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 مسئله انیبمقدمه و 

و مکاتب  گونباگون    انیاد نیمشترک در ب یا شهیاند، ندهیدر آ یو اعتقاد به ظهور منج ییگرا یمنج

 از ظلبم و رنبو و سراسبر    یخبا   یجهان، ندهیروشن از آ یانداز چشم میبا ترس یباور یمنج. است

. دارد مبی  زنبده ناباه   یرا در جوامب  بشبر   دیب کشبد و رو  ام  مبی  ریعدا ت و کمبال را ببه ت بو   

موج  شده  آموزه در اسالم نیخاص اهای  یژگیاسالم اخت اص ندارد؛ اما و نیبه د یباورموعود

مختلف  اتیوند در آخدا. برخوردار باشد زیممتاز و متما یااهیاسالم از جا نییباور در آ نیاست ا

در تعبداد  ( ع) نیمع بوم  ةو ائمب ( ص)اسبالم   یگرامب  امبریب و پ کند میموضوع اشاره  نیقرآن به ا

 یاعتقباد  یبباور  یمهبد ، نیبنابرا، اند مسئله پرداخته نیگوناگون ا یایزوا نییبه تب اتیاز روا یادیز

اعتقاد ببه امبام مع بوم    ،  یدر تش تیمهدو ةباور به آموز. مسلمانان است انیدر م نیادیو بن یاساس

خباص  های  یژگیو. خواهد آمد ایدور و مجهول به دن یا ندهیکه در آ ینه فرد، حاضر است زنده و

 . را به همراه دارد یو اجتماع یاقت اد، یاخالق، یآثار فراوان اعتقاد، دهیعق نیا

امبام  . در اجتمباع هسبتند   یاز زنبدگ  ریزناگ، شیخو یازهایرف  ن برایبنا بر فطرت و ها  انسان

 اتیب در طبول ح  یهبر کسب   رایب ز د؛یبا مردم ارتباط داشته باش دیشما ناچار»: ندیفرما می (ع)صادق 

بشر مورد توجه  یفطر ازین نیا، در اسالم. «اند وابسته اریکدیاست و مردم به  ازمندیخود به مردم ن

. وض  شده اسبت  یاحکام اجتماع اریکدیدر کنار ها  سا م انسان ستیز یخاص قرار گرفته و برا

 دنیرسب  یهمواره براها  بشر بوده و انسان یهمواره آرزو تیعدا ت و امن ةیدر سا یاجتماع یزندگ

و  ازیب ن نیب پاسب  ببه ا   ببرای مختلبف  های  و نظامها  حکومت. اند در تالش بوده یا جامعه نیبه چن

را  یا جامعبه  نیچنب  انبد  نتوانسته یک چیهاند که  ارائه داده یمختلفهای  دهیو اها  خواسته انسان طر 

جهبان طبر  و برنامبه دارد و     تیریمبد  یاسبت کبه ببرا    یجهان یا شهیاند تیمهدو. تحقق بخشد

از علبل  ، ییاز سبو . تمدار از آثار و اهداف آن اسب  محور و ارزش عدا ت، یجهان یا جامعه لیتشک

است که منشأ آن ( ع) امام مع وم تیوال رشیپذ یجامعه برا نکردن تحمل، (وع) امام ع ر بتیغ

و اضطرار  ازیاما ن، رخ خواهد داد یا ه تیبر مش بنا( عو) یظهور امام مهد. است یفقدان رشد کاف

 فقب   تیمسلم است آموزه مهبدو . بخشد می  یآن حضرت را تسر هورظ یا ه یتوده مردم به رهبر

امبر ظهبور در بسبتر اجتمباع و ببا       نیبنبابرا ، است یاجتماع یا بلکه آموزه، ستین یباور فرد کی
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 ازمنبد یظهور حضرت ن یبرا یاتفاق خواهد افتاد که آمادگ یحکومت مهدو جادیا یبرا یساز نهیزم

 . ستا یاجتماعهای  هیسرما جادیا

،  بباور نهفتبه اسبت    نیب در ا ییهبا  تیب باور به موعبود در اسبالم و ظرف   یبا توجه به کارکردها

تبوان   مبی  ها  فهؤم نیا ةاز جمل. ثر باشدؤم یاجتماعهای  هیسرما میدر تحک بتیتواند در ع ر غ می

و  یخبواه  عدا ت، یاجتماع یاصالحات و خودساز، یاجتماع یاز انزوا یریو جلوگ یدبخشیبه ام

 تیب و گسبترش امن  جادیا، یاجتماع یهمبستا جادیو ا یبخش انسجام، یاجتماع ییایپو، یزیست مظل

منتظران را به کوشش  ةجامع تیمهدو ةشیاند. جامعه اشاره کرد یقدرت اجتماع تیتقو، در جامعه

 . آورد می موعود به حرکت در یآرمان ةبه جامع دنیرس یمضاعف برا

از تو بد امبام    شیپب  یتا آنجا کبه حتب  ، دارد یطوالن یخیتار تیمهدو رامونیپ ةو مطا ع قیتحق

 یرسبد در دوران کنبون   می نظر آن حضرت نااشته شده است؛ اما به ةدربار ییها کتاب( عو) یمهد

و  قیب تحقببه   تیدر موضوع مهدو، نو یکردیبا رو باید، دوران نیا یازهایو نها  یژگیبا توجه به و

انسبان   یتوانبد ببرا   مبی  کبه  دارد ییو کارکردهبا ها  تیدرون خود قابل شهیاند نیا. مطا عه پرداخت

 سبرمایة . ارائه دهبد  یرفت روست راه برون هگوناگون و گسترده روبهای  و بحران ازهایمعاصر که با ن

انجبام  کبه   ییهبا  یببا بررسب  ، شبود  می محسوب یعلوم اجتماع دیجد نسبت بهاز مباحث  یاجتماع

در اسبت،   قرار گرفته نامحقق یاسالم مورد توجه برخ نیدر د یاجتماعهای  هیاگرچه سرماگرفت، 

آن  ةسبند یکبه نو  «منتظر ةو جامع یاجتماع سرمایة ةمقا »جز  به، یاجتماع سرمایةو  تیمهدو وندیپ

 ، چبا  شبده   یزندگ ثیحد ةکه در مجل «در ع ر ظهور یاجتماع سرمایة» ةو مقا  ستیمشخص ن

 . دیاری انجام نشده استپژوهش 

و  جادیموج  ا تیمهدو ةدر آموز ییها تیاست که وجود قابل نیحاضر ا قیتحق یاصل ةیفرض

هبا امبر ظهبور را     و گسبترش آن  تیب شود کبه تقو  می بتیغ در ع ر یاجتماعهای  هیسرما تیتقو

 شبمندان یدر نظبر اند  یاجتمباع  سبرمایة هبای    فهؤابتدا مفهوم و م، نوشتار نیدر ا. بخشد می  یتسر

 تیب کبه قابل  تیمهبدو  ةاز آمبوز  ییها شاخ ه وها   فهؤم، ابعاد ،سپس شده، یبررس یعلوم اجتماع

 . شود می نییتب، را دارند یاجتماع سرمایة جادیا
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 مبانی نظری

 یاجتماع سرمایة

 سبرمایة مفهبوم  در تبیین او . مطر  شد( 9191) فان یتوس  هان یاجتماع سرمایةبحث بار  نینخست

مبردم ماننبد حبق     ةوزانب ر  یاز امبور زنبدگ   یارینباملمو  بسب   سبرمایة  نیب ا» :گویبد  می یاجتماع

هبا کبه    افبراد و خبانواده   انیب م یو دادوسبتد اجتمباع   همبدردی و  یفکر هم، معاشرت، کارو کس 

انسبان معاصبر    یزنبدگ  در. (8ص، 9811، ا بوانی )« ردیب گ یدربرمب  کننبد  می را یاجتماع یواحدها

گسبترش  ، یاجتمباع هبای   بحبران  شیافزا، جوام  ةادار در یسنت یا اوها یناکارآمدمانند  یعوامل

 سبرمایة  از گذشبته ببه   شیبب  ناباعث شده است متفکبر . . . وبر فرهنگ  یتکنو وژ ، غلبةاطالعات

، امبروزه سبرمایة   مهم بودند یکیزیو ف یمادهای  هیبر خالف گذشته که سرما. اجتماعی توجه کنند

ببه   رسبیدن را در  مختلبف  یها افراد و گروهکه جامعه است  کیهای  ییدارا نیتر از مهماجتماعی 

ارزش دهنبدة   نشبان سرمایة اجتمباعی  . رساند اجتماعی یاری می یحفظ همبستا واهداف مشترک 

 . دهد ها را افزایش می و کارایی سایر سرمایه یثربخشو ا است یو رواب  اجتماع وندهایپ

به ابعاد و  یبرخ. دارند تمتفاو کردیرواجتماعی  سرمایة فیتعر در یعلوم اجتماع شمندانیاند

 دیب منباف  و فوا  ةانب یکارکردگرا یبا ناباه  یاند و گروه پرداختهاجتماعی  سرمایة ةسازندهای   فهؤم

موضبوع را   نیب ا حیطور صر به یشناس دانشمندان جامعه یبرخ. اند کرده یرا بررساجتماعی  سرمایة

اجتمباعی   سبرمایة  در آثبار خبود ببه مفهبوم     یطبور ضبمن   ببه  نااز متفکر یگروه و اند کرده نییتب

 . شود یاز سرمایة اجتماعی بیان م شمندانیاند یبرخ های ، تعریفدر ادامه. دان پرداخته

حاصبل  را اجتمباعی   سبرمایة  وی. دکنب  مبی اشباره  اجتماعی  سرمایة کنت به مضمون آگوست

معرفبی   یختایحفظ جامعبه از گسب  را کارکرد آن  نیتر مهم داند و می مشترک در جامعه اعتقادهای

و توافق اذهبان را اسبا  هبر     جامعه جادیجامعه را عامل ا کیاعتقادات مشترک افراد  یو. کند می

شود انسان ببر   می مشترک باعث دهایدر نااه کنت اعتقا. (11ص ،9831،  آرون) داند می یا جامعه

                                                           
1. Aaron  
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دانبد   مبی  یمشترک را عامل اختالفات فبرد  هایفقدان اعتقاد یو. دیآغا    یفرد یها یخودخواه

 . (88، ص9811،  کوزر) شود می یاجتماع یدگیکه موج  از هم پاش

 :کنبد  را تعریبف مبی   هیچهبار نبوع سبرما    ی،معاصبر فرانسبو  شنا   جامعه و لسوفیف ،ویبورد

شببکه ببا دوام و    ونبد یاجتماعی حاصبل پ  سرمایةنظر او  از. یو اجتماع ی، فرهنای، انسانیاقت اد

عنبوان   اجتماعی به سرمایةکس   یبرا، رو نیاز ا. امر آگاهانه است کی افراد و نیبر اعتماد ب یمبتن

اجتمباعی ببه    سبرمایة  ةگسبتر  ویب ناباه بورد  در. در طول زمان تبالش کبرد   دیاز رواب  با یا شبکه

 . (Bourdieu, 1985, p.248) دارد یبستا یهای عموم یو آگاه یاجتماع ، اعتمادیهای اجتماع شبکه

سباختار   کیب از  یاجتمباعی را بخشب   سبرمایة  ییکبا یآمر ةشنا  برجسبت  جامعه ، کلمن مزیج

دهد تا  کند و به او اجازه می می لیکه عمل کنشار را در داخل ساختار تسه کند عرفی میم یاجتماع

، فیشبامل تکبا    یسباختار اجتمباع   نیب ا. اببد یقابل دسبتر  دسبت    ریبا استفاده از آن به مناب  غ

 قیتشو از رفتار را یاست که نوع خاص ییهنجارها و ضمانت اجرا، یرسان اطالع یمجار، انتظارات

اجتمباعی را محبدود ببه     سبرمایة  ویب بر خبالف بورد  یو. (631ص، 9833من، کل) کند من   می ای

 توانند از آن بهره برند می زین نینش هیو اجتماعات حاش رانیداند و معتقد است که فق یقدرتمندان نم

را عناصبر   یو نظام هنجار یعموم یانتظارات، آگاه نظام تعهدات و کلمن. (81ص، 9811،   لدیف)

 کیب  یبخشب  تیعدم رضا ای یبخش تی، رضایناکارآمد ای یکارآمد. داند می یاجتماع سرمایة یاصل

 سبرمایة نابران زوال   یو. عناصر وابسته اسبت  نیا تیفیو ک تیبه کم یاسیو س یساختار اجتماع

 . (631ص، 9833، کلمن)است  ها ارزشو  یمذهب یهادهازوال مذه  و ن قیاجتماعی از طر

 ةمجموعب ، معتقبد اسبت سبرمایة اجتمباعی     یاسب یعلوم س ةحوز شمندیاند ،امایفوکو سیفرانس

آن  یاعضبا  یسبطح همکبار   یکه موج  ارتقبا است  یاجتماعهای  ستمیموجود در س یهنجارها

 سبرمایة او  هدر ناا. ها است متعلق به گروه بوده، که متعلق به افراد یانسان سرمایةشده و بر خالف 

                                                           
1. Cousser 

2. Coleman 

3. Field  
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ببه  اجتمباعی   سبرمایة  یفیو ک یکم ةتوسع. ارتباط تنااتنگ دارد یبا شعاع اعتماد اجتماع اجتماعی

 یاصبل  ة فب ؤو هنجارها سبه م ها  ارزش، یاعتماد اجتماع امایاز نظر فوکو. دارد یشعاع اعتماد بستا

تعهببدات و ارتباطببات  یصببداقت، ادا .(Fukuyama, 1995, pp.11-12) اسببتاجتمبباعی  سببرمایة

 یدئو وژیب ن، ایها و هنجارها به د ارزش نییدر تب یو. د استاعتما جادیدر ا یثرؤعوامل م هدوجانب

 .(Fukuyama, 1995, pp.103-105) کند میاشاره  ینهادریعنوان عوامل غ مشترک به یخیتار ةو تجرب

 و روابب   یها و هنجارها، اصول مشترک، اعتماد، مشبارکت اجتمباع   آنچه گفته شد ارزش بر بنا

ا در افبراد ر  یاجتمباع  یو همبسبتا  یکه همکار هستنداجتماعی  سرمایة یاز عناصر اصل یاجتماع

 . دهند می شیبه مناف  مشترک افزا دنیرس راه

 در دو دسبته قبرار  هبا   ارزش. باشبند  جامعه می ایمورد عالقه و محبوب فرد ها  ارزش :هاارزش

کبه   یاجتمباع هبای   شوند و ارزش می انسان مربوط یفرد یکه به زندگ یفردهای  ارزش ؛رندیگ می

مطلبوب افبراد   هبای   هبدف  یاجتماعهای  ارزش. دنکن تیها را رعا آن یاجتماع یدر زندگ دیفرد با

خبود را  هبای   و خواسبته  ازهاین، آن ةلیبه وس کنند و می تیها فعا  به آن یابیدست یکه برا اند هجامع

، 9831 ، کبوئن ) هستندو پابرجا  قیها احسا  عم رزشا. (1ص، 9831، یمحسن) کنند می برآورده

 جباد یآگاهانبه و وفباق ا   یهمه هسبتند در جامعبه همبسبتا    رشیکه مورد پذ ییها ارزش. (11ص

 یاجتمباع هبای   با توجبه ببه ارزش   یو اهداف اجتماعها  آرمان. شود می ییکند و موج  همارا می

و  جباد یو ا ینقش اجتماع یفایعامل کنترل و ا یاجتماعهای  ارزش. رندیگ می و شکل ندیآ می دیپد

 . شود می کنترل هنجارها

 دنب کن مبی  میرا تنظ یو نظم اجتماع یرفتار است که رواب  اجتماع ةقاعد یهنجار نوع:هنجارها

. کنبد  مبی  تیاست که رفتار را هبدا  یقانون ایقاعده  ،هنجار اصل. (931-911ص، 9833، پور یرف)

اسبتاندارد و  . 1؛ کننبد  مبی  تیجامعه آن را رعا یاکثر اعضا. 9: چند مشخ ه دارد یهنجار اجتماع

، 9831، یسبباروخان) دارد یمجببازات در پببآن  نکببردن تیب رعا. 8 ؛اسببت یرفتببار اجتمبباع یا ابو 

                                                           
1. Kohen 
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در گبذر زمبان و    دنریگ می بشر شکل ةروزمر یازهایهنجارها در پاس  به ن نکهیا لیبه د . (611ص

 . شوند یم رییمکان دچار تغ

 یدر اجتمباع رو  اریکبد یببا   یها به همکار انسان شود می باعث یاجتماع ی زوم زندگ :اعتماد

هر چند افراد به آن توجه  زی ضروری است،ایاعتماد ن، یجامعه در هر سطح تعامل افراددر . آورند

و اعتمباد   ونبد یپ نیب اثربخش از ا تیریمد. ها است افراد و سازمان وندیعامل پ اعتماد. نداشته باشند

شبدن   است که مخبدوش  یاجتماعهای  هیسرما نیاز ارزشمندتر یکیاعتماد . شود می یدوطرفه ناش

 قیب طر از. (3ص، 9811، فبرد  ییو دانبا  یا بوان ) خواهبد کبرد   لیب را تحم ینیسبنا  اریبس ةنیآن هز

تببوان  مببی یرواببب  اجتمبباع تیببو تقو یمشببارکت مردمبب شیافببزا، یبخشبب یآگبباه، یاعتمادسبباز

 . کرد جادیارا اجتماعی  سرمایة یسازوکارها

  تیمهدو ةآموز یاجتماعهای  هیسرما

وجبود دارد کبه    ییها یژگیو وها  آموزه ،طور خاص به یباور یو در مهد ،طور عام اسالم به نید در

اعتمباد را در میبان   ، مهبدویت توانبایی دارد   ةاندیشب . دندار یینقش بسزااجتماعی  سرمایة دیدر تو 

یی را ببه  هبا  هنجارها و ارزش( وع) یاعتقاد به امام مهد ،سوییاز . منتظر افزایش دهد ةافراد جامع

 نیب ا ریثأکه ت کرد وجهت دیا بته با. گذار استریثأت یاجتماعهای  هیسرما که بر کند جامعه معرفی می

 شبه یاند نیب ا بلکه در ،ستین یامور معنوو  یاخالق یهنجارها جادیتنها از راه ا هیسرما نیباور بر ا

از  ؛کنبد  می تیتقو یو کم یفیک افراد جامعه را هم از  حاظ انیدارد که رواب  موجود  ییساختارها

 ییآمبوزه از کارکردهبا   نیب ا یبرخبوردار  زیب ن و یعیش ةدر جامع شهیاند نیتوان به نفوذ ا می جمله

و اصبالحات   یزیسبت  مقاومت و ظلم جادیدر ا ییتوانا، ییزا تحرک، یبخش تیهو، ینیآفردیام مانند

 . اشاره کرد یاجتماع یهمبستا جادیو ا یاجتماع

منتظبر   ةجامعب  اریب در اخت نبده یاز آ یروشن میانداز و ترس چشم، ع ر ظهورهای  یژگیو یبررس

 یتوانبد ببرا   مبی  هبا  یژگب یو این. مختلف مؤثر استهای  در عرصه گیری جهتدر  کهدهد  می قرار

توانبد ببه    مبی  یمهبدو  ةاز جامعب  یریمنتظر با ا ابوگ  ةجامع. بخش باشد ا او و ا هام منتظر ةجامع

 . بخشد میرا تحک شیخو یاجتماعهای  هیبرسد و سرما تیاتحاد و امن، یاجتماع یهمبستا
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 اعتمادسازی

 یاعتمباد نبوع  . اسبت فراوان شده  دیکأاست که در اسالم بر آن ت یاساس ییها  فهؤاز جمله م اعتماد

، آورد مبی  وجبود  توکل به خدا را به اعتماد و، نارش مثبت نسبت به خدا. مثبت است ینارش ذهن

شبود و نابرش مثببت نسببت ببه       مبی  نفس را باعبث  بهاعتماد  نارش مثبت انسان نسبت به خود

. (31ص، 9811، یفتحب ) در سطو  مختلف را به همبراه دارد  یرواب  اجتماع یریگ شکل، ارانید

 تعامل، به اعتمباد  قیاز طر مانهیو صم یاعتماد شخ . اجتماعی است سرمایة قل  یاعتماد اجتماع

در  یریبه خطرپذ لیتما یاعتماد نوع. کند می جادیرا ااجتماعی  سرمایة شود که می لیتبد یاجتماع

عن بر در   نیثرترؤاعتمباد مب  . است فیو تکا  فیح وظایصح دادن و انجام ارانیجامعه نسبت به د

حکمرانان و رهبران به جذب م در اسال. و رواب  متقابل سا م است یمشارکت عموم، یهمد  جادیا

و  حقبوق  وهنجارهبا  ، نیتوجبه ببه قبوان    لید  نیتر یقو یمذهب مانیا. اند اعتماد مردم دعوت شده

افبراد   انیب و اعتمباد متقاببل را م  آورد  مبی  انسان را متعهد و مسئول بار یمذهب مانیا. است فیوظا

مواسات ، رفق، به عهد صدق یوفا، یدار عقل مانند امانت یروهایاعتماد حاصل ن. آورد می وجود به

دو تمردان خبدمتازار مبردم هسبتند؛     ،در نااه اسالم .(63ص، 1ج، 9836، یمطهر) است جز آن و

در سطح جامعبه را   یمشارکت عموم، مثبت نسبت به رهبر جامعه و حکمرانان و حکومت یابیارز

 یابانا ی جادیا، از مناب  نهیبه ةاستفاد، در کار یور بهره شیافزا مانند یمثبت ویدهد که نتا می شیافزا

در امبور جامعبه را ببه     یتحبول و دگرگبون   جباد یو ا یاجتماع یاانایرفتن ازخودب نیازب، افراد نیب

 . همراه دارد

یاببد   طوری است که اعتماد بین مردم و حکمرانان افزایش مبی ( عو)مدل حکومتی امام مهدی 

هبا ارائبه    انسبان  به یمشترک یارهایمعو ان ا او باشد منتظرة جامع یبرا تواند در ع ر غیبت که می

در ادامبه،  . هبا را ببه همبراه داشبته باشبد      آن نیاعتمباد در بب   شیافزا کارگیری آن معیارها دهد تا به

تواند در اعتمادسازی بین حکمرانان و مردم در  هایی از حکومت حضرت که توجه به آن می ویژگی

 . شود جامعة منتظر راهاشا باشد، بررسی می

 یشمول جهان (الف

 یا آمبوزه ، تیمهبدو  ةآموز. است یانسان  یادوار تار ةدر هم ریفراگ یاعتقاد، یاعتقاد به ظهور منج
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قبرآن،   اتیب و آ اتیروا طبق. ستیزبان خاص ن ایقوم و نژاد  کیو منح ر در  شمول است جهان

براسبا    زیب ن( عبو ) یو حکومت امام مهد؛ (11 :سبا)اسالم است  نید، غا   در زمان ظهور نِید

تنهبا  عنبوان   ببه  اتقبو  و شده، دیکأت ینژادپرست یاسالم به نف در. شود می اصول و احکام اسالم اداره

شبناخت   ببرای را  یقبوم هبای   اسبالم تفباوت  . است دهششناخته  اریکدیها بر  انسان یبرترمعیار 

و خاص اخت اص ندارد  یا لهیبه قوم و قب( عو) حکومت امام ع ر. (98 :حجرات) کند می یمعرف

 یامبام مهبد  . جهانی و فراگیر اسبت ( عو) حکومت امام مهدی. ای نیست ای و منطقه حکومتی قاره

 ببر  زیب ن یمهدو اتیو آ اتیروا. جهان است همةآن  ةخواهد داد که گستر لیتشک یحکومت( وع)

جهبان را فبرا    ةهم ،عدا ت و آبادانی که از مواه  حکومت آن حضرت است. کید داردأتنکته  نیا

 یا عمبده  ریثأتدر اندیشة معتقدان به مهدویت،  یمن  تع بات قومدن و مدار نبو قوم. خواهد گرفت

 . ها دارد انسان نیب اعتماد جادیا در

 از آنجبا کبه  . اسبالم اسبت   نید نیمب یادهایبن تیمهدو ةخاستااه آموزطور که بیان شد،  همان

مهدویت نیز  ةاندیشکند، در  میاو توجه  یازهایانسان و ن یابعاد وجود ةبه همو است جام  اسالم 

ف اصلی هدایت هد مورد توجه نیست، بلکهتنها نیازهای معیشتی و مادی فردی و اجتماعی انسان 

 . و رشد و شکوفایی استعدادهای معنوی و اخالقی فرد و جامعه است

 یاقتصادهای  ضیمنع تبع (ب

ثبروت و امکانبات،    ةناعادالنب   یب توز. در اقت اد است یعدا ت یب ةانسان معاصر مسئلهای  بحران از

قاچاق انسان ، نامشروع مانند قاچاق کاال یدرآمدها گسترش، ییگراو م رف ییگرا گسترش تجمل

 . هایی است که جوام  امروزی با آن دست به گریبانند از دیار نابسامانی. . . و

هبا را   از انسبان  یریب گبروه کث ، فقبر و اسبتثمار  ، انهیو نااه سودگرا یدار هیدنبال اقت اد سرما به

طبقبات   جباد یببه اسبتثمار و ا  ، باشبد  ها انسان نیمأت یبرا یعامل دیکه با شتیمع. کرده است ریدرگ

 راهرا به هم یاجتماع یکه انزوا ،است کننده رانیو و ناهنجار یا دهیفقر پد. بدل شده است یاجتماع

 دیعضو مف رانده شده و یدور از مراکز اصل ییها به مکان دستیتههای  چون در اثر فقر انسان دارد؛

 :دیب فرما مبی  (ع) یامام علب (. 9811قاسمی، ) ودش می لیشده تبد فراموش یبه عضو ،ثر جامعهؤو م

 یاجتمبباع یانببزوا رهبباورد. (618ص، 6ج، 9811، یمببیحک)« شببدن اسببت فرامببوش ةیببفقببر ما»
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 تیریدر مبد  ناذاشبتن ریثأت جبه یو در نت تیریمبد  یدر مراکز اصل یگرفتن از حضور اجتماع فاصله

 . است یاجتماع

عبدا ت   یو اجبرا  یت ادظهور حل مسائل اق در ع ر( عو) یامام مهدهای  برنامه نیتر مهم از

 ؛إنه یستهرج ایکنوزهو یقیسمتاهایک ه  » :کنبد  مبی  نقبل ( ص)معمر بن قتاده از رسبول خبدا   . است یاقت اد

 . (11ص، 961 باب، 9618، طاوو  بن دیس)« کند می میو مال را تقس دکن می را استخراجها  گنو

 (ص)اسبالم   امبریب مبال در ع بر ظهبور ببه نقبل از پ      میتقس یچاونا ةدربار یخدر دیسعابو

غزه یقی(یص)سمتاهایک ه  یاها ق یا زه یقیله یکن ها  ابیاه  یبنتهوس ی هییکنزه لیبهامئیدمحمیا هو یکله ی ی» :دیگو می
 نیبب  یطور مساو را به مال: فرمود ست؟یصحا  چ میگفت. کند می میمال را صحا  تقس ؛ستههمایدلنه 

کنبد و عبدل او آنبان را     مبی  ازیب ن ید را بب مب امبت مح  یهبا  خداونبد دل پبس   .کند می میتقس ردمم

 یمسباو  میو تقسب  یگرفتن ثبروت جهبان  اریب دراخت. (911، ص11ج، 9618، یمجلسب )« ردیگ فرامی

ثبروت و امبوال سراسبر    . اسبت ( عو) یحکومت امام مهد یمردم جهان از دستاوردها انیثروت م

ثبروت و   ؛. . .  یألوک یأهلیکنلنا یک م یله ی نه یکض ویقرم هه جیرمعیإنا» :ردیگ قرار می یو اریجهان در اخت

و  ،(913صتبا،   ببی ، ینعمبان )« . . .شبود  جم  مبی  یدر نزد و نیزم یرو از نهان و ایاموال اهل دن

  .نخواهد ماند یباق یفقر چیه اریخواهند شد و د ازین یکند و همه ب می میمردم تقس نیثروت را ب

 ییبرپبا  ةالزم. است یدار هیسرماهای  نتیجه سازوکارامروز  یاقت ادهای  یو نابسامان اه ینابرابر

را هبا   ضیتبعب  نیکه ا است ینیآن دسته از قوان زیو ناین سازوکارها شدن  دهیبرچ، یعدا ت اقت اد

و  سبت ین لتیفضب  ،کبردن و انباشبت ثبروت    جم ( وع) یحکومت امام مهد در. اند وجود آورده به

أیته یکن لهلیإنه یکهاییأ اه ی». هاسبت  آن ازیکردن ن و برطرف ارانیخدمت به د ،ردیگ می آنچه اصل قرار
 .«باأ ذیق لر یالمیزه 

 یاجتماعهای  ضیتبع منع (ج

 یهبا  ینبابرابر  و هبا  یعبدا ت  یتوان به بب  می افراد جامعه نیبودن اعتماد در ب نییثر در پاؤعوامل م از

ببا  ، مطلبوب  ةدر زمان وقوع جامع. با امکانات نابرابر اشاره کرد یطبقات اجتماع جادیو ا یاجتماع

ظلبم   نببود ، یو اجتماع یاقت اد، یبردن از امکانات فرهنا در بهره یبرابر جادیگسترش عدا ت و ا
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ببا هبم براببر و از حقبوق یکسبان      ها  انسان ةاز جامعه برداشته شده و هم یطبقات ةفاصل ضیو تبع

 . برخوردارند

ه » :دیفرما می (ع) باقر امام آبباد   یضیتبع چیبدون ه نیزم یجا همه ؛الیسبم یب یکال وی ه ک یکالیدما

 . (919ص، 11ج، 9618، یمجلس) «خواهد شد

. را ببه دنببال خواهبد داشبت     یاجتمباع  تیرضا، در جامعه یاجتماع تیعدا ت و امن تیحاکم

دهم  می ؛ شما را مژدهکنتهم  یقیاه ک یکض وس ض یدزه یاه ک ی. . . أ ش کایب ملی»: دیفرما می (ص) امبریپ

، 19ج، 9618مجلسبی،  ) «هسبتند  یاز او راضب  نیکبه سباکنان آسبمان و زمب     (عو) یبه آمدن مهد

 . (19ص

 امنیت اجتماعی( د

از  ییگرا تیامن. است یو اجتماع یفرد یسالمت زندگ اریاست که مع ینعمت ریمطلق و فراگ تیامن

  یب در جم تیب امن جباد یحضبرت ا  یاساسب  یاز کارها. است( عو) حکومت امام ع رهای  یژگیو

جهبان را   ةهمب  تیب امن نیب ا ةگستر. ییقضا تیو امن یاقت اد تیامن، یاجتماع تیجهات است؛ امن

 . برند می بهره تیاز امن زیو جانداران ن واناتیح ةو هم ردیگ میفرا

 یابر ید ةببر عهبد   یاز کسب  یحقب  چیهب  (عبو ) یپس از ظهور مهبد » :دیفرما می (ع) باقر امام

، 11ج، 9618، یمجلسب ) «دهبد  مبی  مار آن که حضرت آن را بازستاند و به صاح  حبق ، ماند ینم

 . (116ص

و  برنبد  یمکبان ببه سبر مب     کیب است در ع ر ظهور گرگ و گوسفند در  بیان شده اتیروا در

اوج  دهنبدة  نشبان  کبه  دهنبد  یآنبان را آزار نمب  ، واناتیح نیو ا کنند یم یها با مار و عقرب باز بچه

 انیم و یتیدر سراسر گ یاجتماع تیشدن امنریفراگ. در جامعه است یاجتماع تیو مطلق امن تیامن

خواهبد  ( عبو ) یحکومت امام مهد یسو مردم به شتریو جذب ب تیمقبو  موج اقوام و ملل  ةهم

 . شد

 تقویت روابط اجتماعی

ها و رعایت آن  پایبندی به آنوجود دارد که باوری اصو ی  ویژه مهدی ن اسالم و بهدیهای  در آموزه
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اسبتحکام بخشبد و از ایبن طریبق     در سطح جامعبه  واند رواب  بین افراد را ت در جامعة منتظران می

 . اجتماعی جامعه را افزایش دهدهای   سرمایه

 اصل وحدت( الف

 فبرا  دیب پرتبو توح  ببه وحبدت در   م همابان را اسبال . صل وحدت اسبت ا، اسالم یاز اصول اساس

و پراکنبده   دیخدا چنگ زن سمانیبر ر یهما و» :دارد می بر حذر یپراکندگ از تفرقه و خواند و می

شبما   انیب پبس م ، دیدشمن بود اریکدیرا که با  یزمان دیآور ادیبه  نعمت خدا را بر خود و دینشو

کبه شبما را از آن    دیب کنبار پرتاباه آتبش بود    بر و د؛یتا به  طف او برادران هم شد، انداختا فت 

آل ) «دیب ابیباشد که شبما راه  کند،  می شما روشن یخود را براهای  خداوند نشانهگونه،  نیا. دیرهان

 طف خداونبد  شود وحدت مردم در شکل اجتماع نعمت و  می استفاده فهیشر ةیآ از. (918 :عمران

 ةقرارگبرفتن در  بب   ،قبرآن  ریبه تعب اجتماعی و سرمایةاست در مقابل، تفرقه و اختالف، هدر دادن 

و  یرحمبت ا هب   یبة جماعبت و وحبدت، ما  ات، یدر روا. (618، ص9811، یعبدا له) پرتااه است

شبود،   اسبالم اسبتفاده مبی    میاز تعبا  . (8ق بار  ةکلم، 9811نده، یپا) است یتفرقه باعث عذاب ا ه

وحبدت در   توجبه کبرد   دیب امبا با  ،است یهای ا ه از نعمت یکیاجتماعی  سرمایةعنوان وحدت به

که اجتمباع حبول محبور     یدر صورت، ندارد تیخود ارزش و اهم یبه خوداجتماعی  سرمایة بستر

کبه اجتمباع    ابدی دست می یبه وحدت واقع یاجتماع در صورت ،نیباشد، ارزشمند است بنابرا یا ه

 .(616ص ،9811عبدا لهی، ) باشد ینید

 به عهد یوفا( ب

اییأسمه یکنهذس ی» ؛خداوند در قرآن اسبت  های از سفارش یو فرد یاجتماع یها مانیبه عهد و پ پایبندی
 . دیخود وفا کن یبه قراردادها دیآورد مانیکه ا یکسان یا« آلزوکیأقبوکیبنهمود

در  یاجتمباع  یةسبرما ، ببه عهبد   یدر پرتبو وفبا  . به عهد به حکم عقل و شرع الزم است یوفا

 یعنب یباشبد؛   یها عمبود  گروه یاعضا نیب یکه رواب  اجتماع یا جامعه در». ردیگ یشکل م جامعه

نبابود  ، زور و زر حباکم شبود  ، ببه قراردادهبا   یبنبد یپا یجا حاکم باشد و به یتیارباب و رع ةرابط

سبطح و   کیب باشد و همه خبود را در   یافق، جامعه یاعضا نیب یرواب  اجتماع یوقت. خواهد شد

(. 9816، یعاببد ) «خواهبد شبد   شبتر یب یاحسا  تعلق و همبستا، قراردادها ببینند تیملزم به رعا
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 ید کبه در معبامالت و تعبامالت اجتمباع    کن می را ملزمها  انسان  ةبه عهد در جامع یشدن وفا حاکم

و اخبتالل در    انحراف ةنیزم ،نیبنابرا کنند؛ عمل  یاجتماع یارهایو مع نیتخلف نکنند و طبق مواز

. دهبد  مبی  شیو انسبجام در جامعبه را افبزا    یهمبسبتا داده، در جامعه را کباهش   یرواب  اجتماع

آنبان   انیب در م یاجتمباع  یةسبرما  شیمنتظران سب  افزا ةدستور در جامع نیشدن ا نهینهاد ،نیبنابرا

 . خواهد شد

 زیآم مسالمت یستیز هم( ج

های  ها و درگیری جنگ زیو ن هر کشور یدرون یها یریگمنازعات و در ،های انسان معاصر از بحران

نیبز  و  یاسبالم  ةدر جامع و وفاق زیآم مسا مت یستیاسالم اصل همز نیمب نیدر د. است یا ملل نیب

فطبرت   یمقتضا، با هم نوع زیآم مسا مت ةرابط رایز ؛است ییها از اصول مبنا ملت اریدر رابطه با د

، ابران یحقوق د تیرعا قیاز طر ارانیسازنده با دها به ارتباط  اسالم همواره انسان در. انسان است

 تیب در تقو یثرؤاند کبه عوامبل مب    دعوت شده یو فداکار ثاریای، اخالق، بخشش و ازخودگذشتا

حقبوق   تیقانون و رعا ةیبر پادر آن  یکه رواب  اجتماع یا در جامعه. ندسته یهای اجتماع هیسرما

ظلم  ،ای که افراد آن اهل اندیشه باشند در جامعه. شوند می کینزد اریکدیها به  باشد انسان ارانید

هبا و   خشبونت  ،یاز مشبکالت اجتمباع   یاریو بسب و ستم و تعبدی ببه حقبوق دیابران کمرنبگ      

جانبه  های علمی همه پیشرفت ،از طرفی. دهند می یخود را به رواب  سا م و انسان یجا ها یتوز نهیک

دهد و با ارتقای فرهنگ عمومی و در کنار آن سبهو ت   دهای فراوانی در اختیار بشر قرار میدستاور

با رشبد   در ع ر ظهور. شود سب  همبستای در سطح جهانی می و گستردگی تعامالت اجتماعی

ببا ناباه ببه     امبام  ببت یدر دوران غ. اببد ی ارتقبا مبی   یاجتماع تی، عقالنیورز شهیو اند ییگرا عقل

تبوان در مسبیر    نابری مبی   ورزی و پرهیبز از سبطحی   ظهور، با گسترش اندیشبه  ةجامعانداز  چشم

 . کردهای اجتماعی جامعه را تقویت  رفت و سرمایه عقالنیت پیش

 یاجتماع یریپذ تیمسئول (د

از مسبلمانان   کیب هبر   فبه یآنان را وظ یازهاین نیمأحل مشکالت و ت مردم و انیاصال  م خداوند

از . اسبت اجتمباعی   سبرمایة  کیب  یهمابان  فیاحسا  تکل. (91 :حجرات ؛9: انفال) دانسته است
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تنهبا در سبطح    نبه انسان منتظبر   تیتعهد و احسا  مسئو ( وع) یباور به امام مهد یجمله نمودها

در نااه انسان منتظر . است انشیهاازیو نها  و دغدغهها  بلکه در سطح جهان نسبت به انسان ،جامعه

و اصبال  بشبر   او در پبی  . نظر دارد« ما»نیست، بلکه وی به « خود»صال  ، تنها ادارد تیاهمآنچه 

 . هاست کردن رنو انسان برطرف

احسبا    اریکبد یافراد در برابر سرنوشت ، شود نهیدر آن نهاد« فرهنگ انتظار»که  یا جامعه در

اسبالم کبه   از جملبه اصبول   . دیب آ می به شمار ینید یا فهیوظ، یریپذ تیو مسئو  کنند یم تیمسئو 

. از منکر اسبت  یامر به معروف و نه ،گذاشته شده است انیبنها  انسان یاجتماع تیبراسا  مسئو 

، [ابر ید]بر مبؤمن  ، کردن مؤمن حتین  ؛جیبین مهمل ید ه یک همل یکنز هاا » :دیفرما یم (ع) صادق ماما

 .«واج  است

از  یریجلبوگ  یببرا  ببت یغ کارها در ع روساز نیتر  از مهم یکیاز منکر  یبه معروف و نه امر

 . دارد شهیر اریکدیافراد جامعه نسبت به  تیاست که در احسا  مسئو  یفساد اجتماع

یکضله یب هه قویقیکنزمه یده یک زوه یاهبالیکضنباه  یقیلزمه ایکن ه ا  یب س ه ی» :دیب فرما مبی  (ع) بباقر  امام إنا
ک ظههه  یقیتهمههه یکض ویقیسزر هههایلههه یکضدهههلک یقییمههه یتههه یتمههه  یکنمههه کاهیقی لههه یک هههذکهبیقی هههلایک و اهههبیقیتههه ادادظ

سبترگ و   یا فبه یو صبا حان و وظ  ایب انب قیاز منکر، طر یف و نه امر به معرود، یترد یب  ؛ستهرماایکضله 

و  اببد ی یم تیآن امن ةلیها به وس راه رد؛یپذ یآن انجام م ةبه واسط ینیواجبات د اریاست و د میعظ

آبباد  ، نیو زمب  دشبون   یو مظا م دفب  مب   شوند یشروع و حالل مآن م ةبه واسط( ها کس )درآمدها 

 .«ابدی یو امور سامان م شود یو از دشمنان انتقام گرفته م شود یم

 انیب را در م ینب ید یهنجارهبا ، دانند یمسئول م، چون خود را در برابر سرنوشت جامعه منتظران

 یفبرد  چیبباور هب   ،نیبنبابرا . کنند می یریگ  جلوها  یناهنجار یریگ افراد جامعه مستحکم و از شکل

 . ستیغافل ن یارینسبت به د

 مهدویت ةپذیری آموز جامعه (و

 یا اوهبا  شبود و  مبی  آشبنا ، فرد با محی  اجتمباع  کبه در آن قبرار دارد   ، یپذیر در فرایند جامعه

گروهب  و   زنبدگ   مشارکت مبؤثر و فعبال در   یاجتماع  الزم براهای  و مهارتها  دانش، یرفتار

از موضبوعات از   وسبیع   که شبامل طیبف   یپذیر فرد در فرایند جامعه. کند اجتماع  را کس  م 



   444                                                                 یاجتماع یةسرما جادیدر ا تیمهدو ةآموز های تیقابلبررسی و تحلیل   

 

 

 هبا و  ببا گبروه   شود قادر م ، جامعهی ها و هنجارها ارزش، زندگ  گرفته تا باورها ةاو ی یها مهارت

 یذیرپب  از طریبق جامعبه  . (191ص، 9811، یحیبدر ) داشته باشبد  افراد جامعه رواب  و کنش مؤثر

زنبده شبده و عواطبف و     افبراد  شبود و رو  امیبد در به اشخاص هویت جمعب  داده م ، یمهدو

 یتبلور شخ یت دین  و مهبدو  موج ، شود و در مجموع درست  جهت داده م  بهیشان ا احسا 

جامعه از نسل  ببه نسبل دیابر     یمهدو فرهنگ انتقال یالزم براهای  زمینه ،همچنین. شود افراد م 

، 9811، راد ملکبی ) کنبد  را تضبمین مب    یمهبدو  ةبقا و اسبتمرار جامعب  ، و در نتیجه شود میفراهم 

نتیجة وجود رواب  مؤثر در بین افراد جامعه و نیز وجود امید و گسترش هنجارهبا، تقویبت   . (3ص

 . سرمایة اجتماعی است

 یمذهب مشارکت (ز

و  ،یل نظبام اجتمباع  یشبک تر بسزا د ینقشاست که ها و هنجارها  ارزش ،دیاز عقا یا مجموعه نید

در . کنبد  مبی  یریجلبوگ  یدر تعامالت اجتماعها  یاز بروز ناهنجار دین. داردآن  دهی و سامان قوام

 تیب تقو ینب ییآ یباورهبا ، د و براسا  اصبول و قواعبد اسبالم   دار یا هژیو ااهیجا نیدع ر ظهور 

 کنبد  مبی  دعبوت ( ص) امبریب و سبنت پ  کتباب خبدا   یسو مردم را به( وع) یامام مهد. خواهد شد

 درمبن   نییب مبردم را ببه ملبت و آ   » :دیب فرما یمب ( ص) امبریپ. (61 ، 13ص، 1ج، 9811، یاشیع)

. (1 ، 199ص، 1ج، 9816، صبدوق ) «کنبد  مبی  آورد و آنبان را ببه کتباب پروردگبارم دعبوت      می

 . ع ر ظهور است ازاتیبودن از امت ینییو آ ییگرا نید ،بنابراین

در . اشباره کبرد   یتوان به وجود مناسک عباد می منتظر ةدر جامع یاجتماع یعوامل همبستا از

وجود دارد که انسبجام جامعبه را در ع بر     یمذهب یو نمادها یاعمال عباد( ع) رابطه با امام زمان

ماننبد مسبجد    ؛ستا( وع) که منسوب به امام زمان ییها شرکت مردم در مکان. به دنبال دارد بتیغ

از جملبه   یو گروهب  یببه صبورت فبرد   هبا   مکان نیا در یانجام عبادات و مراسم مذهب، جمکران

 یجلسبات دعبا   یبرگزار. است بتیدر دوران غ یعیش ةجامع یو همبستا یبخش انسجام ینمادها

 نیب منسبوب ببه آن حضبرت و تجمب  مبردم در ا      یو دعاهبا ها  ارتیز زیندبه در صبح جمعه و ن

 . دهد می منتظران را نشان ةامعجلسات انسجام ج
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 و هنجارهاها  ارزش

کبه   آورد وجود می را به ییو هنجارهاها  ارزش باور جامعة مهدیدر  (عو)باور به امامت امام مهدی 

 یریدر سبطح جامعبه جلبوگ   ها  یافراد را کنترل و از بروز ناهنجار یاجتماع یها رفتارها آن تیتقو

 . کند می

 یشیاند و مثبت یبخشدیام (الف

 یا نبده یببه تحقبق آ   مبان یبلکبه ا  ،ستین و مبهم یبه صورت کل ندهیتنها باور به آ تیباور به مهدو

 انیعیشب . اسبت هبای دوران پبس از ظهبور     ع ر ظهور و ویژگی آگاهی از حوادثروشن همراه با 

داشبتن چنبین   . پندارنبد  مبی  و زودگبذر  داریب را ناپا سبتم طباغوت  باور دوران ظلم و  نیبراسا  ا

 ةسبرانجام انسبان و جامعب    ؛ زیرا ناآگباهی از دارد می زنده نااهها  را در دل انسان دینور ام ت ویری

رهباورد یبأ  و ناامیبدی از هبم گسبیختای      . آورد ناامیدی و سرگردانی را به ارمغبان مبی   یانسان

و  کند می مشخصرا و جامعه حرکت انسان  برای ندهیاز آ یقطعروشن و شناخت . اجتماعی است

امبت   یببرا  دیام»: دیفرما می (ص)اسالم  امبریپ. است دیامو افزایش  أ یمقابله با عوامل ثمرة آن 

ببه   دیب سرشبار از ام  یریت بو  تیمهبدو . (911ص، 9811، یشهر یرمحمدی ) «من رحمت است

نسببت   یشیاند جامعه منتظر مثبتهای  یژگیو ازاز همین رو، . روشن و مطلوب بشر است یا ندهیآ

 یامعنب . (11 :نبور ) خداوند در قرآن همراه اسبت  یقطعهای  که با وعده ییگرا مثبت. است ندهیبه آ

 چیه یا که در چنان جامعه ستین نیا، از شرک یو عبادت خا  حق نییآ نیتمکحکومت صا حان، 

منبان صبا ح   ؤت در دست ماست که نظام حکوم نیبلکه مفهومش ا، وجود ندارد یگنهکار و مجرم

 انبا  یاح یو ا هب  یجوام  انسان نیممکن است در بهتر دارد،اراده  یمادام که انسان آزاد است وگرنه

 . (131ص، 9811، یرازیمکارم ش وجود داشته باشند یافراد منحرف

  یبخش یآگاه (ب

 سبرمایة  از عناصبر مهبم   یکب یو احسا  تعلق به جامعه  یآگاهشناسی،  اندیشمندان جامعهنظر  از

و رونبد  هبا   تیب و موقعهبا   هبا و روش  اهداف و آرمانمشترک،  یاز باورها یآگاه. استاجتماعی 

ببه  . (19ص، 9833، کلمبن ) نبد کن مبی  تعامل را فبراهم های  نهیزمها  یریگ میو ت مها  یساز میت م
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. شبوند  مبی  ییو موانب  شناسبا  ها  تیرفظه دنبال آن تفکر، اهداف، ابزارها، و ب یبخش یآگاه ةلیوس

اعتمباد  ، یآگباه . اسبت  یرشبد اجتمباع   و راه نجبات  و فقب   هر ملت سرمایة نیمدترکارآ یآگاه

 . شود می یاجتماع باعث افزایش سرمایة دهد و اعتماد می شیرا افزا یاجتماع

رسبول   یوصب  نیدوازدهمب  بتیغ»: فرمود یمنتظران به ابوخا د کابل فیدر توص (ع)سجاد  امام

 شبان یاو ب که ببه امامبت ا    بتیکه اهل زمان غ یراست به! اباخا د یا. خواهد شد یطوالن (ص)خدا 

 زیبرا اهبل هبر زمبان هسبتند؛      یهبا  انسان نیب برتر  باشند می یاعتقاد دارند و منتظر ظهور آن گرام

را  ببت یغ ةکرده است که مسبئل  تیو معرفت عنا شهیاند ،چنان به آنان عقل یخداوند تبارک و تعا 

قبرار داده   یکسب  ةخداوند متعال آنان را در آن زمان به منز ب . کنند می مانند حضور مشاهده و درک

 .«انددهیجنا ریبا شمش (ص)است که در حضور رسول خدا 

یکنهل د  خی»: گونه سبتودند  نیمنتظران را ا( ع)امام چهارم  سپس ا  یق  خجل   هون یقمه  یقیِعهاه رخز یِاهلل
یک   َ کقنِئه

ه ک ی مل ما هسبتند کبه مبردم را     نیراست انیعیخا ص شده و ش ییها انسان قتا یآنان حق ؛کن یِدسهِ یدمحِمیِاه اک یِقیل 

 . (1  ، 891ص ، 9ج، 9816، صدوق) «کنند می تخداوند دعو نید یسو آشکار و نهان به

 یهناام. است بتیدوران غهای  نامه ارتیدعاها و ز بتیدر ع ر غ یبخش یجمله مناب  آگاه از

 یمب یخوانبد ببا معبارف عظ    نامه می ادعیه و زیارت یو انسان یا ه ةفیوظ کیعنوان  که فرد منتظر به

ها محبت و  تدبر و فهم آند که شو می آشنا یعیش یآن در باورها ااهیامامت و جا ةدر عرص ژهیو به

و آفات  ها  یو او را در برابر آس کند می در وجود او ثابت را( عو)ر نسبت به اما م ع  یقلب مانیا

 . کند می حفظ یاو فرهن یاعتقاد

  ینیآفر حرکت (ج

، صبدوق ) اسبت  (ص) اسبالم  امبریب انتظار افضل اعمبال امبت پ   ،آمده است اتیآنچه در روا بر بنا

به انسان و  کند می عمل است که انسان را از حا ت رکود خارج یانتظار نوع. (166، ص1ج، 9816

 زیب انتظار اعتبرا  ن  ،ییاز سو. ستیو انزوا ن یریگ انتظار کناره. بخشد یم ییایتحرّک و پوو جامعه 

 یبا بباور ببه مهبد    منتظر ةجامع. کردن مقدمات ظهور است و فراهم یساز نهیمبلکه انتظار ز ست؛ین

. شبود  مبی  اجتمباع  ییایب که باعبث پو  زدیخ میمبارزه با ظلم و فساد بر یبه تالش برا (عو) موعود
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 هبا ببر   توجهات و تبالش  شود همة که موج  میمهدویت است  ةاندیشهای   فهؤخواهی از م آرمان

کوشش مضاعف در جامعه را فبراهم   حرکت و ةانایز ود ومعطوف ش آرمانی ةرسیدن به یک جامع

 . سوی مق دی واحد حرکت کند  کند، تا جامعه با داشتن آرمانی واحد به

 یباور به حضور امام و کنترل اجتماع (د

 شیاز راه افبزا  یکنتبرل اجتمباع   ببت یدر ع بر غ  تیباور به مهبدو  یاجتماعهای  هیجمله سرما از

منتظبران در   فیاز وظبا . و انحرافبات اسبت  هبا   یجامعه از ناهنجار راستنیبه هنجارها و پ شیگرا

له یاه  ی» :ندیفرما یم (ع) امام صادق. شدن به محاسن اخالق است و آراسته یزکاریپره بتیدوران غ
، 111ص، تبا  یبب ، ینعمان) «اایب ازرظ یقناهملیبنو عیقیحم اه یکال ه، ویقیههویلزرظه أنیسوونیل یکاا  یکنم 

 91) . 

چبون  . دکن ایظهور مه یپردازد تا جامعه را برا می به اصال  خود و جامعه وستهیپ یمنتظر واقع

ی» :دیفرما یم( عو) یمهد حضرت. دانند می شیهمواره امام را شاهد بر اعمال خو، منتظران حیها یبهّناا
از اوضاع شما  یزیچ چیو ه میما بر اخبار و احوا تان آگاه ؛د مز یأبنب اوایقالیسهز یدزا یعه  یله یأ به  کا

 .«ستین دهیبر ما پوش

در  شیخبو  فیوظبا  دادن شود منتظبران در راه انجبام   می به حضور در محضر امام موج  باور

. رنبد یکبار گ  را ببه  شیتالش خو همةو چه در سطح اجتماع،  یفرد ةنیچه در زم، برابر آن حضرت

 ،نیبنبابرا ، نبدارد  یسبازگار  یو سکوت در برابر ظلم و فساد اجتمباع  یریگ ار با گوشهظفرهنگ انت

، کنبد و در براببر   مبی  یریو فسباد جلبوگ  هبا   یفرد منتظر با اصال  خود و جامعه از بروز ناهنجبار 

 یمعتقبد اسبت امبام حب     منتظبر شخص . دهد می را در جامعه گسترش ینید یها و هنجارها ارزش

 نیب دانبد و ا  مبی  شاهد و ناظر بر اعمال اوست و خود را در منظبر و حضبور امبام    و حاضر،  یغا

 ینبوع ، امبام  یباور به حضور دائم. کند می را از بروز انحرافات حفظ هاحسا  و باور فرد و جامع

 . آورد می وجود را به یو اجتماع یفرد خودکنتر ی

. در آن دوران اسبت  یاجتمباع  یةسبرما  شیعامل افزا یمحور امامت زیپس از ظهور ن ةدر جامع

در  یعامبل مهمب  ، یاسبالم  ةشدن همه حول محور امام و قرارگرفتن امام در رأ  هرم جامعب  جم 
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کماالت  (عو) یحضرت مهد. رود  یآنان به شمار م انیم یبخش افراد و انسجام انیارتباط م یبرقرار

 کبو یحبد اخبالق ن   نیبباالتر  یبشبر و دارا  ةاز هر جهت ا ابو و اسبو   ایشان. دارد یا ژهیو یاخالق

 یخداوند از گوشه و کنار جهبان ببه تعبداد اهبل ببدر ببرا      » :دیفرما می (ص) رسول خدا. باشد می

کوشا و م بمم   اریاز حضرتش بس یبردارآنان در فرمان. آورد می جناجو گرد (عو) یت مهدرحض

 (. 891ص، 11ج، 9618، یمجلس) «هستند

 گیری نتیجه

ن اسالم، با کارکردهای دیدر بنیادین و اساسی  های مشترک میان ادیان و اعتقادی از آموزهمهدویت 

جامعه اسبت کبه افبراد جامعبه را در      کیهای  ییدارا نیتر از مهماجتماعی  سرمایة. گوناگون است

وجود دارد  ییها قابلیت یباور یدر مهد. کند می کمک یهمبستا به اهداف مشترک و حفظ دنیرس

های جامعبه ع بر ظهبور ماننبد      با نااه به ویژگی. دارد یینقش بسزااجتماعی  سرمایة دیکه در تو 

اندازی فراروی جامعة منتظران قبرار   ناذاشتن نژادی و اقت ادی و وجود امنیتی فراگیر چشم تبعیض

یی هبا  هنجارهبا و ارزش . یابد می شیافزا عهافراد جام انیدر م اعتمادگیرد که با ا اوگیری از آن،  می

را تقویبت  جامعه  یاجتماعهای  هیسرما در باور مهدویت. . . بخشی و پذیری، آگاهی مانند مسئو یت

وجود دارد که  یمذهبهای  مشارکتمانند  ییساختارها شهیاند نیا در ،همچنین. دهد و گسترش می

 . کند می تیتقو یو کم یفیافراد جامعه را هم از  حاظ ک انیرواب  م
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 و مآخذ منابع

 . میکر قرآن

چا  سوم، باقر پرهام،  ةترجم .یشناس در جامعه شهیاند یمراحل اساس(. 9831) مونیرآرون،  .9

 . یانتشارات آموزش انقالب اسالم :تهران

 سرمایة جادیدر ا تیآموزش معنو یکارآمد یناصر توره، بررس(. 9811) دونی، فریاحمد .1

 . 983-911، صفحات 9ة ، شمار6ة ، دوریاجتماع سرمایة تیریمد .یاجتماع

بر بهبود  یاجتماع سرمایة یارتقا یررسب(. 9811)ی، حوریه آباد ضیف ، واکبر یعل ی،احمد .8

، یدو ت تیریمد نامة ف ل. تهران یشهردار یهای ستاد سازمان :ینمونة مورد ؛عملکرد سازمان
 .1-81، صفحات 1 ة، شمار8سال 

ها و  ویژگی: های ع ر ظهور نااهی به جامعه و سازمان(. 9811)اخالقی، عبدا رحیم  .6
 (. ره)انتشارات مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی : قم. ها فر  پیش

، 1سال ، دموعو مشرق .تیمهدو ةآموز و ییهای همارا هینظر(. 9813) ، بهرامیکاظم اخوان .1

 . 61-31، صفحات 1شمارة 

 .یاسالم یاجتماعی در پرتو سبک زندگ سرمایة ةتوسع. (9816) ی، مهدیاردکان یافخم .1

 . 111-116صفحات ، 6ة ، شمار1ة ، دوریاجتماع سرمایة تیریمد

 . ینشر مان :اصفهان .ها و کاربردها هینظر و می، مفاهیاجتماع سرمایة. (9811)ی مهدسید ، یا وان .3

مطا عات . ها هیو نظر می، مفاهیاجتماع سرمایة(. 9811)ی، سید نقوی، میرعلی مهدی، سید ا وان .1
 .8-11، صفحات 86و  88های  ، شماره91دورة ، تیریمد

دانش  ةنام ف ل .یو اعتماد عموم یدو ت تیریمد (.9811) فرد، حسن ییدانا، یمهد دیس، یا وان .1
 .1-11 ، صفحات11 شمارة ،96سال  ،تیریمد

 . دانش یایدن :تهران .ا ف احه نهو  (.9811) نده، ابوا قاسمیپا .91

جلد نهم،  .عهیمسائل ا شر لیتح  یا  عهیوسائل ا ش(. 9618)محمد بن حسن ی، عامل حر .99

  .یا تراث ا عرب اءیدار اح :روتیب
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اول و چهارم، چا  چهارم،  جلدهایاحمد آرام،  ةترجم. اهیا ح(. 9811) ، محمدرضایمیحک .91

 . یچاپخانه دفتر نشر فرهنگ اسالم: تهران

 (. ع)باقرا علوم ةپژوهشکد نشر: قم .رانیدر ا ینید یریپذ جامعه(. 9811)محمدشریف ، یحیدر .98

مجموعه مقاالت  .یاجتماع یها یانتظار در کاهش ناهنجار نقش (.9811) یداوودپور، مرتض .96
 یا ملل نیانتشارات ب: قمجلد چهارم، چا  اول،  ،تیمهدو نیدکتر یا ملل نیب شیهما نیچهارم

  .یا م طف

 یانتظار حضرت مهد یاجتماع یکارکردها یبررس(. 9811)، محمدصادق یخوراساان یربان .91
 . (ره) ینیامام خم یپژوهش یآموزش ةسسؤم :قمچا  اول،  .معاصر رانیدر ا

 لئو مسا یانقالب اسالم لیدر جهت تحل یکوشش، توسعه و تضاد(. 9833) پور، فرامرز  یرف .91
 . انتشار یشرکت سهام :تهران .آن یاجتماع

: قمجلد اول، ، ینیحس دیحم دیس صیتلخ .ها حکم زانیمنتخ  م(. 9811) محمد، یشهر یر .93

 .چا  و انتشارات مرکز

 . هانیک ةسسؤم :تهران .یا معارف علوم اجتماع رهیبر دا یدرآمد(. 9831) ، باقریساروخان .91

، ا منتظرا غائ   ظهور یا مالحم و ا فتن ف(. 9618)ی بن موس یبن طاوو ، ابوا قاسم عل دیس .91

 . لمطبوعات یاالعلم ةسسؤم :روتیب ،961باب

من ور پهلوان،  ةترجم .و تمام ا نعمه نیکمال ا د(. 9816)ی جعفر محمد بن عل صدوق، ابو .11

 . انتشارات مسجد مقد  جمکران: قم جلد دوم، ،یاکبر غفار یعل حیت ح و قیتحق

انتشارات مسجد مقد  : ، قمگفتمان جهانی مهدویت و آیندة بشر(. 9816)صمدی، قنبرعلی  .19

 . جمکران

 ةترجم .ارید ةچند رسا  ةمیدر اسالم به ضم یرواب  اجتماع(. 9813) نیحس، محمدئیطباطبا .11

 . بوستان کتاب :، قمیکرمان یمحمدجواد حجت

 . بوستان کتاب: چا  چهارم، قم. هایی از دو ت موعود نشانه. (9811)طبسی، نجم ا دین  .18

بهمن و اسفند ، یزندگ ثیحدع ر ظهور،  یهای اجتماع هیماسر. (9816) دی، حمیعابد .16

 . 13 ة، شمار9816



444                                                                     9317، پاییز 3ة شمار، 5ة دور، سرمایة اجتماعیمدیریت 
 

ة دور، یاجتماع سرمایة تیریمد. یا ه تیو عناسرمایة اجتماعی . (9811)ی ، محمدعلیعبدا له .11

 . 618-611فحات ، ص6 ة، شمار8

 .یفرهنگ و تمدن اسالم یایدر اح تیمهدو ةنقش باورداشت آموز(. 9818) محسنریعرفان، ام .11
 . معارف نشر: قم

 هیمکتبه ا علم :، تهرانیهاشم رسو  حیت ح .ریا تفس(. 9811) مسعود ، محمدبنیاشیع .13

 . هیاالسالم

در  یماعتو دانش اج یاسیاقت اد س -یاجتماع یةو نظرسرمایة اجتماعی (. 9811) ن، بنیفا .11
 . یمطا عات راهبرد ةتهران، پژوهشکدن، ایمحمدکمال سرور دیس ة، ترجمسوم ةهزار ةعیطل

رسا ة دکتری، گرایش انقالب  .در اندیشة امام خمینیسرمایة اجتماعی (. 9811)فتحی، یوسف  .11

 . ، دانشااه معارف اسالمیاسالمی

، 918 ةشمار ،91سال  ،معرفت ةمجل .یاجتماع سرمایةو  نید(. 9811) اهلل ، امانیحیف  .81

 . 913-981صفحات 

 :، تهرانیرمضان نیو حس یغالمرضا غفار ةترجم .یاجتماع سرمایة(. 9811) لد، جانیف .89

 . ریانتشارات کو

 حقوق بشر و کرامت انسان در پناه حکومت امام زمان یتجل(. 9811) ، جوادیقم یقاسم .81

 یا ملل نیانتشارات ب: ، قمتیمهدو نیدکتر یا ملل نیب شیهما نیمجموعه مقاالت چهارم .(وع)

 (.3-11 صص)اول،  چا جلد دوم، ، یا م طف

 . یا تراث ا عرب اءیدار االح: بیروت، 11لد ج .بحاراالنوار(. 9618) باقر، محمدیمجلس .88

 . صدرا :تهران لد دوم،ج .مجموعه آثار. (9836) یمرتض، یمطهر .86

  .هیدارا کت  االسالم :تهران، 69چا  ، 96جلد . نمونه ریتفس(. 9811) ناصریرازی، مکارم ش .81

اسالم  علم  ب پژوهش  ةنام ف ل .مهدویت یپذیر چاونا  جامعه (.9811) راد، محمود ملکی .81
 .1-81صفحات ، 1ة ، شمار96سال و مطا عات اجتماعی، 

 سرمایة نید(. 9818) ، گنجی، محمد، احمدی، یعقوب، و مع ومی، رضا، محمودیکتاب .83
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، 93دورة ، دانشااه اصفهان یپژوهش یعلم ةمجل .یفرهنا یاجتماع ةاجتماعی و توسع

  .911-191فحات ، ص39و  31های مارهش

 . ینشر ن: تهران. یشناس های جامعه هینظر یادهایبن(. 9833) مزیکلمن، ج .81

 دار: بیروته، یمحمد جواد فق قیحقت جلد دوم،. یکاف(. 9698) عقوبیبن  ، محمدینیکل .81

 . األضواء

 :و رضا فاضل، تهران یغالمعبا  توسل ةترجم .یشناس جامعه یمبان(. 9831) کوئن، برو  .61
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