 :عنصر رو به عقب ،یعنی مكتب
عاشورا و امام حسین

 -1عنصر رو به آینده ،یعنی مهدویت و امیدی كه به تحقق دولت كریمه

و حاكمیت دین دارد .این امید شیعه را در كشاكش مشكالت و سختیهای روزگار سربلند كرده
است.
شاخصه دیگر سبک زندگی ،یاد آن حضرت می باشد .یاد حضرت از طریق تالوت دعای ندبه ،دعای
عهد ،دعای فرج و  .....محقق میگردد.
عنصر دیگر آمادگی در عرصه سیاسی و نظامی است .در عصر غیبت باید كشورها از لحاظ نظامی به
آمادگی در سطح باالیی برسند .چرا كه پس از ظهور باید یاران امام زمان(عج) قدرتمند و نیرومند بوده
تا بتوانند ایشان را در پیشبرد اهداف اسالمی یاری رسانند.
امام صادق

فرمودند :هر كس باید برای خروج و ظهور آقا آمادگی ایجاد كند ،حتی اگر یک تیر

آماده سازد.
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