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ويژ گیهای اخالقی جامعه عصر ظهور
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چکيده
منظور از جامعه عصر ظهور کسانی هستند که در زمان حضور امام زمان؟جع؟
زندگی می کنند .آنها در آن زمان بهدليل برکت وجود و حضور امام عصر ؟جع؟
ازنظر اقتصادی ،سياسی ،اخالقی ،امنيتی و ...بهترین شرایط را خواهند داشت.
باتوجه به اهميت اخالق در آموزههای دینی و نقش کاربردی مقایسه اخالق در
جهان امروز با عصر ظهور و باتوجه به اینکه رسيدن به مکارم اخالق ،مهمترین
هدف پیامبر ا کرم؟ص؟ است محقق بر آن است که ویژگیهای اخالقی جامعه امام
زمان؟جع؟ را شرح دهد .براساس یافتهها این ویژگیها به دو دسته تقسيم
میشوند :ویژگیهای فردی مانند تقوا ،هدایتیافتگی ،عبادت ،تواضع و استقامت
و ویژگیهای اجتماعی که به سه قسمت ویژگیهای شناختی ،عاطفی و رفتاری
تقسيم میشود .براساس روایات مربوط به ترسيم سيمای اخالقی جامعه مهدوی،
ویژگیهای شناختی شامل :رشد علمی و عقلی مردم و وحدت و عدم تفرقه،
ویژگیهای عاطفی شامل :ارتقای سطح تربيت و تهذیب ،محبت ميان مردم،
حاکميت احترام و اعتماد در جامعه و ویژگیهای رفتاری شامل :عدالت فرا گير ،لغو
امتيازات طبقاتی ،رفع تبعيض نژادی ،حذف تجمل گرایی و امنيت و آرامش است.
هدف نوشتار حاضر ،مقاسيه اخالق در جامعه فعلی با جامعه امام زمان؟جع؟
است تا توانایی الزم برای زمينهسازی ظهور و اصالح خصوصيات اخالقی در جامعه
امروز بهدست آید.
واژ گان کليدی :جامعه عصر ظهور ،تربيت و اخالق ،اخالق فردی ،اخالق
اجتماعی.

 . 1دانشپژوه کارشناسی علوم قرآن و حدیث از کشور تاجيکستان ،مجتمع آموزش عالی بنتالهدی ،جامعهالمصطفی ؟ص؟ العالميه ،قم ،ایران.
 . 2مدرس و مدیر گروه علمی-تربيتی مطالعات اسالمی ،مجتمع آموزش عالی بنتالهدی ،جامعهالمصطفی ؟ص؟ العالميه ،قم ،ایران.

 .1مقدمه
دوران امام زمان؟جع؟ بعد از ظهور و قيام ،بهترین دوران کره زمين خواهد بود .دوران کنونی زندگی
انسانها دوران نادانی ،فقر ،انحراف ،فجایع ،ظلموستم ،گمراهی و ...و دوران بعد از ظهور ،دوران نور
و عصر دانش خواهد بود .باتوجه به جمله حکيمانه« :اشياء بهوسيله ضد خودشان شناخته
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میشوند» میتوان تاحدودی با زیبایی و لذت زندگی کردن بعد از ظهور آشنا شد .در عصر حاضر
انسانها با سختیهایی روبرو هستند که زندگی را برای آنها تيره و تار کرده و لذت و شيرینی زندگی را از
آنها گرفته است .ازنظر اقتصادی ،یکی از مال محروم است و دیگری از خانهای که در آن ساکن شود.

موعودپژوهی

ازنظر امنيتی ،انسانها اننيت ندارند و ضعيف از قوی میترسد .انتشار بيماریهای جسمی و روحی
که پیچيدگیهایش قابل شمارش نيست ،جهان را فرا گرفته و سالمت روح و روان انسانها را بهخطر
انداخته است.
در زمان امام زمان؟جع؟ مظاهر رفاه و امنيت متفاوت از این دوران است و دگرگون میشود .فقر
از جامعه بشری کوچ می کند و محروميت ازبين میرود .بيماریهای روانی و ترس برطرف میشود و
ناراحتی با خوشحالی جایگزین میشود .امنيت بر دنيا حا کم میشود ،عدالت بر سر بشر خيمه میزند
و نه ظالمی و نه مظلومی دیده میشود .همه اینها به برکت نهضت قيام ،کارها ،نقشههای اصالحی،
پروژههای عمرانی ،تعليم ارزشمند و اجرای قوانين الهی بهدست امام زمان؟جع؟ است .باید گفت که
بيشتر انحرافات بهدليل قوانين ستمکاران بهوجود میآید .قوانينی که خالصه تمامعيار هيئت حاکمه
ظالم است .قوانينی که آزادی را از بشر گرفته است و نتيجهاش انتشار جهل ،فقر ،محروميت ،اسارت و
بردگی ،مشکالت ،گناهان ،جرایم و ...است .از احادیث بهدست میآید که در زمان ظهور امام
زمان؟جع؟ تغيیرات بزرگی در تمام جوامع بشری رخ میدهد و زندگی به صورتهای شگفتانگيز در
تمام سطوحش تغيیر می کند.

 .2جنبههای اخالقی در دوران امام زمان؟جع؟
جنبههای اخالقی در دوران امام زمان؟جع؟ در کتابهای متعددی مطرح شده است از جمله
بهاریترین فصل انسان نوشته حسن مهدویان در سال  1383انتشارات بوستان کتاب ،غنچههای
قیام نوشته حسين ایرانی سال  1389انتشارات مؤسسه بنياد فرهنگی مهدویت ،سیمای جهان در
عصر ظهور نوشته محمد امينی گلستانی از انتشارات مسجد مقدس جمکران.
منظور از جامعه عصر ظهور کسانی هستند که در زمان حضور امام زمان؟جع؟ زندگی می کنند.
این افراد براساس شرایط و زمان ،ویژگیهای خاصی دارند .ویژگیهای این جامعه در احادیث فراوان
ذکر شده است .یکی از امور مهم که در آموزههای اسالم بر آن تأ کيد شده ،اخالق است .محقق بر آن
است که این امر مهم را در جامعه امام زمان؟جع؟ در مورد اخالق فردی و اجتماعی از منظر روایات
اوضاع اجتماعی-اقتصادی جهان در عصر امام زمان؟جع؟ بررسی میشود .بهاریترین فصل انسان
نوشته حسن مهدویان به موضوع انسان در تمدن معاصر در مقایسه با انسان عصر ظهور اشاره
می کند .کتاب عجيبترین حقيقت تاریخ نوشته مهدی یوسفيان پس از بيان مطالبی درباره امامت
و تولد امام زمان؟جع؟ و دوران غيبت به دستاوردهای حکومت امام زمان؟جع؟ در زمينههای
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ائمه اطهار ؟مهع؟ بررسی کند .در کتاب سيمای جهان در عصر ظهور تأليف محمد امينی گلستانی،

مختلف اشاره می کند( .یوسفيان)1391 ،
کتابهای مذکور بهطور مستقل ،ویژگیهای اخالقی زمان ظهور را بيان نکردهاند بلکه در البهالی
دیگر ویژگیها آنها را بهطور مختصر آوردهاند .باتوجه به اهميت اخالق در آموزههای دینی و نقش
کاربردی مقایسه اخالق در جهان امروز و عصر ظهور و باتوجه به اینکه رسيدن به مکارم اخالق
مهمترین هدف پیامبر ا کرم؟ص؟ است محقق بر آن است که ویژگیهای اخالقی جامعه امام
زمان؟جع؟ را شرح دهد.
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 .2مفهومشناسی
 .1-2اخالق

ُُ
ُ
اخالق ،جمع خلق و خلق است .راغب در کتاب مفردات می گوید که این دو واژه در اصل به یک ریشه
ُُ
برمی گردند .خلق بهمعنی قوا ،سجایا و صفات درونی است که با چشم دل دیده میشود .بنابراین،
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میتوان گفت که اخالق مجموعه صفات روحی و باطنی انسان است( .راغب اصفهانی ،1412 ،ص)185
 .2-2تربيت

ابن فارس در کتاب معجم مقاییس اللغه می گوید که تربيت از ریشه ر ب ی در باب تفعيل و بهمعنای
موعودپژوهی

زیاده ،نما و علو است( .ابن فارس ،بیتا ،ص )483تربيت ازنظر اندیشمندان مسلمان به شکلهای
مختلف تعریف شده است .شهيد مطهری در تعریف تربيت می گوید« :تربيت عبارت است از
پرورشدادن؛ یعنی استعدادهاى درونی را که بالقوه در یک شیء موجود است به فعليت درآوردن و
پروردن» (مطهری ،1383 ،ص .)553تربيت عبارت است از رفع موانع و ایجاد مقتضيات برای آنکه
استعدادهای انسان در جهت کمال مطلق شکوفا شود (دلشاد ،1380 ،ص.)24
.3-2جامعه عصر ظهور

آن دسته از افرادی هستند که در زمان حضور امام زمان؟جع؟ زندگی می کنند.
 .4-2اخالق فردی

رابطه انسان باتوجه به طرف رابطه به چند صورت شکل می گيرد :یکی رابطه با خالق و دیگری رابطه
با مخلوق .رابطه با مخلوق نيز یا شامل رابطه با خود است یا با دیگری و آن دیگری نيز یا انسان است
و یا موجودی غير بشری .برایناساس ،علم اخالق شامل حوزههای مختلف مانند اخالق بندگی،
اخالق فردی ،اخالق اجتماعی و اخالق زیستمحيطی است( .عليزاده ،1389 ،ص )23اخالق فردی،
ویژگیها ،فضایل و رذایل اخالقی مرتبط با نفس انسان را بررسی می کند.

 .5-2اخالق اجتماعی

اخالق غير فردی ،روابط اخالقی انسان با غير از خودش را بررسی می کند که میتواند شامل
انسانهای دیگر یا محيط زیست او باشد .مراد از اخالق اجتماعی ،بررسی اصول اخالقی در رابطه
انسان با دیگر همنوعانش است.
 .3ويژ گیهای اخالقی فردی در عصر حضور
.1-3تقوا

ََ َ
ّ
خداوند در قرآن وعده داده است که وراثت زمين از آن تقواپیشگان استَ « .و لقد ک َتب َنا فی َالز ُبور من
ّ َ َّ َ
اْلر َض یر ُث َها ع َبادی َّ
الصال ُح َ
ون؛ و ما بعد از تورات در زبور (داود) نوشتيم که البته بندگان
َبعد الذکر أن
وعده حتمی حق است که تنها تقواپیشگان ميراثبران نهایی زمين خواهند بود .ا گر انسان بپذیرد که
معيار کرامت در اسالم ،تنها پرهيزگاری است و درجات کرامت انسان نزد خداوند فقط به مراتب تقوای
او وابسته است میتوان گفت که امت برگزیده حق در زمان حضرت مهدی؟جع؟ که برتر از همه
انسانها در همه عصرها شمرده شدهاند این برتری و برگزیدگی را جز در سایه پرهيزگاری و ترک گناه
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نيکوکار من ملك زمين را وارث و متصرف خواهند شد» (انبيا .)105 :این اراده تخلفناپذیر خداوند،

بهدست نياوردهاند (مهدویان ،1383 ،ص.)44
.2-3هدایتیافتگی

دوران پس از ظهور ،دوران هدایتیافته همه بشر است .پرچم هدایت در همهجای زمين برافراشته
خواهد بود و امام مهدی؟جع؟ که هدایتیافته از جانب پروردگار است نشانههای هدایت را برای
همه انسانها به ارمغان میآورد .نا گفته پیداست که هدایت مراتب گونا گونی دارد .عالیترین مرتبه آن
که در اختيار معصومين؟مهع؟ است در زمان ظهور در وجود شریف امام زمان؟جع؟ متجلی میشود و
در مراتب بعدی ،یاران خاص او هستند که از نعمت هدایت ویژه پروردگار بهره میبرند و به اطاعت و
فرمانبری او راهبری میشوند .امام صادق؟ع؟ میفرماید« :مراد از راه مستقيم ،حضرت قائم؟جع؟ و
مراد از هدایت ،راهیافتن و هدایتشدن به اطاعت اوست» (مهدویان ،1383 ،ص .)48یاران حضرت
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مهدی؟جع؟ یاران والیت هستند و والیت ،راه مستقيم خداوند است و جز از راه مستقيم نمیتوان
به حقيقت قرب الهی هدایت شد.
 .3-3عمل به واجبات و مستحبات

نماز واالترین جلوه بندگی خدا ،باشکوهترین معراج عابدان پروردگار و ارجمندترین فصل کتاب عرفان
86

و ایمان است .آنها که کتاب الهی را باور دارند و آنرا در همه مراحل زندگی راهنمای خود می گيرند با

موعودپژوهی

برپایی نماز شایستگی اصالح گری پیدا می کنند و در کالم خدا ،مصلح شمرده میشوند( .مهدویان،
َّ َ َ
َّ
َ
َّ ّ
َ َ َ ُ َّ َ َ
َ
الصالة َو َآت ُوا َالزکاة َوأ َم ُروا بال َمع ُروف َو ن َهوا َعن ال ُمنکر
 ،1383ص« )49الذی َن إن َمک َن ُاهم فی اْلرض أقاموا
ُ ُ
َ َّ
هلل َعاق َبة اْل ُمور ؛ (آنان که خدا را یارى می کنند) آنهایی هستند که ا گر در روى زمين به آنان اقتدار و
و
تمکين دهيم نماز بهپا میدارند و زکات میدهند و امر به معروف و نهی از منکر می کنند و (از هيچ کس
جز خدا نمیترسند چون میدانند که) عاقبت کارها بهدست خداست» (حج.)41 :
اصالح گران عصر موعود با قدرتیافتن در زمين به فکر برپایی نماز میافتند و یکی از اولين
برنامههای دولت کریمه خود را گسترش فرهنگ نماز و زمينهسازی برای اقامه همگانی آن قرار
میدهند .بهراستی ا گر قرار است در دوران حکومت اسالم ریشه فساد و تباهی بخشکد و منکرات و
کردارهای نادرست در جامعه محکوم و ممنوع شود چه عاملی قویتر از نماز میتواند در دستور کار
متصدیان امور و برنامهریزان فرهنگی جامعه قرار گيرد .نمازی که خداوند آنرا بازدارنده از فساد ،فحشا
و منکر میداند« .و نماز را (که بزرگ عبادت خداست) بهجاى آر که همانا نماز است که (اهل نماز را) از
هر کار زشت و منکر بازمیدارد» (عنکبوت .)45 :امام باقر ؟ع؟ درباره کسانی که حکومت و قدرت را در
َّ
َّ ّ
َ َ َ ُ َّ َ َ
الصالة» (حج .)41 :این
راه برپایی نماز به خدمت می گيرند ،فرمود« :الذی َن إن َمک َن ُاهم فی اْلرض أقاموا
آیه درباره آل پیامبر ؟ص؟ ،حضرت مهدی؟جع؟ و اصحاب اوست که خداوند آنها را به حکومت و
سلطنت بر همه شرق و غرب زمين میرساند و دین بهوسيله آنها پیروز میشود و بدعت باطلها
بهدست او و اصحابش میميرد (مهدویان ،1383 ،ص.)48
از این سخن امام باقر ؟ع؟ میتوان استفاده کرد که برپایی نماز ،انفاق و امر به معروف و نهی از
منکر که در آیه به آن تأ کيد شده است با پیروزی دین و ازبينبردن بدعتها و باطلها در هر جامعه

بهویژه در حکومت مهدوی حا کم است( .مهدویان ،1383 ،ص )50مردم عصر حضور در عمل به
مستحبات مانند واجبات پیشتاز هستند .یکی از مهمترین مستحبات در جوامع امروزی ،انفاق،
صدقات و اعمال واجب مانند خمس و زکات است .یکی از اسرار عظمت انفاق ،بخشش ،صدقات و
پرداختن زکات در اسالم وا گذاری تعلقات مادی در راه اعتالی معنوی فرد و جامعه است .با بخشش
مال در راه خدا انسان از وابستگی به مادیت رهایی مییابد و مسير تطهير و تزکيه جان و دوران خود را
هموار می کند .راز دیگر در انفاق و زکات ،دغدغه همنوعان داشتن و دربرابر تندگدستی دیگران
بیتفاوت نبودن است .پرداخت زکات نشان دیگر دوستی و همدلی و همدردی با دیگر اعضای جامعه
اسالمی است .عالوهبر اینها انسان مسلمان با دادن زکات و پردازش صدقات است که همياری خود را
در امر حکومت ثابت می کند و با اعطای بخشی از دارایی خود در قوام و قدرت اقتصادی جامعه سهيم
همياری با حکومت و مشارکت در ساماندهی به اقتصاد جامعه اسالمی همگی از ویژگیهای
انسانهای اصالح گر در دوران حکومت عادالنه حضرت مهدی؟جع؟ است (مهدویان،1383 ،
ص.)51
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میشود .گریز از تعلقات زمينی و اقبال به تزکيه روان ،همدلی با تنگدستان و تالش در رفع نياز دیگران،

 .4-3تواضع و فروتنی

انسان ا گر وانهاده شود خود را برترین میداند و به سادگی تن به تواضع دربرابر دیگران نمیدهد ،اما
آنجا که قيد ایمان میآید احساس برابری و برادری در وجود انسان شکل دیگری می گيرد .وقتی انسان
قدرت بیانتهای خداوند را باور کرد ،خضوع و خشوع می کند و به هر ميزان ایمان به خدا افزایش
یافت ،خودبينی و خودستاییاش کم میشود .اینجاست که ارزشهای دیگران و بهویژه ارزش ایمان
و تقوای آنها را حس می کند و خود را دربرابر آنها کوچک میشمارد .با چنين تحليلی است که میتوان
فهميد تواضع و خاکساری نه به هر نيت و با هر معيار و نه برای همه کس بلکه بهنسبت صدق و با
معيار ایمان تنها دربرابر مؤمنين است که ارزش ویژهای دارد و از ویژگیهای بارز یاران حضرت
مهدی؟جع؟ شمرده میشود( .مهدویان ،1383 ،ص)40
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 .5-3استقامت

صالحيت و پایداری در راه خدا شرط اصلی پیروزی خداپرستان است .آنها که ایمانشان ریشهدار،
مقاوم و پایدار و گامهایشان استوار است دربرابر سختیها متزلزل نمیشوند و درمقابل توطئهها
نمیلغزند و در گرما گرم حوادث ،ميدان را خالی نمی کنند .هرچه فشار بالها و سختی کارزار بيشتر باشد
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بر شدت ایمانشان افزوده میشود و هرچه مالمت کجاندیشان و وسوسه مصلحتطلبان بيشتر شود
شجاعت و استقامتشان بيشتر میشود .بهیقين در همه زمانها حتی پس از ظهور ،کسانی هستند
که بهظاهر از سر خيرخواهی و دلسوزی ،مدافعان حریم عقيده و ایمان و نقشآفرینان صحنه جهاد
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و شهادت را به مالمت می گيرند و به بيانهای گونا گون سرزنش می کنند که چرا تو بجنگی و دیگران
در آسایش بهسر برند .چرا تو مال بدهی و دیگران مقام بگيرند .طبيعی است که ا گر در هر زمان حتی
پس از ظهور ،وسوسه حناسان کارگر شود و نيتهای صادقانه و خداجویانه تحت تأثير وا کنشهای
مختلف خدشهدار شود و معامله با خدا جایش را به معامله بر سر دنيا دهد سرنوشت شوم شکست،
ذلت ،زبونی و نابودی سرانجام مختوم خواهد بود .چنين است که در زمان ظهور ،یاوران خدا عزمی
پایدار ،اندیشههای نفوذناپذیر و مقاوم و پوالدین دارند( .مهدویان ،1383 ،ص)42
 .4ويژ گیهای اخالق اجتماعی در عصر حضور
 .1-4ويژ گیهای شناختی

منظور از ویژگیهای شناختی در اخالق اجتماعی ،فضائلی هستند که از کمال قدرت فکری و
اندیشهای افراد جامعه نشئت می گيرد .این ویژگیها بهدليل مبنابودن ،اهميت زیادی دارند؛ زیرا بر
شاخصهای دیگر احساسی و رفتاری اثر مستقيم دارند .ا گر دیده میشود که توفيق کمتری در تربيت
افراد حاصل میشود چهبسا ریشه در کمتوجهی به نقش مؤثر اقناع فکری داشته باشد.
 .1-1-4رشد علمی و عقلی مردم

در جامعه عصر حضور با تکامل عقل و دانش بشری و تکنولوژی در تمام زمينهها و هدایت و آرامش،
مکارم اخالق ناتماممانده همه انبيا تکميل میشود و مانند خورشيد همه موجودات را حيات

میبخشد .امام باقر ؟ع؟ میفرماید« :اذا قام قائمنا وضع یده علی رؤوس العباد فجمع به عقولهم و
ا کمل به اخالقهم؛ آن گاه که قائم ما قيام کند دست عنایت و والیت خود را بر سر بندگان خدا قرار
میدهد و خردهایشان را متمرکز و اخالقشان را به کمال رساند» (کلينی .)25/1 ،1363 ،پیامبر ؟ص؟
فرمود« :و تؤتون الحکمه فی زمانه حتی ان المرأه لتقضی فی بينها بکتاب اهلل فقل و َ
سنه رسولاهلل؛ در

زمان او (حضرت مهدی؟جع؟) آنقدر علم و حکمت داده میشود که یک زن در خانه خود طبق
کتاب خدای متعال و سنت رسول خدا قضاوت می کند» (ایرانی ،1389 ،ص .)95امام صادق؟ع؟
فرمود« :علم بيستوهفت حرف است که آنچه انبيا آوردند دوحرف است و وقتی قائم ما قيام کند
بيستوپنج حرف دیگر را بيرون آورده بين مردمان منتشر می کند» (ایرانی ،1389 ،ص .)95در جای
دیگر میفرماید« :خداوند چشم و گوش شيعيان ما را چنان تقویت می کند که ميان آنها و امام
خودش» (ایرانی ،1389 ،ص.)94
 .2-1-4وحدت و عدم تفرقه

بنابر روایات ،جمعيتی که تحت حاکميت جهانی امام مهدی؟جع؟ زندگی می کنند با هم متحد و
صميمی خواهند بود و در زمان برپایی دولت مهدوی جایی برای کينه و دشمنی نسبت به یکدیگر در

ویژگیهای اخالقی جامعه عصر ظهور

قائم؟جع؟ نامهرسان نخواهد بود .با آنها سخن می گوید ،سخنش را میشنوند و او را میبينند در مقر

دلهای بندگان خدا نيست .امام باقر ؟ع؟ فرمود« :وقتی قائم ما قيام کند کينه از دلها بيرون برود»
(ابنبابویه ،1377 ،ص .)685در آن زمان دیگر بهانهای برای کينهتوزی نيست؛ زیرا روزگار عدل و
دادگری است و حقی از کسی ضایع نمیشود و روزگار خردورزی و وحدت و اشترا کات است نه
عقلستيزی و شهوتپرستی .بنابراین ،زمينهای برای دشمنی و کينهجویی باقی نمیماند .ازاینرو
دلهای مردم که تا پیش از این پرا کنده و دور از هم بود ،انس و الفت مییابد و همگان به برادری و
اخوت قرآنی بازمی گردند و مانند برادران با یکدیگر همدل و مهربان میشوند .ا گر دست خدا در کار
است دیگر عجيب نيست که این همدلی و صميميت به جایی برسد که تصور آن در دنيای کنونی که
بحران تضادها و کشمکشهای مادی به اوج خود رسيده است ،دشوار باشد .امام صادق؟ع؟ فرمود:
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«وقتی قائم ما قيام کند ،دوستی واقعی و صميميت حقيقی بيان میشود .هر نيازمندی دست میبرد
و از جيب برادر ایمانیاش به مقدار نياز برمیدارد و برادرش او را منع نمی کند» (مجلسی،1410 ،
.)372/52
یکی از نتایج وحدت و اتفاق بين افراد جامعه ،گسترش ارتباطات و پیوند در جبهه مؤمنان است.
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در جهانی که فردیت و فردگرایی و انقطاع ارتباطات انسانها گسترش پیدا کرده است و همسایه،
همسایه را نمیشناسد در سایه گسترش عواطف انسانی و پیوندها حادثه شگرفی در جامعه بالغ تحت
هدایت ولی عصر ؟جع؟ رخ میدهد .شيعيان از پرا کندگی در شهرها نجات مییابند و همه با هم
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اجتماع می کنند و چنان میشود که برادر مؤمن در زمان قائم؟جع؟ برادر خود را میبيند درحالی که
یکی در شرق و دیگری در غرب است .این بهدليل وسعتی است که حتی در کميت قوای حسی انسان
افزوده میشود تا چه رسد به قوای ادرا کی( .حيدری ،1382 ،ص)274
 .2-4ويژ گیهای احساسی

منظور از این ویژگیها فضائلی هستند که بر عاطفه و احساسات اعضای جامعه معطوف میشوند.
.1-2-4ارتقای سطح تربيت و تهذیب

انسانها در نتيجه تربيتهای صحيح یا بهسوی کمال ارتقا مییابند و یا در اثر سوء تربيت ،روبه
انحطاط میروند .عوامل مؤثر در تربيت سه چيز است :خانه و خانواده( کودکی که در خانه متولد شد
با محيط خانه و افراد آن مأنوس میشود و از رفتار ،گفتار و کردارهای آن خانواده سرمشق می گيرد و با
شرایط آن محيط بزرگ میشود)؛ مدرسه (نوجوانی که قدم به کالس مدرسه گذاشته ،معلوم نمیشود
که از او انسان کامل ساخته میشود یا مانند بچههای زمان معاویه در شام موالی متقيان علی؟ع؟ را
تارکالصلوه و بینماز صدا میزدند ،خواهد بود)؛ محيط جامعه (جامعه که انسان در آن زندگی می کند
در پروراندن روح و جسم آنها اثر وافر دارد و به هرسوی آن جامعه چشم بچرخاند از افراد موجود متأثر
و با آنها همرنگ میشود ،پس این سه عامل و عوامل دیگر است که انسانها را خوب یا بد و سالم یا
ناسالم میپروراند).

در عصر امام؟جع؟ چون عوامل مطرحشده درباره تربيت بهنحو صحيح و کامل و براساس
برنامههای صحيح آسمانی صورت می گيرد انسانها از جهات عقلی ،روحی و جسمی رشد صحيح
پیدا می کنند و شایستگی واقعی خود را پیدا می کنند و برای هرگونه ترقی و پیشرفت آمادگی خواهند
داشت ( .گلستانی )196/2 ،1386 ،امام علی؟ع؟ میفرماید« :و لو قدم قائمنا لذهبت الشحناء من
قلوب العباد؛ چون قائم ما قيام کند کينهها از دلها بيرون رود» (ایرانی ،1389 ،ص .)96کينهتوزی،
سرشتی شيطانی و غيرانسانی است .زمينه بيشترین ناسازگاریهای اجتماعی همين سرشت است و
از پایینبودن سطح فرهنگ انسانی سرچشمه می گيرد .با رشد تربيت و تکامل عقل ،کينهها به محبت
و دوستی تبدیل میشود و روابط اجتماعی بر عمل انساندوستی و نوعخواهی استوار میشود
(ایرانی ،1389 ،ص .)95رابطه اخالق و تربيت بسيار نزدیک است ،پس چگونگی اخالق هر فرد بسته
برنامههای مهم دیگر قيام امام مهدی؟جع؟ تکامل تربيت و بلوغ روحی و جسمی انسان است.
.2-2-4محبت در ميان مردم

برای انسان زمانی زندگی شيرین ،دلچسب و رضایتبخش است که با مهربانی و الفت همراه باشد.
تمام سفيران الهی در دوران نبوت خود به این موضوع تأ کيد داشتهاند و جوامع بشری را بهسوی این
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به نوع تربيت او دارد .تربيت مهمترین نقش را در زندگی انسان دارد .باتوجه به روایات ،یکی از

خصلت خداپسندانه راهنمایی کردهاند .در زمان حضرت مهدی؟جع؟ عالوهبر اینکه در اثر تربيت
تشکيالت امام؟جع؟ خود مردم این صفت را دارند خداوند نيز با نظر لطف خود محبت را در ميان
مردم ارزانی میدارد .خداوند در بيان صفات مؤمنان آخرالزمان برای ابليس فرمود« :و القی ّالرافه و

ّالرحمه ببينهم؛ مهربانی و رحمت به یکدیگر را دربين آنها قرار میدهم» (مجلسی.)384/52 ،1410 ،
 .3-2-4احترام و اعتماد ميان مردم

احترام به دیگران یکی از صفات پسندیده انسانی است؛ یعنی ا گر کسی میخواهد در جامعه محترم
باشد باید احترام به دیگران را سرمشق خود قرار دهد و ا گر خواهان ارزش است باید برای دیگران ارزش
قائل شود .در دوران امامت حضرت قائم؟جع؟ بزرگ به کوچک مهربانی می کند و کوچک به بزرگ
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احترام می گذارد .این احترام متقابل ،زندگی را شيرین می کند« .و یرحم الکبير الصغير و یوقر الصغير
الکبير و بالحق و به یعدلون یحکمون؛ و بزرگترین به کوچکتر رحم کند و کوچک به بزرگ احترام قائل
میشود و به حق گردن مینهد و با دین حق ،عدالت می گستراند و با حکم آن حکم می کند و آنها
دوستان من هستند» (مجلسی .)385/52 ،1410 ،اعتماد به همنوعان یکی دیگر از شرایط برادری
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است که در اسالم به رعایت آن سفارش شده است .برای مثال وقتی برای برادر دینی مشکلی پیش
آمد و نيازی پیدا کرد برای حل مشکل و رفع نياز او اقدام کند حتی ا گر دست دراز کرده و از جيب
یکدیگر پولی بردارند در ظاهر و باطن رنجشی از خود نشان ندهد .این نوع مهربانی و برادری در زمان
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حضرت مهدی؟جع؟ بهصورت زیبا و کامل اجرا میشود ( گلستانی.)310/2 ،1386 ،
 .3-4ويژ گیهای رفتاری

منظور از ویژگیهای رفتاری در اخالق اجتماعی آندسته از فضائلی هستند که با تأثير از عوامل
شناختی و عاطفی به مرحله عمل و بروز اجتماعی میرسند .ا گر جامعهای بخواهد در عرصه عمل و
کارکرد به مکارم اخالقی دست پیدا کند باید به مقدمات مذکور توجه کند تا به بعد عملياتی برسد.
.1-3-4عدالت فرا گير

از اهداف همه انبيا و معصومين؟مهع؟ مبارزه با ظلم و ایجاد و اجرای عدالت در تمام شئون زندگی است
که جز در مقطع خاص و جغرافيای محدود موفق نشدند ،ولی در حکومت حضرت مهدی؟جع؟ این
هدف اساسی توسعه مییابد .امام صادق؟ع؟ میفرماید« :آ گاه باشيد به خدا سوگند بدونتردید
عدالت را همهجا حتی درون خانهها وارد کند و فرا گير نماید همان گونه که سرما و گرما وارد میشود او
در تمام عرصههای زندگی ظلم را برداشته و عدالت را حاکم کند» (ایرانی ،1389 ،ص .)95امام علی؟ع؟
فرمود« :او قطعا زمين را از هر فریبکاری و پليدی پا ک می کند و به عدالت رفتار می کند و عدالت گستری
و روش عدالت پیامبر ؟ص؟ را به شما نشان خواهد داد» (ایرانی ،1389 ،ص .)96امام رضا؟ع؟ فرمود:
«وقتی او ظهور کند زمين به نور پروردگار روشن شود و ميزان عدل بين مردم نهاده شود و کسی بر
کسی ستم نکند» (ایرانی ،1389 ،ص .)95از روایات مذکور چنين برداشت میشود که عصر ظهور ،اوج

عدل و داد است و ظلم و ستم بهطورکامل ازبين خواهد رفت؛ یعنی دیگر رذیله اخالقی در نفس آن
مردم باقی نخواهد ماند .این یکی از مهمترین برنامههای حکومت حضرت مهدی؟جع؟ است.
.2-3-4لغو امتيازات طبقاتی

در دوران حکومتهای بعدی (بعد از ظهور ) خواه زمان قائم یا در زمان رجعت و یا دوازده امام و پیشوا
از اوالد مهدی؟جع؟ امتيازات طبقاتی ریشه کن میشود و فخرفروشی به مال و به جاه ازبين میرود و
تقسيمات متساوی خواهد بود و دارایی ،مال ک شخصيت و ارزش نيست .طال و نقره ،پول رایج آن
زمان میشود و هرلحظه کسی که به آنها احتياج پیدا کرد از امکانات حکومتی رفع نياز می کند و دیگر
جایی برای امتيازات طبقاتی وجود ندارد ( گلستانی .)298/2 ،1386 ،امتياز طبقاتی ،آثار و پیامدهای
منفی زیادی دارد مانند کمشدن ارتباط اجتماعی که این ارتباط با صلهرحم ،عيادت ،رفتوآمد
ارزش مادی قائل هستند با کسانی که از خود پایین میپندارند قطع ارتباط می کنند.
 .3-3-4رفع تبعيض نژادی

مسئله تبعيض نژادی و افتخارکردن به افراد سرشناس هر قبيله از قدیماالیام گریبان گير بشریت بوده
است .به هرجا و هر نقطه از جهان قدم بگذاری و سفر کنی ،میبينی که جریان تبعيض نژادی به آنجا
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خویشاوندی محبت و دوستی و ...ایجاد میشود .آندسته افرادی که برای خود امتياز طبقاتی و

هم نفوذ کرده و انسانها را به خود مشغول کرده است .امروزه نيز باوجود شعارهای بشردوستانه،
دولتهای مدرن شاهد رفتارهای تبعيضنژادانه در کشورهای مدرن غربی هستند .قرآن کریم برای
مبارزه با این صفت زشت و ناپسند در سوره حجرات ميزان عبودیت را به نشان داده است« :اى مردم،
ما همه شما را نخست از مرد و زنی آفریدیم و آن گاه شعبههاى بسيار و فرق مختلف گردانيدیم تا
یکدیگر را بشناسيد .همانا بزرگوار و باافتخارترین شما نزد خدا باتقواترین شمایند ،همانا خدا کامال دانا
و آ گاه است» (ر.ک ،.حجرات.)13 :
این معيار در جوامع بشری صددرصد جا نيافتاده است ،اما در زمان حضرت مهدی؟جع؟ تربيت
و فرهنگ به گونهای پیش خواهد رفت که کسی جرأت ابراز تفاخر را نخواهد داشت .خداوند در
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قرآنکریم میفرماید« :شما مردم را افتخار به بسيارى اموال و فرزند و عشيره سخت (از یاد خدا و مرگ)
غافل داشته است» (تکاثر.)1 :
.4-3-4حذف تجمل گرايی

چشم و همچشمی و تجمل گرایی یکی از بالهای خانمانسوز خانوادهها و تباه کردن آنهاست .هر فرد
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در جامعه که به این بال گرفتار شود در مدت کمی ازپا درمیآید و ازهم میپاشد .واضح و روشن است
که این صفت خانمانبرانداز حاصل زیر ذرهبين قراردادن زندگی دیگران و نگاه کردن به باالتر از خود
درنهایت رشک و حسدبردن است .در نصایح و مواعظ دینی ،بزرگان دین سعی می کردند که مردم را

موعودپژوهی

به قانعشدن و نگاه کردن به پایینتر از خود وادار کنند .بههميندليل است که ا گر کسی به این
بيماری مبتال شود مدام در آتش حسد میسوزد و روی آرامش و دلخوشی و خوشبختی را نمیبيند.
در عصر مهدی آل محمد؟جع؟ تعليمات مدنی و تربيتی فردی و اجتماعی بهطوری خواهد بود که
کسی به فکر تجمل گرایی نيست و جامعه چنين اشخاصی را نمیپذیرد؛ زیرا فهم ،ایمان و درایت
انسانها باالتر از این پستیها و خودبرتربينیها خواهد بود ( گلستانی.)300/2 ،1386 ،
 .5-3-4امنيت همهجانبه

امنيت و آرامش در هر جامعهای حرف اول را میزند .ا گر در منطقه یا والیتی ایندو ازبين برود هيچچيز
روی پای خود بندنمیشود و عزت و شرافت و وجدان سالم از آن اجتماع رخت بربندد .اميرالمؤمنين
علی؟ع؟ میفرماید« :نعمتان مجهولتان الصحه و االمان؛ دو نعمت مجهولالقدر است :صحت بدن
و امنيت» (فتال نيشابوری .)472/2 ،1423 ،تا هریک از اینها ازبيننرود ارزشش معلوم نمیشود ،پس
جامعه بدون امنيت ،ارزش و بها ندارد و مردن بهتر از زندهبودن است .فقدان امنيت نيز به یکی از
عوامل زیر برمی گردد:
محروميت و فقر :این عامل باعث میشود که شخص به دزدی و امثال آن مرتکب شود؛ زیرا فقير
محروم هميشه در تالش است که با هر وسيلهای از راه مشروع یا نامشروع برای خود و خانوادهاش
زندگی فراهم می کند.

ضعف ایمان :این عامل ممکن است در بعضی موارد (فقر) سبب دزدی نباشد ،اما ضعف ایمان و
پليدی روح و زیادی حرص و طمع او را وادار می کند که به کارهای خالف و ناشایست دست بزند.
ضعف دولت :وقتی که دولت از تعقيب مجرمان و مجازات گروههای بدکار عاجز بماند ناامنی و
جرم و جنایت و دهها اقدامات انحرافی همهجا را فرامی گيرد و زندگی را ناممکن می کند .در زمان
حکومت حضرت قائم؟جع؟ این عوامل به کلی ازبين میرود و موردی برای این گونه جرم و جنایت
باقی نمیماند .عالوهبر این ،مردم نيز به مرحله واالی تکاملی نفسی و علو روانی و شرافتی وجدانی
میرسند .بهطوری که خود را باالتر از آن میبينند که خود را به انواع گناهان آلوده کنند.
آرامش در آن روز ،مقطعی و آميخته با خوف نيست .بنابراین ،هر روز تعادل وحشت بههم بخورد
پایهای امنيت و آرامش کاذب هم فرومینشيند .امام صادق؟ع؟ فرمود« :و ارتفع فی یامه الجورد
صفات در این گفتار یا حقيقت پیدا می کند و یا در اثر برکت امام زمان؟جع؟ درندهخویی ازبينمیرود
و به این حالت درمیآید .این حدیث و امثال آن درمقام بيان شدت امنيت که با ظهور مهدی
موعود؟جع؟ در جهان حکمفرما میشود .در هر صورت آن زمان جامعه در امنيت قرار می گيرد و
گرگصفتان خونخوار دیگر نمیتوانند به مستضعفان ظلم کنند .در احادیث به برقراری عدالت کامل
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أمنيت البسل؛ و در روزگار او ستمها برداشتهشود و راهها امن گردد» ( گلستانی .)317/2/ ،1386 ،این

در جهان اشاره شده است که در طول تاریخ ،گرگصفتان با حکومتهای جبار به خوردن خون
مستضعفان جامعه انسانی ادامه دادهاند ،اما لحن روایات گویای تغيیرات است که حيوانات وحشی و
درنده ،اهلی میشوند و خواص طبع آنها دگرگون میشود ( گلستانی.)313/2 ،1386 ،
 .5نتيجه گيری
فساد موجود در جامعه امروز که بهعلت وجود ستمکاران و قوانين حاکمان دنياطلب است باوجود
حجت حق ریشه کن میشود .وقتی امام زمان؟جع؟ ظهور کند و حاکميت جهان اسالم را بهعهده
بگيرد حکومت براساس قوانين الهی اجرا میشود ،مبانی اخالقی و عمل به دانستهها در جامعه پیاده
میشود ،مدینه فاضله متصور در ذهن تمام ابنای بشر در آن زمان محقق میشود ،اخالق فردی و
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اجتماعی ،تعهد و مسئوليتپذیری به عنوان اصول حاکم تمام تعامالت قرار می گيرد ،همچنين مردم
از هدایت امام حاضر بهرهمند میشوند و از رفاه و امنيت ظاهری و رشد و تکامل روحی و باطنی
برخوردار میشوند.
فهرست منابع
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