
  
  
  
  
  
  

  كاركرد اجتماعى اعتقاد به مهدويت

  *رادمحمود ملكي

  **مجتبي گودرزي

  چكيده
هـای سياسـى و مهمى است كه همواره مورد توجه نظامهای مندی نظام اجتماعى از دغدغهتوان

مندسازی نظام اجتمـاعى توانند در بقا و تداوم، پويايى و توانحكومتى است. عوامل مختلفى مى
توانـد مندی نظام اجتماعى نقش مهمـى مىنقش داشته باشند. باور به مهدويت در پويايى و توان

آيد. زيرا باور بـه حساب مىكردهای مهم اين باور بهاز كار داشته باشد و كاركرد در اين حوزه
آنـان را  ،تواند مردم را حول محور خود جمع كند و برای تحقـق هـدفى مشـخصمى ،مهدويت

تقويـت  دنبـال آن قـدرت اجتمـاعى رادهد و بهآورد و به آنان هويت واحد به صورت يكپارچه در 
های امنيت و نظم اجتماعى را فـراهم زمينه ،نتيجهبخشد و در نمايد و ارتباط اجتماعى را تحكيم 

دادن كـاركرد بـاور هدف نشـان اب ،شود. در اين تحقيقآورد و به تحكيم روابط اجتماعى منجر 
ظرفيـت و پتانسـيل انديشـه  تبيـينبه مهدويت در ساحت نظام اجتماعى جامعه منتظِر و عصر غيبت و 

های يافتـه تـرينوگو شده اسـت. از مهمحث و گفتمهدويت در تقويت و تحكيم نظام اجتماعى، ب
های نظم، انسجام و همبستگى، امنيـت دادن ظرفيت انديشه مهدويت در ساحتاين تحقيق، نشان

عبـارت  هـادر اين حوزهمذكور ترين راهكارهای انديشه و تحكيم روابط اجتماعى است. از برجسته
آمـوزه  ويـژهرك، تحكيم باورهـای دينـى بـههای اخالقى مشتاست از: توليد و بازخوانى ارزش

هـا ايجاد اتحاد و هويت واحد بين اقوام و خرده فرهنگايجاد ارتباط و پيوند عاطفى در مردم، امامت، 
  .شودها و پايبندی به قواعد اخالقى ناشى مىو ايجاد اعتماد عمومى كه از تقويت ارزش

  هاهكليدواژ
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 مقدمه

معنای انجـام وظيفـه بـه» functio«كه از ريشه التينى است «function» واژه كاركرد، ترجمان

و در زبان فارسى در معانى مختلفى چـون و شـغل آمـده: گرفته شده نقـش، عمـل، خـدمت

ج 1336دهخـدا،(است  ج 1364و معـين، 39:135،  وقتـى،شناسـى جامعه در اصـطالح.)3:2811،

و خدمات، غايات«:شاملكه استآن عام معنای،شود، مقصود داده نسبت دينبه كاركرد

و تبعات و غيرمقصود دين پنهان اغراض، آثار كهمى جامعهبهو آشكار، مقصود قـوام، شود

و تعادل پىآن بقا از.)142: 1385اسكيدمور،(» دارد را در شـده در عنـوان ياد» كـاركرد«مـراد

و نتايج اجتماعى اعتقاد به مهدويت است .آثار

های اجتمـاعى متقابـل بـه هـم پيوسـته كـه مجموعه نقش:نظام اجتماعى عبارت است از

و بـه صــورت  بـرای تحقـق هــدفى مشـخص بــرای يـك مجموعــه بـا همــديگر پيونـد يافتــه

و در حقيق پارچه در آمده يك و نظـم يـك مجموعـه نظـر دارد،ت به سيستماند؛ از. ترتيـب

به،شناسان، دين يكى از عوامل مهم تحكيم ديدگاه جامعه و بقای نظام اجتماعى شمار تثبيت

به مى و كمال انسـان همه ظرفيت،عنوان آخرين دين الهى رود؛ اسالم های الزم برای هدايت

از،در اين دين. را در بر دارد جايگاه مهمى برخوردار است؛ بـا عنايـت بـه انديشه مهدويت

ف9ِروايات نبوی و مذاهب اسالمى به مهدويت باور دارنـدَر، همه ای نظريـه،مهـدويت.ق

و تفسيری راهبردی از عرصه و جامع برای اداره زندگى بشر است های اساسى حيـات كامل

و كـنش انسـان بشری ارائـه مى و نگـرش، رفتـار و در بـاور و سـاحت دهـد های مختلـف ها

و اجتماعى آنها، تحّولى بنيادين ايجاد مى كاركردهـای ايـن انديشـه هـم. كند زندگى فردی

مى كنونىناظر به زندگى  و هم ناظر به آينده ايـن انديشـه در فرهنـگ شـيعى بـه. باشد است

در علت گره و و جايگاه ممتازی برخوردار است خوردن آن با اعتقاد به امام حى، از اهميت

و پيامـدهای بسـياری داردهحوز و اجتماعى آثار  كاركردهـایو آثـار بيشـترين. های فردی

و آثـار دارای ظرفيتو خـورده گره» انتظار« بحثبا مهدويت، و كاركردهـای مطلـوب هـا

در برخوردار سبببه» انتظار«. ملموسى است بودن از عناصر تأثيرگذاری كـه در خـود دارد؛

و با فضيلت روايات بسياری مورد تأكيد و حتى برترين اعمال امت و بهتـرين واقع شده ترين

و ايـن» فـرج«در اين روايات، انتظار با لفظ. عبادات شمرده شده است و قـرين شـده همـراه

و چشم به راه بيان،همراهى در حقيقت و گشـايش، گر آن است كه در انتظار بودن بـه فـرج
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و دگ و سوی آن، به تحول و سمت و سـعادتنگاه جامعه كـه مايـه- آفرينى رگـونى مثبـت

و گشايش است هـای ايـده انتظـار فـرج، ايجـاد آمـادگى جامعـه در حوزه. باشـد مى- فرج

و تربيتى، فرهنگى و فكری، اخالقى و،مختلف اعتقادی و سياسـى را در پـى دارد اجتماعى

و پويايى،گرايى شود تا آرمانمى سبب د وظيفه،نشاط و روح اميد ر افراد زنده شـود شناسى

مى. داردمىو جامعه را به تالش مضاعف وا گـردد تـا جامعـه منتظِـر از همـه اين امر موجب

و پتانسيل خود استفاده  و آرمـانى كردهظرفيت و تحقق جامعه موعـود و خود را برای ايجاد

اده آمـ- شود ياد مى7كه در انديشه اسالمى از آن به حكومت جهانى امام مهدی-اسالم

و در انتظـار ظهـور او به7ای كه به مهدی موعـود جامعه،بنابراين. نمايد سـر معتقـد اسـت

و خود را بـا آنهـا مى و انتظار آشنا شود و آثار انديشه مهدويت برد، الزم است با كاركردها

و تبيين كاركردهای اجتماعى باور به مهدويت اسـت،يكى از آن آثار. وفق دهد كه شناخت

و كاركردهـای. پيامـدهای مفيـدی بـرای جامعـه منتظِـر داشـته باشـد تواند مى و نتـايج آثـار

مى اجتماعى :توان در موارد ذيل برشمرد انديشه مهدويت را

و همبستگى اجتماعى؛.2نظم اجتماعى؛.1 تحكيم روابط.4امنيت اجتماعى؛.3انسجام

حومى،اجتماعى؛ زيرا باور به اين انديشه ل محـور خـود جمـع كنـد، بـه آنـان تواند مردم را

و همبستگى اجتماعى گردد، به آن هويت واحد بدهد، موجب انسجام نظـم اجتمـاعى،دنبال

مى را تقويت مى و بالنـدگى نظـام نمايد، موجب تحكـيم ارتبـاط اجتمـاعى و بـه رشـد شـود

كاركرد باور بـه مهـدويت در سـاحت نظـام ضروری است،بنابراين. اجتماعى كمك نمايد

و جتماعى،ا و تثبيت نظام اجتماعى دارد؛ به هدف تعـالى و نقشى كه در تحكيم حسب سهم

و تحليل شود هـايى، برخـى از كاركردهـای نگاره گرچـه در تـك؛ترقى جامعه منتظِر، تبيين

و اجتماعى مهدويت مورد توجه قرار داده شده است؛ اما بايد اقرار نمـود كـه بحـث  سياسى

و فراگيری پيرامو ايـن.، صورت نگرفتـه اسـت»كاركرد اجتماعى انديشه مهدويت«ن جامع

و نتـايج اجتمـاعى اعتقـاد بـه مهـدويت در كـارآيى نظـام هـدف نشـاناتحقيق بـ دادن آثـار

و بـا تكنيـك كتابخانـه اجتماعى جامعه منتظِر، با بهره و تحليلـى ای گيری از روش توصـيفى

م«: كـه استاين سؤال پاسخدرصدد هـدويت در سـاحت نظـام اجتمـاعى كـاركرد انديشـه

و از چه راه ،رو در نوشـته پـيش» كارهايى در اين زمينه برخوردار است؟ جامعه منتظِر چيست

نظـم.1: در ساحت نظام اجتمـاعى جامعـه منتظِـر، در چنـد حـوزه كاركرد باور به مهدويت
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و همبستگى، اجتماعى.2اجتماعى، ط اجتمـاعى، تحكيم رواب.4امنيت اجتماعى،.3انسجام

و بررسى قرار داده مى .شود مورد بحث

 كاركردهای باور به مهدويت در حوزه اجتماعى

� ا�
	���) ا��� 

معنای آرايـش، بـه،نظم در لغـت. نظم، يكى از عوامل مؤثر در كارآيى نظام اجتماعى است

و توالى اسـت  ج1414منظـور، ابـن(ترتيب و عوامـل علـل،شناسـان از سـوی جامعه.)12:578،

برای ايجاد نظم اجتماعى آگوست كنت،: مختلفى برای نظم اجتماعى مطرح شده است

او«. ای داشـت دهنده نظام اجتماعى توجه ويـژه به اجزای تشكيل جامعـه بـرای،از نظـر

مى نياز به ارزش،نظم . گـردد های مشتركى دارد كه اين امر اغلب از طريق ديـن ايجـاد

مىها باعث ايجاد ارزش،دين مىی مشترك و همبستگى اجتماعى را تسهيل »كنـد شود

.)34-33: 1373كوزر،(

از ميـان. هـای مشـتركى نيازمنـد اسـت بـه ارزش،شناسان، جامعه برای نظم باور جامعه به

و مذهب در اين زمينه از اهميـت بـااليى برخـوردار اسـت«نهادهای اصلى جامعه،  . نهاد دين

و بـه توليد ارزش آگوست كنت درباره نقش دين در آنبَـتَ هـا در ايجـاد نظـم اجتمـاعى،،ع

مى،دين«: گويد مى از،فردیاتاختالف،سازد كه اگر نباشد زمينه مشتركى را فراهم جامعـه

مىگسيخت هم  مى دين به انسان. شوده شـان فـايق دهـد تـا بـر تمـايالت خودخواهانه ها اجازه

و به خاطر عشق به همنوعان همـان،ديـن. هـا عمـل كننـدر از اين خودخواهىفرات،شان آيند

و نظام عقيدتى مشـرك بـه همـديگر  شيرازه نيرومندی است كه افراد جامعه را با يك كيش

،دوركيم نيـز، همبسـتگى.)34: همـان(» سنگ بنای سامان اجتماعى است،دهد؛ دين پيوند مى

و نظم را يكى از كاركردهای دين بر مى .)166: 1385، اسكيدمور(» شمرد انسجام

مى با ايجاد ارزش،دين . تواند نقش مهمى در نظـم اجتمـاعى داشـته باشـد های مشترك،

و در تربيت مردم به اين امر وقتى جامعه به ويژگى و ارزشى، مزين گردد های اخالقى مثبت

و ويژگى توجه كامل شود؛ آن را؛های بـارز اخالقـى وقت خصائص چـون اعتمـاد عمـومى

خو به و در نتيجـهدنبال مى موجـب نظم،اهد داشـت از منظـر،بنـابراين. شـود پـذيری جامعـه

به جامعه مى شناسان، دين يكى از عوامل مهم در ايجاد نظم اجتماعى . رود شمار
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كهحال بايد مى بررسى كرد تواند در تحكـيم نظـم اجتمـاعى، انديشه مهدويت؛ چگونه

و از چه راه ،شـده پرسـش ياده برخـوردار اسـت؟ در پاسـخِ بـار كارهايى در ايـن مؤثر باشد؟

مى،انديشه مهدويت: توان گفت مى و از ايـن جهـت در جايگاه وااليى در اسالم دارد توانـد

و اخالقى كه موجب نظم اجتماعى مى و بـه تحكيم مبانى ارزشى شـوند، نقـش داشـته باشـد

آن ايجاد ارزش و ارتقای و بـر ويژگىعالوه،در اين رابطه. ها كمك نمايد ها هـای ارزشـى

و ارزش اخالقى مـورد سـفارش در ديـن اسـالم، يـك سلسـله از ويژگى هـای هـای نفسـانى

و جامعه منتظِـر اخالقى را مى توان از مجموع رواياتى كه درصدد تبيين خصوصيات منتظران

مى،با اين وصف. هستند، برداشت نمود7های ياران امام مهدیو ويژگى تواننـد منتظـران

از الگو. كنندهای مشتركى كه مقّوم نظم اجتماعى هستند را ايجادشارز گيری جامعه منتظِر

آن آن ارزش و كاربست مى ها و تعميـق ارزش ها، در تواند در تحكيم و فضـايل اخالقـى هـا

و بـه و مفيدی داشته باشـند و نتايج مؤثر ع آن در ايجـاد نظـم اجتمـاعىبَـتَ جامعه منتظِر آثار

مى ترين اين ارزش اينك به برخى از مهم.د بودمؤثر خواهن : شود ها اشاره

 ه� ا�
	� ارزش.١

و �����.١-١ ��� 

تـوان هسـتند، مى7های يـاران امـام مهـدی رواياتى كه درصدد تبيين ويژگى اساسبر

و معرفت دانست ،در اين دسـته از روايـات. يكى از خصوصيات آنان را برخورداری از علم

و معرف از. برشـمرده شـده اسـت آنها، يكى از خصوصيات7ياران امام زمان باالِیتِ علم

و معرفت آنان، شناخت توحيـد اسـت :ن گفتـه شـدهآنـا در وصـفكـه چنان؛مصاديق علم

يعنـى از نـظــر.؛)2:165جق،1422يزدی،ریئحا(كنند خداوند را به حق توحيدش عبادت مى

و معرفت در درجات بااليى قر و معرفت دينـى بـهعـلم و از جام حكمت الهى طـور ار دارند

و كمـال علمى7امام على. اند شايسته سيراب گشته شـان را چنـين توصـيف مراتـب فضـل

مى،گروهـى پـاك) های آخرالزمـان در فتنه(پس«: كند مى و صـيقلى :شـوند ماننـد مهـذب

و جـال،شان بـه نـور قـرآن های يافتن شمشير به دست آهنگر، ديده صيقل تفسـير قـرآن داده

مى گوش ــوازش ــد هايشــان را ن ــداد ده و بام ــامگاه مى جام،و در ش ــاى حكمــت ــند ه » نوش

ج فيض( .)3:459 االسالم،
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و استحكام ايمان در استواری دل و همت عمق و عـدم تزلـزل در مقابـل ها ها مؤثر اسـت

و در راه هدف7از طرفى يـاران امـام مهـدی. ناماليمات را منجر خواهد شد شـان محكـم

ويژگى ياران از اين،در برخى از روايات. گر ايمان محكم آنان است بيانكه ناپذيرند تزلزل

به آن به صراحت ياد حضرت و آنها . انـد عنوان مؤمنان حقيقى مورد سـتايش قـرار گرفته شده

مى در وصف7امام باقر شـيخ طوسـى،(»انـد بدانيـد كـه آنهـا مؤمنـان حقيقى«: فرمايـد شـان

به سببهمين ويژگى.)465:ق1411 عنوان موّحدان واقعى كه بـه حـق توحيـد شده تا از آنان

:2جق،1422ری يـزدی،ئحـا(» فهم الذين وحدوا اّهللاٰ تعـالى حـق توحيـده«:اند، ياد شود رسيده

نقـل شـده7در وصف ياران امـام مهـدی7در روايتى از قول امام صادقهمچنين.)165

و تزلزلـى های آهن است؛ هيچ شان مانند پاره هایدلكه ان مردانى هستندكه آن گونه ترديـد

و سـنگ محكم در آن و اگـر بـه كـوه ها راه نـدارد، در اعتقادشان به خـدا از صخــره ترنـد

مى،ور شوند حمله ج3-14مجلسى،(» كنند آن را از جا بر به،در برخى از روايات.)52:308ق،

مى برخواسته از قوت ايمانقوت جسمانى : گويـد شان اشاره شده است؛ مانند اين روايت كه

به هر كدام از آنان، توانايى چهـل نفـر داده شـدهو های آهن دارند تر از پاره دلى مستحكم«

.)310:ق1422نعمانى،(» است

�ی�.١-٣��� 

. باال استشان از معنويت برخورداری7های ياران امام مهدی يكى ديگر از ويژگى

و بندگى، شب زنده و روزه، ذكر خدا، تالوت عبادت داری، تضرع در پيشگاه الهى، نماز

و نـياز با خدا، عدم دل و امـوری ديگـر از اين قبيل، معّرف قرآن، راز بستـگـى به دنـيا

و بنيه معنوی ياران امام مهدی ؛ ها اشاره شده است كه در روايات بدان است7معنويت

وَن فى طاَعته«: گفته شده توصيف آنهادركه چنان در؛)265: 1371كاشانى، فيض(»ُمجِد آنان

مىكوشند اطاعت خدا بسيار سخت . رسندو از اين راه به درجات بااليى از معنويت

شب،آنان«: همچنين گفته شده و زمزمه نمازشان چون نغمه ها نمى مردانى هستند كه خوابند

مىزنبوران از كندو به  مى ها را با شب زندهشب. رسد گـوش و در روز داری سپری كنند؛

ج 1403عالمه مجلسى،(» غرند همانند شير مى و خشيت)52:308ق، و در دل شب، از خوف ،
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داران در دل شـب آنها شب زنده. هايى همچون ناله مادران داغ پسر ديده دارند خداوند ناله

.)2:165جق،1422ری يزدی،ئحا(» داران در طـول روزندو روزه

�ا.١-� ! 

و طهارت نفسانى آنـان اسـت7های ياران امام مهدی يكى ديگر از ويژگى آنـان. تقوا

و تزكيه نفس مى،به جهت تهذيب و تقوايى ستودنى برخـوردار را از طهارت و خـود شـوند

و7امام حسن عسكری. دارند از انواع فسادها دور نگه مى يژگى در وصـف با توجه به اين

و«: فرمايد مى7ياران امام مهدی و پـاك و پاكيزگى سرشته؛ خداوند آنها را با پاكى نطفه

شـان از تيرگـى های شـان را از آلـودگى نـفــاق پـيراستــه، قلب های پاكيزه نموده اسـت؛ دل

و روان و روح شـان را بـرای پــذيرش احـكــام ديـن آمــاده كـرده اختالف پـاكيزه نمـوده

مى...است و در راه اهل حـق گـام بر ، 1359شـيخ صـدوق،(» دارنـد آنان به آيين حـق گرويده

7شده بـرای يـاران امـام مهـدی الگوگيری منتظران از خصوصيات ياد،بنابراين.)2:449ج

و نتــايج،هــا در جامعــه منتظِــر گونــه ارزش خواهــد شــد تــا اين ســبب و آثــار نهادينــه شــوند

در گران بهدپىبهايى را مى اشته باشند كه نظم اجتماعى يكى از آثار آن .رود شمار

از. های مشتركى نيازمند اسـت شناسان، جامعه برای نظم به ارزش گفته شد به باور جامعه

به دين نقش مهمى در توليد ارزش،ميان نهادهای اجتماعى و آنبَتَ ها ؛ نظم اجتمـاعى دارد،ع

هایر كامل دين اسالم است؛ بنابراين در توليد ارزشتبلو،گفته شد انديشه مهديتكه چنان

و مانند ارزشگوناگون  مى با توجه به نكات ياد. دارای نقش است... های اخالقى تـوان شده

از مولـود ارزش،از طرفى نظم اجتماعى: گفت و ريشـه در آنهـا دارد؛ هـای مشـترك اسـت

د دين نقش اساسـى در توليـد ارزش،طرف ديگر همـه سـوی ديگـر،ارد؛ از هـای مشـترك

و بـروز ظرفيت ؛ پـس ايـن انديشـه يافتـه اسـتهای دين اسـالم در انديشـه مهـدويت ظهـور

به تواند در توليد ارزش مى و با توليـد ارزش ويژه های مشترك های اخالقى نقش داشته باشد

. ها در تحقق نظم اجتماعى كمك نمايد ارزش

 ه� ا����� ارزش.٢

كه در تحقـق نظـم اجتمـاعى نقـش هايى است يكى ديگر از ارزش،های اجتماعى ارزش
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و معنـای زنـدگى را بـرای اعضـای جامعـه تـدارك ارزش«. دارند هـای اجتمـاعى، مقصـود

مىو بيند مى های اجتماعى، هنجارهای گوناگون ارزش.دهند جوهره هر فرهنگى را تشكيل

عو ماهيت ارزش. بخشند را مشروعيت مى و های اجتماعى تابع و تاريخى اسـت امل فرهنگى

و تقليد از ساير ملت مى ارزش. ... باشـد ها نمى قابل اقتباس شـوند كـه هـای اجتمـاعى سـبب

 ُ پ و هدفزندگى و بـه سـاخت يـك نگـرش سـازنده در زنـدگى كمـك رمفهوم مند باشـد

شد.)1381محسنى،(» كنند مى هـای مشـترك در تحقـق نظـم اجتمـاعى تكيه بـر ارزش؛گفته

و سياسـى حال بايد ديد كه در انديشه مهدويت چـه ارزش. خواهد بودمؤثر  هـای اجتمـاعى

 از آنها كمك گرفت؟ بتوان ايجاد نظم اجتماعى برایوجود دارد كه 

و در واقع جوهره زنـدگى ارزش،انديشه مهدويت های مختلف اجتماعى را در پى دارد

آن منتظران را تشكيل مى و مى دهد و را سامان آنبَتَبهبخشد هنجارهـای رفتـاری مناسـب،ع

مى را رقم مى و مفهوم و به زندگى منتظِرانه معنى هـای اجتمـاعى ترين ارزش مهم. بخشد زند

ب) الف: برگرفته از انديشه مهدويت عبارتند از و پيشوای عـادل؛ ) نياز جامعه منتظِر به رهبر

و مجتهـدين بـه جعنوان نـّواب عـام در عصـر نقش برجسـته فقهـا و) غيبـت؛ تبيـين جايگـاه

و اجتمـاعى ترسيم ويژگى)د؛وظايف جامعه منتظِر هـای منتظـران از راه تبيـين آثـار فـردی

و همبسـتگى)ه؛انتظار از جهت تقويت روح اميد در مردم، اميدواری به آينده ايجـاد پيونـد

بهكاحساس هويت مشتر)زو ايجاد اعتماد عمومى)و؛اجتماعى .مهدويتبين باورمندان

و حاكميـت ايـن ارزش و هـا در جامعـه منتظِـر، نظـم اجتمـاعى را بـه استقرار دنبـال دارد

و تثبيت آن خواهد شد . موجب تقويت

 ه� ا	��د� ارزش.٣

هايى است كـه در ايجـاد نظـم اجتمـاعى مـؤثر های اقتصادی يكى ديگر از ارزش ارزش

از. هـا نيـز نقـش داشـته باشـد از ارزش گونـه تواند در ايجـاد اينمى،انديشه مهدويت. است

تـوان مـى،انـد مجموعه رواياتى كه وضعيت اقتصـادی جامعـه عصـر ظهـور را ترسـيم نموده

و ارزش اخالق اقتصاِد،كه در آن عصر دريافت و معنويت محور ومىحـاكم گرا مدار شـود

مى،ايثار،تعاون،اخوت و احسـان در روابـط اقتصـادی حـاكم در قناعت و آن شـود ،پرتـو

و درآمدهای عمومى به صورت عادالنه توزيع خواهند شـد نابرابری اقتصادی از بين مى رود
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هـای غنـى، جامعـه با توجه به ايـن آموزه. شودو عدالت اقتصادی بر تمامى روابط مستقر مى

در تواند آنها را الگوی خويش قرار دهـد اسالمى در عصر غيبت مى هـا، ايـن ارزش پرتـوو

خ وحركت  روابط سازى سالمو مردم معيشت وضع تغييربه ويش را در آن مسير تنظيم كند

اسـت؛ متنـوعىدارای آثـار،هـا در جامعـه حاكميت اين ارزش. برآيد معامالتىو اقتصادى

و مرج است،يكى از آثار آن و جلوگيری از هرج رواياتى كـه وضـعيت جامعـه. ايجاد نظم

ب عصـر ظهــور را ترسـيم كرده و عـدل را از نشــانهانــد؛ های آن زمـان معرفــى رقـراری قســط

و عـدالً«:اند نموده قِسـطاً ج(» يمـأل االرض بـه9پيـامبر،روايتـى اسـاسبـر.)1:139همـان،

مى«:اصحابش فرمود و كـرد خواهـد دادو عـدلاز پـررا زميناو.. دهم، به مهدی بشارتتان

شد ساكنان آسمان و زمين از او خشنود خواهند ايـن مبنـایبـر.)178:ق1411شيخ طوسى،(»ها

به از نعمت7حضرت مهدی،دسته از روايات طور مساوی استفاده خواهند كرد های مادی

بهو بيت ش المال برای همه در روايـاتى بـه ايـن مطلـب اشـاره.دطور يكسان مصرف خواهد

 نيازمنـدى ديگـركهشد خواهند تقسيم شكلىبه امكاناتو اموال«،شده كه در عصر ظهور

ج 1403مجلسى،(»شد نخواهد ديده،زكات به هـا گرچه فعليت كامل ايـن ارزش؛)52:390ق،

و با تأسيس حكومت جهانى محقـق خواهـد شـد؛ امـا جامعـه منتظِـر بـا همـه  در عصر ظهور

و در حـد دادههـا را الگـوی خـويش قـرار ارزش ايـنتوانـدمى،هايى كـه دارد كاستى

خو ظرفيت آن،دوجودی مى از ايـن. ها اقدام كنـد برای تحقق سـازی تـوان گفـت سالم رو،

و  و ايجاد عـدالت اقتصـادی و درآمدها و توجه به تقسيم مساوی منابع روابط اقتصادی

مى گرا، از آثـار بـاور بـه مهـدويت اسـت اقتصاد معنويـت ترسيم توانـد در جامعـه منتظِـر كه

. تأثيرگذار باشد

و ه	%$
#�)ب  ا�
	���ا�$)�م

و سياق را در ذهن متبادر مى١واژه انسجام كنـد انسـجام بـا نوعى هماهنگى همراه با نظم

مى نبود اعتماد اجتماعى، رو به و اساس زندگى اجتماعى. رود زوال و انسجام، پايه اسـت وفاق

و وفاق«؛شودو يكى از نيازهای بنيادين جوامع انسانى محسوب مى و نتيجـه،انسجام حاصل
 
1. Integration 
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و ارزش موعهمج های مشتركى است كه اعضای يك گروه به آن تمايل دارند ای از اهداف

و ارزش .)21: 1387محرابـى،(» ای در حيـات آن گـروه دارد كننده ها نقش تعيينو اين اهداف

مى،انسجام و سياسـى مطـرح و در سـطوح فرهنگـى، اجتمـاعى . شـود سطوح مختلفـى دارد

و وحدت،،انسجام مى گاه با وفاق و انسجام. شود يكسان دانسته پيوستگىهمبه سبب،وفاق

مى آگاهانه و همبستگى بيشتر آن در نتيجـه.)98-95: 1389صالحى اميـری،(» شود تر يك گروه

و نتيجه مجموعه: توان گفت مى و وفاق حاصل و ارزش انسجام هـای مشـتركى ای از اهداف

ــت و اس ــد ــل دارن ــه آن تماي ــروه ب ــك گ ــای ي و ارزش كه اعض ــداف ــن اه ــا اي ــش،ه نق

و.)21: 1387محرابـى،(ای در حيات آن گروه دارد كننده تعيين عوامل مؤثر در ايجـاد انسـجام

و سياســى، وفــاق را مى تــوان در مناســبات فرهنگــى، مــذهبى، دينــى، اجتمــاعى، اقتصــادی

و بر آنها تأكيد داشت جست . وجو نمود

و وفــاق يكــى از كاركرد،شناســان از نگــاه جامعه هــای اصــلى ديــن، ايجــاد همبســتگى

در«به اعتقاد دوركيم. اجتماعى است و بعد مناسكى دين نقش مهمـى اجرای مراسم مذهبى

وی. ... كنــد تقويــت همبســتگى اجتمــاعى ايفــا مى تشــريفات دينــى هــر قــدر كــه،از نظــر

م باز هم مردم را در مواقع مختلفبه،اهميت باشند كم گـرد راسـم دينـىمنظور انجـام مناسـكو

و از اين طريق هم جمع مى مى ميـان آنهـاصـميميت بيشـتری،كند؛ و نگـاه ايجـاد از كنـد افـراد

در ايجـاد با توجه به نقـش ديـن.)139-138: 1389فصيحى،(» كند همين رهگذر به هم تغيير مى

و همبستگى اجتماعى از يك طـرفو تبلـور كامـل ديـن اسـالم در انديشـه ا انسجام ز مهـدويت

به طرف ديگر، مى بر: چون برخورداری از عناصری دليلتوان گفت باور به مهدويت بـاور تكيه

درسومشترك اديان در منجى موعود در سطح جهانى از يك  و تكيه بر اصل مهدويت اسـالمى

و همبستگى اجتمـاعى اسـتو سويىسطح ملل مسلمان از و تحكيم انسجام ديگر، قادر بر ايجاد

از ترين آنها مهمكه طه از راهكارهای مختلفى برخوردار استدر اين راب : عبارتند

١.����� ا�دی ��ور  ��� �� از راه $#�" 

و بنيـادين دينـى را مى تـوان ارزش مشـتركى دانسـت كـه در نگاه كالن، معارف اصـيل

و:ماننـد. پيروان اديان مختلف بـه آن بـاور دارنـد از... بـاور بـه وجـود خداونـد ايـن يكـى

دهنـده پايـانى، بـر بر مبنـای ايـن بـاور، نجات. باورهای مشترك، باور به منجى موعود است
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مى)ماشيح(اعتقاد يهوديان، مسيح مبنای و باشكوه آينـده را . سـازد است كه جهان درخشان

مى؛بر ما ترحم فرما!خداوندای«:آمده است اشعیادر كتاب راشـد(» باشيم زيرا كه منتظر تو

انجیـلدر. بخش اسـت آخـرين نجـات،و به اعتقاد مسيحيان، مسيح)124-115: 1381ل، محص
و نجات،در حقيقت» مسيح«او«: آمده است یوحنا از.)114: همـان(» دهنده عـالم اسـت مسيح

مى در جهانى كه پس از ظهور آخرين نجات،ها گاه زرتشىددي همه چيز،شود بخش ساخته

در«و به باور هندوها)69:همان(» بر مبنای دين است دوره دنيا تمـام شـود بـه پادشـاه عـادلى

و آنچـه در  و راستى بـا او باشـد و حق و آدميان باشد و پريان آخرالزمان كه پيشوای مالئكه

و زمين و از آسمان،ها پنهان باشد دريا و آنچـه باشـد، خبـر همه را به دست آورد و زمين ها

و از او بزرگ ب،تر دهد انتظـار ظهـور،بنـابراين.)246: 1392صادقى تهرانـى،(»ه دنيا نيايدكسى

را منجى موعود از اين جهـت مى توانـد ارزش مشـترك ميـان باورمنـدان بـه منجـى موعـود

و موجب همدلى در ميان آنان مى و ايـن همـدلى ترسيم كند عامـل مـؤثری در ايجـاد،شود

و مى و همبسـتگى اجتمـاعى در ميـان توانـد بـه تحقـق انسجام اجتماعى خواهد بود انسـجام

. پيروان اديان كمك نمايد

و  'اه&.٢ �وان ادین�) ��� �� از راه ای,د ه+ی*  ��

و شناسان، هويت اجتماعى، احساسى است به باور جامعه كه افراد نسبت بـه خـود دارنـد

به هايى اسـت شـيوه ا كه و جماعـات در روابـط اجتمــاعى خـود و واســطه آنهـا افــراد ز افــراد

و جماعــات ديگــر متمــايز مى و«شــوند و پيونــدهای هــويتى حاصــل آن، برقــراری روابــط

و جماعـات متمايزساختن نظام و تفاوت ميان افـراد : 1392صـالحى اميـری،(» اسـت مند شباهت

و عناصر مختلفى در ايجاد هويت تأثيرگذارند؛ تكيه بر ارزش.)61-62 هـای مشـترك عوامل

بهدينى يكى از عن توانـدمى) مهـدويت(بـاور بـه منجـى موعـود. رود شمار مـى اصر مهم آن

به ارزش مى. وجود آورد های مشترك در ميان پيروان اديان شود تا در ميـان اين باور موجب

و فرهنگ و گـردهم پيروان اديان، اقوام آوردن های گوناگون، نقطـه اشـتراكى ايجـاد شـود

مى شكلآنها با محوريت اين اعتقاد، موجب  در نتيجـه، بـاور. شود گيری هويت جمعى آنان

و ملل گوناگون به منجى موعود، مى تواند هويت مشـترك در جامعـه جهـانى اقوام مختلف

و همبستگى اجتماعى كمك نمايد و به تحقق انسجام . ايجاد كند
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� ارزش.٣�� از راه $#�" ���  � ه

هـای مشـترك ايجاد ارزش،)هدويتم(يكى ديگر از كاركردهای باور به منجى موعود

و مذاهب مختلف است های مشتركى كه از بـاور بـه منجـى با تكيه بر ارزش. با پيروان اديان

مىبه) مهدويت(موعود  مى دست آميـز بـا پيـروان توان در ارائه سبك زندگى مسالمت آيد،

و همبسـتگى اجتمـاعى را تحكـيم بخشـيد و انسـجام ه بـر تكيـ. اديان از آن كمـك گرفـت

مى،باوری اديان های مشترك منجى ارزش و تثبيت انسجام از دو جهت تواند در تحقق وفاق

:و همبستگى اجتماعى، نقش داشته باشد

 از ��0 ای)�د /,��. در �,�ن ��دم: اول

مى،ها در هر اجتماعى ارزش را بهترين عامـل پيونـد و سـرمايه اجتمـاعى عظيمـى باشـند

بر«. دهند شكل مى مى ارزشتكيه . تواند پيوند ذهنى ميان افراد را تقويت كند های مشترك،

از،بنابراين عمال در جوامعى كه افراد دارای پيوند ذهنى با يكـديگر باشـند، اصـل وفـاداری

و به همان ميزان جايگاه ويژه مى،ای برخوردار است ،هـا ارزش. گيـرد انسجام قوت بيشـتری

مى... بهترين عامل پيوندند آنتو كه » ساز پيونـدهای محكـم بـين افـراد دانسـت را زمينهها ان

های مشترك برگرفتـه از بـاور بـه منجـى موعـود تكيه بر ارزش،بنابراين.)37: 1387محرابى،(

مى) مهدويت( و بـا اسـتحكام آن، موجب شود تا پيوند بين افراد هر چه بيشتر مستحكم شود

و همبستگى اجتماعى شكل خواهد گرفت . انسجام

 از ��0 ای)�د ا�
	�د �	���: دوم

افراد با همديگر تبلـور ميانكه در فرايند روابط اجتماعى مفهومى است،اعتماد اجتماعى

و رابطـه مسـتقيم بـا ميـزان روابـط اجتمـاعى«اعتماد. يابد مى احساس روابط اجتماعى است

كه بدين. دارد و سـازمان گروه، هرچه ميـزان اعتمـاد اجتمـاعى ميـان افـراد،صورت های هـا

و،اجتماعى در جامعه بيشتر باشد به همـان ميـزان روابـط اجتمـاعى از شـدت، تنـوع، ثبـات

يكـى از عوامـل مـؤثر در ايجـاد.)181: 1392اللهى، نعمـت(» پايداری بيشتری برخوردار اسـت

و شخصـيت اخالقـى تكيه بر ارزش«؛های مشترك است تكيه بر ارزش،اعتماد اجتماعى هـا

درت مى و موجب شـود تـا اعتمـاد ميـان مـردم بـا ميانواند فصل مشتركى را افراد ايجاد كند
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و مردم با حكومت، كـه ركـن ديگـری از انسـجام اسـت بـه زيـرا؛وجود آيـد همديگر

و برآينـد اعتقادات،ها ارزش ازا ريشه در اعتقادات دارند و هرچـه اعتقـادات مـردم نـد

و همان ميزان نيز تكيه بر ارزشبه،استحكام بيشتری برخوردار باشد ها بيشتر خواهد بود

و عميـق ها، اعتماد در بين مـردم ريشـه با تكيه بر ارزش مى دارتر چنانچـه نبـود. شـود تر

و به قـول تومـاس برتـون اعتماد موجب مى شود تا در وفاق اجتماعى خدشه ايجاد شود

و اخالقى، ويژه از نوع باتامور، نبود اعتماد به ُ روابط ارزشى پ و رسـوءدوسـويه را ظـن، تيـره

مى بحران های منبعث از باور بـه منجـى روشن است وقتى ارزش)43: 1372باتـامور،(» گرداند زا

و باارزش تلقى شود، روابـط اجتمـاعى را تحكـيم مى و موعود، برای مردم مهم بخشـد

اج سبب و همبسـتگى و بـا تحقـق آن، انسـجام تمـاعى جلب اعتماد عمومى خواهد بـود

. گرفت شكل خواهد

-.����  � از راه ای,د �0م ه.,ره

زيـرا؛يكى ديگر از كاركردهای باور به منجى موعود، ايجاد هنجارهای مشـترك اسـت

و ارزش و در حقيقـت هنجارها، برآمده از باورها صـورت،هنجارهـا«هـای مشـترك اسـت

و ارزش كه مردم بـه منجـى در صورتى،براينبنا.)30-29: 1390نظری،(» ها است عملى باورها

و ارزش و ارزش موعود های حاكم بـر جامعـه نيـز مبتنـى های منبعث از آن باور داشته باشند

و بر آن باشد؛ لزوما هنجارهای حاكم بر اجتماع نيز ماهيت منجى باوری پيـدا خواهنـد نمـود

و بـا ايجـاد هنجار،از اين جهت ،هـای مشـتركنظام هنجاری مشـترك ايجـاد خواهـد شـد

مى پايه و مستحكم و همبستگى اجتماعى نيز تقويت . شود های انسجام

�  'اه& ا4
 � در  23ی*.1���  �وره� �� از راه $#�" 

ای گونـه به- كه در قالب انديشه مهدويت متجلى شـده-باور به منجى موعود در اسالم

به. مورد پذيرش همه مذاهب اسالمى است مهدويت ريشه در اعمـاق تـاريخ در واقع اعتقاد

و اعتقادی اسالمى است مـورد تأكيـد قـرار9رسول گرامى اسالم از سویكه اسالم دارد

فِـ روايات بسـياری اسـت،مؤيد اين سخن. داده شده است و مـذاهب اسـالمىرَ كـه همـه ق

م. انـد در ارتباط بـا ايـن عقيـده نقـل كرده9اهل تسنن از پيامبر ويژه به و تـون اهـل در منـابع
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و در اين روايات زيـادی در متـون حـديثى آنـان بارهسنت، مسأله مهدويت، مورد توجه جدی بوده

جبل، ابـوذر غفـاری، عبـداّهللاٰبن معاذ: مانندروايات مهدويت را از افرادی،اهل تسنن. نقل شده است

بن مسعود، عباسبن بن ابوايـوب انصـاری، ياسر،بن طالب، عمار ابى عبدالمطلب، سلمان فارسى، على

بن عبداّهللاٰ بن كـه همگـى از صـحابه بـزرگ رسـول ...عبداّهللاٰ انصاریو عباس، ابوسعيد خدری، جابر

و راويان بسياری از اهل.انددهكرنقل،بودند9خدا تسنن بر اين باورنـد كـه عالوه بر آن، محدثين

و در كتــب7مهــدی احاديـث مربـوط بــه حضـرت . انــد كردههــا را نقـلآن خـودصـحيح بـوده

َذ ترمذی، بيهقـى، حـاكم نيشـابوری، ابـن: مانندمحدثينى حجـر كثيـر، تفتـازانى، ابـن بـى، ابـنهَ اثيـر،

و الدين سيوطى، ابن عسقالنى، جالل روايـاتى را در ايـن در كتـب حـديثى خودشـان ... حجر هيتمى

نقـل9خدا هريره از قول رسول، از أبى7بخاری، در باب نزول عيسى. اند زمينه بيان نموده

كه فرزند مريم در ميان هنگامى؛حال شما چگونه خواهد بود«: كند كه حضرت فرمودند مى

و امـام شـما از ميـان خودتـان خواهـد بـود ج 1407بخـاری،(» شما فرود آيـد شـيخ.)3:1272،

تسنن با نوشتن دو مقاله دربـاره مهـدويت، كـه در مجلـه محسن عبّاد از متفكرين معاصر اهل

مى االسـالمیهةالجامع مى«: گويـد به چاپ رسـيده، در ايـن زمينـه تواننـد برخـى از احاديـث

و مسـانيد آمـده از،برخى ديگر را تفسـير كننـد؛ بنـابراين احـاديثى كـه در سـنن ايـن دسـته

مى روايات، روايات ياد و مسلم را تفسير آن شده از بخاری و همگـى هـا داللـت دارنـد كنند

ص .»است7به آن اشاره شده، او مهدیو الحى كه در اين رواياتمبنى بر اينكه آن فرد

باز رئيس وقت دانشگاه اسالمى مدينه منـّوره در يادداشـت خـود بـر نوشـته عبدالعزيز بن

، كـه در مجلـه آن دانشـگاه بـه چـاپ رسـيده بـود؛7محسن عبّاد درباره حضـرت مهـدی

:نويسد مى

چـه تعـدادی از عالمـان چنـان؛اسـتبلكـه متـواتر،مستفيض7احاديث درباره مهدی«

مى. اند اين احاديث در حد تواترند گفته كننـد كـه آن شـخص وعـده ايـن احاديـث داللـت

و خروجش به حق خواهد بود داده چـه جمهـور عالمـان در ايـن چنـان؛شده، امر ثابتى است

مى،بنابراين. زمينه اتفاق نظر دارند د7مهـدی:گوينـد حق با آنان است كـه و حقيقـت ارد

به حرف برخى از افـراد كـه بـرخالف نظـر اكثريـت عالمـان. كند در آخرالزمان خروج مى

ش1388باز،بن(»شود اند، وقعى نهاده نمى سخن گفته .)3ق،
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مى،بنابراين تـوان در ايجـاد تكيه بر مشتركات مذاهب اسالمى در باور بـه مهـدويت، را

ج هويت جمعى مسلمانان مؤثر دانسـت ومى،هـتو از ايـن توانـد موجـب تحكـيم انسـجام

و سـبك زنـدگى مسـالمت آميـز پيـروان مختلـف همبستگى اجتماعى جوامع مسلمان باشـد

. مذاهب اسالمى با همديگر را ارائه نمايد

� ا��8د �"  23وی* 5.�6�7� "�#$ � � ه�2ی9��6�7ن  ����  �وره� از راه 

ر به امام غايب، هويت جمعى را به جامعه شيعه ويژه باو در انديشه شيعى، عنصر امامت به

و حضـور حجـت حـق در همـه زمان. دهد مى و نظـارت در اين رويكرد، باور به امامـت هـا

به دائمى وی بر امور موجب مى بـر. وجود آيد گردد تا هويت دينى مشترك در ميان شيعيان

و اعصار ضروری است،اين بينش مبنای و وجود امام برای تمام ادوار ؛ چه امام آشكار باشد

و غايب باشد؛ امام زين و چه از ديد مردم پنهان 7العابـدين مردم بتوانند او را مشاهده كنند

و منزلت امام : فرمايد مى7در ارتباط با جايگاه

و حجت« از زمـانى كـه خداونـد؛های خداوند بر اهل عـالم هسـتيم ما پيشوايان مسلمين

ين هرگز خالى از حجت الهى نبوده است يـا ايـن حجـتزم،را خلق كرده7آدم حضرت

و و يا غايب و مشهور بوده و همچنين تا قيامت نيز خالى از حجت نخواهد بود ظاهر » مستور

عنصــر امامــت، عنصــر اساســى«: تــوان گفــتمى،بــر ايــن اســاس.)186: 1376شــيخ صــدوق،(

به هويت مى جمعى شيعيان اماميـه و.)304: 1392گـودرزی،(» آيـد حسـاب در«بـه بـاور اماميـه

فرهنگ مهدويت در يك جامعه شـيعى از آن روی ... بخش است هويت،مكتب شيعى، امام

و كانون زندگى شيعيان است اهميت دارد كه هويت و كليدی فرهنـگ. بخش اهميت اصلى

و جامعـه دانسـت توان در هويت مهدويت را مى ؛)69-68: 1388لـك، بهـروزی(» بخشى به فـرد

همزير و پـذيری گرايى مردم حول محور انديشـه مهـدويت، موجـب تقويـت جامعها ارتباط

و جامعه مهدوی مى و هنجار پذيری مهـدوی نيـز انتقـال عقايـد، باورهـا، ارزش شود هـای هـا

ها، مـردم احسـاس هويـت بيشـتر در پرتو انتقال اين ارزش. دنبال خواهد داشت مهدوی را به

و ارزشزيرا عقايد،؛خواهند نمود را مالحظـه هـا، بخـش قابـل باورهـا ای از عناصـر هـويتى

و حضـور حجـت حـق در همـه. هند تشكيل مى بنابراين در انديشـه شـيعى، بـاور بـه امامـت
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مى زمان و نظارت دائمى وی بر امور، موجـب گـردد تـا هويـت دينـى مشـترك در ميـان ها

و. وجود آيد شيعيان به دينى به جامعه شيعيان اسـت نقش اين هويت، اعطای هويت فرهنگى

و نژادی، شود زندگى مسالمتمى سببكه  و قومى آميز شيعيان با همه اختالفات زبانى

و در نهايت و همبسـتگى جوامـع شـيعى منجـر،در كنار همديگر شكل گيرد به انسجام

.شد خواهد

 ا��,� ا�
	���)ج

و ضـد تـر١واژه امنيت و فارسى به معنـى آسـايش و خـوف در زبان عربى ،فراهيـدی(س

ج 1409 و آسايش، عافيـت)25: 1387و راغب اصفهانى، 8:388، ، 1343 نفيسـى،(، سالمت، راحتى

ـــدن، ايمن)1:396ج ـــين،(ش ج 1363مع ـــان)1:354، ج 1336دهخـــدا،(بودن، در ام و)1:2894،

ج 1363عميــد،(آســودگى و آرا«در مجمــوع امنيــت بــه. آمــده اســت)1:233، و ايمنــى مــش

و مصون و آرامش خاطر و در كـل آسودگى، اطمينان ،بودن از هرگونه ناامنى، بيماری، فقر

و آسودگى انسان را از بين ببـرد از،امنيـت. معنـى شـده اسـت،هر عاملى كه آرامش يكـى

و تعـالى نيازهای اوليه جوامع بشری است؛ زيرا در سايه امنيـت انسـان مى توانـد بـه پيشـرفت

به» يمانا«. دست يابد و و معنای قرار نيز ريشه در اين ماده دارد و ديگـران در امـن دادن خود

و ديگـران را در امنيـت قـرار مى رسـول. دهـد امان است؛ زيرا مؤمن بـا قبـول ايمـان، خـود

و مـال مـردم از او در امـان؛مؤمن را مـؤمن گوينـد«: باره فرمود در اين9خدا چـون جـان

ج 1403مجلسى،(» است و عرصه،امنيت.)67:63ق، را دارای مفهوم وسيعى است های مختلفى

و اجتمــاعى در برمى در حوزه بهو گيـرد هـای گونـاگون فـردی كه حـدی اســت اهميـت آن

خداوند يكى از اهداف برقراری حاكميت صالحان در زمين را تحقـق امنيـت معرفـى كـرده

شه.)55: سوره نور(است  ،ری را كه دارای امنيـت اسـتدر اهميت آن همين بس كه خداوند

مى به و نمونه، مثال مى عنوان الگو  آوردلثَـَم«. كننـد زند كه مردم در آن با آسايش زنـدگى

 زنـدگى اطمينـانو آسـايشدر اهلـشو بـود فرمـا حكم كامـل امنيـتآندر شهری را كه

.)112: نحلسوره(» رسيدمىهاآنبه فراوان روزى،جانبهرازو كردند مى

1. security 
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و عمــر كوتــاهى در ادبيــات علــوم ای نــو واژه١طالح امنيــت اجتمــاعىاصــ پديــد اســت

و عمــل جمعــى انســان تأثيرگــذار اســت«. اجتمــاعى دارد » در امنيــت اجتمــاعى عقــل، اراده

.)190: 1391رضايى،(

امنيـت اجتمـاعى ازجملـه اينكـه. اسـت شده ذكر تعاريف مختلفى برای امنيت اجتماعى

و مصـونآسودگ«: عبارت است از مانـدن جـان،ى خاطر مردم از ترس، تهديـد، اضـطراب،

و تعــرض مفــروض و اعتقــادات آنــان از هرگونــه تهديــد امنيــت؛...مــال، نــاموس، هويــت

مى،اجتماعى چون اگر؛ دهند نگران تهديدهايى است كه هويت جامعه را مورد تعرض قرار

و بـه.)192-190: همـان(» ديگر دوامـى نخواهـد داشـت،جامعه هويت خود را از دست بدهد

و هويت درباره جمع،امنيت اجتماعى«:تعبير باری بوزان و كنش های بشـری هـايى كـه شـان

مى»ما«ها تحت عنوان منظور دفاع از هويت به صـالحى اميـری،(» مربـوط اسـت،گيرد صورت

و حفـظ هـای اجتمـاعى در امنيت اجتمـاعى بـه بقـای گروه«:و به تعبير موالر.)37-38: 1392

كه آن اسـت،امنيـت اجتمـاعى«:و از نظـر ويـور.)51-50: همـان(» شـود هويت آنها توجه مى

و محتمـل، ويژگى و تهديدات واقعـى هـای خـود را حفـظ جامعه بتواند در شرايط تغييرات

و بقـای زنـدگى مطـرح،در نگـاه سـنتى.)54: همـان(» كند امنيـت اجتمـاعى در بسـتر حفـظ

آن مى و برای مىال،شود و يا حداقل كـاهش،كنند زم است عواملى كه آن را تهديد حذف

مى،در اين رويكرد. يابند و مـادی تضـمين ،كنـد هرآنچـه بقـای جامعـه را در بعـد فيزيكـى

به مدنظر است كه در صورت آسيب مى پذيری . شـود عنوان تهديدی برای امنيـت محسـوب

ا و جتماعى بـهبرخالف رويكرد مدرن كه بر طبق آن، مفهوم امنيت معنای احسـاس آرامـش

و ترس است و فقدان دلهره، تشويش، اضطراب از،در اين نگاه. اطمينان خاطر برخـورداری

و تعـرض  و زندگى مورد توجه بـوده و حرمت به تنوع افكار عدالت، آزادی، احترام متقابل

به به اين حوزه مى ها ايجـاد.)48-47: همـان(» شـوند عنوان تهديدات امنيـت اجتمـاعى مطـرح

و بلكه غيرممكن است امنيت كامل. امنيت در همه ابعاد آن در دوران پيش از ظهور، دشوار

و آرمانى آن، تنها در پرتو امنيت فراگير مهـدوی، در عصـر ها با ابعاد ايده در همه عرصه آل

و مى من ظهور محقق خواهد شد .دحسـاب آيـبه تظِـرتواند الگوی مناسبى برای امنيت جامعه

1. societal security 
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و تحكـيم آن در جامعـه منتظِـر ترين راه مهم كارهای انديشـه مهـدويت بـرای ايجـاد امنيـت

: عبارتند از

١."� وره� دی.�� = +زه ا  * وی>ه $;#�: 

و ايمان بدان مى باورهای دينى . شـوند ها، يكـى از عوامـل مهـم ايجـاد امنيـت محسـوب

و ايمان در جامعه فراگير شـود، گاه كه باورهای دينى از تحكيم بيشتری برخوردا آن ر شوند

و اجتمـاعى در جامعـه فراگيـر خواهـد شـد ؛به همان ميزان نيز امنيت در ابعاد مختلف فردی

و ايمان بـه آن و تعـدی بـه ديگـران بـاز زيرا باورهای دينى هـا، افـراد را از هرگونـه تجـاوز

و از اين جهت است كه در روايت نبوی درباره ناممى  ی مـؤمن بـه ايـن نـام گفتـه گذار دارد

و مال مردم از او در امان است«: شده ج(» چون جان در9رسول اكرم.)2:523 شيخ صـدوق،

آن«:ن ديگری با تأكيد بر نقش ايمان فرمودنـدخس نـه زنـا،گـاه كـه انسـان مـؤمن اسـت تـا

و نه دزدی مى ج 1367 كلينى،(» كند ،2:285(.

مىانديشه مهدويت از دو جهت در تحكي و تقويـت ايمـان توانـد نقـشم باورهای دينى

: داشته باشد

و بنـدگى از جهت نقشى كه امامت در تحكيم آموزه: اول و تقويت عبوديـت های دينى

شـناخت امـام از شـناخت خداونـد متعـال جـدا:توان گفـتمى،از اين جهت. خداوند دارد

آن. نيست؛ بلكه يكى از ابعاد آن است نقل شده7كه از امام صادق دعايى است،شاهد بر

مى. است : به من فرمود7گويد امام صادق زراره

خودت را به مـن بشناسـان،! خدايا«: اين دعا را بخوان،اگر زمان غيبت را درك كردی«

رسـولت را بـه مـن بشناسـان،! خدايا. شناسم كه اگر خود را به من نشناسانى، پيامبرت را نمى

را! خـدايا. شناسـم سـانى، حجـت تـو را نمـىكه اگر رسولت را به مـن نشنا بـه مـن حجتـت

مى بشناسان، كه اگر حّجت خود را به من نشناسانى، ج(» شـوم از دين خود گمراه .)1:338همـان،

و ضاللت در دين معرفى،عدم شناخت حجت الهى،در اين دعا . شده است مساوی با گمراهى

ان: دوم و نظارت دائمى امام بر آنان اسـت ساناز جهت اعتقاد به نقش امام در زندگى . ها

و التـزام بـه پيـروى از امـام7موضوع شناخت امام عصر و معرفت نسبت بـه حجـت الهـى

و از تكاليف مسلمانان است كه پيـامبر اكـرم، يكى از مهم7زمان 9ترين مسائل اسالمى
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و بار تحمل مسئوليت آن را بر دوش همگان نهاده اسـت بـر اسـاس ايـن. آن را اعالن نموده

و مسئوليت خطير دينى، هر مسلمانى وظيفه دارد پس از معرفت خـداى متعـال  وظيفه شرعى

و امامـان خـويش را به و شناسايى امامت قـدم گـذارد وو پيامبرش در مسير معرفت درسـتى

و وظيفه خود را در برابر آنان تشخيص دهـد؛ زيـرا پـذيرش واليـت امامـان،  روشنى بشناسد

و پيروىبدون شناخت  و شـناخت امكـان آنها غيرممكن است كردن از آنان بـدون معرفـت

كسـانى را كـه امـام9در اهميت اين مطلب، همين بس كه رسـول خـدا. پذير نخواهد بود

و بهره زمان خود را نشناسند با آنان كه در عصر جاهليت مى و معنويـات زيسته اى از توحيـد

زم،اند نداشته و در اين مىبرابر دانسته كـه امـام زمـان در حالى؛كسى كه بميـرد«: فرمايند ينه

و كفـر(خود را نشناخته باشد، به مرگ جاهليت  » مـرده اسـت) يعنى مرگ در حـال شـرك

ج 1359شيخ صدوق،( و از اين قبيل روايات به خوبى اسـتفاده مـى.)2:409، شـود كـه معرفـت

و بـه7شناخت امام و بندگى خداونـد آ، در عبوديت بهدنبال و دسـتن در آوردن فضـايل

و تأثيرگذار دارد كه با فقدان آن، حقيقت بندگى نيز لنـگ ارزش های اخالقى نقش اساسى

و امـام بـر9از طرف ديگر در روايات بسياری بر نقـش نظـارتى رسـول خـدا. خواهد شد

اعمـال«نقـل شـده اسـت كـه7در روايتى از امام صادق. اعمال مردم نيز تأكيد شده است

و چه بدشمر و شام بر رسـول خـدا،دم چه خوب كلينـى،(»شـود عرضـه مى9در هر صبح

ج 1367 مى.)1:219، و خـانواده:گفـتم7گويد به امام رضـا ابان زيات ام دعـا بـرای خـودم

مى«: حضرت فرمودآن. كنيد كنم؟ به خدا قسم اعمـال شـما هـر كنيد دعايتان نمى آيا تصور

و شب بر من عرضه مى ج(»دشو روز باور به اين مطلب موجب خواهد شـد تـا.)1:219همان،

و بنـدگى آنـان تأثيرگـذار خواهـد بـود و اين امر بـر عبوديـت . بر معرفت افراد افزوده شود

مى به7شناخت امام مهدی،بنابراين تواند نقش مهمى در تحكيم باورهـای عنوان امام حى،

و تعالى ايمان مردم در جامعه  و تقويت و در نتيجهدينى در،منتظِر دارد بـه گسـترش امنيـت

. آن جامعه كمك خواهد نمود

و (�+�2 �?<� در  �دم.٢ طA$و $8+ی* ار  ای,د

مى انديشه مهدويت عالوه بر ايجاد بينش صحيح، در ايجاد ارزش توانـد بـه جامعـه ها نيز
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و بـاور بـه امامـت، نظـارت دائ مـى امـام در زنـدگى منتظِر كمك كند؛ زيرا با تكيه بر بينش

و با اين وصف و اجتماعى احساس خواهد شد تـا درصـدد كـردافراد سعى خواهنـد،فردی

و قبال گفتـه شـد تحكيم ارزش هـا بهتـرين عامـل پيونـد در هـر اجتمـاعى، ارزش«: ها برآيند

مى مى و سرمايه اجتماعى عظيمى را شكل مى باشند ساز پيونـدهای توان آن را زمينه دهند كه

هـای مشـترك در بـين از طرفى تكيـه بـر ارزش.)37: 1387محرابى،(»م بين افراد دانستمحك

از، مى7باورمندان به امام مهدی و و تعلـق عـاطفى در بـين آنهـا ايجـاد نمايـد تواند پيونـد

و پيوند در ميان مردم بيشتر باشد، ضريب امنيتى جامعه،طرف ديگر نيز افزايش هرچه اتحاد

سا. يابد مى . يه تحقق انسجام اجتماعى، امنيت نيز تحقق خواهد يافتدر

0ِ�ان ه+ی*.٣�.  "� ��C� 

و امامت، موجب مى و ملل گوناگون به مهدويت شود تا همه تكيه بر باور مشترك اقوام

گِ  و از اين طريقآنان با اين باور مشترك و مشـترك پيـدا،ردهم جمع شوند هويـت واحـد

م  و نقطه مشتركى در گردهم آوردن مردم حول محـور اعتقـاد بـه. شود شان ايجاد يانكنند؛

و هويـت واحـد، انسـجام مهدويت سبب مى شود تا هويـت جمعـى بـه آنـان داده شـود

به اجتماعى و تقويـت را و انسجام اجتماعى نيز از عوامل مؤثر در ايجاد دنبال خواهد داشت

. امنيت است

 ای,د ا���د ��+ �.-

هرچه ميزان اعتماد ميان افراد؛ز ديگر عناصر مهم در ايجاد امنيت استا،اعتماد عمومى

و سازمانو گروه و،های اجتماعى بيشتر باشد ها بـه همـان ميـزان روابـط اجتمـاعى از ثبـات

و به آن پايداری بيشتری برخوردار خواهد بود مى،دنبال . شـود امنيت بيشتری متوجـه جامعـه

ع،در مقابل مىعدم وجود اعتماد نا مومى، موجب و . منى در جامعه زيـاد شـوداشود تا تنش

ُ«و به قول باتامور پ و بحـران رسـوءنبود اعتماد، روابـط دوسـويه را مى ظـن، تيـره » گردانـد زا

.)43: همان(

از با عنايت بـه ايـن مطلـب، انديشـه مهـدويت از طريـق اسـتحكام اعتقـادات، شـبكه ای

و پايبندی به قواعد اخالق ارزش مىها شدى را در ميان باورمندانش ايجاد بـا،كند؛ قبال گفته
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و پايبندی به قواعـد اخالقـى، اعتمـاد در بـين مـردم ريشـه تكيه بر ارزش و عميـق ها تر دارتر

مى مى و با ايجاد اعتماد عمومى، ضريب امنيت اجتماعى نيز باال . رود شود

�ل �ه.,ر�.1�.E ه

بهها در ميان مرد وجود ناهنجاری . رود شـمار مـىم، يكى از عوامل مهم در ايجاد نـاامنى

و ارزش به باور انديشمندان اجتماعى، دين در كنترل ناهنجاری هـا، ها از طريق ارائـه باورهـا

و به جامعه در كنترل ناهنجاری نقش بى مى بديلى دارد در. تواند كمك نمايد ها نقـش ديـن

يك كنترل ناهنجاری ازو تجلى كاملسو ها از سـبب ديگـر، سويىدين اسالم در مهدويت

و كنترل آن در جامعه منتظِر نقش داشته شود مى تا باور به مهدويت بتواند از بروز ناهنجاری

و ارزش؛باشــد مى زيــرا مهــدويت باورهــا های توانــد نابســامانى هــايى را كــه بــا خــود دارد،

و مهـدوی تبـديل كنـ و به هنجارهای دينـى و در ايـن زمينـههنجاری را بسامان و،د مراسـم

و مناسك آيين و مذهبى مرتبط با امام زمـانها ها كـه جامعـه منتظِـر بـدان7و نمادهای دينى

و در كنترل ناهنجاریمى، التزام دارند ها توانند در ايجاد هنجارهای مثبت كمك نمايند

و ها از ميزان آنها در جامعـه منتظِـر كاسـ با كنترل ناهنجاری. مؤثر باشند ته خواهـد شـد

به همان ميزان بر امنيـت اجتمـاعى نيـز افـزوده،ها كاسته شود هرچه بر ميزان ناهنجاری

. بـين وجـود ناهنجـاری بـا فقـدان امنيـت اجتمـاعى رابطـه وجـود دارد،يعنـى؛شود مى

بـر دامنـه امنيـت اجتمـاعى نيـز،در نتيجه؛ها غلبه كند مهدويت قادر است بر ناهنجاری

ش .دافزده خواهد

 !56,� روا34 ا�
	���)د

و فطـرت انسـان دارد؛ انسـان بـرای تـأمين نيازهـای خـود روابط اجتماعى ريشه در ذات

به. مجبور است در اجتماع زندگى كند های خـود تواند همه نيازمندی تنهايى نمى هيچ فردی

،ىچـارلز كـول. شناسـى اسـت از مباحـث مهـم جامعه،تنظيم روابط اجتمـاعى. كندرا تامين 

مى داند كه از خالل آن روابط انسان ارتباط را مكانيسمى مى مى ها برقرار و بسـط يابـد شـود

ــا اســتفاده از نمادهــايى چنــد صــورت فراينــد ارتبــاط بــين انســان.)20: 1375ســاروخانى،( ها ب
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حامل پيام انسانى بـه انسـان،ای كه تجلى كند گيرد؛ اين نمادها به هر صورت يا هر شيوه مى

و.)21: همـان(های ديگرند هايى به انسان يا انسان ديگر گردآمدن اشخاص حول محـور بـاور

مى انديشه خاصى كه به فعاليت اجتماعى مشتركى مى و از فرديت خارج و بـه پردازند شوند

مى جامعه مى و اهداف مشـتركى را دنبـال مى پيوندند تـوان روابـط اجتمـاعى ناميـد كننـد را

كه مردم را با همـديگر پيونـد منشأ روابط اجتماعى، مسائل مشتركى است.)40: 1359نبـى،بن(

و اجتمـاع معتقـدين بـه امـام مى دهد؛ مانند اجتماع مسلمانان در اماكن مقدس ماننـد مسـجد

و7زمان و مسجد جمكران و هرچـه شـبكه روابـط اجتمـاعى عميـق؛...در مسجد سهله تر

آنبه،تر باشد محكم و ماندگارتر خواهد بودهمان ميزان كاركرد در. مؤثرتر جامعه اسالمى

و وفـاق را در جامعـه  پرتو انديشه متعالى وحيانى، در ابتدای تكّون خويش توانسـت انسـجام

و روابط اجتماعى قويى را پايه دين اسـالم بـا ايجـاد رابطـه. ريزی نمايد مدينه مستحكم كند

و انسان، رابطه اجتماعى را تقويت  بهمىروحى ميان خدا و مؤمنين را صورت اجتمـاعى كند

:به ايـن واقعيـت اشـاره شـده اسـت9در حديث منسوب به رسول خدا. آورد واحد در مى

» كنـدمى محكـمرا ديگـر قسـمت،آناز قسـمتى كـه بناسـت چـون به مـؤمن نسبت مؤمن«

س؛)779: الفصاحه نهج( اختمانى يعنى رابطه يك مؤمن نسبت به مؤمن ديگر، مانند رابطه اجزای

مىكه است و پابرجا و بـه يـاریمى دعـارا يكديگر مؤمنين. سازند يكديگر را استوار كننـد

با همديگر برمى مى يكديگر خيزند،  منكراز نهىو به معروف امررا كنند، همديگر مواسات

و در يك كالم مى مى،كنند و انسجامى برخوردار شوند كه هر فردی با سـاير از چنان وفاق

مىاعض مى ای جامعه ارتباط واقعى پيدا و با همديگر به فعاليت مشـترك دسـت و كند زننـد

مى زمينه به. آورند های انسجام اجتماعى را فراهم و ،با رويكـرد شـيعى ويژه انديشه مهدويت

و تحكيم آن، نقش داشته باشد از جهات مختلف مى برخـى. تواند در تنظيم روابط اجتماعى

جترين از مهم از هاتاين :عبارتند

ور �" 3F+ر  .,�  +�+د.١� 

يكى از عوامل مؤثر در تحكيم روابط بين مردم در جامعه منتظِـر، بـاور بـه ظهـور منجـى

به،اين باور. موعود است مى فصل مشترك همه اديان مى حساب و تواند همه مـردم آيد
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و شبكه روابط مسـتحكمى را ايجـاد ايـن. نمايـد را حول محور خود دور هم جمع كند

متجلـى7در قالب اعتقاد به ظهـور امـام مهـدی-در مذهب شيعه ويژه به-اسالم باور در

. شده است

 ا��0ر.٢

.بخش همه مردم معتقد به مهدويت است محور انتظام،در جامعه منتظِر، عنصر انتظار

و زبان اين امر موجب مى مشتركى گردد تا همه مردم را حول محور خود جمع كند؛ هدف

و موجب تحكيم روابط اجتماعى گردد وجود را در ميان مردم به از،بنابراين. آورد انتظار

. تواند در تحكيم روابط اجتماعى مؤثر باشد اين جهت مى

و �م ا م ز ن.٣ 7�Hر2Gا7* ید

و نام امـام از ديگر عوامل مؤثر در تحكيم روابط اجتماعى جامعه منتظِر، بزرگداشت ياد

از. است7مانز و تقويـت شـبكه روابـط اجتمـاعى دو وجـهاين مطلب در ايجـاد تحكـيم

: جامعه منتظِر، مؤثر است

�ب 74 ا��م ز��ن.٣-١$��ر در ا��89 �:;7

مى،چنين حضوری هـای مقـدس گردد مردم با هدف انجام عبادت در آن مكان موجب

و با خواندن ادعيه مخصوص، به نيايش مى بهپردازن جمع شوند و ع آن، روابـط اجتمـاعىبَتَد

آيند از طريق تقويـت روابـطمى آنان با همديگر نيز تقويت خواهد شد؛ حتى گاه درصدد بر

.نمودن مشكالت همديگر نيز همت گمارند اجتماعى به برطرف

٣-٢.<=�?ن7ه�< د=
7 �	�� 74 ا��م ز��ن ! �ب 74$� ;:�تو ;:�ر در ��ا=� اد�,7 �

م و تحكـيم روابـط اجتمـاعى در جامعـه منتظِـر، برگـزاری از ديگر عوامل ؤثر در ايجاد

و ادعيـه منسـوب بـه امـام زمـان های دسته توسل و شركت در مراسـم ايـن. اسـت7جمعى

و تقويت شبكه روابط اجتمـاعى جامعـه منتظِـر، تـأثير به سـزايى دارد؛ زيـرا مراسم در ايجاد

در حضور در اين مراسم موجب مى و الفت بيشـتری بـهم ميانشود تا و ردم انس وجود آيـد
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مى،در نتيجه و در رفـع مشـكالت باعث شود تا مردم از حـال همـديگر بيشـتر اطـالع يابنـد

شد سبباين نيز. يكديگر بكوشند . تحكيم روابط اجتماعى خواهد

 گيری نتيجه

ه مهدويت انديش. توانند در توانمندسازی نظام اجتماعى نقش داشته باشند عوامل مختلفى مى

و در حوزه و جايگاه ممتـازی برخـوردار اسـت و در فرهنگ اسالمى از اهميت هـای فـردی

و توان و در پويايى و پيامدهای بسياری دارد مندی جامعه عصـر غيبـت نقـش اجتماعى آثار

و كـاركرد در ايـن حـوزه مهمى مى از كاركردهـای مهـم ايـن انديشـه،توانـد داشـته باشـد

مى به ترين كاركردهای انديشه مهـدويت در سـاحت نظـام اجتمـاعى عصـرممه. آيد حساب

:غيبت عبارتند از

و همبسـتگى اجتمـاعى؛ برخـى از راه.1 كارهـای آن در ايـن كاركرد در ساحت انسجام

ب تكيه بر ارزش) الف: حوزه عبارت است از ايجـاد هويـت مشـترك بـين) های مشـترك؛

ج و مــذاهب؛ و ميــانای مشــترك هــ تكيــه بــر ارزش) پيــروان اديــان باورمنــدان بــه امامــت

د .ايجاد نظام هنجارهای مشترك) مهدويت؛

كارهـای مهـدويت در ايـن حـوزه كاركرد در سـاحت نظـم اجتمـاعى؛ برخـى از راه.2

ب ارزش) الــف: عبارتنــد از و اخالقــى برآمــده از الگــوی عــدالت مهــدوی؛ ) هــای نفســانى

و سالم ارزش جسازی روابط اقتصا های اقتصادی و اجتماعى ارزش) دی؛ .های سياسى

ترين راهكارهای الگوی عـدالت كاركرد در ساحت امنيت اجتماعى؛ تعدادی از مهم.3

و خـرده) الـف: مهدوی در اين حـوزه عبارتنـد از و هويـت واحـد بـين اقـوام ايجـاد اتحـاد

ب فرهنگ .ايجاد اعتماد عمومى) ها؛

كارهـای مهـدويت در ايـن ترين راههمم،كاركرد در ساحت تحكيم روابط اجتماعى.4

؛از جهـت انتظـار)ب؛ از جهت بـاور بـه ظهـور منجـى موعـود) الف: حوزه عبارت است از

و نام امام زمان)ج .)7از جهت از جهت بزرگداشت ياد
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