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واکاوی مفهوم انتظار و فضیلت آن در روايات

 سیده فاطمه موسوی1، مرضیه سادات حسینی2 

چکیده 
از  انتظار موعود، یک اصل مسلم اعتقادی است. در بسیاری  در تفكر شیعی، 
روایات، بر ضرورت انتظار قائم آل محمد به روشنی تصریح شده است. تبیین 
انتظار، رویكرد های متفاوت و كاركردهای مربوط به آن، مسئله ای حیاتی است 
كه تبیین صحیح آن از آسیب ها، خرافه ها و تحریف ها در مقوله انتظار كاسته و 
با مفهوم ژرف خود، كاركردهای عملی فراوانی دارد. مهدویت و مقوله  انتظار در 
جامعه  امروز، مورد اقبال عمومی مردم قرار گرفته و در نتیجه نحله ها و مكاتب 
فراوانی بر اساس برداشت های شخصی كه منحرف هستند، شكل  گرفته است. 
مقاله حاضر، مفهوم انتظار، انتظار فرج، تنوع انتظار و فضیلت انتظار در روایات را 
بررسی می  كند. این مقاله از طریق جمع آوری اطالعات به شیوه كتابخانه ای و به 

روش توصیفیـ  تحلیلی نوشته شده است.
واژگان کلیدی: انتظار، انتظار فرج، تنوع انتظار، فضیلت انتظار.

1. مقدمه
و  اثنی عشری، جایگاه رفیع  به خصوص در مذهب شیعه   انتظار در فرهنگ غنی اسالم، 
ارزشمندی دارد. شیعه با بهره گیری از آموزه های اهل بیت انتظار فرج و امید به آینده 
را فراروی خود قرار داده و چشم   به   راه جامعه ای نورانی، امن، پاک و آباد است كه با ظهور 
آخرین آفتاب والیت از سالله  پاک رسول 7 به روی مردم گشوده خواهد شد. آن گاه، عدالت 
اجتماعی، صلحی پایدار و جهانی، امنیت اجتماعی و روانی، رشد و شكوفایی معنوی جهان 
را فراخواهد گرفت. شادابی و پویایی انسان در طول دوران زندگی فردی و اجتماعی، مرهون 
نعمت انتظار و امید است. آنچه انسان را به زندگی امیدوار كرده و مشكالت و نگرانی ها را 
مرتفع می كند، انتظار و امید به آینده ای روشن است. بدون انتظار، زندگی، معنا و مفهوم 
چندانی نخواهد داشت. نعمت انتظار و امیدواری، به زندگی، صفا و زیبایی بخشیده، زندگی 

1 .  مدرس گروه علمی- تربیتی مطالعات اسالمی، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی، جامعه المصطفی العالمیه، از ایران.

2 . دانش پژوه کارشناسی فقه و اصول، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی، جامعه المصطفی العالمیه، از افغانستان.
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را برای انسان لذت  بخش و معنادار كرده و موجب پویایی و تالش و حركت به سوی فرداهایی 
روشن می شود، به  گونه ای كه انسان بدون امید و انتظار، شور و نشاط الزم برای تداوم زندگی 
   را  از دست خواهد داد. این نكته اهمیت زیادی دارد كه روایات مربوط به حضرت مهدی
همان گونه كه در منابع شیعی آمده، در بسیاری از كتاب های معروف اهل سنت نیز بیان شده 
است. بر این اساس، شیعه نیز با بهره گیری از آموزه های اهل  بیت این امید و انتظار به 
آینده را در متعالی ترین نوع خود، فراروی انسان های منتظر و كمال طلب قرار داده است. با 
وجود وضوح معنای انتظار، تفسیرها و برداشت های گوناگون و متضادی در مفهوم شناسی 
انتظار مطرح است كه تداعی  گر تنوع انتظار به دو دسته انتظار حقیقی و سازنده و نیز انتظار 

غیر حقیقی و مخرب می  شود.

2. مفهوم  شناسی

2-1. انتظار در لغت
انتظار، مصدر باب افتعال و از ماده ن ظ ر است. انتظار در لغت، به معنای چشم  داشتن، ترقب 
و توقع، چشمداشت، نگرانی و چشم به راه بودن است. )دهخدا، 1352، 294/7( در تمامی 
مشتقات این ماده، نظر به معنای نگریستن، به عنوان اصلی واحد وجود دارد. انتظار نیز مانند 
سایر هم خانواده های خود، ضمن دربرداشتن معنی نظریه، دربردارنده  معنایی فراتر از آن 
بوده و از نظر معنایی، تفاوت عمده ای با معنای واژه  نظریه دارد. فیروزآبادی در قاموس، واژه 
َله  نظریه را، با چشم در چیزی درنگ  كردن معنا كرده و عبارت او چنین است: »َنَظرُه ... َتأمُّ
َرُه: تأّنی علیه  بعینه« )فیروزآبادی، 1378، 150/2(، اما درباره  انتظار می گوید: »انَتَظرُه و َتنظُّ
ُع ما َتنَتِظُرُه« )فیروزآبادی، 1378، 150/2( با توجه به اینكه تانی را تثبت معنا  ُر، َتوقُّ و الَتنظُّ
كرده اند، معلوم می شود كه به عقیده  او، انتظار، چیزی ثابت و پابرجا ماندن بر آن است و در 
نتیجه، حالتی روانی به همراه درنگ و تأمل است. لویس معلوف نیز در المنجد انتظار را چنین 
عه، َتأَنی علیه« )معلوف، 1360، ص817(. ابن منظور در لسان  معنی می كند: »انَتَظرُه: ترقبه، َتوقُّ
 العرب درباره  واژه  انتظار، همان چیزی را می گوید كه فیروزآبادی گفته است. وی شعری را از 

عروه  بن  الورد به عنوان شاهد می آورد:
وَف اهِل الغائِب المنَتظر« )بن  منظور، 1363، 194/14(.در مصرع   »اذا َبَعُدوا ال یأمنون اقترَابُه َتشُّ
دوم، منتظر به كسی گفته  شده كه غائب است و اهل او بر جای بلندی، آمدنش را چشم دارند 
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یا خانواده  او خود را برای آمدنش می آرایند و این تفاوت، به علت معنای تشوف است كه آن را 
هم آراستن، و هم برآمدن بر جای بلند برای دیده بانی معنا كرده اند. ابن منظور درباره  واژه  
انتظار می گوید: »انتظرته اذا ارتقبت حضوره؛ منتظر كسی هستی زمانی   كه حضور او را دیده بانی 
می كنی« )ابن  منظور، 1363، 194/14(، او ترقب، انتظار و ارتقاب را به یک معنی می داند. 
حسینی زبیدی نیز در تاج  العروس با بیان همین معنی برای انتظار، با ابن منظور هم عقیده 
است )حسینی زبیدی، 1392، 247/4(. صاحب كتاب التحقیق فی كلمات القرآن الكریم در 

این  باره می گوید: 

اصل واحد در ماده  نظر، رؤیت با تعمق و تحقیق در موضوعی مادی یا معنوی با نگاه 
ظاهری و یا همراه با بینش و شناخت است. در معنای این واژه، چنین تعبیری نیز 
آمده است كه انتظار، باب افتعال و به معنی مطاوعه، پذیرفتن توجه، تأمل و بصیرت 

در موضوع از روی صبر است. )مصطفوی، 1416، 166/12(

عنصر صبر نیز در كنار مؤلفه هایی مانند بینش و شناخت، در معنی لغوی این مفهوم در 
نظر گرفته شده است. انتظار در لغت، به معنای چشم داشت، چشم به راه  بودن و نوعی امید 
به آینده داشتن است، خواه امید به آینده ای زیبا و مطلوب و خواه امید به آینده ای زشت و 
منفور. نتیجه ای كه از معنای لغوی انتظار به دست می آید، این است كه كسی كه عمل زشت و 
ناهنجاری انجام داده، منتظر كیفر آن است و كسی كه بذری را در زمین پاشیده، منتظر است 
كه محصولش از زمین سر برآورده و سرسبز شود و كسی كه كار خیر و شایسته ای انجام داده، 
منتظر است تا روزی فرا رسد و او پاداش كار خیرش را دریافت كند. )تونه  ای، 1388، ص127(

2-2. انتظار در اصطالح
در اصطالح مهدویت، انتظار به معنای چشم به راه  بودن برای ظهور واپسین ذخیره  الهی 
و آماده  شدن برای یاری او در برپایی حكومت عدل و قسط در سراسر گیتی است. برخی از 

بزرگان با بهره مندی از انتظار، آن را این  گونه تعریف كرده اند: 

از  می كشیم،  را  انتظارش  آنچه  برای  آمادگی  كه  نفسانی،  است  حالتی  انتظار 
آن برمی آید و ضد آن، یأس و ناامیدی است، پس هر قدر كه انتظار شدیدتر باشد، 
آمادگی و مهیاشدن، قوی  تر خواهد بود. نمی بینی اگر مسافری داشته باشی كه در 
انتظار مقدمش به سر بری، هر چه هنگام آمدنش نزدیک  تر شود، مهیا شدنت فزونی 
می یابد، بلكه خوابت به بیداری مبدل می گردد؛ زیرا انتظارت شدید است و همان طور 
كه مراتب انتظار از این جهت متفاوت است، از جهت محبت نسبت به كسی كه در 
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انتظارش هستی نیز مراتب متفاوتی دارد. بنابراین، مؤمنی كه منتظر آمدن موالیش 
است، هرقدر كه انتظارش شدیدتر باشد، تالشش در آمادگی برای آن به وسیله  
پرهیز از گناه و كوشش در راه تهذیب نفس و پاكیزه  كردن درون از صفات نكوهیده 
و به دست آوردن خوی های پسندیده، بیشتر می شود تا به فیض دیدار موالی خود و 
مشاهده  جمال انورش در زمان غیبتش رستگار شود و بی تردید هرچه انتظار شدیدتر 
باشد، صاحب آن مقام و ثواب بیشتری نزد خدای عزوجل خواهد داشت. )موسوی 
اصفهانی، 1376، 235/2(. انتظار، چشم به راه  بودن است و این چشم به راهی، 
به تناسب بستر و زمینه  آن، ارزش پیدا كرده و آثار و پیامدهایی دارد. انتظار، تنها 
یک حالت روحی و درونی نیست، بلكه از درون به بیرون سرایت كرده و حركت و 
اقدام را می آفریند. به همین دلیل است كه در روایات، انتظار به عنوان یک عمل، و 
بلكه بهترین اعمال، معرفی شده است. انتظار، به منتظر شكل داده و برای كارها و 
تالش های او جهت خاصی را ایجاد می كند و آن جهت، راهی است كه به تحقق آنچه 
به انتظار آن است، منتهی می  شود. بنابراین، انتظار، با نشستن و دست   روی دست 
گذاشتن نمی سازد. انتظار، با چشم به در دوختن و حسرت خوردن، تمام نمی شود، 

بلكه در آن، حركت و نشاط و شورآفرینی نهفته است. )یوسفیان،1383، ص111(

انتظار در اسالم عبارت است از ایمان استوار بر امامت و والیت حضرت ولی عصر   و امید 
به ظهور مبارک آن واپسین حجت الهی و آغاز حكومت صالحان. انتظار از دید این مذهب، 
امیدی است به آینده ای نوید بخش و سعادت آفرین كه در آن به رهبری قائدی عظیم، جهان 
از مفاسد و بدبختی ها رهایی یافته و راه خیر و صالح، آسایش و امنیت را در پیش می گیرد. 
انتظار، چشم به  راهی برای تحقق عدل و حق است، امید به رفع تعینات نژادی، طبقه ای، 
ملیتی و زبانی است، یافتن زندگی بر اساس شرف و فضیلت و تقوی است، زندگی بدون خوف 
از ابرقدرتان است، بدان گونه كه خدای را بدون خوف و خطری بپرستند و او را بدون واهمه ای 
عبادت كنند. انتظار، نوعی تخلیه برای تحلیه است، نوعی آمادگی برای پاک  شدن، دور 
ماندن از زشتی ها، ستم  بارگی ها، وصول به تزكیه  نفس، تجدید قوای خود برای شركت در 
نهضتی عظیم و انسانی و یافتن صفا و نورانیت. )قائمی، 1359، ص13( بنابراین، انتظار 
حالتی است روحی و درونی كه از مطلوب  نبودن وضعیت موجود و ناخرسندی انسان از این 
وضعیت، حكایت می كند، به گونه ای كه وی را به امید مرتفع  ساختن این حالت و رسیدن به 
وضعیت مطلوب، به تكاپو واداشته و سراسر وجود او را امید رسیدن به مطلوب فراگرفته و به 

هیچ چیز جز او نمی اندیشد. آیت  الله مكارم شیرازی انتظار را این  گونه تعریف می  كند: 
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انتظار یا آینده نگری، به حالت كسی گفته می شود كه از وضع موجود ناراحت 
است و برای ایجاد وضعی بهتر تالش می كند. برای مثال، بیماری كه انتظار بهبودی 
می كشد، یا پدری كه در انتظار بازگشت فرزندش از سفر است، از بیماری و فراق 
فرزند ناراحتند و برای وضع بهتری می كوشند. این دو حالت دارد. یكی بیگانگی با 
وضع موجود و دیگری تالش برای وضع بهتر. بنابراین، مسئله  انتظار حكومت حق و 
عدالت مهدی  و قیام مصلح جهانی، مركب از دو عنصر است: عنصر نفی و عنصر 
اثبات. عنصر نفی، همان بیگانگی با وضع موجود و عنصر اثبات، خواهان وضعی 

بهتر بودن است. )مكارم شیرازی، 1387، ص85(

آیت  الله صافی گلپایگانی می فرماید: 

 ،انتظار حالتی است كه از تركیب ایمان، اعتقاد به مبانی دین و  والیت امام زمان
شوق و عالقه به ظهور، حكومت، زیست و همراهی با اهل  بیت، تنفر از وضع 
موجود، یعنی غیبت امام، توجه به نقص، فساد و تباهی آن سرچشمه گرفته، 
در وجود انسان شعله می كشد و انواع دگرگونی ها را در حالت قلبی، اندیشه و آمال 
انسانی، رفتار فردی و تالش اجتماعی انسان ایجاد می كند. )صافی گلپایگانی، 

)353/1 ،1375

2-3. مفهوم انتظار فرج و حقیقت آن
فرج، یعنی نصرت، پیروزی و گشایش، و مقصود از فرج، نصرت و پیروزی حكومت عدل علوی 
بر حكومت های كفر و شرک و بیداد است. بنابراین، انتظار فرج، یعنی انتظار تحقق  یافتن 
این آرمان بزرگ و جهانی. منتظر حقیقی كسی است كه به حقیقت، خواهان تشكیل چنین 

حكومتی باشد. در روایات آمده: 

انتظار فرج، خود فرج است؛ زیرا كسی كه منتظر فرج و ظهور حجت خدا و تأسیس 
او  پایه  عدل و داد استوار می كند.  بر  را  حكومت عدل گستر اوست، زندگی خود 
انسانی است كه حضور و غیبت امام در نحوه  رفتار و سیر و سلوكش تفاوتی ایجاد 
نكرده و پیش از تشكیل حكومت عدل، چنین حكومتی را در زندگی خود ایجاد و 
پایدار كرده است. بنابراین، انتظار فرج، یعنی معرفت امام معصوم و عادل و 
پیشوای فضیلت، عشق به عدالت و ارزش های انسانی، امید به آینده ای روشن و 
نویدبخش، تالش برای برقراری حكومتی عدل  پیشه و عدل گستر و داشتن روحیه  
تعهد و مسئولیت پذیری. این نوع انتظار فرج بوده كه بهترین اعمال و باالترین عبادت 
است و چنین منتظری، مقامی عالی دارد و هرگاه در زمان غیبت از دنیا برود، مانند  
كسی است كه پس از ظهور حضرت حجت  زنده و تحت فرمان او در راه خدا جهاد 

می كند. )جمعی از محققین، مركز تخصصی مهدویت، 1388، ص82(
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انتظار فرج در اسالم، نوعی آمادگی است. آمادگی برای پاک  شدن و پاک  زیستن، آمادگی 
برای حركتی مستمر همراه با خودسازی و سرانجام آمادگی برای تهیه  قوا برای شركت در 
نهضت عظیم آسمانی حضرت ولی عصر. انتظار فرج، یكی از ویژگی های ممتاز تشیع 

است. دكتر علی وردی استاد جامعه شناسی دانشگاه بغداد در این  باره می گوید:

از بهترین رازهای نهفته  بقای تشیع، همین روح انتظاری است كه كالبد هر شیعه 
را آكنده كرده و پیوسته او را به تالش و كوشش و جنبش و جوشش وامی دارد و مانع 
از نومیدی و بی تابی و افسردگی و در ماندگی او می  شود. تشیع، آتشفشان خاموش 
كوهسار اسالم است كه گاه و بیگاه، دود و بخار و لرزه و تكان اندكی پدید آورده و 
همین تأثیر اندک، ریشه  تمام انقالبات دنیای اسالم است. )تاجری، 1358، ص164( 

 استاد دوانی در مفهوم انتظار فرج می گوید: معنی انتظار فرج و گشایش كار خاندان پیغمبر
كه باب ویژه ای در احادیث مربوط به مهدی موعود  و امام غائب دارد، چیزی جز این معنی 
نیست كه انتظار برای ظهور امام زنده ای است كه ناظر بر اعمال و رفتار و زندگی بندگان 
خداست و به هنگام ظهور، بهترین و سالم ترین و پرشورترین منتظران خود را برای اصالح 

دنیای آشفته و مردم سرگردان برمی گزیند. )دوانی، 1385، ص301( در جای دیگر آمده:

اما فرج به معنای گشایش است، گشایشی كه امید امیدواران بوده و به یقین 
تحقق پذیر است و ناامیدی در آن راه ندارد و ممكن است طول بكشد، ولی طول 
 كشیدن تحقق مطلوب، از لوازم امیدهای بزرگ است. امیدهای كوچک، به زودی 
به  دارد،  درازمدت تری  و  دیرتر  تحقق  باشد،  بزرگ تر  هرچه  امید  و  تحقق پذیرند 
خصوص اگر بزرگ  ترین امیدها باشد كه مقصود همان فرج است و آن گشایش برای 

همه  خلق و سیادت عدل و داد برای همیشه در جهان است. )صدر، 1378، ص86(

انتظار ظهور امام زمان  به معنای انتظار برای پر شدن جهان از عدل و داد و عدالت برای 
همه انسان ها و انتظار رفع ظلم از صحنه زندگی بشر و انتظار فرارسیدن دنیایی برتر از لحاظ 

معنوی و مادی است. 

3. تنوع انتظار

3-1. انتظار عام
در این معنا، مكتب اسالم تالش كرده كه از یک  سو با فضیلت  بخشیدن به انتظار گشایش و 
امید به آینده و از سوی دیگر، با نكوهش یأس، ناامیدی، دل  سردی و دل  مردگی، روحیه  تالش 
و تكاپوی سازنده را در افراد جامعه  اسالمی زنده نگه داشته و از ایجاد حالت یأس و ناامیدی 
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در زندگی شخصی مسلمانان جلوگیری كند. اهتمام اسالم به این معنای عام از انتظار و امید 
به آینده، تا آنجاست كه از یک سو، امید به فرارسیدن گشایش از سوی خداوند در زمره  برترین 
اعمال برشمرده شده و از سوی دیگر، یأس و ناامیدی از رحمت خدا، از جمله  گناهان كبیره 
است. شاید بتوان گفت كه بسیاری از روایاتی كه در آنها به فضیلت انتظار فرج به طور كلی و 
بدون ذكر متعلق فرج اشاره شده، به اصل تقویت روحیه  امید به آینده و مقابله با حالت ناامیدی 
و بدبینی نسبت به آینده نظر داشته اند كه از آن جمله می توان به روایات زیر اشاره كرد. 
ْفَضُل  

َ
)شفیعی سروستانی، 1387، ص115( رسول گرامی اسالم 7 در این باره می فرماید: »أ

اْلِعَباَدِة اْنِتَظاُر اْلَفَرج؛ باالترین و برترین عبادت، انتظار فرج است« )شیخ صدوق، 1363، 537/1(. 
ِه َعزَّ َو َجل ؛ برترین  ِتي  اْنِتَظاُر اْلَفَرِج ِمَن اللَّ مَّ

ُ
ْعَماِل  أ

َ
ْفَضُل  أ

َ
درباره  برترین اعمال امت می فرماید: »أ

كارهای امت من، انتظار فرج از جانب خداوند بلندمرتبه است«)شیخ صدوق، 1363، 547/2(.
توجه و اهتمام آموزه های اسالمی در بیان معنای عام انتظار و امید، به اندازه ای بوده كه از آن 
با كامل ترین عناوین و ارزشمندترین كماالت معنوی انسانی یاد كرده است. برخی روایات، 
آن را برترین عبادت و بندگی و برخی، برترین كارها برشمرده اند و در برخی دیگر با عنوان 
برترین جهاد امت پیامبر اهمیت آن مورد توجه قرار گرفته است. رسول گرامی اسالم در این 
ِه َعزَّ َو َجل ؛ برترین جهاد امت من، انتظار  ِتي  اْنِتَظاُر اْلَفَرِج ِمَن اللَّ مَّ

ُ
ْعَماِل  أ

َ
ْفَضُل  أ

َ
 باره می فرماید: »أ

گشایش است« )شعبه حرانی، 1380، ص37(. یأس و ناامیدی از رحمت پروردگار، به شدت 
مذمت شده و در شمار گناهان بزرگ است. اگر امید به آینده و انتظار، در جامعه نباشد، زندگی 
مفهومی نخواهد داشت؛ زیرا حركت و انتظار، در كنار هم بوده و از هم جدا نمی شوند. انتظار، 
علت حركت و تحرک بخش است و چون انسان، به طور ذاتی كمال طلب است، انتظار رسیدن 
به كمال مطلوب و آینده  بهتر، با نهاد او عجین شده است. انتظار و امید به آینده همزاد انسان 
 است و اگر امید را از او بگیرند سرنوشتی جز سكون، مرگ و تباهی نخواهد داشت. پیامبر

می فرماید:

مٌّ َوَلدًا َو اَل َغَرَس  َغاِرٌس  َشَجرا. 
ُ
ْرَضَعْت أ

َ
َمُل َما أ

َ
ِتی، َو َلْو اَل اْل مَّ

ُ
َمُل َرْحَمٌة ِل

َ
اْل

امید برای امت من، مایه  رحمت است و اگر امید نبود، هیچ مادری فرزندش را شیر 
نمی داد و هیچ باغبانی درختی نمی كاشت. )مجلسی، 1361، 175/77(

ناامیدی، یأس و بدبینی نسبت به آینده، آثار زهرآگینی برای بشر دارد. یكی از آن آثار، 
تن دادن و راضی  شدن به وضع موجود است. در این جوامع، گرایش به فساد و رذایل اخالقی 
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زیاد می شود؛ زیرا هنگامی كه فرد از پدیدآوردن راستی و درستی سرخورده و نومید شد، 
خواسته ها و نیازهایش از سوی دیگر سر برمی آورد. به همین دلیل، اسالم با یأس و ناامیدی 

مبارزه كرده و نور امید و انتظار را در دل مسلمانان همواره روشن كرده است.

3-2. انتظار خاص
در این معنا، انتظار به معنای چشم به راه  بودن آینده ، با تمام ویژگی های یک جامعه  مورد 
رضایت خداوندی است كه یگانه مصداق آن دوران، حاكمیت آخرین ذخیره  الهی، وجود 
مقدس حضرت ولی عصر  است. )سلیمیان، 1388، 206/2( امام باقرB آن گاه كه دین 
ْمِرَنا 

َ
ْسِلیُم ِل مورد رضایت خداوند را تعریف می كند، پس از شمردن اموری می فرماید: »َو التَّ

َواُضُع  َو اْنِتَظاُر َقاِئِمَنا؛ و تسلیم به امر ما و پرهیزكاری و فروتنی و انتظار قائم  ما« )شیخ  َو اْلَوَرُع  َو التَّ
كلینی، 1344، 23/2(. امام صادقB در این باره می فرماید: 

ْمِرُكْم َو َفَرِجَنا َو َفَرِجُكم . 
َ
ْمِرَنا َو أ

َ
دِّ ِإَلْیَنا َو اْنِتَظاِر أ ْسِلیِم َو الرَّ َعَلْیُكْم ِبالتَّ

بر شما باد به تسلیم و بازگرداندن امور به ما و انتظار امر ما و امر خودتان و فرج ما و 
فرج شما. )طوسی، 1427، ص138(

آنچه از روایات مربوط به انتظار ظهور حضرت مهدی به دست می آید، این است كه انتظار 
ظهور حضرت ، نه فقط راه رسیدن به جامعه  موعود است، بلكه خود نیز موضوعیت دارد، 
یعنی اگر كسی در انتظار راستین باشد، تفاوتی ندارد كه به مورد انتظار خود، برسد یا نرسد. 
در انتظار به معنای خاص، انتظار گشایش و امید به آینده، از حالت امری محدود، سطحی و 
فردی خارج شده و تبدیل به امری گسترده، عمیق و اجتماعی می شود. دین اسالم با توجه 
به اینكه امید به آینده و انتظار، گرایشی فطری و جوهره   زندگی انسان هاست، تالش كرده كه 
این گرایش را از یک سو توسعه داده و از سوی دیگر تعمیق بخشد. دین اسالم به همه انسان ها 

می گوید:

شما فقط منتظر بهبود وضع زندگی خود و اطرافیانتان نباشید و تنها سعادت 
نزدیكان خود را طلب نكنید، بلكه این انتظار را نسبت به همه  افراد جامعه گسترش 
دهید و چشم  انتظار روزی باشید كه رفاه، سعادت، عدالت و معنویت، نه تنها در شهر 
و دیار شما، بلكه در همه  جهان گسترده شود. انتظار شما نباید تنها متوجه امور 
ظاهری، سطحی و محدود زندگی شود، شما باید انتظارتان را تعمیق بخشید و چشم 
به  راه آینده ای باشید كه حقیقت مطلق، عدالت مطلق و معنویت مطلق در جهان 

حاكم شود.
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در این معنا، انتظار تنها به ظهور مردی تعلق می گیرد كه اگر بیاید، نهایت خوبی ها برای همه 
انسان ها در سراسر جهان فراهم خواهد شد. این انتظار به همان اندازه فضیلت و برتری دارد 
كه تحقق متعلق آن. )شفیعی سروستانی، 1387، ص118( انسان موجودی كمال  طلب بوده 
و انتظار رسیدن به كمال مطلوب و نهایی در وجودش شعله ور است. خداوند نیز مقدمات این 
 فراهم كرده است. با ظهور حضرت مهدی    سیر تكاملی را به واسطه  انبیاء و ائمه معصوم
و تشكیل حكومت واحد جهانی توسط آن حضرت، انسان به سرمنزل نهایی تكامل و عبودیت 
پروردگار می  رسد. بنابراین، انتظار فرج در معنای خاص خود، یعنی انتظار قدرت اسالم 
راستین و ظهور امام زمان  و حكومت جهانی آن حضرت. امام خمینیS  می فرماید: »انتظار 
فرج، انتظار قدرت اسالم است و باید كوشش كنیم تا قدرت اسالم در عالم تحقق پیدا كند و مقدمات ظهور 

انشاءالله فراهم شود«. )موسوی خمینی، 1370، 196/20(
انتظار فرج، چه به معنای عام و چه به معنای خاص آن، در فرهنگ اسالم و به ویژه در فرهنگ 

غنی شیعه، جایگاه واالیی داشته و یكی از عقاید پایه ای انسان ساز و انقالب  آفرین است.

4. فضیلت انتظار در روایات
در منابع روایی، انتظار فرج جایگاه ویژه ای دارد كه نشانه  اهمیت موضوع و وجود روایات 
فراوانی درباره  آن است. در منابع اهل سنت نیز روایاتی درباره  انتظار و فضیلت آن وجود دارد.

4-1. انتظار فرج در سیره  ائمه اطهار
بر اساس عقاید حقه  شیعه كه برگرفته از قرآن و فرموده های حضرت رسول7 است، رفتار 
و گفتار ائمه فراخور شخصیت ارجمندشان، بسیار متعالی، برجسته و مهم است. آن 
بزرگواران، امام خالیق هستند و دیگران وظیفه  تبعیت، تقلید و پیروی از ایشان را دارند. 
اوج بندگی یک فرد، والیت  مداری اوست؛ زیرا اطاعت تام از قرآن  و فرامین رسول  الله7    
كه مساوی با بندگی است، این اقتضا را دارد كه هیچ چیز بدون والیت، معنادار نباشد. در 
كتاب خصال، روایتی از امام صادق B نقل شده كه ایشان راه و روش ائمه  اطهار را 
برشمرده و انتظار فرج به همراه صبر را یكی از فرازهای زندگی خود می دانند. امام صادق
ْبِر« )مجلسی،  اَلُح ِإَلی َقْوِلِه َو اْنِتَظاُر اْلَفَرِج ِبالصَّ ُة َو الصَّ ِة اْلَوَرُع  َو اْلِعفَّ ِئمَّ

َ
B می فرماید: »ِمْن  ِدیِن  اْل

1351، 122/52(. برترین فضیلتی كه برای انتظار فرج می توان برشمرد همین است كه سیره  

رفتاری اهلبیت و اقتداء شیعیان به موالیانشان در این موضوع، مصداقی از والیت مداری 
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آنها بوده و فضیلتی بزرگ برای آنهاست.

4-2. انتظار فرج، از ستون های دین
در كتاب الغیبه نعمانی، حدیثی از امام صادقB نقل شده كه در آن، از انتظار فرج به عنوان 

یكی از ستون های دین یاد شده است. آن حضرت فرمود: 
آن  بدون  بندگان  از  را  عملی  هیچ  خداوند  كه  چیزی  از  ندهم  خبر  را  شما  آیا 
نمی پذیرد؟ گواهی  دادن بر اینكه معبودی جز الله نیست و اینكه محمد7 بنده و 
فرستاده  اوست و اقرار به هر آنچه خداوند به آن امر كرده و دوستی با ما و بیزاری از 
دشمنان ما، یعنی ما امامان به  خصوص، و تسلیم شدن به آنان و پرهیز و كوشش و 
اطمینان داشتن و چشم به راه قائم  بودن، پس فرمود: ما را دولتی در پیش است كه هر 
وقت خدا بخواهد، آن را پیش خواهد آورد. هر كس كه از بودنش در شمار یاران امام 
قائم   شادمان است، باید به انتظار باشد و با همین حال انتظار به پرهیز و اخالق 
نیكو رفتار كند، پس اگر اجلش فرا رسید و امام قائم پس از مرگ او قیام كرد، 
پاداش او همانند پاداش كسی است كه امام قائم را درک كرده باشد، پس كوشا 
باشید و به انتظار بنشینید. گوارا باد بر شما ای گروهی كه مشمول رحمت خدایید. 

)نعمانی،1359، ص235(

4-3. انتظار فرج، راه نجات
مرحوم صدوق در كتاب كمال  الدین و تمام  النعمه می فرماید: 

ْسَواَقَنا 
َ
ُه َلَقْد َتَرْكَنا أ ْصَلَحَك اللَّ

َ
ِد ْبِن َعِليٍّ اْلَباِقِر ع َقاَل: ُقْلُت َلُه أ ِبی َجْعَفٍر ُمَحمَّ

َ
َعْن أ

ِه َعزَّ َو َجلَّ اَل   َتَری َمْن َحَبَس َنْفَسُه َعَلی اللَّ
َ
ْمِر َفَقاَل ع َیا َعْبَد اْلَحِمیِد أ

َ
اْنِتَظارًا ِلَهَذا اْل

هُ  َعْبدًا َحَبَس  َنْفَسهُ   ُه َلُه َمْخَرجًا َرِحَم  اللَّ ِه َلَیْجَعَلنَّ اللَّ ُه َلُه َمْخَرجًا َبَلی َو اللَّ َیْجَعُل اللَّ
َعَلْیَنا. 

مردی به امام باقرB عرض كرد، ما كار و كسب خود را رها كرده و منتظر فرجیم. 
امام Bدر جواب فرمود آیا گمان می كنی كسی كه جلوی خود را برای خدا بگیرد، 
خداوند برای او راه گشایشی قرار نمی دهد؟ به خدا قسم كه خدا برای او راه گشایش 

و خروج از مشكالت قرار می دهد. )شیخ صدوق، 1363، 546/2( 

امام سجادBدرباره فرج  بودن خود فرج و این حقیقت ارزشمند فرمود: »اْنِتَظاُر اْلَفَرِج  ِمْن  
ْعَظِم  اْلَفَرج؛ انتظار گشایش، خود از بزرگ  ترین گشایش هاست«. )شیخ صدوق، 588/13631( 

َ
أ

انتظار فرج، از ستون  های دین بوده و عدم انتظار، یعنی دینی بدون ركن و ستون و افتادن به 
ضاللت و گمراهی. بنابراین، انتظار فرج راهی برای نجات از حیرت و سرگردانی و گشایشی 

بزرگ برای منتظران است.
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4-4. انتظار فرج، باالترین عبادت
قرآن و اهل بیت به انسان ها می آموزند كه هدف از آفرینش، بندگی خداوند است. رسول 
اكرم  یكی از نمونه های این بندگی را، انتظار گشایش دانسته و می فرماید: »اْنِتَظاُر اْلَفَرِج  
ِعَباَدة«. )طوسی، 1388، ص 405( برخی عبادت ها بر برخی دیگر برتری دارند و انجام آنها 
عالوه  بر آنكه پاداش بیشتری دارد، در سازندگی انسان نیز نقش مؤثری را خواهد داشت. 
برترین  از  یكی  را  آن  دانسته،  عبادت های خداوند  زمره   در  را  فرج  اكرمانتظار  رسول 

ْفَضُل  اْلِعَباَدِة اْنِتَظاُر اْلَفَرج « )شیخ صدوق، 1363، ص537(.
َ
عبادت ها می داند و می فرماید: »أ

4-5. انتظار فرج، محبوب  ترین و برترین اعمال نزد خداوند
 B در روایات، از انتظار فرج به عنوان محبوب  ترین اعمال و افضل آنها یاد شده است. امام علی

در پاسخ سؤالی كه از ایشان در مورد محبوب  ترین كارها شد، فرمود: »اْنِتَظاُر اْلَفَرج «. )مجلسی، 
1361، ص122( ایشان در جای دیگر به انتظار فرج تأكید كرده و می فرماید: 

ِه َعزَّ َو َجلَّ اْنِتَظاُر  ْعَماِل ِإَلی اللَّ
َ
َحبَّ اْل

َ
ِه َفِإنَّ أ ُسوا ِمْن َرْوِح اللَّ

َ
اْنَتَظُروا اْلَفَرَج  َو اَل َتْیأ

اْلَفَرِج. 
از عنایات الهی مأیوس نشوید و منتظر فرج باشید كه همانا محبوب ترین اعمال نزد 

خداوند بلندمرتبه، انتظار فرج است. )شیخ صدوق، 1363،  ص123(

محبوب ترین عمل، انتظار فرج است؛ زیرا انتظار فرج، از رحمت و عنایات الهی بوده و یأس، 
مبغوض  ترین كار نزد خداوند بعد از شرک است. پیامبر اكرم7انتظار فرج را برترین كارهای 
ِه  َعزَّ َو َجل ؛ برترین  ِتي  اْنِتَظاُر اْلَفَرِج  ِمَن  اللَّ مَّ

ُ
ْعَماِل  أ

َ
ْفَضُل  أ

َ
امتش معرفی كرده و می فرماید: »أ

كارهای امت من، انتظار فرج از جانب خداوند متعال است« )شیخ صدوق، 1363، 547/2(.

4-6. انتظارفرج، برترین جهاد
جهاد و كوشش در راه خدا، یكی از مهمترین رفتارهای فردی و گروهی مسلمانان معرفی شده 
است. آیات و روایات فراوانی به این حقیقت ارزشمند اشاره كرده اند. درباره  اهمیت انتظار 
فرج، روایاتی ذكر شده كه انتظار فرج را نه فقط جهاد، كه برترین جهاد دانسته است. از این 
نوع روایات نیز به خوبی استفاده می شود كه انتظار فرج، از نوع عمل است. پیامبر اكرم7 در 
ِتي  اْنِتَظاُر اْلَفَرج ؛ برترین جهاد امت من، انتظار گشایش است«.  مَّ

ُ
ْفَضُل  ِجَهاِد أ

َ
این باره می فرماید: »أ

)شعبه حرانی، 1380، ص37(
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5. نتیجه  گیری 
انتظار، در منابع و در فرهنگ  های متفاوت، به بیان های مختلفی مطرح شده، ولی به طور كلی 
به معنی تأنی و درنگ بر امری است. در اصطالح مهدویت، انتظار به معنای چشم  به  راه بودن 
برای ظهور امام زمان  و آماده  شدن و زمینه  سازی برای یاری او در برپایی حكومت عدل و 
قسط در سراسر گیتی است. در روایات بسیاری، فعل انتظار و فضیلت واالی آن، مدح شده 
است. انسان هرچه به معنا و مفهوم حقیقی انتظار شناخت پیدا كند، با واردشدن به عرصه 
عمل و زمینه  سازی برای ظهور به فضیلت واالی آن نزدیک شده است. چنین انسانی مصداق 
واقعی كلمه منتظر خواهد بود. به عبارتی اگر شخص در فرهنگ مهدویت رشد یافته باشد، با 

شناخت حقیقی معنای انتظار، زمینه  ساز ظهور منجی موعود خواهد بود.
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