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 74-67 /1399موعودپژوهی/ سال دوم/ شماره سوم/ بهار و تابستان 

کارکردهای اخالقی و اجتماعی جامعه منتظر از دیدگاه حضرت 

 ای )زید عزه(الله خامنهآیت

 2،  طاهره ماهروزاده1زینب عزیزی

 چکیده

سی به وضعی برتر و باالتر در  رفتاری انتدار به معنی اشتياق انسان برای دستر 

عمومی بشریت است که سرآمد آن،  سترش عدالت را برای تمام بشریت به ارمغان 

ترین ابعاد آورد. اعتقاد به انتدار در زند ی انسان وجود داشته است و از اصيلمی

ری انتدار و مهدویت به عنوان عقيده و آرمان بسيا  يرد.روحی انسان سرچشمه می

هاست که توسط ب(ر ان و عالمان، تبليغ و هدایت شده است. از مسلمانان قرن

محور به رهبری سازی برای تحقق جامعه عبودیترویکرد جدی این اندیشه زمينه

انسانی معصوم است که مدیریت آینده جهان و انسان را با توجه به احاطه نسبت به 

دیشه مهدویت به معنای باور به تحقق جهان و هستی در دست  يرد. اعتقاد به ان

کن شدن حکومت عدل جهانی، غلبه اسالم بر همه ادیان، توسعه عبودیت، ریشه

 رسیبر  مختلف جوانب از شده است سبب موضوع این .. است. اهميتها و.بدعت

 شود. جامعه منتدر یکی از موضوعات قابل بررسی است. روش پژوهش حاضر

 سخنان مجموعه و تحليل توصيف به نوشتاری منابع به مراجعه او ب است ایکتابخانه

-اخالقی فرهنگی، بعد سه در آن به کارکردهای انتدار مفهوم تبيين رهبری با

 تروایا و آیات به استناد با و رهبری معدم مقام ندرات به رویکرد با سياسی و تربيتی

 این زیرا بشر است؛ لنس برای ب(رگ ایسرمایه منجی، به اعتقاد. است پرداخته

کسب فضایل اخالقی،  کند. ایجاد هادل در آینده برای اميدی تواندمی اعتقاد

آماد ی دفاعی، استقامت اجتماعی و  سترش امر به معروف و نهی از منکر از 

 کارکردهای مهم اعتقاد به انتدار در جامعه است.

منتدران،  وظایف ر،انتدا کارکردهای منتدر، جامعه : انتدار،واژگان کلیدی

 رهبری. سخنان

 

                                                                    
 العالمیه، عراق. المصطفیالهدی، جامعهپژوه کارشناسی علوم قرآن و حدیث، مجتمع آموزش عالی بنتدانش .1

 العالمیه، ایران. الهدی، جامعه المصطفیتری تفسیر تطبیقی، عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی بنتدک. 2
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 . مقدمه1

های انتدار و اميد به آینده اجتماعی روشن و سرشار از عدالت، امنيت و فضيلت که در آن فرصت

بيشتر   برابری برای رشد و کمال وجود دارد و هر کس به مي(ان تالش و شایستگی که دارد از امکانات

 به مهدویت و موعودباوری بر این مبنا ریت بوده است.برخوردار باشد همواره از آرزوی دیرین بش

 صلح برقراری و هاانسان رهایی و نجات برای آخرال(مان در که است بخشنجات یک به اعتقاد معنای

 متفاوت هایفرهنگ و هاآیين با و مختلف اقوام و ملل ادیان، در منجی به اعتقاد. آمد خواهد عدالت و

. است شده مطرح متنوعی و  ونا ون صور و اشکال به بخشنجات و موعود جیمن آنها در و دارد وجود

اعتقاد به منجی موعود منشأ . است معتقد مهدی حضرت ظهور به شيعه ها روه این ميان در

توان منتدر دانست، اما این برخی افعال، حرکات، وظایف و کارکردهاست. همه جوامع بشری را می

 ب مختلف، متفاوت است. مسلمانان با اعتقاد به اینکه حضرت موعودانتدار در ادیان و مذاه

.. جامعه کند و.زنده است، در ميان افراد جامعه حضور دارد، ناظر است، به امور مردم رسيد ی می

اند. عقيده به انتدار تنها یک باور مثبت کنند و زند ی خویش را بر این باور ادامه دادهخود را اداره می

آینده جهان نيست بلکه رفتارها و کارکردهایی را ني( با خود به همراه دارد. در اینکه وظایف منتدران  به

های مختلفی مطرح شده است. در پژوهش حاضر مفهوم انتدار و کارکردهای جامعه چيست دید اه

 در که دهستن رهبری معدم مقام شيعه، برجسته و ب(رگ دانشمندان از شود. یکیمنتدر تبيين می

. ندا ذاشته جای بر را زیادی تأليفات و کتب ..و. اجتماعی فرهنگی، سياسی، مختلف هایزمينه

 دید اه از انتدار و مهدویت بودن مقولهحتمی بررسی ل(وم ایخامنه اللهآیت حضرت ممتاز ویژ ی

 ب(رگ رهبری و امامت مسئوليت بلکه هستند شناساسالم و فقيه تنها نه ایشان است؛ زیرا ایشان

 رهبر یک نگاه با مهدویت و انتدار را آموزه تا شودمی موجب امر همين و دارند عهده بر ني( را ایران

 اند،کرده اعتراف آن به دشمن و دوست است و شده جهانی او رهبری قدرت آوازه که شناساسالم

 پيرامون ایخامنه اللهآیت حضرت ندرات تحليلی،-توصيفی روش با حاضر پژوهش. شود بازخوانی

 کند.را بررسی می غيبت عصر در کارکردهای جامعه منتدر

 شناسی. مفهوم2

راه بودن، توقع، درنگ در امور، توقع بهانتدار از ریشه ندر است که در معانی مختلف مانند چشم

بندی شده است. جمع بودن، نگهبانی و نوعی اميد داشتن به آیندهامری را داشتن و مراقب



 

   

 

6

9 

69 

  برای مفهوم اصطالحی واژه انتدار، معانی مختلفی آمده که مهمترین 1/364، 1371)معين، 

 آنها عبارتند از:

 امر برای آماد ی ایجاد و خي(ش موجب که است نفسانی صفتی و درونی کيفيتی انتدار -

  11ص ،1395پور، نيلی) شود.می انسان در انتدار مورد

 سرچشمه معينی فرهنگی رفتار آن از که است فرهنگی ارزشی و اسالمی مفهومی انتدار -

  22ص ،1389آصفی، . ) يردمی

 رهبری دید اه از برتر انتدار شناسیمفهوم انتدار، تعریف باب در مختلف با بيان چند دید اه

توان می نزما امام ظهور ترقب و انتدار قضيه از برداشت دو» ونه تحليل شده است: بدین

 که است چي(ی همان منفی برداشت .«مثبت برداشت یک و منفی برداشت یک مطرح کرد:

برداشت  کند و ت(ریق مردم به کردمی کوشش متمادی هایسال طول در استعمار و استکبار

 ..و. ستم و ظلم مقابل در که هستيم کارهچه ما و چه ما به» بگویند: مردم که است این منفی

 برداشت .«کند حل را مشکل و بياید خودش زمان امام تا ماند خواهيم منتدر ما بایستيم.

 آینده و اميد ،مبارزه و حرکتی هر پس آید،می زمان امام ا ر که است این صحيح و مثبت

انتدار فرج معنایش این نيست که انسان بنشيند و دست به هيچ  .بود خواهد خود برای روشنی

همت خود نکند. معنای انتدار فرج به عنوان عباره اخرای  و هيچ اصالحی را وجهه کاری ن(ند

وضعيتی را که در دنيای  انتدار ظهور این است که مؤمن به اسالم، مؤمن به مذهب اهل بيت

شناسد. انتدار یعنی اميد به پایان زند ی واقعی وجود دارد عقده و  ره در زند ی بشر می

عنی، دل سرشار از اميدبودن نسبت به پایان راه زند ی. ممکن است کسانی آن بشریت. انتدار ی

تعریف انتدار  تواندوران را نبينند و نتوانند درک کنند، اما بدون شک آن دوران وجود دارد. می

 برتر وضعی به دسترسی برای انسان اشتياق یعنی، انتدار» ونه بيان کرد: از دید اه ایشان را این

 فرج انتدار حال در پيوسته و کند حفظ خود در باید هميشه بشر که است حالتی این و ترباال و

 و داد و عدل از جهان پرشدن برای انتدار معنای به زمان امام ظهور انتدار .باشد الهی

 برتر دنيایی فرارسيدن انتدار و بشر زند ی صحنه از ظلم رفع انتدار و هاانسان همه برای عدالت

 «.است مادی و معنوی ظلحا از
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 تربیتی-در بعد اخالقی منتظر جامعه . کارکردهای3

 خودسازی جهت در مهم عاملی فرج انتدار است. انسانی حالت یک تشيع مکتب در انتدار

 شخصيت ابعاد تمام در ظهور است. انتدار مفاسد و جرائم کاهش جامعه، فرهنگی اصالح فردی،

 از روایتی در فرا رفته است. را آن مناسبات همه است و رمؤث اجتماعی و فردی از اعم انسان

 انتدار امتی جهاد افضل»: است شده نمایان خوبیو ثمرات آن به فرج انتدار اکرم پيامبر

 ابواب توان به ثمرات انتدار مانند  شایش. از این روایت می 74/143، 1403مجلسی، )« الفرج

 و آرامش و بردباری و پویایی  شایش نشاط، و فرج دریچه عبودیت، انتدار و معرفت رحمت،

 استقامت اشاره کرد. 

 . دوری از انجام گناه1-3

 حضرت. آنهاست تعالی و کمال رشد، مي(ان سنجش برای خوب معياری هاانسان آمال و آرزوها

 ن. انسا 477تا، ص انصاریان، بی)« همته قدر علی الرجل قدر»فرماید: می باره این در علی

 دین حاکميت او آرزوی که انسانی ها را دارد.ارزش واالترین و بهترین محمد آل فرج منتدر

و  رود نمی  ناهان و مفاسد سویبه  اههيچ است  يتی سرتاسر بر بيت اهل معارف و خدا

 و اصالح در مهمی عامل انتدار شود.ها میبدی سویبه او تمایل از وی مانع آرزوی و انتدار

  .26، ص1390او است )معينی،  شخصيت به نهادنارج و انسان فرهنگی خودسازی

 . درک حضور امام2-3

 زمان امام مندر در را خود همواره دارد اعتقاد زنده و حی امام وجود به که منتدر شخص

 بد چه و خوب چه را رفتارش و اعمال که او است مراقب حضرت که کندمی احساس و بيندمی

 دیگر کند احساس زمان امام محضر در را خود و باشد قوی او در اعتقاد این وقتی بيند.می

 حيا و شرم او است اعمال مراقب و ناظر که  رامی وجود آن از و آالیدنمی  ناه و فساد به دست

ل   وَ »دهد: می قرار خود العيننصب را آیه این زمان امام راستين منتدر آری. کندمی
ُ
وا ق

ُ
 اْعَمل

ُنوَن  ُمْؤم 
ْ
ُه َوال

ُ
ْم َوَرُسول

ُ
ک

َ
ُه َعَمل

َّ
َسَيَری الل

َ
وَن ف ی َوَسُتَرُدّ

َ
ل م   إ  َغْيب   َعال 

ْ
َهاَدة   ال

َّ
ْم  َوالش

ُ
ُئک ّ

ُيَنب 
َ
َما ف  ُکْنُتْم  ب 

وَن؛ و بگو که هر عمل کنيد خدا آن عمل را می
ُ
بيند و هم رسول و مؤمنان بر آن آ اه َتْعَمل

به سوی خدایی که دانای عوالم غيب و شهود است باز ردانيده شوید و او شما  شوند، آن  اهمی

 .  105 :)توبه «را به کردارتان واقف سازد
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 بشریت آینده به بینی. خوش3-3

 و شود بيشتر مفاسد دنيا در قدر هر. است بينو خوش اميدوار درخشان، آینده منتدر به انسان

 چيره عقل بر را شهوت و دهد فاصله منطقی و عقالنی کارهای از را بشریت جهان متمدن، دنيای

 این. بخشدمی معنویت و کمال نور جهان به که است اميدی نقطه انتدار موضع باز سازد

نَّ  وَ »فرماید: وحی است که می کالم از بر رفته بينیخوش
َ
ْکر  أ

ِّ
ْن َبْعد  الذ ُبور  م  ي ال(َّ َقْد َکَتْبَنا ف 

َ
ل

ْرَض 
َ ْ
ُحوناْل ال 

َي الصَّ َباد  َها ع 
ُ
ث و ما بعد از تورات در زبور )داود  نوشتيم که البته بند ان نيکوکار  ؛َیر 

 به را منتدر بينی انساناین خوش . 105 :ا)انبي« من ملك زمين را وارث و متصرف خواهند شد

 دهد.می سوق فرهنگی و معنوی کمال سویبه حرکت و خودسازی

 غفلت و جهل از . رهایی4-3

 رها غفلت و جهل بندهای و قيد از را خود عصر امام ظهور به خود اميدواری با منتدر انسان

 اهل»فرماید: در روایتی می  السالم ليهسجاد امام .یابدمی دست جایگاه برترین به و کندمی

 و عقل انچن آنها به خداوند هستند؛ زیرا زمان هر اهل هایانسان برترین حجت، غيبت زمان

. کنندمی درک و مشاهده حضور مانند را غيبت مسئله است که کرده عنایت معرفت و اندیشه

 با خدا رسول حضور در که است داده قرار کسی من(لهبه زمان آن در را آنان متعال خداوند

 . 1/319، 1403 شيخ صدوق،) «اندجنگيده شمشير

  . کسب فضایل اخالقی5-3

. است دینی هایارزش براساس فرزندان تربيت خانواده، مهم وظایف از یکی اسالم دید اه از

 س(اییبه نقش اجتماعی سعادت تأمين در هم و مؤثرند فردی سعادت در که هم هاییارزش

 سياسی و اجتماعی معنوی، دینی، هایسرمایه سازترینسرنوشت و ارزشمندترین از یکی. دارند

 تربيت در توانمی آن از الهام با که دارد عناصری و هامؤلفه آموزه ینا. است مهدویت به اعتقاد

 به اعتقاد تربيتی و اخالقی نقش که شودمی سؤال مطرح اینک. برداشت مؤثری های ام افراد

 کرد؟ ارزیابی توانمی چگونه را اسالمی جامعه بر آن تأثير و ظهور

 وی از و باشد داشته توجه حضرت آن به رمنتد شخص تا شودمی موجب منجی به اعتقاد

 براساس که دهد سامان و سر ای ونهبه را خود زند ی مسير تا کندمی تالش نتيجه در پذیرد تأثير

 و فردی زند ی در و کند حرکت است، الهی خواست همان که امام رضایت و خواست
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 محسوب حضرت آن برای زینت و دکن تربيت را دیگران و خود امام قراردادن الگو با اجتماعی

 این در رضا امام .است  رفته قرار توجه مورد ني( اسالمی روایات در مسئوليت این. شودمی

 انتساب  . بنابراین،75/372 ،1403 ،مجلسی) «شينا تکونوا ال و زینا کونوا»: فرمایدمی زمينه

 و مثبت اثر جهت این از و بپذیرند تأثير امام از تا شودمی موجب امام به شيعيان

 حرکت امام خواست برخالف خود زند ی در کند تامی وادار را او و دارد منتدر بر ایسازنده

 خودسازی از اینشانه و منتدران توسط اخالقی فضائل کسب برای مهمی عامل خود این و نکند

اسالمی است. در  جامعه بر آن تأثير و انتدار عنصر و مهدویت اندیشه از متأثر اخالقی تربيت و

 ونه بيان شده است: سخنانی از مقام معدم رهبری اهميت به این تربيت اخالقی این

این است که از ندر معنوی، اخالقی، عملی،  ترین وظيفه منتدران امام زمانب(رگ»

یان خود درافکندن با زور وپيوندهای دینی و اعتقادی و عاطفی با مؤمنين و همچنين برای پنجه

سوی ها بهتوان آن را بنيان و ریشه تمام راههای آماد ی که در واقع میرا آماده کنند که یکی از راه

ظهور منجی دانست، انتدار در تربيت اخالقی و اجتماعی جامعه منتدر است. ا ر این ریشه 

فتر مقام )ر.ک.، د« اصلی درست تربيت و هدایت نشود ج( تباهی سرانجامی نخواهد داشت

  .121، ص1375معدم رهبری، 

 اجتماعی-در بعد سیاسی منتظر جامعه . کارکردهای4

 ني( آن از کمتر نباشد بيشتر اخالقی کارکرد از ا ر انتدار سياسی و اجتماعی نقش و کارکرد

 منتدران. است افراد در مسئوليت و تعهد ایجاد انتدار، اجتماعی مهم آثار از یکی. بود نخواهد

 . بکوشند ني( دیگران اصالح در خود اصالح برعالوه که دارند وظيفه نراستي

 دفاعی . آمادگی1-4

 با مادی مصالح و اند از ندر عقيدهشده تشکيل مختلف طوایف و اقوام از که بشری اجتماعات

 کنند. نيرویمی معارضه مسلمانان با بيگانگان جمله از دیگر اقوام بلکه ندارند توافق یکدیگر

 دشمن برابر در است که شده نهاده ودیعه به فرد هر در دشمن به نسبت غضب عامل و ضرر دفع

 باشند بيگانگان از دفاع آماده باید پيوسته مسلمانان کنند. جامعه دفاع خویش مصالح و خود از

. شوند ایمن بيگانگان تجاوز خطر از مسلمانان اجتماع و افراد تا بندند کاربه ل(وم موقع در و

 با زیرا کند؛می ایجاد را مضاعفی تکليف منتدران بر امر   این13، ص1385)ر.ک.، دوانی، 
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 مصاف در است جهان از ظلم رفع حجت حضرت قيام مهم اهداف از یکی اینکه به عنایت

 ایستاد ی امام مقابل در انسانی جوامع مختلف سطوح ظالمين در و زور ویان باطل و حق

 به معتقدین همه وظيفه ضروری است. بنابراین، و الزم امری امام ارانی کنند. آماد یمی

 .باشند را داشته دفاعی الزم آماد ی همواره که است آن ظهور

 عمومی آگاهی و . بصیرت2-4

 موجب انتدار که  ونههمان برشمرد. عمومی آ اهی و بصيرت توانمی را انتدار آثار از دیگر یکی

 منتدرین و امام یاران هایویژ ی شود. ازمی ني( عمومی بصيرت باعث است فردی بصيرت

  ونا ون هایحوزه در دین مختلف اج(ای به نسبت شناخت و معرفت سطح باالبردن حضرت آن

 در تدریجبه یاران این که است این نکته مهم. است فرهنگی و اجتماعی سياسی، اعتقادی،

 جامعه پس هستند، منتدرین از خود و اندشده تربيت رمنتد جامعه یعنی، ظهور از قبل جامعه

  .کند تربيت را آنها و دهد پرورش را افرادی است چنين توانسته که دارد ظرفيتی چنان منتدر

 اجتماعی استقامت و اقتدار. 3-4

 مقابل در پایداری و استقامت روح ایجاد غيبت زمان در سياسی باب در منتدران دیگر آثار

 و معيار که ایزیرا جامعه است؛ اجتماعی اقتدار تحقق آن، دنبالبه و هانابسامانی و هاسختی

 پرداخته افراد تربيت به انتدار ایده ضوابط با و باشد داده قرار خود کار دستور در را دینی موازین

 ماما ویژه یاران. داشت خواهد خاصی اقتدار دینی، اوليای دینی دستورات به اقتدا با باشد

 این از باالیی دارند و بسيار قلب قوت و اقتدار اندشده تربيت فضایی چنين در که حجت

  .ممتاز هستند جهت

 منکر از نهی و معروف به امر گسترش. 4-4

 دستورات انجام و دینی امور به نسبت آنها پذیریمسئوليت باشد باالتر مردم دینی معرفت هرچه

 دین اجرای به نسبت منتدر جامعه اینکه فرض بر عنایت با اساس این بر است. بيشتر ني( الهی

 بيشتری مسئوليت احساس جامعه در دین اجرای ارتباط در و است برخوردار خوبی شناخت از

کند. می مضاعفی تالش منکر از نهی و معروف به امر فریضه شدناجرایی برای نتيجه در کندمی

  83، ص1388)ع(ی(ی، 
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 گیرینتیجه. 5

 فردی در یأس و نااميدی ا ر زیرا است؛ ارزشمند ایسرمایه بشری، جامعه برای منجی به اعتقاد

 خواهد قرار حتمی سقوط معرض در مختلف جهات از فرد آن خوشبختی و سعادت شود زنده

 را ایدهندهنجات ظهور ب(رگ، خطر این از رهایی برای بشری جامعه دليل همين به.  رفت

 خوانده فرج انتدار اسالمی، روایات زبان در انسانی جهانی کلی نوید این تحقق. شدکمی انتدار

 را اسالمی وظایفی جوامع و افراد منتدر، حکومت در آرمانی زند ی به رسيدن برای. است شده

از دید اه  افراد تربيت و جامعه فرهنگی اصالح در انتدار نقش حاضر پژوهش در. دارند عهدهبه

اجتماعی -تربيتی و بعد سياسی-در بعد اخالقی منتدر جامعه رسی شد. کارکردهایرهبری بر 

، دوری از  ناهان، رهایی از غفلت، درک حضور امام: از دید اه مقام معدم رهبری عبارتند از

 اجتماعی،-سياسی دو بعد در.. آماد ی دفاعی،  سترش امر به معروف و نهی از منکر و.

 است. تربيتی-اخالقی

 رست منابعفه

 مترجم: انصاریان، حسين. قم: دارالعرفان.  . 1380) قرآن كریم  *

 تا . صبحی، صالح، قم؛ دار الهجره. )بی نهج البالغه  *

 . . قم: مسجد مقدس جمکرانانتظار پویا . 1389آصفی، محمد مهدی ) .1

 .Khamenei.irای. الله خامنهرسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتپایگاه اطالع .2

 جهادی.-. اصفهان: مؤسسه فرهنگیموعودی كه جهان در انتظار اوست . 1385دوانی، محمد ) .3
 .  قم: مؤسسه فاطمه ال(هرا.فقه الرضا، محمد صادق الغراوی . 1403صدوق، محمد ) .4

 . قم: مؤسسه جهاد مغنيه.البیعه و والیه، محمد صادق الغراوی . 1388ع(ی(ی، سامی ) .5

 . قم: مؤسسه آل البيت.الهدیبحاراالنوار، جعفر علم . 0314مجلسی، محمدباقر ) .6

 .انتشارات اميرکبير :تهران .فرهنگ فارسى . ۱۳۷۱محمد ) معين، .7
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