
 شاخصه های جامعه منتظر از منظر آیات و روایات

 چکیده

در آموزه های دینی باور به انگاره موعود وانتظار از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در آیات و روایات منتظرین واقعی موعود 
عدل، آمادگی فردی  و قسط برقراری  را برترین امت خطاب نموده است. متون دینی برای جامعه منتظر شاخصه ها ی چون:

و اجتماعی برای مهیا نمودن مقدمات ظهور، اصالح ظاهر وباطن به شئونات دینی، فرهنگ سازی ارزش های واالی 
اعتقادی و دینی و نهادینه نمودن آن در فرد و اجتماع به عنوان پایه های اصیل جامعه منتظر برشمرده شد است. بر این پایه 

خصوص شاخصه های جامعه منتظر از منظر آیات و روایات با شیوه تحلیلی توصیفی بررسی  برآنیم تا در جستار پیش رو در
 .نموده ومبانی آن را ارائه نماییم

 

 مفهوم انتظار

 نامه دهخدا، ذیل کلمه انتظار(افزار لغتانتظار در لغت یعنی چشم داشتن، نگران چیزی شدن، چشم به راه چیزی شدن.)نرم

باور شیعه، در انتظار ظهور حضرت بقیه اهلل االعظم حجت بن الحسن العسکری امام دوازدهم و انتظار در اصطالح: در 

زندگی کردن و جامعه را برای حکومت حق الهی توسط آخرین حجت خدا مهیا ساختن، را  آخرین جانشین پیامبر اسالم

 :فرمودند گویند. واهمیت انتظار آن چنان است که رسول خداانتظار می

 (50/317: 1404ترین اعمال امت من، انتظار فرج است.)مجلسی ، لُ أَعْمَالِ أُمَّتِی انْتِظَارُ الْفَرَجِ؛ با فضیلتأَفْضَ

[ لِظُهُورِهِ أَفْضَلُ أَهْلِ رِینَإِنَّ أَهْلَ زَمَانِ غَیْبَتِهِ الْقَائِلُونَ ]الْقَائِلِینَ[ بِإِمَامَتِهِ الْمُنْتَظِرُونَ ]الْمُنْتَظِ»اند: امام زین العابدین نیز فرموده
لْغَیْبَةُ عِنْدَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْمُشَاهَدَةِ وَ جَعَلَهُمْ کلِّ زَمَانٍ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی ذِکرُهُ أَعْطَاهُمْ مِنَ الْعُقُولِ وَ الْأَفْهَامِ وَ الْمَعْرِفَةِ مَا صَارَتْ بِهِ ا

بِالسَّیْفِ أُولَئِک الْمُخْلَصُونَ حَقّاً وَ شِیعَتُنَا صِدْقاً وَ الدُّعَاةُ إِلَی دِینِ اللَّهِ  مُجَاهِدِینَ بَیْنَ یَدَیْ رَسُولِ اللَّهِ فِی ذَلِک الزَّمَانِ بِمَنْزِلَةِ الْ 
ها هستند که قائل به ترین امت)مردم زمان غیبت امام زمان از با فضیلت« سِرّاً وَ جَهْراً وَ قَالَ ع انْتِظَارُ الْفَرَجِ مِنْ أَعْظَمِ الْفَرَجِ 

ها عقل و فهم و شناختی عطا باشند؛ چرا که خداوند متعال برای آنامامت امام زمان شده و منتظر ظهور آن حضرت می
ها را به منزله جهاد در کنار پیامبر اند و خداوند متعال انتظار آناند، گویا که دیدهنموده که ندیده به امام زمان ایمان آورده

هاست(. باشند و انتظار فرج از بزرگترین فرجها مخلصان حقیقی و شیعیان راستین ما میاسالم)ص( قرار داده است. آن
 (52/122 :1404)مجلسی ، 

بنابراین انتظار یعنی به کار بردن عقل و فهم برای شناخت حجت خدا و حرکت در مسیر کمال و بنده مخلص خداوند شدن 
معه برای تشکیل حکومت عدل جهانی و به رهبری امام معصوم که با تایید خداوند متعال، معارف به خاطر آماده سازی جا

 .واالی قرآنی را در کل دنیا به اجرا در خواهد آورد و عالم را همچون بهار، از فضایل اخالقی گل باران خواهد نمود

خویشتن به فکر اصالح جامعه نیز باشد و از کنار  انتظاری بهترین اعمال امت پیامبر اسالم)ص( خواهد شد که پس از اصالح
تفاوت نگذرد، بلکه با امر به معروف و نهی از منکر آمادگی خود و جامعه را برای دفاع از حکومت های جامعه بیناهنجاری

 .عدل جهانی، مهیا سازد



 هاجامعه منتظر و شاخصه

هور و عمل کردن به وظایف خود در عصر غیبت کبری، به امید شود که با زمینه سازی ظای گفته میجامعه منتظر به جامعه
ظهور منجی عالم بشریت حضرت مهدی و تشکیل حکومت عدل جهانی و جهانی کردن دین مقدس اسالم به سر برد و 

د، هایی که برای جامعه منتظر در ابعاد فرهنگی، سیاسی و اقتصادی ضرورت دارها دور ساخته و طبق شاخصهخود را از آسیب
 .در حرکت باشد

 هاي فرهنگياول: شاخصه

 يک: شناخت امام

شناسند و این شناخت زمینه سازان ـ که همان یاران حضرت مهدی هنگام ظهور هستند ـ امام خویش را به بهترین وجه می
گوار آگاهانه در تمامی وجودشان رسوخ کرده است. بنابراین زمینه سازی برای ظهور آن حضرت، بدون شناخت آن بزر

 :پذیر نخواهد بود. امام صادق فرمودامکان

 امام)  «هُوَ فِی فُسْطاطِ القائِمِاِعرِفْ اِمامَکَ فَاِذا عَرَفْتَهُ لَمْ یَضُرُّکَ تَقَدَّمَ هَذا االمرُ اَمْ تَأَخَّرَ... فَمَنْ عَرَفَ اِمامَهُ کانَ کَمَنْ  ...»
افتادن و یا تأخیر این امر ]ظهور[ آسیبی به تو نخواهد رساند... پس  پیش شناختی، را او وقتی پس. بشناس را خویش زمان

 (231ق: 1397 ، نعمانی(.)باشد  هر آن کس که امام خویش را شناخت، مانند کسی است که در خیمه قائم

الَمرِ کانَ بِمَنزِلَةِ مَنْ کانَ قاعِداً فِی وَمَنْ عَرَفَ اِمامَهُ ثُمَّ ماتَ قَبْلَ اَنْ یَقُوْمَ صاحِبُ هَذا ا»امام صادق در بیان دیگری فرمود: 
)هر آن کس که امامش را شناخت و قبل از قیام صاحب این امر از دنیا رفت، « عَسْکَرِهِ ال بَل بِمَنزِلَةِ مَنْ قَعَدَ تَحْتَ لِوائِهِ

پرچم آن حضرت بسان کسی است که در سپاه آن حضرت خدمت گزاری کرده است؛ نه، بلکه مانند کسی است که زیر 
 (329ق: 1397؛ نعمانی ،  1/371: 1365است(.)کلینی ، 

 دو: خودسازي و هدايت و سوق دادن جامعه به دينداري

های جامعه منتظر، خودسازی و مواظبت بر رفتار خویش است که در پی آن، جامعه و دیگران نیز به یکی دیگر از شاخصه
تر و داری در عصر غیبت حضرت مهدی ، از هر زمانی دیگر بسی مشکلاین جهت متمایل خواهند شد. شکی نیست که دین

 :است کرده تصویر گونهاین را دوران این سختی  طاقت فرساتر است. امام صادق

فَأَیُّکمْ یُمْسِک شَوْک الْقَتَادِ بِیَدِهِ ثُمَّ  إِنَّ لِصَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ غَیْبَةً الْمُتَمَسِّک فِیهَا بِدِینِهِ کالْخَارِطِ لِلْقَتَادِ ثُمَّ قَالَ هَکذَا بِیَدِهِ»
)صاحب این امر، غیبتی دارد که در آن هر « أَطْرَقَ مَلِیّاً ثُمَّ قَالَ إِنَّ لِصَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ غَیْبَةً فَلْیَتَّقِ اللَّهَ عَبْدٌ وَ لْیَتَمَسَّک بِدِینِهِ 

ای تیغ دار است[ خارهای ت که با کشیدن دست خود به ساقه قتاد ]که بوتهکس از دین خود دست بر ندارد، همانند کسی اس
 (دارد؟های قتاد را نگه میآن را نگه دارد! پس کدام یک از شما با دست خود تیغ

سپس آن حضرت مدتی سر به زیر افکند و فرمود: صاحب این امر دارای غیبتی است؛ پس بنده خدا باید پرهیزگاری و تقوا 
 (169ق: 1397؛ نعمانی ،  455: 1411؛  1/335 :1365و به دین خود تمسک جوید.)کلینی ،  پیشه کند

« الْقَائِمِ فَلْیَنْتَظِرْ وَ لْیَعْمَلْ بِالْوَرَعِ وَ مَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ وَ هُوَ مُنْتَظِر أَصْحَابِ مِنْ یَکونَ أَنْ سُرَّ  مَنْ»  فرمایند:در روایتی دیگر می
شود به اینکه از یاوران حضرت قائم باشد، پس انتظار بورزد و بر اساس تقوی و خوش خلقی رفتار نماید، می )هرکس شادمان

 (200ق: 1397در حالی که منتظر است(.)نعمانی ، 



 سه: مبارزه با فساد فکري و فرهنگي و انحرافات مذهبي

لذا عقل سلیم و فطرت پاک بشری در  .ن استدین آسمانی اسالم، در واقع پاسخی به ندای عقل و فطرت انسان خاک نشی
چنین دینی  .یابدگردد؛ زیرا آن را دقیقاً مطابق با نیازهای روحی و روانی خود میرویارویی با آن به آسانی تسلیم و منقاد می

هوس دنیاپرستان موجبات رشد و تعالی روزافزون انسان را در پی دارد، اما زمانی که دین گرفتار زنگارهای برخاسته از هوا و 
گیرد و نه تنها به سوی سعادت رهنمون نخواهد گردد، از فلسفه وجودی خود فاصله میو سالیق شخصی دین فروشان می

خواهد خود را به استانداردهای عصر ظهور و بود که موجبات ضاللت و گم راهی را نیز در پی دارد. لذا جامعه منتظر که می
های انحراف فکری و دینی را از بین ببرد و د بکوشد تا در عصر غیبت در حد امکان زمینهحکومت مهدوی نزدیک سازد، بای

دهند، به های اصیل دینی همت گمارد و با افرادی که اصول و عقاید دین حق را وارونه جلوه میبه تبیین و تشریح آموزه
 .شدت برخورد نماید

 چهار: شکوفايي خرد و دانش بشري

های یابد و شیوهای دست میهای تازهرسد و انسان هر روز به شناختعصر ظهور، به تکامل نهایی می علم و دانش بشر در 
پیشرفت  .گیرد. بدین سان هر روز و در همه مسائل حیات، گامی به پیش است و ارتجاع و تکرار نداردبهتری را در پیش می

ان چه در زمینه علوم ماورای طبیعی و چه در زمینه علوم پذیر نیست و دانش انسای قیاسبشر در آن زمان با هیچ دوره
 .گرددهای بشر نیز برطرف میها و نقصیابد و همه جهلمادی تکامل می

کنند، در عصر غیبت هم باید بکوشند تا تولید علم نموده بنابر این رهنمود، شیفتگان آن حضرت که به او و سیره او تأسی می
گوی سبقت را بربایند و جامعه تشیع را سرآمد و پرچم دار علم و دانش یند و در این زمینهو بر گستره دانش بشری بیفزا

 .جهانی نمایند

 هاي ديني با حاکمیت قرآن و معنويتپنج: گسترش ارزش

ها اند که تحت هیچ شرایطی تغییرنمی کنند، اما مصداق آنها یک سلسله اصول کلی، ثابت و مطلقاز نظر اسالمی، ارزش
یرپذیر است. از این منظر مالک کلی ارزش اخالقی، مصلحت عمومی فرد و جامعه و مصلحت واقعی انسان است. یعنی تغی

هر چیزی که موجب کمال واقعی انسان است، نه چیزی که دلخواه افراد و مورد خوشایند آنهاست. البته اگر مالک اصلی 
( از آنجا که یکی از مشخصات 56: 1376ت.)مصباح یزدی ، ارزش در اسالم، کمال نهایی است، مصداق آن قرب الهی اس

ها های جامعه منتظر نیز برپائی این ارزشباشد، یکی از شاخصههای اسالمی با تمام توان میدوران ظهور برپائی ارزش
 .باشدمی

 شش: صبر و بردباري

ن از مدعیان دروغین دور نگه دارد و با انتظاری جامعه منتظر در حین انتظار بایستی شکیبا بوده و خود را از دنباله روی کرد

 :فرمایدمی ها فائق آمده و با طوالنی شدن ظهور نا امید نشود. رسول خدازمینه ساز، بر سختی

قَالَ الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَ قَالَ  طُوبَی لِلصَّابِرِینَ فِی غَیْبَتِهِ طُوبَی لِلْمُقِیمِینَ عَلَی مَحَجَّتِهِمْ أُولَئِک وَصَفَهُمُ اللَّهُ فِی کتَابِهِ وَ»
 أُولئِک حِزْبُ اللَّهِ أاَل إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ؛ خوشا به حال صبر کنندگان در دوران غیبت مهدی! خوشا به حال



ها این :ا حزب الهی هستند. و فرمودهها کسانی هستند که خداوند در معرفی شأن فرمود: اینبیت. اینپابرجایان بر راه اهل
 (56: 1401رستگارانند.)خزاز قمی ، 

 هفت: بسط و تئوريزه کردن فرهنگ مهدويت

باشد، داغ می« جهانی شدن»های مختلفی در مورد پایان تاریخ مطرح است و تنور بحث از آن جایی که امروزه تئوری
عنوان بهترین تئوری و کارآمدترین گزینه، به جهانیان معرفی  بایستی حکومت جهانی امام زمان و فرهنگ مهدویت را با

 .کرد

 هشت: انتظار همراه با عمل

مِنْ اَصْحابِ القائِمِ فَلْیَنْتَظِرْ وَلْیَعمَلْ بِالوَرَعِ وَمحاسِنِ  یَکُونَ  اَنْ  سَرَّهُ  منْ »: است فرموده بیان چنین را معنا این  امام صادق
اَیَّتُهَا العِصابَةُ فَاِن ماتَ وَقامَ القائِمُ بَعْدُ کانَ لَهُ مِنَ االَجْرِ مِثْلُ اَجْرِ مَنْ اَدرَکَهُ فَجِدُّوا وانْتَظِرُوا هَنیئاً لَکُمْ  االَخْالقِ وَهُوَ مُنتَظِرٌ 

ل نماید شود که از یاران قائم باشد، باید منتظر باشد و با پرهیزگاری و اخالق نیکو عم)هر کس که خوشحال می« المَرْحُومَةُ 
و با چنین حالتی منتظر باشد که هرگاه بمیرد و پس از مردنش قائم به پا خیزد، پاداش او همچون کسی خواهد بود که 

ای گروه رحمت شده!( ) نعمانی ، دوران حکومت آن حضرت را درک کرده باشد. پس بکوشید و منتظر باشید. گوارای تان باد
 (200ق: 1397

 نه: تبلیغ و دعوت

 :فرمایدپیام والیت و دعوت به اطاعت خدا و پیامبر و امام، جلوه با شکوه انتظار منتظران است. امام سجاد میتبلیغ 

لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی ذِکرُهُ فْضَلُ أَهْلِ کلِّ زَمَانٍ إِنَّ أَهْلَ زَمَانِ غَیْبَتِهِ الْقَائِلُونَ ]الْقَائِلِینَ[ بِإِمَامَتِهِ الْمُنْتَظِرُونَ ]الْمُنْتَظِرِینَ[ لِظُهُورِهِ أَ»
ةِ وَ جَعَلَهُمْ فِی ذَلِک الزَّمَانِ بِمَنْزِلَةِ أَعْطَاهُمْ مِنَ الْعُقُولِ وَ الْأَفْهَامِ وَ الْمَعْرِفَةِ مَا صَارَتْ بِهِ الْغَیْبَةُ عِنْدَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْمُشَاهَدَ

)مردم « ص بِالسَّیْفِ أُولَئِک الْمُخْلَصُونَ حَقّاً وَ شِیعَتُنَا صِدْقاً وَ الدُّعَاةُ إِلَی دِینِ اللَّهِ سِرّاً وَ جَهْراالْمُجَاهِدِینَ بَیْنَ یَدَیْ رَسُولِ اللَّهِ 
ها هستند که قائل به امامت امام زمان شده و منتظر ظهور آن حضرت ترین امتزمان غیبت امام زمان از با فضیلت

اند، گویا که ها عقل و فهم و شناختی عطا نموده که ندیده به امام زمان ایمان آوردهبرای آن باشند؛ چرا که خداوند متعالمی

ها مخلصان حقیقی و شیعیان قرار داده است. آن ها را به منزله جهاد در کنار پیامبر اسالماند و خداوند متعال انتظار آندیده
 .(باشندراستین ما می

 (2/312: 1403باشند.)طبری ، ندگان مردم به دین خدا در نهان و آشکار میتا اینکه فرمود: آنها دعوت کن

 هاي سیاسيدوم: شاخصه

 يک: دخالت در سیاست

رود. های مدیریت اجتماعی، هرگونه قدرتی به مرور از دست میهای سیاسی و از دست دادن پستگیری از فعالیتبا کناره
تواند عمل کند. اگر دینداران، از حضور سیاسی و حتی در جنبه فردی هم نمی رسد که انسان به احکام دینکار به جایی می

شود. منتظران شان به انحراف کشیده میاجتماعی در جامعه کناره بگیرند، محتوای حضور اعتقادی، سنّتی، فرهنگی و عملی
 .حضرت مهدی باید در این باره بسیار بیدار و هشیار باشند



رکت در سیاست به قصد اداره جامعه جهت زمینه سازی و فراهم کردن، مقدمه حکومت مصلح دخالت در سیاست حقّه و ش
هاست و در سرلوحه ترین عبادتترین و با اهمیتداری جامعه از انحراف و حفظ دین خدا در اجتماع، از بزرگکل و نگه

 :فرمایدتکالیف دینی جای دارد. برای اثبات این مطلب همین آیه قرآن ما را بس که می

اید! برپای دارندگان مقتدر داد و ( )ای کسانی که ایمان آورده8)مائده/« یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کونُوا قَوَّامینَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ...»
 .(...دادگری باشید

است که حضور سیاسی و اعمال تربیت و سیاست دینی در جامعه جز با در دست داشتن قدرت حاکمیّت ممکن نیست. این 
شود. بر این اساس، دین عین سیاست و کسب قدرت سیاسی، برای حفظ حضور و قدرت دینی، به وظیفه شرعی تبدیل می

سیاست عین دین است. پس اگر دین از سیاست جدا شود، به منزله این است که دین از قدرت جدا شده است و وقتی از 
تواند بدون داشتن قدرت سیاسی زمینه ساز د داشت. و با این بیان منتظر واقعی نمیقدرت جدا شد، دیگر هیچ ماهیتی نخواه

 .ظهور گردد

 دو: تداوم واليت فقیه تا ظهور امامت

گسلد. یابد و رشته هدایت دینی جامعه از هم نمیو رهبری ادامه می« امامت»، تسلسل ضروری «نیابت»با مطرح شدن امر 
اند و تکالیف نشر دین )تربیت( و بقای دین )سیاست( را ر غیبت کبری به نایب امام رجوع دادهامامان معصوم، مردم را در عص

 :فرماینداند. امام عصر در این باره میبه او سپرده و همه را به اطاعت او فراخوانده

ها به روایان )در حوادث و رخداد« حُجَّتِی عَلَیْکمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّه أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَی رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ»
 (290: 1411احادیث ما رجوع کنید که آنان حجت من بر شما و من حجت خدا هستم(.)طوسی ، 

لمان سترگ معلوم است که رجوع به عالم ربانی، در عصر غیبت به اعتبار نیابت او از امام است. پس نقش سازنده و بزرگ عا
شیعه، در سرتاسر اعصار غیبت، اثری است از آثار وجود حجت بالغه الهی و جامعه منتظر بایستی با پیروی از دستورات فردی 

 .ها بازداشته و قدرت سیاسی خود را حفظ نمایندو اجتماعی این نائبان امام عصر، جامعه را از انحراف

 سه: تولي و تبري

باشد که این شاخصه فراتر از دوستی با دوستان خدا و برائت از دشمنان خداوند متعال میهای جامعه منتظر از شاخصه
کنند، باید مورد تایید و حمایت منتظران ظهور باشد که امام مرزهاست و امروزه در هر مکانی که دوستان الهی زندگی می

 :فرمود باقر فرمود: پیامبر

ی وَ ذَوِی وَ هُوَ یَأْتَمُّ بِهِ فِی غَیْبَتِهِ قَبْلَ قِیَامِهِ وَ یَتَوَلَّی أَوْلِیَاءَهُ وَ یُعَادِی أَعْدَاءَهُ ذَاک مِنْ رُفَقَائِ بیتیطُوبَی لِمَنْ أَدْرَک قَائِمَ اهل»
ه قبل از قیام او در بیت مرا درک نماید، در حالی ک)خوشا به حال آنکس که قائم اهل« مَوَدَّتِی وَ أَکرَمِ أُمَّتِی عَلَیَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ

زمان غیبتش پیرو او بوده و دوستانش را دوست داشته و با دشمنانش به دشمنی برخاسته باشد. چنین شخصی از رفیقان و 
شود(.)صدوق ، ترین افراد امت من محشور میهمراهان من و مورد محبت و مودت من است و روز قیامت در زمره گرامی

 (1/286ق: 1395

 ذيري در برابرکفارچهار: نفوذناپ

 .ها بر کفار سخت گیرند(( )آن54)مائده/« أَعِزَّةٍ عَلَی الْکافِرِینَ»فرمایند: خداوند متعال در صفات مومنان می 



تر ( کنایه است از اینکه این اولیای خدا، خود را بزرگ54)مائده/ «أَعِزَّةٍ عَلَی الْکافِرِینَ»گویند: که عالمه در تفسیر این آیه می
دانند که اعتنایی به عزت کاذب کفار کنند، کفاری که اعتنایی به امر دین ندارند، هم چنانکه خدای تعالی پیامبر از آن می

ضْ ال تَمُدَّنَّ عَیْنَیْک إِلی ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ وَ ال تَحْزَنْ عَلَیْهِمْ وَ اخْفِ»خود را همین طور ادب کرده، و به وی فرموده: 
ایم تا چند صباحی سرگرم آن های کفار داده( )به زر و زیورهایی که ما به بعضی از خانواده88)حجر/ «جَناحَک لِلْمُؤْمِنینَ

: 1374باشند چشم مدوز و بر زندگی آنان غبطه مخور، بلکه در برابر مؤمنین خضوع و تواضع کن(. )ر.ک: طباطبایی ، 
5/633) 

( )یهود و نصارا را دوست 51)مائده/« ال تَتَّخِذُوا الْیَهُودَ وَ النَّصاری أَوْلِیاءَ »فرمایند: متعال میبرهمین اساس است که خداوند 
 .(...خود قرار ندهید

معنایش این است که اگر گفتیم یهود و نصارا را اولیای خود مگیرید علتش این است که این دو طائفه در عین اینکه دو 
هستند، در عین حال علیه شما مسلمانان یک دست و متحدند، پس در نزدیک شدن به  طائفه جدای از هم و دشمن هم

ها هیچ سودی برای شما نیست. بنابراین جامعه منتظر باید مراقب باشند که دشمنان با ها و در دوستی و محبت با آنآن
 .نزنند های فریبنده به اسالم ضربهها نفوذ نداشته باشند و با بهانهانگیزی در آنفتنه

 پنج: وحدت و انسجام

های موفق برنامه دارند و بر های انسانی و از رموز کامیابی است. انساننظم و انسجام و یک دستی در زندگی و کار، از ارزش
شوند. و های رهایی بخش و سازمان یافته، کمتر با شکست روبه رو میکنند. انقالباساس اصول مشخص، حرکت می

 :ستایدگونه میخصه اساسی جامعه منتظر باشد که امیر مومنان علی اصحاب امام زمان را اینانسجام بایستی شا

قلوبهم مثل زبر الحدید لو هموا بازاله الجبال الزالوها عن موضعها. الزی واحد و اللباس واحد کانما آباؤهم اب واحد؛ 
توانند. زی و هیأت و لباسی یکسان ز جا برکنند، میشان همانند آهن فوالدین است که اگر ارداه کنند کوهی را اهایقلب

 (3/94: 1411دارند، گویا پدرشان یکی بوده است.)کورانی ، 

در روایتی دیگر آمده است: کانما رباهم اب واحد وام واحده قلوبهم مجتمعه بالمحبه و النصیحه؛ گویا یک پدر و مادر آنان را 
 (331واهی به یکدیگر آکنده است.)مرندی ، بی تا: اند. دلهای آنان از محبت و خیر خپروریده

 شش: شايسته ساالري

شود و ناحقان، قدرت و نفوذی ندارند. کسی به دلیل ثروت انبوه یا در دولت حق، هر صاحب حقی از حق خود بهره مند می
بود، دیگر مانعی برای  شود. تمام توان در دست اهل آن است. وقتی چنیننزدیکی و نسبت با حاکمان، چیزی را مالک نمی

شان به خطر نیفتد اجازه کنند، برای آن که موقعیتبیان حق نیست. زیرا هنگامی که افرادی به ناحق چیزی را تصاحب می
دهند تا حق آشکار شود. پس برای آن که بتوان حق را در جامعه مطرح کرد، باید اول دست کسانی را که حقی ندارند، نمی

ای برنامه ریزی و عمل نماید که کسی از ین همت جامعه زمینه ساز باید شایسته ساالری باشد و به گونهکوتاه نمود. وبیشتر
توان از روایاتی بدست آورد که بیانگر حق خود محروم نماند و کسی هم به ناحق مالک و حاکم چیزی نگردد. و این را می

. چرا که چنین روایاتی تنها به حکومت عصر ظهور ناظر نوع حکومت عدل الهی است که توسط بقیه اهلل عملی خواهد شد
 :فرمایدامام می .باشد، بلکه برای عصر غیبت نیز این پیام را دارد که بایستی جامعه منتظر هم در این مسیر حرکنت کندنمی

الْحَقِّ مَخَافَةَ أَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ؛ خداوند حق را به اهلش بر وَ یَرُدَّ اللَّهُ الْحَقَّ إِلَی أَهْلِهِ فَیَظْهَرَ حَتَّی لَا یُسْتَخْفَی بِشَیْ ءٍ مِنَ 



شود به طوری که دیگر چیزی از حق از ترس کسی مخفی گرداند. همین عامل باعث آشکار شدن حق میمی
 (2/644ق: 1395؛ صدوق ،  1/333: 1365شود.)کلینی ، نمی

 هاهفت: موضع گیري در برابر بدعت

های مربوط به مهدویت و هاست، چه بدعت در اصل دین و چه بدعتجامعه منتظر مبارزه با بدعتهای مهم از شاخصه
گردد که در روایات یکی از صفات بارز حضرت مهدی از بین تر میانتظار. اهمیت موضع گیری در باره بدعت از آنجا روشن

 :بردن بدعت شمرده شده است که امام باقر عالیه السالم فرمود

)با ظهور آن حضرت هر بدعتی که بوجود آمده باشد، از بین خواهد رفت « لَا یَتْرُک بِدْعَةً إِلَّا أَزَالَهَا وَ لَا سُنَّةً إِلَّا أَقَامَهَافَ ...»
 (2/385: 1413شود(. )مفید ، ها برپا میوهمه سنت

آید )هیچ بدعتی بوجود نمی« ا تُرِک بِهَا سُنَّةٌ فَاتَّقُوا الْبِدَعَوَ مَا أُحْدِثَتْ بِدْعَةٌ إِلَّ»اند: امیر مومنان نیز در نکوهش بدعت فرموده
 (145ها دوری نمایید(.)نهج البالغه: خطبه مگر آنکه در کنار آن سنتی ترک گرددپس از بدعت

 :نمایندبیت)ع( دستور قتل بدعت گذاران را صادر میها تا آنجاست که اهلاهمیت مبارزه با بدعت

تَّاناً یَفْتِنُ النَّاسَ وَ یَدْعُوهُمْ إِلَی الْحَسَنِ أَهْدَرَ مَقْتَلَ فَارِسِ بْنِ حَاتِمٍ وَ ضَمِنَ لِمَنْ یَقْتُلُهُ الْجَنَّةَ فَقَتَلَهُ جُنَیْدٌ وَ کانَ فَارِسٌ فَأَنَّ أَبَا 
نْ قِبَلِی فَتَّاناً دَاعِیاً إِلَی الْبِدْعَةِ وَ دَمُهُ هَدَرٌ لِکلِّ مَنْ قَتَلَهُ فَمَنْ هَذَا الْبِدْعَةِ فَخَرَجَ مِنْ أَبِی الْحَسَنِ هَذَا فَارِسٌ لَعَنَهُ اللَّهُ یَعْمَلُ مِ

ستند و برای کشنده او الَّذِی یُرِیحُنِی مِنْهُ وَ یَقْتُلُهُ وَ أَنَا ضَامِنٌ لَهُ عَلَی اللَّهِ الْجَنَّةَ؛ ابا الحسن خون فارس بن حاتم را هدر دان
انداخت و به بدعت فرا اند و پس از این دستور بود که جنید اورا کشت و فارس مردم را به فتنه میانت دادهبهشت را ضم

کند و کند که از سوی من تبلیغ میای صادر شد که این فارس که لعنت خدا بر او باد ادعا میخواند که از سوی امام نامهمی
است. بنابراین خونش هدر است پس چه کسی حاضر است که مرا ازدست  گری و دعوت به بدعتاین کار او فقط برای فتنه

 (15/124: 1409او راحت کند و من بهشت را برایش ضمانت کنم)حر عاملی ، 

گری خود برنداشت، بایستی از میان برداشته شود تا جامعه آرامش خود را گذار دست از فتنهرساند که اگر بدعتو این می 
 .بدست آورد

 قرار عدالت فراگیرهشت: است

مشکل اصلی در جوامع امروزی، آتش ظلم و بیدادی است که بشر را در کام خود فرو برده است. بنابراین، ایجاد عدالت 
 .گونه که از اهداف اصلی همه پیامبران در آغاز رسالت بوده استهای منجی عالم است، همانسرلوحه برنامه

های اصالحی خود دارد، باید برقراری عدالت را در رأس برنامهال موعود گام بر میای که رو به کمدر عصر غیبت نیز جامعه
قرار دهد؛ زیرا تمامی ساختارهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به شدت متأثر از میزان تأمین عدالت در جامعه 

دهد و به حقوق به تکلیف تن می شود، با آسایش و فراغتهستند. بشر در نظام عادل و دادگستر به درستی تربیت می
 .گزارددیگران نیز احترام می

های اصلی جامعه و ارکان مدیریت لذا، باید پایه .یابدپذیری و تعهد به جامعه، به سعادت دست میبشر در سایه این مسئولیت
باشد تا کل روابط کند، عادالنه که در همه زوایای اجتماعی تأثیر مستقیم دارد و جهت حرکت جامعه را مشخص می

ها رنگ عدالت و دادگری به خود بگیرد. برقراری عدل مستلزم آن است که گروهی از افراد، از اجتماعی در تمامی زمینه
شود که آنان برای حفظ منافع نامشروع ها و درآمدهای بسیار اما ناحق خود چشم پوشی کنند و این عامل باعث میسرمایه



سازد و انگیخته شوند. همین امر، تالش برای استقرار عدالت را در عصر غیبت بسیار مشکل میخود علیه عدالت خواهان بر
غیر از مصلحان و منتظران حقیقی، دیگران یارای آن را نخواهند داشت. اما در عوض نتایج و پی آمدهای شکوهمند آن هم 

تایج، تحمل تمامی مشکالت را آسان و ممکن ای که شوق رسیدن به این نبسیار درخور توجه و ارزش مند است، به گونه
 .سازدمی

 هاي اقتصاديسوم: شاخصه

 يک: سامان دهي اقتصاد

اند. جامعه و افراد انسانی نیز در مواردی نیازمند ها برای گسترش یافتن و باقی ماندن، نیازمند هزینهها و اصالحهمه انقالب
بنابراین، بقا و تکثیر  .ای پیش رفت و تکامل به هزینه نیاز داردکمک مالی هستند. به طور کلی، همه ابعاد جامعه بر

های سودمند عمومی، در میان جامعه دینی، جزو وظایف همگانی است. یکی از ابعاد مقاومت، همین توان مندی مالی ثروت
 :فرمایدشمرده است و می« قوام»است. لذا قرآن کریم، مال را مایه 

( )اموالی را که خدا قوام زندگی شما را به آن مقرر داشته 5)نساء/« السُّفَهَاءَ اَمْوَالَکمُ الَّتِی جَعَلَ اللَّهُ لَکمْ قِیَامِاًوَالَ تُؤْ تُوا »
 .(است، به تصرف سفیهان ندهید

ه حفظ دین و فرهنگ و مظاهر دینی و هم چنین گسترش و تبلیغ آن، نیازمند قدرت مالی و اقتصادی است. اعضای جامع
های واالی گری دست یابند و آن را، در خدمت نشر دین خدا و آرماندینی و منتظر ظهور باید بکوشند با کار حالل، به توان

 .انسانی به کار گیرند

 دو: عدالت اقتصادي

وان در تدهد و به وسیله آن میاهمیت عدالت اقتصادی به این خاطر است که روزمره، زندگی انسان را تحت الشعاع قرار می
فرمایند: مَا أَوْسَعَ الْعَدْلَ إِنَّ النَّاسَ یَسْتَغْنُونَ إِذَا عُدِلَ فِیهِمْ وَ تُنْزِلُ فکر و اندیشه و مذهب دیگران رسوخ کرد. امام باقر می

شود که اگر در میان مردم عدالت ه میالسَّمَاءُ رِزْقَهَا وَ تُخْرِجُ الْأَرْضُ بَرَکتَهَا بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَل؛ چقدر عدالت باعث توسع
های خود را بیرون ریزد و زمین برکتها را فرو میشوندو آسمان به اذن اهلل عزوجل رزقمراعات شود، همه ثروتمند می

 (2/53: 1404آورد.)صدوق ، می

 .اساساً در اقتصاد سه هدف مهم وجود دارد: استقالل اقتصادی، عدالت اقتصادی و رشد اقتصادی

 :نیازی از کفار است و این است سخن خداوند متعال که فرموداستقالل اقتصادی به معنای خودکفایی جهان اسالم و بی

 .ای نداده است(( )خداوند کافران را بر مومنان سلطه141)نساء/« وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیالً»

ست که مقوله اقتصاد، چه در بخش تولید و چه در بخش توزیع، از خطوط کلی عدالت پیروی عدالت اقتصادی بدین معنا 
 :فرمایدکند. قرآن مجید میمی

ال یَکونَ دُولَةً  وَ ابْنِ السَّبیلِ کیْما أَفاءَ اللَّهُ عَلی رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُری فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکینِ »
( )آنچه را 7)حشر/« هَ شَدیدُ الْعِقابِبَیْنَ الْأَغْنِیاءِ مِنْکمْ وَ ما آتاکمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّ

ندان او و یتیمان و مستمندان و در راه ها به رسولش بازگرداند، از آن خدا و رسول و خویشاوخداوند از اهل این آبادی
ماندگان است. تا )این اموال عظیم( در میان ثروتمندان شما دست به دست نگردد! آنچه را رسول خدا برای شما آورده 
 (بگیرید )و اجرا کنید(، و از آنچه نهی کرده، خودداری نمایید و از )مخالفت( خدا بپرهیزید که خداوند کیفرش شدید است



داند که اموال در دست ثروتمندان نگردد و به نیازمندان نیز برسد و جامعه ازنظر ند منظور خودش را از این حکم این میخداو
 .اقتصادی به تعادل برسد

ها مهم است رعایات رشد اقتصادی یا افزایش تولید ناخالص ملی نیز از اهداف مهم اقتصادی است. اما آنچه در همه این
 .باشداسالمی است که نقطه عطف و فرق اساسی اقتصاد اسالمی با غیر اسالمی می هایعدالت و ارزش

 سه: رفاه اقتصادي

در منطق اسالمی رفاه اقتصادی با محوریت ایمان به خدا و عمل به دستورات الهی است. برخالف اقتصادهای الحادی که 
 :فرمایددر قرآن کریم میگری استوار گشته است و لذا خداوند متعال برپایه استثمار و سلطه

مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَ کثِیرٌ وَ لَوْ أَنَّهُمْ أَقامُوا التَّوْراةَ وَ الْإِنْجِیلَ وَ ما أُنْزِلَ إِلَیْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَکلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ »
)و اگر آنان )یهود و نصارا( تورات و انجیل و آنچه را از سوی پروردگارشان بر آنان نازل ( 66)مائده/« مِنْهُمْ ساءَ ما یَعْمَلُونَ 

خوردند. بعضی از آنان میانه رو هستند، شان )زمین( روزی میداشتند از باالی سرشان )آسمان( و از زیر پاهایشده، برپا می
 .(دهند، بد استولی بسیاری از آنان آنچه انجام می

اسرائیل در برابر شدند و تسلیم در مقابل قرآن را تسلیم نژاد بنیروان کتب آسمانی دیگر در برابر قرآن تسلیم مییعنی اگر پی
دانستند که اصول تعالیم انبیا یکی است و ایمان به آنچه پس از تورات و انجیل نازل شده، راه پنداشتند و مینژاد عرب نمی

های اخروی در قیامت، در تن دستورهای پیشین، در این صورت، عالوه بر بهرهیافتن به کالس باالتر است نه باطل ساخ
 :ی اعراف نیز مشابه این آیه استسوره 96شد. آیه ها به سویشان سرازیر میهمین دنیا نیز انواع نعمت

ها ایمان آورند و تقوا پیشه اءِ وَ الْأَرْضِ؛ و اگر ساکنان آبادیوَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُری آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَیْهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّم
 .کنیمها باز میکنند، برکات زمین و آسمان را بر آن

شود که شاخصه اقتصادی جامعه منتظر امام عصر بر پایه ایمان و تقواست و اگر جامعه بخواهد به با این بیان روشن می
 .ایمان و تقوا باشدرونق اقتصادی برسد بایستی با محوریت 

 چهار: توسعه پايدار و سازگاري با شريعت اسالمي

عمران و آبادانی جغرافیایی و بهره برداری از امکانات تا سرحد ممکن، از دیگر اقدامات امام زمان است. رسول اکرم در 
 :اندروایتی فرموده

نَعَّمُوا قَبْلَهَا قَطُّ یُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَیْهِمْ مِدْرَاراً وَ لَا تَدَعُ الْأَرْضُ شَیْئاً مِنْ نَبَاتِهَا إِلَّا یَتَنَعَّمُ أُمَّتِی فِی زَمَنِ الْمَهْدِیِّ نِعْمَةً لَمْ یَتَ»
اند. آسمان باران شوند که هرگز به چنان نعمتی بهره مند نشدهامت من در زمان مهدی از نعمتی بهره مند می) «أَخْرَجَتْهُ

 (51/83: 1404نماید(.)مجلسی ، ریزد و زمین هم گیاه خود را از برای ایشان خارج میرحمت خود را فرو می

گردد که از همه امکانات بهره برداری شود و از اسراف گروهی اندک نیز جلوگیری گردد. البته چنین چیزی وقتی ممکن می
ناگون باید بهره برداری شود. پس جامعه های گوها و سرزمینهای دقیق علمی و فنی متناسب با محیطهم چنین از تکنیک

منتظر باید برای آبادانی زمین و حفظ محیط زیست تالش نماید و بکوشد تا خود را به سطح پذیرفتنی از توسعه علمی و فنی 
 .پایدار برساند تا بتواند زمینه ظهور حکومت امام عصر را فراهم سازد



 نتیجه گیري

کلمه باید دارای مراتب و شاخصه های متناسب با عصر غیبت حضرت مهدی)عج( باشد، همانا جامعه منتظر به معنای واقعی 
چنانچه جامعه ای منتظر دانسته می شود که در حرکت به سوی شناخت موعود قدم برداشته و با به کار گیری توانائی های 

 .معنوی و رشد عقالنی برای ظهور منجی بشریت کوشش نماید

ن ابعاد و چالش های مربوط به عصر ظهور که جامعه با رعایت آن به سمت ظهور گام برداشته در مقاله پیش روی مهم تری
و تحقق اهداف آن را دنبال می نماید به سه بخش فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی تقسم شد. جنبه های فرهنگی شامل آن 

گی در فرد و جامعه شده و شالوده و فرهن-دسته از عقائد و رفتارهایی می شود که سبب رشد فکری و زدودن مفاسد فکری
 .زیربنای جامعه آرمانی قبل از ظهور را پدید می آورد

در مذهب تشیع امر نیابت عام مانع و مردود کننده نظریه جدایی دین از سیاست در روند اجرائی و حکومتی جامعه بوده است، 
یی کردن این امر مطرح کرده اند. روش ها و سیاست چنانچه قاطبه فقیهان و علمای شیعه نظریه والیت فقیه را برای اجرا

های اقتصادی نیز نسبت به دو بخش گذشته تعیین و تطبیق می شوند به معنای اینکه اقتصاد در جامعه مورد نظر وسیله ای 
 .مهم و کلیدی برای تبلیغ و گسترش اسالم حقیقی است
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