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چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر ،یافتن پاسخ این پرسش است که در محتوای کتابهای منتخب
دروس معارف اسلللامی دانشللگاهها تا چه اندازه به موضللوع مهدویت و انتظار توجه هللده
است .با بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهشی ،روش توصیفی (غیر آزمایشی) با استفاده
از تکنیک تحلیل محتوا برگزیده هللللللد .محتوای کتابهای منتخب دروس معارف اسللللللامی
دانشللگاهها به عنوان نمونه پژوهش با اسللتفاده از سللازه تعیین هللده در هللش گویه تحليل
میهوند .عمدهترین نتایج پژوهش بیانگر آن است که در مجموع 99بار به گویههای مؤلفه
مهدویت و انتظار توجه هده که میزان آن در کتابهای معارف ا سلامی  2و  1به ترتیب 99
و 2بار است ،اما در کتابهای انقلاب اسلامی ،اخلاق اسلامی و تاریخ اسلام ،هیچ فراوانی
مشللاهده نشللد .با توجه به فرض یکسللان بودن فراوانی گویههای درون یک مؤلفه از آزمون
مجذور  Kاستفاده هده است که نتایج محاسبه نشان میدهد بین فراوانی مشاهده هده
و فراوانی مورد انتظللار در توجلله متوازن بلله مؤلفللههللا تفللاوم معنللاداری وجود دارد؛ بللدین
صللورم که گویۀ ویژگی نایبان امام زمان و شللرایح حکومت اسلللامی در عیللر غیبت ۱1
درصد اهمیت و آثار ظهور حضرم مهدی 22درصد ،مباحث مربوط به آهنایی و ضرورم
انتظار امام زمان  1۱درصللد ،ویژگیهای حضللرم مهدی 11درصللد ،احادیث و روایتهای
نقل هده از امامان و بزرگان دین  9درصد و زندگینامه امام زمان  ۱.۱درصد فراوانی
را به خود اختصللاد دادهاند .در بین کتابهای مورد بررسللی ،کتاب بینش اسلللامی  2با 99
مورد فراوانی ،بیشللترین میزان توجه ،و سللایر کتابهای منتخب بدون هیچ فراوانی ،کمترین
میزان توجه را به مفاهیم مرتبح با مهدویت داهتهاند.
واژگان کلیدی
مهدویت و انتظار ،دروس معارف اسلامی دانشگاه ،تحلیل محتوا.

مقدمه
نهاد تعلیم و تربیت در دنیای امروز ،نقشی کلید و همهجانبه در توسعۀ جوامع ایفا میکند .این نهاد
از طریق مدارس و دانشلللگاهها وسلللیلۀ مهمی در جهت تولید اندیشللله به هلللمار میآید .دانشلللگاهها
میکو هند آرمانها ،انتظارام ،باورها ،امیدها و افکار مورد نظر جامعه را به ن سل نو منتقل سازد .از
این منظر تعلیم و تربیت مهمترین مجاری و منافذ جامعهپذیری و فرهنگسلللازی تلقی میهلللوند؛ چرا
که میتواند به انتقال فرهنگی و هدایت فکری و رفتاری نسللللللل نو ب ردازد (مرزوقی .)1۱91 ،بیگمان،
دانشللگاه از ارکان اصلللی نهاد آموزش و پرورش جامعه به هللمار میرود ،به گونهای که بخش درخور
توجهی از تغییرام و دگرگونیهای اجتماعی از این مرکز نشل م میگیرند .صللرف تمرکز به حی ههای
خیلی تخصیی در آموزش عالی سبب می هود دانشجویان به مسیرهای م العاتی بسیار محدود و
تک بعدی سلللوق داده هلللوند و این امر با توجه به نیازهای جامعه و تحوزام روزافزون فناوری و دانش
چندان م لوب نخواهد بود و به نفع توسللللللعه جامعه نیسللللللت .از اینرو باید برنامهها از یکسللللللو در
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راستای تربیت تخصیی دانشجویان برای بهبود کارایی در هغلها و حرفههای تخصیی متفاوم و از
سوی دیگر برای انتقال ارزشهای انسانی و میراث فرهنگی مشترک بین دانشجویان طراحی و تدوین
هوند (عارفی و همکاران.)1۱۱ :1۱9۱ ،
متفکران و فیلسللللللوفان به کارکرد همه جانبه و مؤثر تعلیم و تربیت توجه کردهاند .از نظر اف لاطون،
تکامل معنوی فرد و جامعه تا برترین مقام در گرو تربیت اسلللللت و پیریزی جامعهای م لوب و نیک،
تنها بر بنیاد تربیت صللللحیک ممکن اسللللت(نقیبزاده .)1۱1۱ ،متفکران مسلللللمان نیز به تعلیم و تربیت
توجه جدی کردهاند .از نظر فارابی ،انسان قابلیتهای گوناگونی دارد که تعلیم و تربیت میتواند برای
رهد و هکوفایی آن یا باوراندن نظام م لوب به آنان مؤثر باهد .از نظر وی ،تعلیم و تربیت باید افراد
را برای دسلللللتیابی به «مدینه فاضلللللله» یا «جامعه آرمانی» تربیت کند (قادری .)1۱91 ،از دیدگاه امام
محمد غزالی ،هدف نهایی تربیت ،رسلللیدن به قرب الهی اسلللت .به نظر خواجه نصلللیرالدین طوسلللی،
انسللللللان در زمرد موجوداتی اسللللللت که میتوانند پذیرای تعلیم و تربیت باهللللللند و کمال تربیت نیز
دستیابی به عالم توحید و مقام اتحاد است.
چنانکه میبینیم فیلسلللوفان و صلللاحبنظران ،کارکرد اسلللاسلللی تعلیم و تربیت را در جامعهپذیری،
فرهنگپذیری ،پرورش معنوی ،الهی هدن و دستیابی به مدینه فاضله یا جامعه آرمانی میدانند.
از آثار مهم دین ،آرامش روح و روان اسللللت .دین سللللبب میهللللود انسللللان در دنیای ماهللللینی و پر
اضلللل راب _ که همواره در معرض خ رام اسللللت _ به آرامش برسللللد .از جمله مشللللکلام جوانان در
دنیای کنونی رسللللیدن به پوچی اسللللت و تنها راه نجام آنان از خ ر پوچی ،گرایش به دین و دینداری
اسللللللت .دین ،ی س و ناامیدی را از دلهای جوانان از بین میبرد و امید به ل ف خداوند را در دلهای
آنان زنده میگرداند و موجب می هود در تمام مراحل زندگی ،با توکل به ذام مقدس الهی در پیچ و
خم زندگی از خود استقامت نشان دهند (حسینزاده و همکاران .)1۱99 ،دانشگاه اسلامی دانشگاهی
اسللت که هدف آن ،هدفهای اسلللامی و دینی باهللد و ارکان آن را نیروهای مؤمن و متعهد تشللکیل
دهند و ارزشها نیز در اولویت باهند.
در دیدگاهی دیگر ،دانشللگاه اسلللامی همجون جامعهای اسلللامی ،جایی اسللت که ارزشهای حاکم
در آن اسلللامی باهللد و اگر اصللول تعبدی و اعتقادی و علمی اسلللام در محیح دانشللگاه به صللورم
ارزش درآید ،آن دان شگاه ا سلامی ا ست .مو ضوع ا سلامی هدن دان شگاهها در ایران ،در سال 1۱39
همزمان با شلللللروع انقلاب فرهنگی آغاز هلللللد .امام خمینی معنای اسللللللامی هلللللدن را چنین بیان
میفرماید:
معنای اسلللامی هللدن دانشللگاهها این اسللت که اسللتقلال پیدا کند و خودش را از وابسللتگی به
غرب جدا کند و خود را از وابستگی شرق جدا کند و یک کشور مستقل و دانشگاه مستقل و یک
فرهنگ مستقل داهته باهیم( .زراعت)1۱11 ،

اسلللامی هللدن به معنای تحمیل یک حاکمیت ،طبقه یا صللنف خاد نیسللت؛ بلکه عجین سللاختن
دانشاندوزی با آداب معنوی و ارزشهای دینی و انسللانی در جامعه علمی اسللت و به معنای مبارزه
با انحرافام جامعه علمی ،جلوگیری از تبدیل دانشللمندان به عناصللری بدون احسللاس عاطفی و تعهد
دینی و دمیدن روح اسلللتقلال در جامعه علمی کشلللور اسلللت .باید روح دانشلللگاه ،اسللللامی باهلللد و
آرمانها ،اهداف و خلق و خوی آن اسلللامی و ظاهر آن اصلللاح هللود .هرچند ظاهر شللرط زازم اسللت،
ولی کافی نیسللت (عیوضللی .)91 :1۱91 ،تشللکیل جامعهای که معیارهای معنوی و انسللانی بر آن حاکم
باهد ،رسیدن به جهانی دور از ستم ،ستمگر و ستمدیده و دور از استبداد بر مردم و سرنوهت آنان
از دیرباز آرزوی بشللر بوده اسللت .ت ملی در اوضللاع آهللفته جهان نشللان میدهد جنگهای سللرد و گرم،
مسللابقه تسلللیحاتی ،صللفآرایی قدرتمندان و ...جهانیان را خسللته و فرسللوده کرده اسللت .محرومیت
روزافزون طبقه ضللللعیف ،اسللللتمداد گرسللللنگان جهان و گسللللترش فقر و بیکاری ،وجدانهای زنده و
دلهای حسلللاس را پریشلللان کرده اسلللت .در این میان ،مسللللمانان آگاه _ بهویژه هلللیعیان _ از ی س و

نومیدی دوری گزیده و به عاقبت و سرنوهت خود خوشبین هستند .آنان در انتظار روز موعود اسلام
و مدینه فاضله آن ،روزهماری میکنند و عاقبت کار را از آن مردم نیککردار میدانند.
مسلللئله مهدویت از جمله مسلللا لی اسلللت که در خح مشلللی مبارزه مسللللمانان هلللیعه جایگاهی
استراتژیک دارد و از سوی دیگر ،دور ساختن جوانان از مهدویت در صدر فهرست سیاه نظام سل ه
و مخالفان قرار گرفته اسللللت .مسللللئله مهدویت ،اندیشلللله ظهور حضللللرم مهدی  ،گسللللترش ایمان
ا سلامی ،پیروزی نهایی حق بر باطل ،ا ستقرار کامل و همهجانبه ارزشهای ان سانی و بازأخره ت شکیل
مدینه فاضللله و حکومت جهانی واحد در بین مسلللمانان ،ریشلله قرآنی دارد .باور به مهدویت به دلیل
داهتن ویژگیهای منحیر به فرد بسیار ،از توانمندترین عوامل رهد دینی جوامع ما به همار میآید
(حسینزاده و همکاران.)1۱99 :
بیان مسئله
آموزش عالی به عنوان بازاترین سلللل ک آموزشللللی جامعه ،اهمیت درخور توجهی دارد؛ زیرا نقشللللی
اسللاسللی در رهللد و توسللعه جامعه در ابعاد مختلف فناوری ،علمی ،فرهنگی ،اقتصللادی ،اجتماعی و
سیاسی ایفا میکند و حاصل همه فعالیتها و تلاشهای نظام آموزشی در آن منعکس می هود .به
عبارم دیگر ،بازده کل نظام آموزشللی در آن متجلی هللده اسللت و به تعبیری نمود مییابد .در نهایت،
این دوره آموزشللللی در ارتقای کیفیت بخشهای مختلف جامعه نقش مهمی ایفا میکند (صللللباغیان،
 .)1۱9۱کنراد )1919( 1اهلللاره دارد آموزش عمومی هلللامل مؤلفهها و اهدافی اسلللت که به یک رهلللته
علمی تعلق ندارند .اگرچه ابعاد آن از حی ههای متفاوم بشری هکل گرفته است ،ولی همانطور که
عبارم «آموزش عمومی» ن شان میدهد ،خاد فراگیران یک رهته خاد علمی نی ست و برای همه
فراگیران و دانشللجویان در نظر گرفته هللده اسللت که در کنار درسهای تخصللیللی و اصلللی ،به همه
دانشجویان به طور مشترک ارا ه میهود (عارفی و همکاران.)93 :1۱99 ،
لوین ( )1919بیان میکند که برنامههای درسلللی دانشلللگاهی معموزاه از چهار عنیلللر تشلللکیل هلللده
اسللللللت که عبارماند از :دروس کلی یا آزاد ،دروس دانشللللللگاهی تخصللللللیللللللی ،دروس دانشللللللگاهی
نیمهتخصیی و دروس اختیاری (سرمد و وزیری .)113 :1۱11 ،بویر )1991( 2مینویسد :با توجه به روند
فزایندد تحوزام در دنیای کنونی ،مسلللئولیت نظامهای آموزش عالی در سللل ک جهانی به طور قابل
توجهی از کمک به «تحقق یادگیری به صرف یادگیری»« ،به کمک به یادگیری برای زندگی بهتر» تحول
یافته و در راسللللللتای تحقق ایفای مسللللللئولیتهای آموزش عالی ،رویکردها و دیدگاههای متنوعی در
نظامهای آموزش عالی کشللللورهای گوناگون در قارههای امریکا ،اروپا و آسللللیا در طول زمان هللللکل
گرفته است.
استارک )1991( 3اهاره دارد آموزش عمومی یا دروس عمومی در نظامهای آموزش عالی ،از پیش
از قرن  19میلادی و تا اوایل آن نه به عنوان «آموزش عمومی» 4،بلکه با اصلللللل لاح «آموزش لیبرال»5
معرفی میهد .در آموزش لیبرال ،تمامی دانشجویان باید به گونۀ م لوبی از مجموع کارهای علمی
و ادبی کلاسیک ،فلسفه ،زبانهای خارجی ،من ق و علم معانی بیان کسب اطلاعام میکردند.
از جمله مسللللا ل مهمی که همواره افکار فلاسللللفه تعلیم و تربیت ،کارهللللناسللللان تعلیم و تربیت و
دسللتاندرکاران نظامهای آموزشللی را به خود مشللغول داهللته ،محتوا و متون آموزشللی اسللت .در این
راسللتا کتب درسللی به علت اهمیت ز یادی که در تعیین محتوا و خح مشللی آموزشللی دارند کانون توجه
هسللتند؛ بهخصللود در نظامهای آموزشللی متمرکز کشللورمان توجه به محتوای دروس بیش از سللایر
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نظامهای آموزشی زازم ا ست .مراد از ا سلامی هدن این ا ست که تمامی عنا صر دان شگاه هم سو و
همجهت با ارزشها و ایدههای اسلامی باهند ،یا دستکم در تعارض با الگوها ،ارزشها و آرمانهای
وازای الهی انسلللانی قرار نگیرند .فرایند اسللللامی هلللدن دانشلللگاهها بهرغم گذر از فراز و نشلللیبهای
فراوان ،هنوز هم از حیث نظری و تحلیلی و هم به لحاظ علمی با پرسلللشهای بسلللیاری روبهروسلللت.
دانشگاه اسلامی رویکردی است که میتواند در ارتقای فرهنگ دینی از طریق ارا ه الگویی توأمان از
علم و دین ،دمیدن روحیه تعهد و الزام اجتماعی در میان دانشجویان و پژوهشگران برای بهرهمندی از
معرفت و افزایش م سئولیتپذیری ،جهتدهی درسهای پنهان نظام دان شگاهی به سوی ارزشهای
متعالی دینی و ارتقای فرهنگ عمومی آنان ،فضلللاسلللازی علمی م لوب برای ارا ه راهکارهای عملی
به منظور فا ق آمدن بر اختلافام ،بازسازی تمدن اسلامی در پرتو توسعه علمی و با حضور نظری و
فیزیکی دانشگاهیان ت ثیر داهته باهد (قمی.)1۱91 ،
جوانان سللللرمایههای اجتماعی و آیندهسللللازانی هسللللتند که بهترین دوران زندگی و ارزهللللمندترین
سللللللرمایه خود _ یعنی عمر و زمان _ را در اختیار نهاد تعلیم و تربیت قرار میدهند .از سللللللوی دیگر،
نظامهای تعلیم و تربیت در جوامع مختلف ،آرمان ها و اهداف ویژه و متناسللللللب با نظام ارزشللللللی و
اعتقادی خود را دارد .تعلیم و تربیت اسللللللامی تحت ت ثیر ارزشها و آرمانهای جهانبینی اسللللللامی،
غایاتی مانند رهد و هدایت ،طهارم و حیام طیبه ،تقوا ،قرب رضوان ،عبادم و عبودیت دارد (باقری،
 .)1۱92از جمله آرمانهایی که با اهداف مزبور هماهنگ اسللللت ،باور به فلسللللفۀ انتظار فرج یا رویکرد
تربیتی «منجیگرا» است که از منظر باورهای اسلامی _ بهویژه هیعی _ باید جهتگیری غالب دینی
باهد .فلسفۀ انتظار از جمله ارزهمندترین و سرنوهتسازترین سرمایههای اجتماعی و معنوی است
که باید ضمن صیانت از آن ،اقدام به گسترش و فرهنگسازی برای انتقال م لوب و مناسب به نسل
جدید کرد .از این منظر ،تلاش برای نهادینه سازی این باور ،وظیفه دینی و الهی است که باید در حوزه
تعلیم و تربیت مورد توجه قرار گیرد .از سوی دیگر ،فل سفه تربیتی انتظار «پداگوژی انتظار» ا ست که
باید از طریق آن ،فراگیران را هدایت کرد تا نظامی آرمانی و الهی را _ که رهبری آن از سللللللوی یک
انسلان کامل و خلیفه واقعی خداوند اسللت _ بشللناسللد و برای تحقق آن تلاش کنند .پداگوژی یا نظریه
عملی تربیتی انت ظار ،نوعی پداگوژی و تعلیم و ترب یت رهاییبخش و انق لابی اسللللللت که میتوا ند
انسلللان را از زیر سلللل ه نیروها و امیال درونی و نیروها و موانع بیرونی بازدارنده تعالی فرد و جامعه
رهایی بخشللللد .از اینرو این پداگوژی باید نسللللل نو و کودکان و نوجوانان را بهگونهای تربیت کند که با
اصللللاح و تغییر واقعیتها ،وضلللعیت زازم را برای ظهور مصللللک الهی و منجی جهانی آماده سلللازند
(مرزوقی.)1۱91 ،
مخاطب اصلللی دروس دانشللگاهی ،جوانان هسللتند .از اینرو لزوم بررسللی عمیق و تدوین محتوای
درسی مناسب و مؤثر از اهمیتی بسزا برخوردار است .برنامهریزان درسی با سنجش تمامی جوانب به
برنامهریزی درباره محتوای دروس معارف اسلامی میپردازند که به عنوان یکی از پایههای اصلی در
رهللد آگاهی دینی دانشللجویان و به طبع آن جامعه ،نقش لی مهم را به خود اختصللاد داده اسللت .در
بررسللللی موضللللوع مهدویت در محتوای دروس دانشللللگاهی ،میتوان بیشللللترین تمرکز خود را بر روی
دروس اسلامی دانشگاهها قرار داد .رکن اصلی در اسلامی هدن دانشگاهها برنامه درسی است که
یکی از مهمترین اجزای آن ،محتوای دروس به هللللللمار میرود؛ ا ما تا کنون هیچ بررسللللللی مدونی در
موضوع مهدویت در کتابهای معارف اسلامی دانشگاهها انجام نشده است.
مسلللئله اصللللی پژوهش حاضلللر ،یافتن پاسلللخ این سلللؤال اسلللت که در محتوای کتابهای معارف
اسلامی دانشگاهها تا چه میزان به موضوع مهدویت و انتظار توجه هده است؟
یک انسللللللان مهدوی و منتظر ،بی عدالتی های موجود را در سلللللل ک جهان برنمی تابد و با رویکردی
انتقادی و هشلللیارانه به نقد امور میپردازد .به عبارم دیگر ،این رویکرد تربیتی ،سلللیمای آگاهیبخش،
بیداریآفرین و تحول گرا دارد .فلسفۀ تربیتی انتظار ،ابعاد سیاسی ،اخلاقی ،اجتماعی و معنوی دارد و
فراگیران را برای نوع خاصلللی از حیام اجتماعی ،سلللیاسلللی و فردی آماده میسلللازد .از اینرو پرورش و

تربیت یک انسللللللان منتظر ،از جمله آرمان های رویکرد تربیتی انتظار اسللللللت .رویکرد تربیتی انتظار
دزامهای متعدد و مشلللخیلللی برای برنامههای آموزشلللی و درسلللی ،بهویژه برنامه درسلللی تربیت دینی
دارد .برنامهها باید بتواند ضللللمن انتقال دانش ،نگرش و رفتار و آمادگیهای فردی و اجتماعی افراد را
در تحقق اهداف آرمانی فلسللفۀ انتظار افزایش دهد؛ چرا که تحقق چنین هدف و رسللالت بزرگی _ که
آرمانهای الهی خلقت و نظام آفرینش تلقی میهللود _ نیازمند کسللب آمادگیهای تربیتی و پرورش
انسان های آگاه ،مصمم ،عمیق و دارای فضایل اخلاقی و معنوی است .به همین دلیل ،انتظار نقش
بسیار مهمی در تربیت ،خودسازی ،تحرک و امید و نوید خواهد داهت (مکارم هیرازی.)1۱9۱ ،
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
امام در لغت از کلمه «اَم» به معنای قصلللد و عزم کردن گرفته هلللده اسلللت و به معنای هر چیزی
اسللت که مقصللود و مقتدای انسللان باهللد و دیگران به تبعیت و پیروی از او حرکت کنند .البته ممکن
ا ست از کلمه «ام» به معنای ری شه و ا صل م شتق هده با هد و در این صورم ،امام ا ساس و رکن
یک جامعه اسللت و سللایر افراد ،فروع و هللاگ و بر های آن هسللتند (عظیمی گرگانی .)1۱91 ،امام در
نسبت به همه امور دینی و
اص لاح متکلمان هیعه کسی است که در مقام جانشین رسول خدا
دنیوی جامعه اسلللامی ،ریاسللت الهی عام و فراگیر دارد .امامت از نظر هللیعه ادامه رسللالت اسللت و
پیلامبر بلایلد املام بعلد از خود را تعیین کنلد و چون پیلامبر جز وحی نمیگویلد ،چنین تعیینی ،تعیین
خداوند است .به دیگر سخن ،امام باید من صوب از طرف خدا و دارای مقام ع صمت با هد .البته امام
شللللرط دیگری نیز دارد و آن ،علم خدادادی اسللللت تا بتواند تبیین درسللللتی از جز یام احکام ارا ه دهد
(سبحانی و محمدرضایی .)1۱91 ،امام کسی است که الگو باهد و از او پیروی هود .امام کسی است
که مقتدا با هد و رهبری دینی و سیا سی جامعه را بر عهده گیرد .امامت از نظر ت شیع ،از ا صول دین
اسلللت ،در حالی که اهلسلللنت آن را فروع دین قلمداد کردهاند .امام هلللناسلللی یکی از تکالیف بزر و
مهم اسلامی است .بر اساس این وظیفه شرعی و مسئولیت خ یر دینی ،هر مسلمان وظیفه دارد
پس از معرفت خدای متعال و پیامبرش ،وصللللللی پیامبر و امام و رهبر دینی و آسللللللمانی خویش را
به دسلللت میآید ،بر
بشلللناسلللد .آنچه از مضلللمون احادیث و روایام اهلبیت عصلللمت و طهارم
ضرورم هناخت و معرفت هر چه بیشتر و کاملتر نسبت به امام معصوم ت کید و تکیه دارد و این
امر مهم چندان دارای اهمیت و اعتبار اسللللت که نشللللناختن امام ،موجب فسللللاد جامعه و گمراهی و
زوال و انحراف امت اسلام میهود تا آنجا که امام صادق راز صلاح و اصلاح زمین و اهل آن را در
ارتباط و وابسللته به وجود امام معصللوم دانسللته و نخسللتین و مهمترین نیاز هر مسلللمان را معرفت و
هناخت امام و رهبر دینی بیان فرموده است:
زمین آباد و اصلللاح نمیهللود مگر به وجود امام و هرکس بمیرد و امام خود را نشللناسللد به مر
جاهلیت مرده اسللللت و هنگامی که ن َفس هریک از هللللما به سللللینه رسللللد ،بیشللللتر از هر چیز به
هناسایی امام نیازمندتر است تا در این حال بگوید :به کار خوبی پرداختهام.

از امام صادق

_ در بحار االنوار ،ج ،۱د _ 19نقل هده که فرمود:

هر کس هللللبی را به خواب رود و در آن هللللب در حالی که امام زمان خود را نشللللناخته بمیرد ،به
مر روزگار جاهلیت مرده است( .مرزوقی)1۱91 ،

از دیدگاه هیعه ،امامان معصوم دوازده نفرند که نخستین آنها علی بن ابیطالب و آخرینشان
حضرم ولیعیر است که ایشان به اذن خدا در پس پرده غیب به سر میبرد؛ اما روزی که جهان
پر از ظلم و سللتم هللده باهللد ،به اذن خدا با ظهور خود ،جهان را از عدل پر خواهد کرد و اسلللام را در
سللللللراسللللللر عالم خوا هد پراک ند .بیگ مان تحقق این امر ،هدف ن هایی پ یامبران الهی ،به ویژه پ یامبر
ا ست ( سبحانی و محمدرضایی .)1۱91 ،تعلیم و تربیت جوانان به عنوان آینده سازان جامعه،
خاتم
از جمله ارکان مهم نظام آموزش کشور به همار میآید؛ چرا که اگر بتوانیم فکر و اندیشه را در جوانان

همراه با معرفت و آگاهی نسلبت به امام معصلوم نهادینه کنیم ،هلاهد آثاری هلگفتانگیز در جامعه
خواهیم بود.
کتابهای دروس اسلامی با عنوان معارف اسلامی ،منبعی عمومی برای دانشجویان تمام کشور
به همار میآیند که با وجود تفاوم در رهتههای تحصیلی در مق ع کاردانی و کارهناسی ،موضوع
مهدویت را در کتابها م العه کنند و از آثار مفید آن بهره برند .اعتقاد به حضللللللرم مهدی اموری
مانند امیدبخشللی ،مراقبت دایمی ،انتظار عالی ،پاسللداری از آیین الهی ،مبارزه با انحرافام و تحریفام
در عرصه ناامیدی ،دوری از معنویت و سردرگمی انسان معاصر ،امکان اتصال به منبع زایزال الهی را
فراهم میسازد (مرزوقی.)1۱91 ،
مهدویت ،اندیشلللهای اسلللت که آثار اجتماعی بسلللیاری دارد .مهمترین آنها ،از بین بردن ناامیدی از
پیکره اجتماع اسللللللت .مهدو یت ،یعنی امیدواری به آینده های روهللللللن و پیام رهاییبخش به بشللللللر
سللللللرخورده و سللللللتمدیده و این که روزی مردی الهی خواهد آمد و آن چه مردم بدان امید دارند تحقق
خواهد بخشلللید .اعتقاد به وجود حضلللرم مهدی در آخرالزمان ،ریشللله در احادیث و روایام م ثور از
دارد؛ ا ما با ن گاهی اج مالی به تاریخ علوم اسلللللل لامی معلوم
و دیگر معصللللللومین
نبی اکرم
میهللللللود که بحث از این اعتقاد ،تنها مورد توجه محدثان نیسللللللت ،بلکه بیشللللللتر متکلمان ،عرفا و
فیلسللللللوفان هم در آثار خود ،این بحث را وارد کرده و به مقتضللللللای نظام فکری به تحلیل و تبیین آن
پرداختهاند.
امام علی _ در سفینة البحار ،د _ ۱9فرمودند:
کمترین چیزی که بنده خدا به سلللللبب آن گمراه میهلللللود ،این اسلللللت که حجت خدا را در زمین
نشناسد و به هاهد حقتعالی بر بندگانش که خداوند به اطاعت او فرمان داده و دوستی وی را
واجب کرده آهنا نباهد.

نهاد تعلیم و تربیت در دانشللگاه نیز باید به رسللالت و اهداف فلسللفۀ انتظار به خوبی توجه کند .از
اینرو با م العۀ پژوهشهای مرتبح در اینباره ،مرزوقی ( )1۱19در نوهللتاری با نام «تربیت سللیاسللی؛
نظریه ها ،روش ها و برنامه درسللللللی» به این نتیجه میرسللللللد که در اهداف تعلیم و تربیت جمهوری
اسلامی ایران ،هیچ اهارهای به مقولۀ انتظار و کسب آگاهی و نگرشهای زازم ن شده است .از اینرو
وی به پژوه شی دیگر با عنوان « سیمای مهدویت در برنامههای آموزشی مدارس؛ رویکردی به فل سفۀ
تربیتی انت ظار» ( )1۱91پردا خت که ن تایج نشللللللان داد در م نابع درسللللللی مدارس تو جه ن ظامم ند و
برنامهریزی هلللدهای در حوزه هدفگذاری و تدوین محتوا درباره گسلللترش تفکر مهدویت وجود ندارد.
یافتههای مزبور ،این پرسش اساسی را م رح می سازد که چرا از پتانسیلها و ظرفیتهای آموزش و
پرورش ک شور ،در م سیر «تربیت مهدوی» به طور منا سب و نظاممند ا ستفاده نمی هود؟ آیا باور و
اعتقاد به مهدویت و منجی ،اسللللاس تفکر و باورهای هللللیعی را تشللللکیل نمیدهد؟ آیا در برنامههای
آموزشی نباید به این موضوع مهم توجه جدی کرد؟
حسللللللینزاده و همکاران ( )1۱99در پژوهش خود با نام «بررسللللللی باور به مهدویت در میان جوانان
پانزده تا  29سللاله تهرانی» به این نتیجه رسللیدند که درباره ایمان و باور به حضللرم مهدی میانگین
به دست آمده  ۱/19کمی بزر تر از متوسح و درباره انتظار ظهور ،میانگین به دست آمده  ۱/۱2بود
و اکثر اعضای گروه نمونه گویههای هناخت حضرم مهدی را صحیک پاسخ دادند.
در جمعبندی پژوهش های انجام هللللللده میتوان گفت پژوهش های بسللللللیاری در حوزه مهدویت و
انتظار انجام هلللللده که بیشلللللتر به توصلللللیف ویژگیهای امام ،وزایت حضلللللرم مهدی و اهمیت و
ضللرورم وجود امام زمان پرداختهاند ،ولی در پژوهش حاضللر برآنیم که دریابیم آیا در برنامه درسللی
عمومی دان شگاهها به عنوان یکی از مهمترین ارکان ا سا سی ا سلامی هدن دان شگاهها به مو ضوع
مهدویت و انتظار توجه کافی هده است یا خیر؟

اهدف تحقیق
 .1میزان توجه به موضللوع مهدویت و انتظار در محتوای کتابهای منتخب دروس معارف اسلللامی
دانشگاهها؛
 .2مقایسۀ میزان توجه به هریک از گویههای موجود در مؤلفه مهدویت و انتظار؛
 . ۱تبیین وضلللللعیت موجود دروس معارف اسللللللامی از لحاظ میزان توجه به موضلللللوع مهدویت و
انتظار و مشخص کردن مواردی که نیاز به توجه بیشتری دارند.
پرسشهای تحقیق
 . 1چقدر به موضللللللوع مهدو یت و انتظار در محتوای کتاب های منتخب دروس معارف اسلللللللامی
دانشگاهها توجه هده است؟
 .2آیا بین فراوانی های مشللللللاهده هللللللده مربوط به هریک از گویه های مؤلفه مهدویت و انتظار
تفاوتی معنادار وجود دارد؟
 .۱وضللعیت محتوای کتب دروس معارف اسلللامی دانشللگاهها از لحاظ توجه به مبحث مهدویت و
انتظار چگونه است و به چه مواردی توجه بیشتری باید کرد؟
روش تحقیق؛ شرکتکنندگان و طرح پژوهش
دروس معارف اسللللامی در دانشلللگاهها جزو دروس عمومی به هلللمار میآیند که هلللامل معارف
اسلامی ( )1و ( ،)2اخلاق اسلامی ،انقلاب اسلامی و تاریخ اسلام است .جامعه آماری پژوهش هامل
همه کتابهای مصللوب جلسلله  3۱2مورگ  9۱/۱/2۱هللورای عالی انقلاب فرهنگی اسللت که در پنج
گرایش به شرح جدول هماره  1هستند.
جدول هماره  :1عناوین دروس اسلامی
ردیف

گرایش

1

مبانی نظری اسالم ( 4واحد)

2

اخالق اسالمی ( 2واحد)

3

انقالب اسالمی ( 2واحد)

4

تاریخ و تمدن اسالمی ( 2واحد)

5

آشنایی با منابع اسالمی( 2واحد)

نام درس

 .1اندیشه اسالمی (( )1مبدأ و معاد)
 .2اندیشه اسالمی (( )2نبوت و امامت)
 .3انسان در اسالمی
 .4حقوق اجتماعی و سیاسی در اسالم
 .1فلسفففف خه اخالق ( با تک یه بر م با ح
تربیتی)
 .2اخالق اسالمی (مبانی و مخاهیم)
 .3آیین زندگی
 .4عرفان عملی در اسالم
 .1انقالب اسالمی ایران
 .2آشنایی با قانون اساسی
 .3اندیشه سیاسی امام خمینی
 .1تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی
 .2تاریخ تحلیلی صدر اسالم
 .3تاریخ امامت
 .1تخسیر موضوعی قرآن کریم
 .2تخسیر موضوعی نهج البالغه

از بین عنللاوین پیشللللللنهللادی دروس اسلللللللللامی ،پنج کتللاب مورد تل ییللد نهللاد نمللاینللدگی رهبری در
دانشلللگاهها ،به روش نمونهگیری هدفمند ،به اختیار انتخاب کردیم .گفتنی اسلللت نمونهگیری هدفمند
یا قضاوتی از روشهای نمونهگیری غیراحتمالی است و بر اساس قضاوم هخیی ،هدفهای مورد
م العه و ماهیت تحقیق اسللتوار اسللت .در پژوهش حاضللر با توجه به اینکه هدف ،م العه و بررسللی
دروس معارف اسلامی بوده است ،از بین  11کتاب ارا ه هده توسح نهاد رهبری در دان شگاهها ،پنج
کتابی که تدریس بیشللللتری توسللللح اسللللاتید داهللللتند به صللللورم هدفمند انتخاب هللللدند .این روش
نمونهگیری تعمدی است و بر اساس اهداف و ماهیت پژوهش استوار گردیده است.
کتابهای زیر به عنوان نمونه برای پژوهش برگزیده هد:

 .1اندیشه اسلامی ()1؛
 .2اندیشه اسلامی ()2؛
 .۱اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)؛
 .۱انقلاب اسلامی ایران؛
 .3تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی.
پژوهش حاضللللر از نوع پژوهشهای توصللللیفی اسللللت که در گروه تحقیقام کاربردی قرار میگیرد.
روش مورد اسللللتفاده در این پژوهش ،روش تحلیل محتوا از نوع کمی اسللللت .این فن برای توصللللیف
عینی ،سیستماتیک و کمی محتوای پیامها به کار گرفته میهود و در جستوجوی دریافت جنبههای
ادارکی و احسللاسللی پیامها و یا ادارکام ضللمنی قابل اسللتخراج از محتواسللت .به عقیده ربر)1993( 6
تحلیل محتوا یک واژد کلی و دربر گیرنده روشهای گوناگون برای تحلیل یک سللللللخنرانی ،پیام ،مقاله،
عقاید ،احسلللللاسلللللام و نظرهاسلللللت (گال ،7بور  8و گال ،ترجمه نیلللللر .)1۱9۱ ،از اینرو در این روش،
محتوای کتابها مورد نظر به طور نظامدار با در نظر گرفتن اهداف مصللللللوب به عنوان مبنایی برای
تهیه سازه تحلیل محتوای کتابهای منتخب معارف اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند.
ابزار جمعآوری دادهها
یکی از کاربردهای تحلیل محتوا ،اسللللتنباط درباره فرسللللتندگان پیام و دزایل یا پیشآیندهای پیام به
همار میآید .این روش ،هیوهای نظامدار ،عینی و کمی به اندازهگیری متغیرها میپردازد و درصدد
م العه و تجزیه و تحلیل ارتباط برمیآید .روش تحلیل محتوا با وزن و ارزش بخشیدن به قسمتهای
ذهنی تحلیل _ که قابل اندازهگیری نیسللللتند _ میکوهللللد به تفسللللیر دادهها نایل آید .این روش برای
بررسللی متون ،اخبار ،تصللاویر و فیلمها به کار میرود .مرحله نخسللت در تحلیل محتوا تعریف  Uیعنی
همه محتوایی اسللللت که باید تحلیل هللللود .مرحله بعد طبقهبندی یا افراز  Uاسللللت .در این قسللللمت
متغیرهای فرضیهای که آزمون می هود به رو هنی بیان میگردد (کرلینجر .)1۱11 ،برای تعیین اعتبار9
این ابزار ،سازه تعیین هده به رؤ یت تعدادی از اساتید در رهته علوم تربیتی رسانده هد و بر اساس
نظر اسلللاتید ،سلللازه اصللللی تنظیم گردید و برای برآورد پایایی 10،تحلیل محتوای کتابها توسلللح چند
تحلیلگر انجام هلللد که مقدار ضلللریب همبسلللتگی بین تحلیلها نزدیک به یک محاسلللبه هلللد و مقدار
ضریب همبستگی به دست آمده پایایی تحقیق را مورد ت یید قرار داد.
شیوه اجرای تحقیق
برای انجام پژوهش مراحل زیر گام به گام طی هد:
 .1بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهشی؛
 .2تعیین کتب منتخب برای تحلیل محتوا؛
 . ۱مشخص کردن هدف (مهدویت و انتظار) به منظور ساخت سازه تحلیل محتوا
 .۱تعریف اص لاح پژوهشی و هناسایی عوامل مرتبح با آن
 .3تهیه سازه تحلیل محتوا
 .1تعیین اعتبار و روایی ابزار
 .1تحلیل محتوای کتب منتخب با استفاده از سازه تحلیل محتوا؛
6. Reber
7. Gall
8. Borg
9. Reliability
10. Validity

 .9عملیام آماری بر روی دادهها و استخراج دادههای پژوهشی؛
 .9تحلیل یافتهها ،نتیجهگیری و ارا ه پیشنهادام پژوهشی؛
سازه تحلیل محتوا هامل هش مؤلفه زیر است:
 .1مباحث مربوط به آهنایی و ضرورم انتظار امام زمان ؛
 .2احادیث و روایتهای نقل هده درباره امام زمان از پیامبر  ،امامان
 .۱زندگینامه امام زمان ؛
 .۱اهمیت و آثار ظهور حضرم مهدی ؛
 .3معرفی ویژگیهای حضرم مهدی ؛
 .1ویژگی نایبان امام زمان و شرایح حکومت اسلامی در عیر غیبت.

و بزرگان دین؛

یافتههای تحقیق
نتایج سؤال پژوهشی1

تا چه میزان به موضللللوع مهدویت و انتظار در محتوای کتابهای منتخب دروس معارف اسلللللامی
دانشگاهها توجه هده است؟
بللا تحلیللل محتوای کتللابهللای منتخللب دروس معللارف اسلللللللللامی در جللدول هللللللمللاره  2هریللک از
گویههایهای مؤلفه مهدویت در کتابهای منتخب معارف اسلامی به روهنی قابل مشاهده است
در مجموع در پنج کتاب منتخب 99 ،بار به موضوع مهدویت و انتظار توجه هده است.
جدول  .2فراوانی هریک از گویههای مؤلفه مهدویت و انتظار
فراوانی هریک از گویههای
مؤلخه مهدویت

مباح مربوط به
آشنایی و ضرورت
انتظار امام زمان
احادی و روایتهای
نقل شده درباره امام
زمان از پیامبر
امامان و بزرگان دین
زندگی نامه امام
زمان
اهمیت و آثار
ظهور حضرت
مهدی
ویژگیهای
حضرت مهدی
ویژیگی نایبان امام زمان
و شرایط حکومت
اسالمی در عصر غیبت
جمع فراوانی و
درصدها

بینش اسالمی2

بینش اسالمی 1

اخالق اسالمی

آشنایی با انقالب
اسالمی ایران

جمع کل

فرهنگ و تمدن اسالمی

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

1

100

12

12.244

0

0

0

0

0

0

13

13.13

0

0

8

8.163

0

0

0

0

0

0

8

8.08

0

0

4

4.081

0

0

0

0

0

0

4

4.04

0

0

22

22.448

0

0

0

0

0

0

22

22.22

0

0

11

11.224

0

0

0

0

0

0

11

11.11

0

0

41

41.83

0

0

0

0

0

0

41

41.41

1

100

98

100

0

0

0

0

0

0
99

100

فراوانی مورد انتظار در مخهوم:
111/44Chi square:

به ترتیب در نمودارهای هماره  1تا  3میزان توجه به موضوع مهدویت و انتظار و فراوانی هریک از
گویههای این مفهوم قابل مشاهده است.
نمودار هماره 1

نمودار هماره 2

نمودار هماره ۱

نمودار هماره ۱

نمودار هماره 3

همانطور که در نمودارهای فوق مشللاهده میکنید ،بیشللترین فراوانی در کتاب بینش اسلللامی 2
قابل مشاهده است و در کتابهای انقلاب اسلامی ،تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی و اخلاق اسلامی
هیچ فراوانیای مشاهده نشده است.
در نمودار هماره  1درصد توجه به هریک از گویههای مؤلفه مهدویت نشان داده هده است.
نمودار هماره1

نتایج سؤال پژوهشی2

آیا بین فراوانیهای مشلللاهده هلللده مربوط به هریک از گویههای مؤلفه مهدویت و انتظار تفاوم
معناداری وجود دارد؟
مؤلفه مهدویت و انتظار ،هلللش گویه دارد که درصلللد توجه به این گویهها در کتابهای منتخب به
شرح زیر است:
مباحث مربوط به آهلللنایی و ضلللرورم انتظار امام زمان  1۱.1۱درصلللد؛ احادیث و روایتهای نقل
هللده درباره امام زمان از پیامبر ،امامان و بزرگان دین  9.19درصللد؛ زندگینامه امام زمان ۱.1۱؛
اهمیت و آثار ظهور ح ضرم مهدی  22.22درصد؛ ویژگیهای ح ضرم مهدی  11.11درصد؛ ویژگی
نایبان امام زمان و شللللرایح حکومت اسلللللامی در عیللللر غیبت  ۱1.۱1درصللللد را به خود اختصللللاد
دادهاند.
همان گونه که مشللللللخص اسللللللت بین درصللللللد فراوانی های هر یک از گو یه ها تفاوم وجود دارد.
بلللا توجللله بللله اینکللله بنلللا برفرض تحقیق ،گویلللههلللای درون یلللک مؤلفللله بلللایلللد فراوانی یکسللللللللانی
داهللته باهللند ،برای اثبام این معناداری از آزمون مجذور  Kاسللتفاده هللد .در توضللیک میتوان گفت
آزمون مجذور  Kبا توجه به فراوانی مشللاهده هللده و مورد انتظار با اسللتفاده از فرمول زیر محاسللبه
میهود:
 :Oفراوانیهای مشاهده هده؛
 :Eفراوانیهای مورد انتظار.
در جدول هلللماره  ۱این معنادار بودن تفاومها سلللنجیده هلللده اسلللت .انتظار میرود که هریک از
گویهها فراوانی  11را به خود اختصا دهند.
جدول هماره  .۱فراوانی های مشاهده هده و مورد انتظار مؤلفه مهدویت و انتظار

فراوانی
مشاهده شده
فراوانی مورد
انتظار

مباح مربوط به
آشنایی و ضرورت
انتظار امام زمان

احادی و روایتهای نقل
شده درباره امام زمان
از پیامبر امامان و بزرگان
دین

زندگینامه امام
زمان

اهمیت و آثار ظهور
حضرت مهدی

ویژگیهای حضرت
مهدی

ویژیگی نایبان امام
و شرایط حکومت
زمان
اسالمی در عصر غیبت

جمع

13

8

4

22

11

41

99

11/5

11/5

11/5

11/5

11/5

11/5

99

Chi square:117/04
Df:5
p<0/01

همانطور که نتایج آزمون در جدول هللللماره  ۱نشللللان میدهد مجذور  Kبه دسللللت آمده از مقدار

جدول در س ک  1/11بزر تر است .بنابراین تفاومهای مشاهده هده معنادار است.
نتایج سؤال پژوهشی ۱

وضلللعیت محتوای دروس معارف اسللللامی دانشلللگاهها از لحاظ توجه به مبحث مهدویت و انتظار
چگونه است و به چه مواردی توجه بیشتری باید کرد؟
کتابهای دروس معارف اسلللامی با توجه به بسللتر محتوایی خاصللی که در دانشللگاه ایفا میکنند،
منبعی خوب برای گنجاندن موضللللللوع مهدو یت و انتظار هسللللللتند و این مهم در مجموع  99بار در
کتابهای دروس ا سلامی یافت هد که این مقدار فراوانی با توجه به اهمیت مو ضوع کافی نی ست.
بازاترین میزان فراوانی را گویه شللللرایح حکومت اسلللللامی در عیللللر غیبت با  ۱1/۱1درصللللد و کمترین
فراوانی را گویه زندگینامه امام زمان با  ۱/1۱درصللد به خود اختصللاد داده اسللت .از اینرو لزوم
برنامهریزی هر چه بیشلللتر در حوزه مربوط ،اهمیت خاصلللی دارد .اهمیت فرهنگ مهدویت را میتوان
در هللللللللویللللللللت بللللللللخشلللللللللللللی بلللللللله یللللللللک فللللللللرد و جللللللللامللللللللعلللللللله دانسلللللللللللللت.
جللامعللۀ معتقللد بلله آینللده ،الگویی از وضللللللع م لوب دارد و همواره موقعیللت و منزلللت خود را
با آن میسللنجد .دانشللجویان به عنوان قشللر آیندهسللاز جامعه در اینباره نقشللی مهم ایفا میکنند .از
اینرو لزوم برنامهریزی هرچه بیشتر گویههایی که در سؤازام پیشین مورد بررسی قرارگرفت ،اهمیتی
بسزا دارد.
نتيجه
در مجموع  99بار فراوانی برای مؤلفه مهدو یت و انتظار یافت هللللللد که  99بار در کتاب معارف
اسلامی  2و یکبار در کتاب معارف اسلامی  1و در کتابهای انقلاب اسلامی ،اخلاق اسلامی و تاریخ
و تمدن اسلللامی هیچ فراوانیای مشللاهده نشللد .با توجه به مقدار  Kبه دسللت آمده تفاوتی معنادار
بین گویههای مؤلفه مهدویت و انتظار هللللللاهد بودیم ،در صللللللورتی که باید تمامی گویه ها به طور
یک سان توزیع می هدند .فراوانی هریک از گویهها نیز بدین صورم بود که مباحث مربوط به آ هنایی
و ضلللرورم انتظار امام زمان  1۱بار ،احادیث و روایتهای نقل هلللده درباره امام زمان از پیامبر،
امامان و بزرگان دین هشللللللت بار ،زندگی نامه امام زمان چهار بار ،اهمیت و آثار ظهور حضللللللرم
مهدی  22بار ،ویژگی های حضللللللرم مهدی  11بار ،ویژگی نایبان امام زمان و شللللللرایح حکومت
اسلامی در عیر غیبت  ۱1بار ذکر هده است.
دروس م عارف اسلللللل لامی نقش مهمی را در ترویج فره نگ دینی بین جوا نان در دانشلللللل گاه ای فا
میکنند .از اینرو ت کید بر اهمیت برنامهریزی دقیق مورد توجه قرار میگیرد .موضللللللوع مهدویت و
انتظار به عنوان یکی از مفاهیم اصللللی در حوزه دین مبین اسللللام مورد اهمیت اسلللت و چهبسلللا با
برنامهریزی درسللت به مراتب اهمیت این موضللوع بیش از پیش مورد توجه جوانان قرار گیرد .فرهنگ
مهدویت پیامآور بیداری و آگاهی امت بزر اسلامی و زمینهساز درک عزیزانه آدمی از حیام طیبه و
از حقیقت وجود اسللللللت .فرهنگ مهدویت ،مردمیترین فرهنگ بشللللللری اسللللللت .در پرتو این فرهنگ،
کللاهش رنج محرومللان ،آزادی مظلومللان و برقراری عللدالللت اجتمللاعی همواره طنینانللداز قلللبهللای
مشللتاق و علاقهمند به حضللرم مهدی اسللت .برای کاربردی کردن فرهنگ مهدویت در عرصللههای
مختلف فرهنگ عمومی و جامعه علمی توجه به نکاتی زازم و ضروری است .نخستین گام در فرهنگ
عمومی ،تلاش برای نهادینه کردن فرهنگ مهدویت است .نخستین کار نیز در این زمینه ترویج صحیک
فرهنگ مهدوی در میان نسلللل جوان به هلللمار میرود .زازم اسلللت فرهنگ مهدوی را در مدارس و در
دانشلللگاهها خود م رح و ترویج کنیم و برای این کار ،فعالیتی فراگیر زازم اسلللت .در مجموع میتوان
گفت با توجه به یافتههای پژوهش در کتابهای دروس اسللامی در دانشلگاهها به موضلوع مهدویت
و انتظار آنگونه که هایسته بوده ،توجه نشده است و فقح در یک فصل به صورم کوتاه و مختیر
بهطور متمرکز به این موضللوع اهللاره هللده اسللت که این موضللوع برای برنامهریزان درسللی جای ت مل

دارد.
پیشنهادهای پژوهشی
با بررسللیهای انجام هللده مشللاهده میهللود که کتابهای دروس اسلللامی از نظر میزان توجه به
موضللللللوع مهدویت و انتظار ،با فراوانی کمی نگارش هللللللدهاند و این میزان اندک پاسللللللخگوی نیاز
دانشلللجوی حقجو و دوسلللتدار هلللناخت امام عیلللر نیسلللت .در زمینه تعمیق فرهنگ مهدویت و
ا ستخراج ظرفیتهای مؤثر زندگی منتظرانه که نتیجه آن تقو یت ایمان و م سئولیت فردی و اجتماعی
است ،موارد ذیل برای پر کردن خلأ ناشی در کتابهای دروس اسلامی دانشگاه ،پیشنهاد میهود:
 . 1نظرسلللنجی از اسلللاتید و دانشلللجویان دانشلللگاه برای سلللنجش کمیت و کیفیت محتوایی دروس
اسلامی در حوزه مهدویت؛
 .2برنامهریزی هرچه دقیقتر محتوای دروس در حوزه مهدویت و بررسی ابعاد هناخت امام عیر
در زندگی جوانان؛
 .۱چاپ کتابهای سللللودمند و مرتبح با مسللللا ل روز در موضللللوع مهدویتهللللناسللللی ت بیقی در
دانشگاهها بیشتر مورد توجه قرار گیرد؛
 .۱ترجمه کتابها و مقازاتی که پیروان مکاتب الهی عرفانی در سرا سر جهان در مو ضو ع مهدویت
نگاهتهاند؛
و ارا للله آن بللله صللللللورم دروس اختیلللاری
 .3چلللاپ مجموعللله سللللللخنلللان حضللللللرم مهلللدی
در دانشگاه؛
 .1معرفی پایگاههای اینترنتی و نرمافزارهای آموزشی در حوزه مهدویتهناسی در دانشگاه؛
 .1تشکیل کارگاههای مهدویت و نقش تربیتی انتظار در دانشگاهها؛
 .9تشویق دانشجویان به برگزاری سمینارهای علمی و ارا ه مقالههای علمی پژوهشی در موضوع
مهدویت.
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