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Abstract 

The purpose of the present study is to review transformation of the family 

institution before the reappearance of Imam Zaman (PBUH). The method of study is 

descriptive analysis and according to the narrations about transformations in family 
and society at the Age of Reappearance, the negative changes afflicting family at this 

age involve: Dissolution of ethics due to lack of rationality in family, secularism in 

families leading to the deterioration of the status and character of family members, 

freedom of women and the spread of feminist thoughts, negative transformation in 
the structure of family from traditional to modern, negligence in religious and 

spiritual upbringing of children. More negative transformations in the institution of 

family during the age of reappearance are as follows: Distancing from Mahdaviat 

culture and instructions due to lack of educating children in families as well as 

extremist materialism, the domination of worldly emotions or lack of rationality in 
families. With respect to the domino effect of ethical vices, if enough attention is paid 

to upbringing of children, other vices disappear in family and society as they will be 

replaced with virtues one after another. 
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 چکیده

است. دگردیسی نهاد خانواده در دوران پیش از ظهور امام زمان)عج(  هدف پژوهش حاضر بررسی

براساس روایاتی که تحوالت عصر ظهور را در خانواده و جامعه و  تحلیلی بوده -روش پژوهش توصیفی

از میان رفتن اخالق به  :ظهور عبارتند ازعصر گیر خانواده در پیش از  تحوالت منفی دامن، کنند  بازگو می

ها که منجر به اضمحالل جایگاه و شخصیت افراد   گرایی در خانواده  دنیا، علت عدم تعقل در خانواده

دگردیسی منفی در ساختار ظاهری ، آزادی زنان و گسترش تفکرات فمینیستی، شود خانواده می

همچنین در  کوتاهی در آموزش و پرورش دینی و معنوی فرزندان.، ها از شکل سنتی به مدرنیته  خانواده

و دور شدن از فرهنگ توان به این موارد اشاره کرد:  می در دوران ظهور تحوالت منفی نهاد خانوادهمورد 

چیرگی ، گرایی افراطی  مادیو  ها  های مهدویت به دلیل عدم آموزش و پرورش فرزندان در خانواده  آموزه

، ها. با توجه به رابطه دمینویی رذائل اخالقی  احساسات دنیوی یا فقر شدید خردورزی و تعقل در خانواده

بندد و   میبررخت ، و اجتماعها از خانواده   سایر رذیلت، اگر در تربیت فرزندان دقت به عمل آید

 رسند. یکی پس از دیگری از راه می، ها  فضیلت

 

 روایات عصر ظهور.، تربیت فرزندان، عصر غیبت، خانواده ها: کلیدواژه

 
  

                                                                 

1 .: ت ف ا ری د خ  ری ا :؛    90/09/0300 ت پذیرش خ  ری ا  90/01/0300 ت



 

 010 های نهاد خانواده در عصر غیبت دگردیسی

 مقدمه .1

های فرهنگی  ترین خصوصیات دوره پیش از ظهور امام عصر)عج( وجود تعارضات و فتنه مهم یکی از
ضد خانواده است. در این دوره اخالقی و دینی و رواج و تکثیر انواع مکاتب و باندهای ضد اخالقی و 

یابد و هویت فردی، خانوادگی  شکنی ملی رواج می  حیایی و سنت  های دینی، بی شکنی ها و قانون ناهنجاری
ها در این  یکی از بدترین حمالت و تخریب .گیرد و اجتماعی افراد و جوامع در مخاطرۀ شدید قرار می

گردد.  گذاری می ها و مکاتب الحادی در این خصوص، پایه وهدوره، متوجه کانون خانه و خانواده است و گر
تعالی به دو رکن اصلی آن، یعنی مذکر و مؤنث   که باری باشد به حدی میارزش خانواده ، از سوی دیگر

 .(5، )لیل «دیو قسم به آن کس که جنس مذّکر و مؤّنث را آفر»سوگند یاد کرده است: 
منجر به بروز ، باشد. هر تغییری در این هسته  خانواده می، ای  اساس و هستۀ نخستین هر جامعه

تغییراتی عمیق و مشهود ، ها  ها و سنت  چنان که با تغییر در فرهنگ  شود. هم  تغییراتی در سطوح باالتر می
ترتیب یافته و  یها کاهش ازدواج، ش سن ازدواجیافزا»برای مثال  گردد.  در کیان خانواده پدیدار می

تی به مدرنیزه است. در این ها از سنّ   از عوارض تغییر در سطح خانواده« در انتخاب همسر یدش آزایافزا
که به عنوان تغییرات مهم جامعه در  به احادیثی توجه شده، برای بررسی دگردیسی نهاد خانواده، پژوهش

 اند.   عصر ظهور مطرح شده
از ، یک مقاله و حتی یک کتاب استبررسی دگردیسی نهاد خانواده فراتر از حوصلۀ ، بدیهی است

، دهد  فقط تحوالت مثبتی را که در عصر ظهور رخ می، نگارنده کوشیده است در این زمینه، رو این
پایه آن فضائل و رذائل را به عنوان  و بر دهدمدنظر داشته و اساس کار خویش در این پژوهش قرار 

  قرار دهد.تحوالت منفی خانواده پیش از ظهور مورد بررسی دقیق 

 وهشژپیشینۀ پ. 2

تدوین شده است، از های مختلفی  ظهور تاکنون کتاب در زمینۀ دگردیسی خانواده و تحوالت عصر
  و تکامل  شناسی و سیر تحول ای بر جامعه مقدمهبه قلم رحیم کارگر، تعلیم و تربیت در عصر ظهور،  جمله:
 یشناس  بیخانواده و آس،  نوشتۀ علی قائمیسالم، نظام حیات خانواده در ا، از محمدحسین فرجاد، جامعه

و مقاالت فراوانی مانند مقالۀ  ید مساواتینوشتۀ مجران، یا یاجتماع یشناس  بیآس، یرامیاثر منصور بآن، 
پژوهشی از  )بررسی ابعاد اجتماعی و حقوقی الیحه حمایت از خانواده( شناسی تحّول در خانواده  جامعه

دگردیسی خانواده از دفتر مطالعات زنان، مقالۀ دگردیسی زن و خانواده، پویا، مقالۀ  پی و رضوان  امیر نیک
 .فر نوشتۀ سعید ضیائیسنخ احکام جدید در عصر ظهور امام زمان)عج(، ، مقالۀ در جهان معاصر
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ده از خانواده گسترده به خانوا یر الگو و عناصر فرهنگییتغای با عنوان   رضا هاشمی نیز مقاله  سیدعلی
عصر ظهور در ، به قلم مهناز رحیمی و مقالۀ سیمای منتظران مهدی در قرآننگاشته است. مقالۀ  ای  هسته

، با این وجودهستند.  مرتبط با این حوزهنهند، از دیگر مقاالت   نوشتۀ کریم حیدریکالم امام باقر)ع(، 
د تحوالت مثبتی که در این نهاد در تاکنون پژوهشی که اساس دگردیسی خانواده در عصر انتظار را با رویکر

، از این جهت نخستین کار حاضر پژوهش .نشده استانجام دهد، بررسی نماید،   عصر ظهور رخ می
براساس گویی به این سوال اساسی است:  این پژوهش به دنبال پاسخ باشد.  در این زمینه می انجام شده

 التی خواهد شد؟ روایات، خانواده و جامعه پس از ظهور، دچار چه تحو

 شناسی مفهوم. 3

 انتظار. 3-1

، انتظار در لغت به معنای درنگ در امور. » مفهوم انتظار در روایات مهدویت جایگاهی ممتاز دارد
(. 6611ص، 6510، )عمید «ر شده استینده تعبید داشتن به آیچشم به راه بودن و به نوعی ام، نگهبانی

. مسئلۀ انتظار و حکومت حق و عدالت باشد میرنگ و تأمل ك حالت روانی به همراه دین واژه یا
ا آدمی را به ین حالت یل شده است. ایام مصلح جهانی از دو عنصر نفی و اثبات تشکیمهدی)ع( و ق

، ییایپو، ا باعث حرکتیو ، گرداند  ل مییعزلت و اعتزال می کشاند و منتظر را به سمت عنصر نفی متما
ام و مبارزه و جهاد است یهمواره آمادۀ ق، تا جایی که منتظر، گردد  می عیعمل و آمادگی وس، اقدام

و آن را مایۀ پویایی جامعه  گرا قلمداد کرده  انتظار را عمل، البته اهل بیت)ع( .(653ص، تا  بی، پور )رحیم
ظهور  ازس آفرین بوده و زمینه نیروبخش و تحرک، تعهدآور»زیرا ، اند. چنین انتظاری سازنده است  دانسته

از انتظاری سخن به میان آمده ، (. در مقابل آن031ص، 6585، )مطهری باشد می)ع(  حضرت مهدی
گرا نباشد. امام باقر)ع( از پدرانش از پیامبر خدا)ص( نقل   که عمل است انتظاری باشد و آننتیجه   که بی

، )صدوق« انتظار فرج است، ها عبادتبرترین »، «أفَضُل الِعَباَدۀ إنتَظاُر الَفَرج» کند که فرمودند:  می
 (.187ص، 6585

، ترین اعمال محبوب»، «أحّب األعمال إلی الّله عّزوجّل انتظار الفرج  فإّن »:  امیرمؤمنان علی)ع( فرمود
 (.615ص، 51ج، 6570 ، )مجلسی «انتظار فرج است، مرتبه نزد خداونِد بلند

 دگردیسی. 3-2

های لغت با تفکیک معنای  . در کتابباشد میدگردیس  کیفّیتدگردیسی به معنای دگرگونی حالت و 
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در تعریف لغوی این واژه گفته ، به دو شاخۀ معنایی آن اشاره شده است، اصطالحی و لغوی دگردیسی
معموال  بعد از دورۀ ، ان در دورۀ زندگیرتغییر شکل بعضی جانو، شده که دگریسی یعنی تغییر صورت

 (.157ص، 6ج، 6510، )عمید جنینی
های پدید  شناسی است. در این دانش، به دگرگونی الحی این واژه در زیستطاما نخستین کاربرد اص

رو، در فرهنگ واژگان، تغییر  شود. از این آمده در مسیر رشد و تکامل یک موجود زنده، دگردیسی اطالق می
عد جنینی، دگردیسی در مشهود و کمابیش ناگهانی در شکل یا ساختمان یک حیوان در دوران زندگی ماب

همانند تغییر شکل نوزاد یک حشره به شفیره یا کفچلیز به ، شناسی جانوری نامیده شده است دانش زیست
اصطالحی این واژه، ژان پیاژه در  (. همچنین، در ادامۀ کاربرد1151، ص7، ج6575قورباغه )دهخدا، 

رگساالن، برای مجموع تغییرات در شیوۀ تفّکر های گسترده تفّکر کودکان از لحاظ کیفی با تفّکر بز تفاوت
 (.17، صتا )برونو، بی کند کودکان به شیوۀ تفّکر بزرگساالن، واژۀ دگردیسی را بیان می

 :دگردیسی در کالم اندیشمندان اسالمی نیز به دو گونه است
 ، دگردیسی عینی یا جسمی که ویژۀ صورت و طبیعت ظاهری است .6
صاحب اخالقی پست و صفاتی ناپسند گردد ، رونی؛ به این معنا که انساندگردیسی اخالقی یا د .1

، 6513، )مصطفوی ها ـ همانند کلب و خنزیر ـ شود تشبیه به حیواناتی دارای این ویژگی، و از همین رو
 (.630ص، 66ج

 خانواده. 3-3

به ُبعدی از خانواده از این تعاریف   اند که هر کدام  چندین تعریف ارائه کرده، برای مفهوم خانواده
 توجه نموده است:

ن ید آمده از ایکه فرزندان پد یوند مشروع مرد و زنیاز پ یناش، یاست اجتماع یخانواده واحد( 6
 ، کنند  یل میآن را تکم، وندیپ

 یر سقفیز، شۀ وصول به منافع مشتركیاز افراد است که با هدف و اند یا  خانواده شامل مجموعه( 1
 ، (7 ص، 6511، )امیری قائمی هستند ید و سرگرم زندگرنیگ  یقرار م

زناشویی و یا فرزندپذیری با یکدیگر ، شود که از راه خون ها تشکیل می از گروهی از آدم، خانواده (5
 ، (617ص،  6575، )کوئن کنند یابند و طّی یک دوره زمانی نامشخص با هم زندگی می ارتباط می

اشی از ازدواج یک زن و یک مرد است که فرزندان پدید آمده از ن، خانواده یک واحد اجتماعی( 0
 ، ( 68ص،  6575، )قائمی کنند آن را تکمیل می، ها آن
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ای است که از طریق ازدواج که یک قرارداد  سازمان اجتماعی معدود و نهاد سازنده، خانواده (5
 (.663ص، 6580، )فرجاد شود تشکیل می، اجتماعی است

، این است که خانواده، اند  المعارف علوم اجتماعی از خانواده به دست داده   ةرتعریفی که در دای
با یکدیگر به عنوان ، هم خونی یا پذیرش، که از طریق پیوند زناشویی  افرادی  گروهی است متشکل از

و در و فرهنگ مشترکی پدید آورده  ل بودهخواهر و فرزند در ارتباط متقاب، برادر، پدر، مادر، زن، شوهر
 (.655ص، 6575، )ساروخانی کنند زندگی می  خاصی  واحد

 شناسی دگردیسی نهاد خانواده گونه. 4

 های عقالنی و رفتارهای حکیمانه کم رنگ شدن ارزش. 4-1

زیرا ، باشد میوابسته به عقل و خرد ، این است که اساسا  زیربنای اخالق، محتوای برخی از روایات
گزینی و  دارد و او را به پاکی کاب اعمال زشت و رفتار ناپسند بازمیعقل است که آدمی را از ارت

عقل همانند پیامبر درونی است که ، کند. به عبارت دیگر  بینی ایمانی و اخالقی دعوت می  روشن
العاقل من تورع عن الذنوب و »فرماید:   ( میعدارد. امام علی)  ها را از ارتکاب اعمال زشت بازمی  انسان

خویش را از عیوب پاک ، خردمند کسی است که خود را از گناهان برحذر داشته»، «العیوب تنزه من
 (.11ص، 6578، )کارگر سازد

بینانه به   رجوع از تفکر واقع»های جدی قرون اولیه اسالمی را   یکی از آسیب، استاد مطهری
 داند  مترادف می« دت انسانخوار شمردن تأثیر عمل در سعا»داند و آن را با عبارت   می« بافانه خیال

 (. 50 ص، 6583، )مطهری
َو »، یابد  ها گسترش می  حکمت در جامعه و خانواده، در عصر ظهور، مهدویت  روایات  اساس بر

قدر به  در زمان او آن»، «هِ َرُسولِ  ةِ ُسنَّ   َو   َتعالی  َلَتْقضی فی َبْیِتها ِبِکتاِب اللهِ  ةَ ِفی َزماِنِه َحّتی انَّ اْلَمْراَ  ةَ ُتْوَتْوَن اْلِحْکَم 
در خانۀ خود با کتاب خدا و سّنت پیامبر)ص( حکم   دار خانه  زنی  شود که شما دانش و فرهنگ داده می

 (.513و   551 ص،  51ج،  6570، مجلسی ؛615 ص، 6517، )نعمانی کند می
کی از عدم آن احساس شده و به عنوان ی، نقطه مقابل چیزی است که در عصر ظهور، حکمت

از میان رفتن حکمت ، ها  یکی از تحوالت منفی جدی خانواده، رو رفع خواهد شد. از این، نیازهای مردم
، تعقل جای خود را به احساسات داده است. این احساسات، و رفتارهای حکیمانه است. به عبارت دیگر

و  کردهعاطفی  ءاحساس خال، ونفرد از در، دهد  خود را نشان می، گاه در زمینۀ برقراری روابط با نامحرم
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 کند.   نیاز احساسی خود را در جایی خارج از خانواده جستجو می
 ءخیر فراوانی به او اعطا، به هر کسی حکمت داده شده»،  «َکثیرا    َخْیرا    ُاوِتی  ، َفَقْد ةالحْکَم   َو َمْن ُیؤِت »

 . «است گردیده
بخشی از این ، که طبق احادیث و روایاتبل، ها نیست  علوم و دانش صرفا  مجموعه، حکمت

شود افراد خانواده   باعث می، کند  شامل دانشی است که فرد را بر روح و روان خویش مسلط می، حکمت
سن نیروی خشم نیز در این است که انقباض و انبساطش به از غلیان احساسات منفی در امان بمانند. ُح 

در این است که به فرمان ، رد. همچنین خیر و صالح شهوتدا ءمحدود شود که حکمت اقتضا  ای اندازه
رنگ شدن  های کم ترین نشانه (. مهم651ص، 5ج، 6585، )فیض کاشانی حکمت )عقل و دین( باشد

 است: شرح زیرهای عقالنی به  ارزش

 خشونت و تندخویی. 4-1-1

ن احساسات بشری بر رفتارهای تندخویانه و غلیا، ترین عوارض عدم تعقل و خردورزی  یکی از مهم
شود.   از عدم خردورزی ناشی می، عدم کنترل خشم و آزار با زبان، افراد است. رفتارهایی نظیر تندخویی

 کشد.  حکیمانه بودن زندگی را به تصویر می، اند. رفق و مدارا  مدارا دانسته، چاره را در این شرایط
مگر آنکه به ، قرار نگرفت یزیرا بر چرفق و مدا»در ارزش مدارا همین بس که در روایت آمده: 

(. در 735 ص، 6571، )پاینده «ش کردیمگر آنکه بدنما، گرفته نشد یزیو از چ، اش افزود  ییبایز
 یسن خلق از سعادت شخص است و بدخلقُح »اند.   اخالق نیک را کلید سعادت شمرده، روایتی دیگر

رو  از این، شتن با فضائل دیگری پیوند داردمدارا دا .(007 ص، 65ج، ق6038، )نوری «او یاز بدبخت
  )همان(. «نبرده است یا  هیچ بهره یاز خوب، است بهره  آنکه از مدارا بی»

توانم به خاطر یک رفتار ناپسند   به نوعی پذیرش این نکته است که من نمی، مدارا و کنار آمدن
شک نتایج   بی، ای عظیم دارد  گستره، سایر رفتارهای خوبش را نادیده بگیرم. حکمت در خانواده، همسرم

 شامل موارد مختلفی خواهد بود. ، آن در خانواده نیز

 ها  ظلم و ستم در خانواده. 4-1-2

، باشد میگسترش ظلم و ستم در خانواده ، های عقالنی رنگ شدن ارزش یکی دیگر از عوارض کم
در »فرمایند:  ق)ع( در این زمینه میاست. امام صاد گرفتهاین مطلب در روایات نیز مورد توجه قرار 

به شدت رواج ، آخرالزمان خواهی دید که پدران و مادران از فرزندان خود ناراضی هستند و عاق والدین
فرزند به پدرش تهمت ، یافته است. حرمت پدران و مادران به شدت سبک شده و خوار داشته شده
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(. 511ص، 51ج، 6570، )مجلسی 1«مسرور است کند و از مرگ آنها  والدینش را نفرین می، زند  می
تنها به ظلم به والدین اشاره ، مصادیق فراوانی دارد. اگرچه در حدیث یاد شده، در خانواده، ظلم و ستم
 شک همسرآزاری را نیز شامل خواهد شد. بی، وقتی سخن از ستم درون خانواده رفته باشد، شده است

از ستم و جهل به عنوان دو موردی ، کند  یام ظهور را بیان میشناختی ا  در حدیثی که تغییرات جامعه
وجلَّ بِه ااَلْرَض »: است یاد شده، شوند میکه با عدل و حکمت جایگزین  َبَعد ُظْلَمِتها َو   ُنورا    َیْمأُل اللُه َعزَّ

کنده   را  نزمی، خدای عزوجل به وسیلۀ او»، «َجْهِلها  َبْعَد   ِعْلَما    َعْدال  ّبْعَد ُجوِرها َو  پس از تاریکی آن از نور آ
 «کند ماالمال می  دانش  از،  جهل و نادانی  از  نماید و آن را پس پر می  داد  از، سازد و پس از ستم آن می

 (. 113ص، 6ج، 6577، )صدوق
ستم نیز هست. بدیهی است که چنین تحول ، هر جا جهل باشد، ای متقابل دارند  رابطه، ستم و جهل

همسرآزاری ، های درون خانواده  قابل حل است. بخش دیگری از ستم، ا آموزش صحیح کودکانمنفی ب
ها به عنوان یکی از موارد جدایی و   و در اغلب پژوهش بوده گاه با کردار وگاه با زبان ، است. همسرآزاری

 اندکه به همسرش ضرر رس یهر مرد» :نیست که در احادیث آمده جهت  طالق مطرح شده است. بی
کمتر از آتش در حقش رضا نخواهد  یخداوند به مجازات، خود را برهاند، هیشنهاد فدیجا که زن با پ  تا آن

ز غضبناك یظلم به زن ن یبرا، کند  یم غضب میتیکه به علت ظلم به  را خداوند همچنانیز، داد
امبران و یدا و مالئکه و پوسته در لعنت خیپ، که رشتۀ ازدواج با همسرش را بگسلد یگردد... و هر زن  یم

 (.181ص، 11ج، 6570، )حرعاملی «ابدیرا در یو، الموت  که ملك یتمام مردم است تا زمان
شوند.   ای هستند که در فقدان خردورزی پدیدار می   از تحوالت منفی، گذاری و آزار با زبان  منت

، )پاینده «شود  یاثر م  یکش بیل ناعما، ام  دهیند یرید: هرگز از تو خیکه زن به شوهرش بگو یهنگام»
را از  یچ انفاق و عمل صالحیخداوند ه، ازاردیشوهرش را ب، که با زبان یهر زن»( و یا 618ص، 6571

ن یچن  ام کند؛ همیها را ق  تش را جلب کند؛ اگرچه روزها را روزه بدارد و شبیکه رضا  رد تا آنیپذ  ینم یو
 (.550ص، 71ج ، 6570، )مجلسی «روا دارد آنگاه که در حق همسرش ستم، است مرد

 ها  فساد اخالقی و عدم امنیت اخالقی در خانواده. 4-1-3

در ، براساس روایتی از امام صادق)ع( .گسترش فساد اخالقی از جمله آثار ضعف خردورزی است
، 6577، )صافی گلپایگانی گردد از جامعه اسالمی برطرف می، روابط نامشروع زن و مرد، دولت حق

                                                           

 به جهت محدودیت در کاربرد واژه، متن عربی برخی از احادیث، حذف شده است.. 1
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همین روابط فرازناشویی است ، ها در عصر انتظار  یکی از تحوالت منفی خانواده، رو (. از این538ص
معضل خانواده در تمام ، شود. معضل روابط فرازناشویی  که امروزه از آن به عدم امنیت اخالقی یاد می

گیرد   مورد توجه قرار میبیشتر ، این مسئله، لیکن با توجه به روایات مربوط به عصر ظهور، ستا عصرها
 .)همان( زوال چنین روابطی است، های دولت حق در بحث خانواده  ترین کارکرد  و یکی از مهم

 و کنار آمدن با خطاهای فاحش همسر، ورزی مرد  عدم غیرت .4-1-4

از ، بیند و بدون آنکه معترض وی گردد  مرد انحرافات جنسی همسرش را می»، در آخرالزمان
 ؛177ص، 61ج، 6570، )حرعاملی «کند ارتزاق می، ه از خودفروشی همسرش کسب شدهدرآمدی ک

ورزی مردان برای حفظ   روایات به وجوب غیرت، در حالی که .(157ص، 51ج، 6570، مجلسی
، ؛ حرعاملی587و  170 ص، 6571، )پاینده اشاره صریحی دارند، م خصوصی و خانوادگییحر

 (.650 ص، 13ج، 6570

 اهی زنان در عفاف و حجابکوت. 4-1-5

گیر خانواده  که دامن باشد میکوتاهی زنان در مراعات حجاب و عفاف یکی دیگر از عوارض منفی 
زنان در آن »، براساس روایتی .یات نیز به این مسئله اشاره شده استادر رو، شود در پیش از ظهور می

، ؛ طبرسی513 ص، 5ج، ق6511، )شیخ صدوق «برهنه و خودنما خواهند شد، حجاب  بی، زمان
 (.136ص، ق6035
عفاف به عنوان نقطه مقابل چنین کردارهایی مطرح شده ، بر طبق روایاتی، مقابل این رفتار ناپسند در

 «آراسته نشده است ین و عفت در روابط جنسیتر از عفاف در د  آراسته ینتیبه ز یا  چ بندهیه»، است
 (.111 ص، 6571، )پاینده

 رانی مرد و زنچ  چشم. 4-1-6

به مرد و زن ، . براساس روایاتباشد مییکی دیگر از عوارض سست شدن خردورزی ، گناه چشم
هم به مرد و هم به زن مربوط ، توصیه شده است موظب چشمان خویش باشند؛ چنان که مراقبت در نگاه

گ یریت، نگاه بد»است.  از خداوند آن را پس هر آن کس به سبب واهمه ، طان استیش یرهاین از تیزهرآ
، ق6030، )شعیری «دیآن را در دلش خواهد چش ینیریبه او خواهد داد که ش یمانیا، ترك کند

 (.605ص

 های مختلط شبانه یا روزانه مهمانی. 4-1-7

هایی نظیر ویالهایی که زنان و مردان نامحرم به   ارتباطات نامطلوب مردان و قرار گرفتن در محیط
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آورند، یکی از عوامل شیوع   جا نیز شب را به صبح می  خواندن هستند و همان صورت مختلط مشغول آواز
که  یید در جایمان دارد، نبایهر کس به خداوند و روز جزا ا»فساد اخالقی است. در روایات آمده است: 

 (.685 ، ص13ج، 6570)حرعاملی،  «شنود، شب را به صبح آورد  یرا م ینفس زن نامحرم یصدا

زنند.   شان می  خود تیشه به ریشۀ امنیت اخالقی خانواده، کنند  ا زنان نامحرم خلوت میمردانی که ب
 ،6571، )پاینده «طان استیآنان ش یجز آنکه سوم، کند  یبا زن نامحرم خلوت نم یچ مردیه»

، خصوصی افراد است؛ چنان که گاه از میان رفتن حریم، (. یکی از معضالت امروز جامعه101 ص
 یکه بر و یهر کس با زن»کند.   به راحتی با مردی نامحرم مصافحه می، ابل دیدگان شوهرزنی در مق
 یخواهد آمد و سپس به سو، ر بر گردن داردیکه زنج یامت در حالیروز ق، مصافحه کند، حرام است

گفته  یکه با و یهر کلمه سخن یبه ازا، که با زن نامحرم مزاح کند یو شخص، روانه خواهد شد، آتش
 (.618 ص، 13ج، 6570، )حرعاملی «هزار سال حبس خواهد شد، ستا

 رهبانیت جنسی .4-1-8

عامدانه از برقراری روابط جنسی ، زمانی است که زن یا شوهر، ترین وجه روابط زناشویی  نامطلوب
یاد « رهبانیت جنسی»به ، از چنین کرداری، زنند. معموال  در روایات و احادیث  با همدیگر سرباز می

کنند. گاه علت روی آوردن زوجین به روابط فرازناشویی نیز همین پدیده است. رهبانیت جنسی یعنی   می
کوتاهی یکی از طرفین به رفع نیاز جنسی طرف مقابل. احادیث و روایات مهمی در مورد نفی ریاضت 

باره   این الله)ص( در  جنسی و کوتاهی در انجام آن توسط زوجین در متون روایی آمده است. رسول
 یها  از سنت یکیو ، کند یرویت من پد از سنّ یبا، ل است بر فطرت من باشدیهر کس ما»فرماید:   می
نماید تا   (. حتی به ابوذر توصیه می631 ص، 13ج، 6570، )حرعاملی «زش با همسران استیآم، من

چگونه  :پرسد  زده می  شگفتابوذر ، پاداش یابد. در این حال، با برقراری رابطه زناشویی با همسر خویش
چنان که ، باشد میالله)ص( بسیار منطقی   یابم؟ توجیه رسول  است که با چنین کرداری پاداش می

، پس انجام آن، دهد  انسان را به گناه و مجازات سوق می، فرماید: همان گونه که عدم انجام آن  می
 (.631 ص، 60ج ، )همان مستوجب پاداش خواهد بود

 ساهل در برخورد با زانی و شیوع فسق و فجورت. 4-1-9

بنابر  .رود یکی دیگر از عوارض ضعف خردورزی به شمار می، تساهل در برخورد با افراد خاطی
نا» :روایتی در عصر ظهور  ،6577، گلپایگانی  )صافی»  رود می  از بین  روابط نامشروع »، «َیْذَهُب الزِّ

روابط نامشروع در میان مردم ، ر عصر غیبت و پیش از ظهورآید که د (. از این روایت برمی070 ص
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انگارانه با آن مواجه   ها سهل  دچار چنین رذیلت اخالقی شده است و خانواده، رواج دارد و جامعه
شود و چرا فسق و فجور در آن گسترش   شوند. اینکه جامعه اسالمی چگونه به این سمت کشیده می  می
های اعصار پیش از آن جست. در عصر کنونی   ول اخالقیات در خانوادهباید در دورۀ تح، یابد می

از ارائۀ شکوائیه ، بنا به توجیهات مختلفی، ای که فرزندشان در معرض تجاوز جنسی قرار گرفته  خانواده
زنند؛ چنین تساهلی باعث فروریختن قبح زنا در جامعه خواهد شد. از   سر باز می، به محضر دادگاه

گویی ، هایی خواهد بود که اعدام و قتل زانی  چنان گرفتار چنین مساهله، معه تا عصر ظهورجا، رو این
ْیَخ الّزاِنَی  :َیْحُکْم ِبها َاَحٌد َقْبَلهُ  ِبَثالٍث َلْم  َلَحَکَم   اْلقاِئُم   َلْو َقْد قامَ »بدعتی در دین و جامعه است.  ، «َیْقُتُل الشَّ

؛ پیرمرد  که احدی پیش از او داوری نکرده است  کند  داوری  چیز  سه  به،  هنگامی که قائم ما قیام کند»
 (. 531 ص، 1ج؛ 611 ص، 6ج، 6585، )صدوق «کشد... زناکار ... را می

 محبت افراد برگزیدۀ اجتماعی بر محبت اهل بیت)ع(  جایگزینی. 4-2

ه در فضای پرستش افرادی است ک، ها  یکی از عوارض عدم عقالنیت و خردورزی در خانواده
شود. این افراد ممکن است بازیگر   یاد می« سلبریتی»اند و از آنها با عنوان   مجازی به شهرت رسیده

 باشند. ورزشکار و...، مدار  سیاست، خوان آوازه، نویسنده، شاعر، سینما
به ، کنند  ها ایجاد می  هایی در خانواده  بخشی از تحوالت منفی که پرستش چنین شخصیت

بعد یعنی ، ها تنها در یک بعد  شود. این شخصیت  زی غلط برای کودکان و نوجوانان مربوط میالگوسا
شاید بدین ، ولی در زمینۀ اخالقیات و بعد معنوی، اند  شان به موفقیتی دست یافته  فعالیت تخصصی

، گیرند  ر میمورد تقلید قرا، ها در خانواده از سوی کودکان  سطح از پیشرفت نرسیده باشند. این شخصیت
که برخی از کودکان دوره  ؛ چنانشدتوسط مقلدینش خواهد ، شمار منجر به خطاهای بی، هر خطای آنان

 کردند.  پنداری با یکی از بازیگران سینما استعمال می  ذات  سیگار را تنها به دلیل حس هم، پهلوی
در تعلق خاطر به ، زمانی است که یکی از طرفین ازدواج، بخش دیگری از این تحول منفی

آویزد و عمال  طرف مقابل را به   عکس وی را به دیوار اتاقش می، نماید  افراط می، شخصیت محبوبش
هم از بعد اجتماعی عامل تحول منفی در ، بعدی جامعه محبت به افراد تک کند.  بیراهه رفتن تشویق می

، وی باز مانند. در احادیث و روایاتشود که اعضای خانواده از تربیت معن  هم باعث می، شدهخانواده 
زیرا چنین محبتی باعث باال رفتن مبانی معرفتی ، اند  افراد را به محبت به اهل بیت)ع( توصیه کرده

بیت)ع( است:  الله)ص( همین محبت و توجه قلبی به اهل  ترین دستورات رسول شود. از صریح  می
ِه ِمن َاهِلِه َو یَاَحب الَ  یُکوَن َاهلیِه ِمن ِعتَرِتِه َو یَاحُب ِالَ  یُکوَن عترتینْفِسه و  ِه ِمنیَاُکوَن َاَحُب ِالَ  یؤِمن َعبد َحتیال»
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، مان به خداوند نداردیا یا  چ بندهیه»، (٦٨ص، 24ج، 6570، )مجلسی «ِه ِمن ذاِتهِ یَاَحُب ِالَ  یَتُکوَن ذاتِ 
ش یام را ب  ش از عترت خودش و خانوادهیا بو عترت مر، تر باشم  از خودش محبوب، که من در نزد او  نیتا ا

 ها خوِد برتِر ما هستند(.   )چون آن ش از ذات خودش دوست داشته باشدیو ذات مرا ب، از خانواده خودش
باید همراه با محبت باشد: ، بنا به حدیث روایت شده از حضرت حجت)عج(، )ع(توجه به ائمه

دِ »  یها  توجهتان را نسبت به ما براساس محبت و سنت»، «ةاْلواضِح  ةلی السنَّ َع  ةاَجعُلوا قَصدکم إَلْینا ِباْلَمَوّ
(. حضرت قائم)عج( به عنوان عصارۀ تمام 61ص، 6587، )اکبرنژاد «روشن شرعی قرار دهید

ترین فرد برای الگوسازی و تعلق خاطر است. از آن جهت که این تعلق   شایسته، بیت)ع(  های اهل  خوبی
ود شخص تمام توجه قلبی خویش را به منویات حضرتش معطوف بدارد. ش  باعث می، خاطر

جامع تمام ابعاد بشری و ابعاد روحی و ، یابد. امام  به چندبعدی تغییر می، بعدی ها از تک  الگوسازی
اطاعت محض از فرامین امام است. ، . بدیهی است که یکی از آثار چنین محبتیباشد میمعرفتی 

. آن شدبه آرامش و زائل شدن ترس بشر منتج خواهد ، پیروی از امام، م صادق)ع(براساس روایتی از اما
چون ، )ع(بیت خوشا به حال شیعیان و پیروان قائم ما اهل، بصیر  ابو  ای»فرماید:  حضرت در این باره می

  طیعم، در زمان ظهورش، منتِظر ظهور او هستند و وقتی آن حضرت ظهور نماید  او  ها در زمان غیبت آن
، )مجلسی «خواهند بود. آنان اولیای خدایند و هیچ ترس و اندوهی بر آنان وجود ندارد  او  بردار و فرمان
 (. 653ص،  51ج، 6570

 ها   دنیاگرایی در خانواده ترویجگسترش و . 4-3

شود گسترش و ترویج  بدان دچار می، هایی که نظام خانواده در پیش از ظهور یکی دیگر از دگردیسی
ایشان از ، الله)ص(  بر طبق روایتی از رسول. باشد می نیاگرایی است. این مطلب مورد تأکید روایات نیزد

تنها از آن »کسب مادیات است و ، پدران آخرالزمانی اعالم بیزاری فرموده که تنها انتظارشان از فرزندان
هرچند ناچیز؛ من از این پدران ، )فرزندان( درآمدی راحت از مال دنیا داشته باشند ها  خشنودند که آن

 (. 610ص، 65ج، ق6038، ؛ محدث نوری631 ص، ق6030، )شعیری «بیزارم و آنان نیز از من بیزار
پرستی   ت را به پر کردن شکم و شهوتمردم هّم ، در آخرالزمان»از امام صادق)ع( نیز نقل شده: 

و یا اطفای آتش شهوتشان ، دل راه دهندشکی به ، آنکه در حالل و حرام آن لقمه  دارند؛ بی  مصروف می
 (. 151 ص، 51ج، 6570، ؛ مجلسی01 ص، 8ج، 6515، )کلینی «مشروع بوده یا نامشروع

آموختند   های امروزی است. اگر زمانی به کودک خود می  یکی از مباحث جدی خانواده، این بحث
جایی که به زعم این   نمایند. از آن ثروت را آمال و آرزو معرفی می، امروزه، که علم بهتر از ثروت است
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اهمیت ندارد. براساس روایتی در ، حالل و حرام بودن چنین ثروتی، کند  هدف وسیله را توجیه می، عده
گاه حضرت به مردم  آید. آن آن حضرت گرد می  نزد،  زمین و منابع زیر زمین  های روی ثروت، عصر ظهور
، بیایید بگیرید»، «الحرام...  الدم  هیف  ه األرحام و سفکتمیف  قل تعالوا إلی ما قطعتم»کند:  خطاب می

زدید؛ او چنان  ریزی و گناهان دست می کردید و به خون بگیرید آنچه را برایش خویشاوندی را قطع می
ز: ی(. ن615ص، 5 ج، ق6017، )جزایری «بخشد که کسی پیش از او چنان نکرده است اموال را می

ی َبْیَن النّ »  کند او اموال را میان مردم چنان به تساوی قسمت می»، «ةالّزکا  اِس َحّتی الُتری ُمحتاجا  ِالیُیَسِوّ
، این حدیث، (. در حقیقت513 ص، 51ج، 6570، )مجلسی «تا به او زکات دهد یابی یکه دیگر نم

توصیفی دقیق از وضعیت اقتصادی و اجتماعی عصر پیش از ظهور است که همۀ مردم و از جمله 
 بدان مبتال خواهند شد.، خانواده

 عدم پویایی در زندگی امروزی و مخاطرات روانی. 4-4

؛ لیکن یکی از عوارض باشد میسبب دور شدن از معنویات ، به خودی خود، توجه شدید به مادیات
 توان صرفا  به  میدی را نمیااشود. ن انزوا و عدم پویایی است که به نومیدی و یأس منجر می، روحی آن

ترین   شرایط بد اقتصادی منوط دانست؛ چراکه طبق تحقیقات کشور سوئد که به عنوان یکی از مرفه
... و از هر  کند یخودکش، ردیگ  یم میك نفر تصمی، از هر ده نفر»در همین کشور ، ست کشورهای دنیا

شود. در   ا ناشی میه  از رکود زندگی، گرایش به خودکشی. «اند  فکر کرده یپنجاه نفر به خودکش، صد نفر
خود را نشان « تنهایی»و « زندگی مجردی»به صورت پدیده ، این رکود و عدم پویایی، اغلب جوامع

ش یز در افزایل خانواده نیت تشکیو کاهش قداست و اهم، ستی و تجردیز  کم شدن قبح تك»دهد.   می
ها   اساسی در نگرش یاگر دگرگون ،ندهیهای آ  ن احتمال وجود دارد که در دههیسن ازدواج مؤثر است و ا

به ، ستیز  به شکل تك، های مستقل  رانی در خانهیصدها هزار زن و مرد مجرد ا، ها رخ ندهد  استیو س
 (.17ص، 6588، شناس  )حق «زندگی ادامه دهند

علت این تنهایی و انزوای روحی را که خود ، در تناظر با عقاید اقبال الهوری، شهید مطهری
گرایی صرف   در مادی، اند  بدان دچار شده، مقلدین ایشان در سایر جوامع، و در مرتبۀ دوم ،ها  غربی

 سخن داند. چنان که به نقل از این اندیشمند جهان اسالم از نیاز بشر به داشتن تعبیری روحانی از دنیا  می
این است که ، نیاز داردیعنی اولین چیزی که بشر بدان ، تعبیری روحانی از جهان»نویسد:   میو گوید  می

جهان تعبیری روحانی و معنوی بشود نه تفسیری مادی. اولین چیزی که بشر را سرگردان کرده و به 
گری   ماتریالیسم و مادی، آید  ای به صورت ایمان واقعی در بشر به وجود نمی  موجب آن هیچ فکر و عقیده
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 ... جهان کور و کر است، ادیات استم، تفسیر جهان است به صورت مادی که هرچه هست، باشد می
در ، فهمد  جهان درست و نادرست نمی، فهمد  جهان حق و باطل نمی، شود هدف سرش نمی، جهان

هیچ در دنیا هدف ندارد و ما به عبث آفریده ، شود  جهان حق و باطل با یک مقیاس سنجیده می
 (. 67-68ص، 6583، )مطهری «شدیم...

 بر سایرین سط یک عضو خانوادهها تو  تحمیل خواسته. 4-5

، لیکن وقتی یکی از اعضای خانواده، رفع نیازهای اولیه است، ترین کارکردهای خانواده  یکی از مهم
زندگی به سمت تحول منفی پیش ، جا داشته باشند یا سطح توقعاتشان باال برود  اصرار نابه، در این زمینه

ها و استغنای بشر تغییر   با تعدیل خواسته، تحول منفیاین ، جایی که در عصر ظهور  رود. از آن  می
خداوند »، «الِعبادِ   ُقلوِب   َو َیْجَعُل اللُه الِغنی ِفی»: باشد عصر استغنای بشر، باید عصر ظهور، یابد  می
ِاذا َخَرَج الَمهدُی »(. نیز: 070ص، 1ج، 6586، )اربلی «دهد های این امت قرار می نیازی را در دل بی
  نیازی بندگان بی  های دل  خداوند در، کند هنگامی که مهدی قیام می»، «ی اللُه الِغنی ِفی ُقلوِب الِعبادِ َاْلَق 

ها َو اْسَتْغنی الّناس» .«افکند می زمین به ، چون قائم ما قیام کند»، « ِاّن قاِئَمنا ِاذا قاَم َاْشَرَقِت االرُض ِبُنوِر َربِّ
، 11ج، ق6030، )مرعشی نجفی «شوند نیاز می بی  همگی  مردمو   شود نور پروردگارش روشن می

 (.550ص
قرار دارد.   اصلی  ها در اولویت  رفع نیازهای مادی و تعدیل خواسته، در کارکرد اقتصادی خانواده نیز

ها و در  نیازهای مادی انسان  رفع  و با  به طور کامل کاربردی شده یح اقتصادیاصول صح، در عصر ظهور
و اقتصاد خانواده در مسیر درست   مشکالت ناشی از دنیاگرایی رفع شده، تربیت صحیح آنان، لعین حا

 گیرد.  خود قرار می
گاه حضرت  آید. آن آن حضرت گرد می  نزد،  زمین و منابع زیر زمین  های روی ثروت، براساس روایتی

کردید و  وندی را قطع میرا برایش خویشابگیرید آنچه ، بیایید بگیرید»کند:  به مردم خطاب می
بخشد که کسی پیش  اموال را می زدید؛ او چنان ریزی و گناهان دست می کردید و به خون ریزی می خون

ی بَ »ز: ی(. ن615ص، 5 ج، ق6017، )جزایری «از او چنان نکرده است ْیَن الّناِس َحّتی الُتری ُمحتاجا  ُیَسِوّ
 «تا به او زکات دهد یابی یکه دیگر نم کند ان به تساوی قسمت میاو اموال را میان مردم چن»، «ةالّزکا  ِالی

 (.513ص، 51ج، 6570، )مجلسی
های معیشتی و زندگی  ها و سختی کردن نگرانی  برطرف  ها در جهت کمک به خانواده، تر از همه مهم

ِف ُکفیُتم » :بهتر بتوانند به امور عبادی و دینی خود بپردازند، مادی است تا در پرتو آن لِب و الَتَعسُّ َمؤَونۀ الطَّ



 

 011 های نهاد خانواده در عصر غیبت دگردیسی

از رنج طلب و سختی ]برای دستیابی به ، از مهدی پیروی کنید  اگر»، «َو َنَبذُتم الِثَقَل الفاِدِح َعْن األْعناق
، 8ج، 6515، )کلینی «دارد  ها برمی  شوید و او بار سنگین را از گردن وسایل زندگی[ آسوده می

 (. 111ص
از اخالق فاصله ، مرد برای کسب مادیات، فراتر از توان شوهر باشد، های همسر  وقتی خواسته

شود. هیچ   گیری می  میزان تعهد زوجین با میزان فراهم آوردن مادیات اندازه، ای  گیرد. در چنین خانواده  می
منافع مادی عامل و ، گرایی در خانواده نخواهد بود. به عبارت دیگر ضامن هم، ارزشی جز مادیات

های تشکیالتی یا شرکتی   های معنوی. زندگی خانوادگی شبیه زندگی نه ارزش، قای خانواده استضامن ب
 شود.  می

 ای برای اخالق اجتماعی قائل نیست  هیچ ریشه 1،ای همچون راسل  فالسفه، در دنیای غرب
ق کند. زندگی غربی چنین است که اخال  ( و همه را در منافع فرد جستجو می18ص، 6513، )مطهری

اند که   زیرا همۀ افراد این را درک کرده، بندند  نوعی قرارداد است که افراد با یکدیگر می»، اجتماعی در آن
، 6513، )مطهری «حفظ بهتر منافعشان در این است که حقوق و وجود یکدیگر را رعایت کنند

در واقع ریشۀ »کند.   معیارگذاری می، هایی اخالق اجتماعی را منافع فردی  (. در چنین خانواده18ص
حقوق یکدیگر را محترم ، دانند که یک عده شرکا  نسبت به حقوق یکدیگر را همان می، احترام افراد

دزدها هم روابطشان با »گوید:  (. استاد مطهری در رد این نظریه می11 ص، 6513، )مطهری «بشمارند
 (.11ص، )همان« هم این طور است

گرایی در  یکی از مواردی است که مانع هم، های زوجین  هگیری ناشی از تحمیل خواست  سخت
و  ینرم، هرکس با تساهل»اند.  گیری دعوت نموده مردم را به تساهل و سهل، خانواده است. بزرگان دین

(. براساس 586ص، 6ج، ق6035، )احسائی «گرداند  خداوند او را بر آتش حرام می، رفتار کند یراحت
از نرمی و راحتی ، پس از تساهل، زمۀ خشونت رفتار است. از این جهتگیری ال  سخت، همین روایت

، دیر باشیگ  سهل»هم که فرموده:  رفتار سخن رفته است. براساس تناظر این رذائل با هم و فضائل در کنار
معادل خشونت و در ، گیری (. سخت718ص، )همان «نه سبب نفرت، دیرو باش  و گشاده، ریگ نه سخت

از دیگر نتایج عدم تعقل و خردورزی در ، توان گفت بنابراین می ه است.رت دانسته شدسبب نف، نتیجه
هر کجا از ، اند  صبر را کلیدی در مواجه با آن دانسته، خشم و تندخویی است. در احادیث، خانواده

                                                           

1. Rasel 
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آن  است که تنها سه گروه به یمقام، در بهشت»اند:  صبر را چاره معرفی کرده، سخن به میان آمده، خشم
 «ش صبور باشدیکه در قبال عائلۀ خو یآن کس که صله رحم کند و کس، عادل یشواید: پیخواهند رس

، شه کندیصبر پ، به خاطر خدا، همسرش یهر کس بر بدخلق(. »13ص، 05ج ، 6570، )مجلسی
 ءاعطا، خود یوب بر بالهایبرابر ثواب ا یثواب، شه سازدیکه در آن صبر پ یهر مورد یخداوند به ازا

به توقع پاداش از ، همسرش یهرکس بر بدخلق(. »615ص، 13ج، 6570، )حرعاملی «خواهد کرد
 )همان(. «کند  یم ءاعطا یپاداش شکرگزاران را به و، خداوند، شه سازدیصبر پ، خداوند

 گسیختگی روابط عاطفی با رشد و گسترش تفکر فمینیستی ازهم .4-6

 «آورد  ولی سر به فرمان پدر و مادر خویش فرود نمی، کند  یمرد از همسرش اطالعت م»و در آخرالزمان 
ها در عصر متصل به   (. تصویری که از وضعیت زنان و آزادی افراطی آن110، ص51ج، 6570)مجلسی، 

با زنان مشورت  ... آید، که  دجال وقتی می»کند.   ظهور وجود دارد، به وضوح نابودی نهاد خانواده را تبیین می
ها سوار شوند و   ها بر زین  زن ... نوازندگی کنند، نان نوازنده، آالت طرب و موسیقی به دست گرفتهکنند. ز می

 (.115، ص65ج، 6510)مجلسی،  «زنان به مردان و مردان به زنان شباهت پیدا کنند...
أن های اجتماعی زن و مرد در خانواده است. از میان رفتن ش  این روایت ناظر بر از میان رفتن نقش

، های جنسیتی از سوی زنان که محصول مستقیم تفکرات فمینیستی است  مادر و عدم پذیرش تفاوت
 . باشد مییکی از مشکالت مهم در عصر کنونی 

و اهانت به ایشان مذموم شمرده ، احترام به زن امری محمود است، در احادیث و روایات معصومین
کند و جز شخص پست به آنان اهانت روا   یم نمیتکرزنان را ، میجز شخص کر»که آمده:   چنان، شده

باعث از ، یعنی آزاد گذاشتن زن، تفسیر غلط از آن، لیکن .(071ص، 6571، )پاینده «دارد  ینم
شناسد و حتی با تفسیر   هیچ حد و مرزی نمی، . این آزادیخواهد شدگسیختگی عاطفی در خانواده   هم

به آزادی در روابط جنسی تبدیل شده است. این تغییر در ، د داردغلطی که از مفهوم آزادی در جامعه وجو
نگرش »به مفهومی خطرناک تبدیل شده است. ، که به فعالیت جنسی نیز کشیده شده، نگرش به آزادی

افته یر یید تغیجد یبه نگرش، د مثلیصرفا  در جهت تول یبه عنوان عمل یت جنسیبه فعال، گذشته یعموم
 یبندوبار  یش بیاست که با افزا یاز عوامل یکی، نیکند؛ و ا  یم یتلق ینیازآفرب یاست که آن را نوع

 (.  160ص، 6585، (ی)بستان )نجف« در قالب روابط خارج از چارچوب ازدواج همراه است یجنس
تواند مانع آزادی وی در ارتباطاتش باشد   هرگز نمی، دهد  مردی که به همسر خویش آزادی مطلق می

ارتباط فرازناشویی ، به انحراف اخالقی ختم خواهد شد. یکی از این انحرافات، ن آزادیچنی شک بیو 
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، گوناگون یها  وهیبه ش ییرون از زناشویقبل و ب یارتباطات جنس یآزاد»در ارضای میل جنسی است. 
 یجنس یدهد و طالق را که با همبستگ  یل میتقل یگرید یك از زن و شوهر را برایهر  یت جنسیجذاب

 (.511ص، 6518، )مصباح یزدی «دهد  یش میافزا، دو طرف نسبت معکوس دارد

 در ساختار خانواده  دگردیسی .4-7

یکی دیگر از تغییرات در نظام خانواده پیش از ظهور، تغییر در ساختار خانواده است. این امر با از بین 
می دهد. حذف جایگاه پدر از هرم رفتن اقتدار پدر به عنوان ستون اصلی خانواده، بیشتر خود را نشان 

 یپدر، مادر و فرزندان مبتن یو رابطۀ طول یۀ مدل عمودیساختار خانواده که بر پا»شود   خانواده باعث می
دو  یده شود، و درگام نخست، الگویداد، به چالش کش یخانواده قرار م یگاه سرپرستیبود و پدر را در جا

 یطور مساو  خانواده را به یداد و سرپرست  یو فرزندان را در رتبۀ بعد قرار م ك رتبهیکه پدر و مادر را در  یا  پله
در  یدموکراس یخانواده شود؛ و در مرحله بعد، ساختار افق یساختار سنت یبرا ینیگزیکرد، جا  یع میتوز

خانواده نه جه، یشنهاد گردید. در نتیداد، پ  یرتبه قرار م  ، همیك خط افقیرا در  ءخانواده که تمام اعضا
خود  یرشد و تعال یشد، نه فرزندان برا  یف میمتمرکز است، تعر یازمند رهبریمنسجم که ن یمثابه نهاد  به
که در   فا کند. چنانیخاص در درون خانواده ا یرفت پدر نقش  ین بودند، و نه انتظار میازمند نظارت والدین

خانواده از انحصار مرد خارج شد  یها  نهین هزیتأم، از جمله فرانسه و انگلستان، ییاروپا یکشورها یبرخ
 (.65، ص6571)محسنی،  «و به طور مشترك بر عهده زن و مرد قرار گرفت

 در جامعه امروزی، خانواده الگوهای. 4-8

عاطفی خانواده و فرزندان  گاه  تکیه مادرو ، در الگوی هرمی پدر در رأس هرم: الف( هرمی یا سّنتی
 و غیرمستقیم با پدر در ارتباط هستند.، مستقیما با مادر

. در هستند هایی است که پدر و مادر هر دو شاغل  این الگو متعلق به خانواده :ب( الگوی مربعی شکل
یکسان نقش دارند. اّبهت مرد تقریبا از میان رفته است. فرزندان  میزان پدر و مادر به، چنین الگویی

جدا از  هایی تقریبا    لیکن به صورت مهره، دارندقرار خانواده  اگرچه در مرتبۀ دوم از اهمیت و نقش در
 هستند. والدین در حرکت

هایی شناور در یک بیضی نشان   اعضای خانواده به صورت مهره، طبق این الگو بر :ج( الگوی بیضوی
فقط ، ها  نه نقش و شود. نه کارکردها  داده می شوند و هیچ تفاوتی میان اعضای خانواده مشاهده نمی

تعهدی در خویش ، آنکه نسبت به خانواده  بی، کنند  مادر ارتزاق می فرزندان در اینجا از نان پدر و
 احساس کنند.
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آورد.   الگوی بیضوی خانواده را به یاد می، فرزندان آخرالزمان موجود است که دقیقا   مورد حدیثی در
خرسندی بر مرگ ایشان توسط فرزندان  و، در این حدیث از نفرین و لعن شدن والدین توسط فرزندان

 (.151ص، 51ج، 6570، سخن به میان آمده است )مجلسی
اقتدار اخالقی مرد نیز از میان ، به اشکال دوم و سوم تغییر یابد، وقتی الگوی مدیریتی در خانواده

واهد رفت. عمال  هیچ کنترلی بر فرزند نخواهد داشت؛ کنترل او بر همسر نیز از میان خ، رود. مرد  می
اش توسط خانواده از میان  تنها براساس احترامی جزئی خواهد بود. مردی که مسئولیت اخالقی، رابطه

 مردانه یسرچشمه قواعد اخالق، یاخالق یها  تیمسئول»خود نخستین قربانی خواهد بود. ، رود  می
ز یط بازار نیبلکه در مح، در خانه شوند و نه تنها  یده میراهه کش یآنها )مردان( به ب، که اگر نباشند هستند

، (. با از بین رفتن اقتدار مرد10ص، 6581، )گیدنز «کنند  یم یشان شانه خالیها  تیاز مسئول
 (.53ص، 6513، )مطهری رود  از بین می« مسئولیت او به عنوان یک ارزش معنوی در مکتب انسانیت»

و خواهد شد. او توانایی تاثیرگذاری بر همچون اقتدار وی مح، نقش تربیتی مرد، در چنین شرایطی
فرزندان را از دست خواهد داد و هر کس به روش مورد قبول خود رفتار خواهد کرد. وقتی خانواده از 

ای بریده از   ها نیز قطع خواهد شد. خانواده  پیوندهای اجتماعی خانواده، شکل سنتی خارج شود
کوشد با صنعت و   می...« ، داماد، خواهرزن، برادرزن، رهاخواه، خانوادۀ برادرها»های دیگر نظیر   بافت

گاه باشد.  بی، بوروکراسی به پیش برود ، یصنعت و گسترش بوروکراس»آنکه از تاثیر چنین اقدامی آ
 (.115ص، 6580، )عضدانلو شود می« یسنت یاجتماع یوندهایباعث سست و فرسوده شدن پ

ها یا همان   بازگشت به سیستم هرمی در خانواده، انوادهها در خ  بهترین راه مقابله با زوال ارزش
های خود   در خانه»بهترین کار آن است که ، الگوی سنتی است. زیرا طبق روایتی از امام قائم)عج(

 (.83ص، 53ج، 6570، )مجلسی «بمانید تا هنگام ظهور امر ما آشکار گردد

 دانپذیری دینی و تربیت معنوی فرزن در جامعه کوتاهی. 4-9

ظهور عصر گیر خانواده در پیش از  عدم تربیت معنوی فرزندان یکی دیگر از عوارضی است که دامن
بدست آورد. بر طبق ، اند ه توان از روایاتی که وضعیت آخرالزمان را ترسیم کرد این امر را می، شود می

وای بر اوالد آخرالزمان : »ورزند  عامدانه در پرورش معنوی فرزندان قصور می، پدران آخرالزمان، روایاتی
از پدرانی که به کیش مسلمان هستند؛ لیکن از فرائض ، نه از پدرانی که مشرکند، از سیرت پدرانشان

والدینشان مانع ، آموزند. حتی اگر فرزندان درپی کسب معارف دینی باشند  سخنی به اوالد نمی، دینی
 (.610ص، 65ج، ق6038، )محدث نوری «شوند  می
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در دنیایی از تعارضات و ، برد اکنون در عصر غیبت امام عصر)عج( به سر می  ای که هم  خانواده
تواند ایشان را از تناقضات  المتینی چنگ بزند که می تناقضات باید صراط مستقیم را بپیماید. باید به حبل

زیرا این  البیت)ع( است؟  تر از فرهنگ ناب اهل  المتین قوی  و کدام حبل، و تعارضات رهایی دهد
است. « فرهنگ مهدوی»، البیت)ع( و عصاره فرهنگ اهل، بودهادامۀ حقیقی فرهنگ نبوی ، فرهنگ

توقیعات و مبانی کالمی برخاسته از ، ادعیه و زیارات، سخنان، مجموعه تعالیم»فرهنگ مهدویت یعنی 
« نیز گویند« آموزه مهدویت»دهد که بدان   فرهنگ مهدوی را شکل می، اعتقاد به امامت مهدوی

و ، احادیث، شامل ادعیه، ها  (. بخشی از این آموزه55 ص، 6581، )آقاتهرانی و حیدری کاشانی
و یا طلب حوائج و رفع ، یا جهت تعجیل در ظهور، هستند نمازهایی است که به امام قائم)عج( منسوب

، مجتهدی سیستانی) اند  گردآوری شده صحیفۀ مهدیهدر کتاب  باشند که میمشکالت دنیوی و معنوی 
 (. 678-671 ص، 6588

توان با استناد به احادیث منقول از حضرت قائم)عج( به دورنمایی از تعلیم و تربیت در خانواده   می
، روایتی است. در ت و احیای آن فراخواندهاز منظر ایشان رسید. حضرت شیعیان را به پیروی از سنّ 

ای مؤکد شده و امر گردیده تا   به شیعیان فرض و توصیه حفاظت از دین خدا و اطالعت از خدا و رسولش
و انی ادعوکم الی الله و »باطل بدانند: ، زنده نگاه دارند و آنچه باطل دانسته، چه را قرآن زنده نگه داشته  آن

و عمل به کتاب  )ص(و من به خدا و رسول خدا»، «الباطل و احیاء سنته ةالی رسوله و العمل بکتابه و امات
(. تعلیم و 601ص، ق6511، )مقدسی «خوانم  و ابطال باطل و احیای سنت وی شما را فرامیوی 

یابد؛   چنان متفاوت خواهد بود که حتی قرائت قرآن نیز شکلی متفاوت می، تربیت در عصر ظهور
به هایی برپا کند و قرآن را   مهیخ، ام کندیق هنگامی که قائم آل محمد)ع(»که در روایتی آمده:   چنان

، ار دشوار استیبس، اند  آن روز برای کسانی که قرآن را حفظ کرده، اموزدیبر مردم ب، بی که فرود آمدهیترت
 (. 516ص، 1ج، 6511، )مفید« ب کنونی آن استیمخالف با ترت، را آن طرز آموختنیز

 به یت جامعه را کامال  ها و کلّ   امام صادق)ع( این دگردیسی عمیق در آموزش و پرورش خانواده
، «دیو قضاء جد ةٍد و ُسنَّ یٍد و کتاب جدیقّوم بأمٍر جدیإذا خرج القائم »صورت دقیق توصیف کرده است: 

د با خود به همراه یراه و رسمی نو و قضاوتی جد، مصحفی تازه، کرداری تازه، هنگامی که قائم قیام کند»
هرگز به معنی ، ظور از کتاب تازه(. الزم به یادآوری است من85ص، 7ج، ق6017، )حرعاملی« آورد  می

، لذا .اند مردم با آن آشنا نبوده، ارائۀ تفسیری است که تا آن روز، بلکه مراد، آوردن قرآن جدیدی نیست
 تعبیر شده است. ، این امر برای مردم تازگی خواهد داشت که در این روایت از آن به کتاب جدید
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 گیری  نتیجه. 5

والت منفی خانواده در عصر انتظار با تطبیق به تحوالت مثبتی که در مواردی از تح، پژوهشدر این 
براساس روایاتی که شناسایی و مورد تحلیل قرار داده شده است. ، دهد  این نهاد در عصر ظهور رخ می

ای را که  توان از آنها تحوالت منفی می، کنند  تحوالت عصر ظهور را در خانواده و جامعه بازگو می
 :ترین آنها عبارتند از شناسائی نمود که مهم، شود نواده در پیش از ظهور میگیر خا دامن
خود مسبب تحوالت منفی ، این تحول منفی :از میان رفتن اخالق به علت عدم تعقل در خانواده( 6

 ، جدی دیگری است
  ،شود ها که منجر به اضمحالل جایگاه و شخصیت افراد خانواده می  دنیاگرایی در خانواده( 1
 ، آزادی زنان و گسترش تفکرات فمینیستی( 5
که خود منشاء تحوالت ، ها از شکل سنتی به مدرنیته  دگردیسی منفی در ساختار ظاهری خانواده( 0

 ، ندهست منفی دیگر
 کوتاهی در آموزش و پرورش دینی و معنوی فرزندان. (5

توان تحوالت منفی نهاد خانواده  یم، کنند با بررسی احادیث و روایاتی که دوران ظهور را ترسیم می
 :خالصه کرد زیر را در چند مورد

ها.   های مهدویت به دلیل عدم آموزش و پرورش فرزندان در خانواده  دور شدن از فرهنگ و آموزه( 6
 ، منجر شده است ها و اجتماع  این امر به سقوط اخالقی و فکری خانواده

 ، شود  ها شروع می  وادهاز خان گرایی افراطی که دقیقا    مادی( 1

 ها.   چیرگی احساسات دنیوی یا فقر شدید خردورزی و تعقل در خانواده( 5
و ، ها خردورزی حاکم شود  اگر در خانواده که توان چنین نتیجه گرفت  از تمام این مباحث می

به رشد ، وادهخان، الله)ص( ترغیب کنند  های مهدوی و سنت رسول  فرزندان را به تحصیل آموزه، والدین
 کمک خواهد کرد و چنین است که مایۀ خشنودی امام عصر)عج( فراهم خواهد شد. ، و تعالی جامعه

بلکه ، نه از کفار و مشرکین، الله)ص( و امام موعود)عج(  بیشترین نفرت رسول، براساس این روایات
مانع کسب فضائل و کنند و عامدانه   از والدینی است که فرزندان را به کسب مادیات تشویق می

اگر در تربیت ، مینویی رذائل اخالقیوهای معنوی فرزندان خویش خواهند بود. با توجه به رابطه د  آموزه
یکی پس از ، ها  بندد و فضیلت  رخت می، ها از خانواده و اجتماع  سایر رذیلت، فرزندان دقت به عمل آید

 رسند.  دیگری از راه می
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