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 .1استادیار ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران
 .2دانشجوی دکتری ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران

(تاریخ دریافت7031/30/82 :؛ تاریخ پذیرش)7031/31/87 :

چکیده
فظتج جامعته همگ تت ی
سرمایۀ اجتماعی از مهمترین داراییهای یک جامعه است که افراد جامعه را در رسیدن به اهداف مشتتر
کمک میکند .مهدیبا ری با داشتن ظرفیتها قابلیتهای گ ترده متنوع میتواند در جامعۀ منتظران در فوزة هنجارهتا ،ارزشهتا
نیز ساختار شگکههای ر ابط میان افراد جامعه ،سرمایههای اجتماعی را تولید ،تحکیم تقویت کند .از جمله میتوان به نظوذ ایتن اندیشته
در جامعۀ شیعی ،مثگتاندیشی امیدآفرینی ،تحر زایی ،ظلمستتیزی ،ایجتاد همگ تت ی اجتمتاعی جتز آن اشتاره کترد .بتا توجته بته
یژگیهای عصر ظهور مانند تگعیضن ذاشتن اقتصادی ،اجتماعی قتومی ،امنیتت جتز آن ،ال توگیری از ایتن خصوصتیات در جامعتۀ
مهدیبا ر میتواند در ایجاد تقویت سرمایههای اجتماعی در د ران غیگت تأثیرگذار باشد.

کلیدواژهها
ارزشها ،اعتماد ،سرمایۀ اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،مهد یت ،هنجارها.

 نویسندة مسئول ،رایانامهshaker.r@ut.ac.ir :
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مقدمه و بیان مسئله
منجیگرایی و اعتقاد به ظهور منجی در آینده ،اندیشهای مشترک در بین ادیان و مکاتب

گونباگون

است .منجی باوری با ترسیم چشماندازی روشن از آینده ،جهانی خبا ی از ظلبم و رنبو و سراسبر
عدا ت و کمبال را ببه ت بویر مبیکشبد و رو امیبد را در جوامب بشبری زنبده ناباه مبیدارد.
موعودباوری به دین اسالم اخت اص ندارد؛ اما ویژگیهای خاص این آموزه در اسالم موج

شده

است این باور در آیین اسالم از جایااهی ممتاز و متمایز برخوردار باشد .خداوند در آیات مختلف
قرآن به این موضوع اشاره میکند و پیبامبر گرامبی اسبالم (ص) و ائمبة مع بومین (ع) در تعبداد
زیادی از روایات به تبیین زوایای گوناگون این مسئله پرداختهاند ،بنابراین ،مهبدیبباوری اعتقبادی
اساسی و بنیادین در میان مسلمانان است .باور به آموزة مهدویت در تشی  ،اعتقاد ببه امبام مع بوم
زنده و حاضر است ،نه فردی که در آیندهای دور و مجهول به دنیا خواهد آمد .ویژگیهای خباص
این عقیده ،آثار فراوان اعتقادی ،اخالقی ،اقت ادی و اجتماعی را به همراه دارد.
انسانها بنا بر فطرت و برای رف نیازهای خویش ،ناگزیر از زنبدگی در اجتمباع هسبتند .امبام
صادق (ع) میفرمایند« :شما ناچارید با مردم ارتباط داشته باشید؛ زیبرا هبر کسبی در طبول حیبات
خود به مردم نیازمند است و مردم به یکدیار وابستهاند» .در اسالم ،این نیاز فطری بشر مورد توجه
خاص قرار گرفته و برای زیست سا م انسانها در کنار یکدیار احکام اجتماعی وض شده اسبت.
زندگی اجتماعی در سایة عدا ت و امنیت همواره آرزوی بشر بوده و انسانها همواره برای رسبیدن
به چنین جامعهای در تالش بودهاند .حکومتها و نظامهای مختلبف ببرای پاسب ببه ایبن نیباز و
خواسته انسان طر ها و ایدههای مختلفی ارائه دادهاند که هیچیک نتوانستهانبد چنبین جامعبهای را
تحقق بخشد .مهدویت اندیشهای جهانی اسبت کبه ببرای مبدیریت جهبان طبر و برنامبه دارد و
تشکیل جامعهای جهانی ،عدا تمحور و ارزشمدار از آثار و اهداف آن اسبت .از سبویی ،از علبل
غیبت امام ع ر (عو) ،تحملنکردن جامعه برای پذیرش والیت امام مع وم (ع) است که منشأ آن
فقدان رشد کافی است .ظهور امام مهدی (عو) بنا بر مشیت ا هی رخ خواهد داد ،اما نیاز و اضطرار
توده مردم به رهبری ا هی ظهور آن حضرت را تسری میبخشد .مسلم است آموزه مهبدویت فقب
یک باور فردی نیست ،بلکه آموزهای اجتماعی است ،بنبابراین امبر ظهبور در بسبتر اجتمباع و ببا
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زمینهسازی برای ایجاد حکومت مهدوی اتفاق خواهد افتاد که آمادگی برای ظهور حضرت نیازمنبد
ایجاد سرمایههای اجتماعی است.
با توجه به کارکردهای باور به موعبود در اسبالم و ظرفیبتهبایی در ایبن بباور نهفتبه اسبت،
میتواند در ع ر غیبت در تحکیم سرمایههای اجتماعی مؤثر باشد .از جملة این مؤ فهها مبیتبوان
به امیدبخشی و جلوگیری از انزوای اجتماعی ،اصالحات و خودسازی اجتماعی ،عدا تخبواهی و
ظلمستیزی ،پویایی اجتماعی ،انسجامبخشی و ایجاد همبستای اجتماعی ،ایجاد و گسبترش امنیبت
در جامعه ،تقویت قدرت اجتماعی جامعه اشاره کرد .اندیشة مهدویت جامعة منتظران را به کوشش
مضاعف برای رسیدن به جامعة آرمانی موعود به حرکت در میآورد.
تحقیق و مطا عة پیرامون مهدویت تاریخی طوالنی دارد ،تا آنجا کبه حتبی پبیش از تو بد امبام
مهدی (عو) کتابهایی دربارة آن حضرت نااشته شده است؛ اما به نظر میرسبد در دوران کنبونی
با توجه به ویژگیها و نیازهای این دوران ،باید با رویکردی نو ،در موضوع مهدویت ببه تحقیبق و
مطا عه پرداخت .این اندیشه درون خود قابلیتها و کارکردهبایی دارد کبه مبیتوانبد ببرای انسبان
معاصر که با نیازها و بحرانهای گوناگون و گسترده روبهروست راه برونرفتی ارائه دهبد .سبرمایة
اجتماعی از مباحث بهنسبت جدید علوم اجتماعی محسوب میشبود ،ببا بررسبیهبایی کبه انجبام
گرفت ،اگرچه سرمایههای اجتماعی در دین اسالم مورد توجه برخی محققان قرار گرفته اسبت ،در
پیوند مهدویت و سرمایة اجتماعی ،بهجز «مقا ة سرمایة اجتماعی و جامعة منتظر» کبه نویسبندة آن
مشخص نیست و مقا ة «سرمایة اجتماعی در ع ر ظهور» که در مجلة حدیث زندگی چبا

شبده،

پژوهش دیاری انجام نشده است.
فرضیة اصلی تحقیق حاضر این است که وجود قابلیتهایی در آموزة مهدویت موج

ایجاد و

تقویت سرمایههای اجتماعی در ع ر غیبت میشود کبه تقویبت و گسبترش آنهبا امبر ظهبور را
تسری میبخشد .در این نوشتار ،ابتدا مفهوم و مؤ فههبای سبرمایة اجتمباعی در نظبر اندیشبمندان
علوم اجتماعی بررسی شده ،سپس ،ابعاد ،مؤ فهها و شاخ ههایی از آمبوزة مهبدویت کبه قابلیبت
ایجاد سرمایة اجتماعی را دارند ،تبیین میشود.
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مبانی نظری
سرمایة اجتماعی

نخستینبار بحث سرمایة اجتماعی توس هانیفان ( )9191مطر شد .او در تبیین مفهبوم سبرمایة
اجتماعی میگویبد« :ایبن سبرمایة نباملمو

بسبیاری از امبور زنبدگی روزانبة مبردم ماننبد حبق

کس وکار ،معاشرت ،همفکری و همبدردی و دادوسبتد اجتمباعی میبان افبراد و خبانوادههبا کبه
واحدهای اجتماعی را میکننبد دربرمبیگیبرد» (ا بوانی ،9811 ،ص .)8در زنبدگی انسبان معاصبر
عواملی مانند ناکارآمدی ا اوهای سنتی در ادارة جوام  ،افزایش بحبرانهبای اجتمباعی ،گسبترش
اطالعات ،غلبة تکنو وژی بر فرهنگ و . . .باعث شده است متفکبران ببیش از گذشبته ببه سبرمایة
اجتماعی توجه کنند .بر خالف گذشته که سرمایههای مادی و فیزیکی مهم بودند ،امبروزه سبرمایة
اجتماعی از مهمترین داراییهای یک جامعه است که افراد و گروههای مختلبف را در رسبیدن ببه
اهداف مشترک و حفظ همبستای اجتماعی یاری میرساند .سرمایة اجتمباعی نشباندهنبدة ارزش
پیوندها و رواب اجتماعی است و اثربخشی و کارایی سایر سرمایهها را افزایش میدهد.
اندیشمندان علوم اجتماعی در تعریف سرمایة اجتماعی رویکرد متفاوت دارند .برخی به ابعاد و
مؤ فههای سازندة سرمایة اجتماعی پرداختهاند و گروهی با ناباهی کارکردگرایانبة منباف و فوایبد
سرمایة اجتماعی را بررسی کردهاند .برخی دانشمندان جامعهشناسی بهطور صریح ایبن موضبوع را
تبیین کردهاند و گروهی از متفکران ببهطبور ضبمنی در آثبار خبود ببه مفهبوم سبرمایة اجتمباعی
پرداختهاند .در ادامه ،تعریفهای برخی اندیشمندان از سرمایة اجتماعی بیان میشود.
آگوست کنت به مضمون سرمایة اجتماعی اشباره مبی کنبد .وی سبرمایة اجتمباعی را حاصبل
اعتقادهای مشترک در جامعه میداند و مهمترین کارکرد آن را حفظ جامعبه از گسبیختای معرفبی
میکند .وی اعتقادات مشترک افراد یک جامعه را عامل ایجاد جامعه و توافق اذهبان را اسبا

هبر

جامعهای میداند (آرون  ،9831 ،ص .)11در نااه کنت اعتقادهای مشترک باعث میشود انسان ببر
1. Aaron
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خودخواهیهای فردی غا
که موج

آید .وی فقدان اعتقادهای مشترک را عامل اختالفات فبردی مبیدانبد

از هم پاشیدگی اجتماعی میشود (کوزر  ،9811 ،ص.)88

بوردیو ،فیلسوف و جامعهشنا

معاصبر فرانسبوی ،چهبار نبوع سبرمایه را تعریبف مبیکنبد:

اقت ادی ،انسانی ،فرهنای و اجتماعی .از نظر او سرمایة اجتماعی حاصبل پیونبد شببکه ببا دوام و
مبتنی بر اعتماد بین افراد و یک امر آگاهانه است .از این رو ،برای کس

سرمایة اجتماعی بهعنبوان

شبکهای از رواب باید در طول زمان تبالش کبرد .در ناباه بوردیبو گسبترة سبرمایة اجتمباعی ببه
شبکههای اجتماعی ،اعتماد اجتماعی و آگاهیهای عمومی بستای دارد (.)Bourdieu, 1985, p.248
جیمز کلمن  ،جامعهشنا

برجسبتة آمریکبایی سبرمایة اجتمباعی را بخشبی از یبک سباختار

اجتماعی معرفی میکند که عمل کنشار را در داخل ساختار تسهیل میکند و به او اجازه میدهد تا
با استفاده از آن به مناب غیر قابل دسبتر

دسبت یاببد .ایبن سباختار اجتمباعی شبامل تکبا یف،

انتظارات ،مجاری اطالعرسانی ،هنجارها و ضمانت اجرایی است که نوع خاصی از رفتار را تشویق
یا من

میکند (کلمن ،9833 ،ص .)631وی بر خبالف بوردیبو سبرمایة اجتمباعی را محبدود ببه

قدرتمندان نمیداند و معتقد است که فقیران و اجتماعات حاشیهنشین نیز می توانند از آن بهره برند
(فیلد  ،9811 ،ص .)81کلمن نظام تعهدات و انتظارات ،آگاهی عمومی و نظام هنجاری را عناصبر
اصلی سرمایة اجتماعی میداند .کارآمدی یا ناکارآمدی ،رضایتبخشی یا عدم رضایتبخشبی یبک
ساختار اجتماعی و سیاسی به کمیت و کیفیت این عناصر وابسته اسبت .وی نابران زوال سبرمایة
اجتماعی از طریق زوال مذه

و نهادهای مذهبی و ارزشها است (کلمن ،9833 ،ص.)631

فرانسیس فوکویاما ،اندیشمند حوزة علوم سیاسبی ،معتقبد اسبت سبرمایة اجتمباعی مجموعبة
هنجارهای موجود در سیستمهای اجتماعی است که موج

ارتقبای سبطح همکباری اعضبای آن

شده و بر خالف سرمایة انسانی که متعلق به افراد بوده ،متعلق به گروهها است .در نااه او سبرمایة
1. Cousser
2. Coleman
3. Field
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اجتماعی با شعاع اعتماد اجتماعی ارتباط تنااتنگ دارد .توسعة کمی و کیفی سبرمایة اجتمباعی ببه
شعاع اعتماد بستای دارد .از نظر فوکویاما اعتماد اجتماعی ،ارزشها و هنجارها سبه مؤ فبة اصبلی
سببرمایة اجتمبباعی اسببت

(1995, pp.11-12

 .)Fukuyama,صببداقت ،ادای تعهببدات و ارتباطببات

دوجانبه عوامل مؤثری در ایجاد اعتماد است .وی در تبیین ارزشها و هنجارها به دین ،ایبدئو وژی
و تجربة تاریخی مشترک بهعنوان عوامل غیرنهادی اشاره میکند

(.)Fukuyama, 1995, pp.103-105

بنا بر آنچه گفته شد ارزشها و هنجارها ،اصول مشترک ،اعتماد ،مشبارکت اجتمباعی و روابب
اجتماعی از عناصر اصلی سرمایة اجتماعی هستند که همکاری و همبسبتای اجتمباعی افبراد را در
راه رسیدن به مناف مشترک افزایش میدهند.
ارزشها :ارزشها مورد عالقه و محبوب فرد یا جامعه میباشبند .ارزشهبا در دو دسبته قبرار
میگیرند؛ ارزشهای فردی که به زندگی فردی انسان مربوط میشوند و ارزشهبای اجتمباعی کبه
فرد باید در زندگی اجتماعی آنها را رعایت کنند .ارزشهای اجتماعی هبدفهبای مطلبوب افبراد
جامعهاند که برای دستیابی به آنها فعا یت میکنند و به وسیلة آن ،نیازها و خواسبتههبای خبود را
برآورده میکنند (محسنی ،9831 ،ص .)1ارزشها احسا

عمیق و پابرجا هستند (کبوئن ،9831 ،

ص .)11ارزشهایی که مورد پذیرش همه هسبتند در جامعبه همبسبتای آگاهانبه و وفباق ایجباد
میکند و موج

همارایی میشود .آرمانها و اهداف اجتماعی با توجبه ببه ارزشهبای اجتمباعی

پدید میآیند و شکل میگیرند .ارزشهای اجتماعی عامل کنترل و ایفای نقش اجتماعی و ایجباد و
کنترل هنجارها میشود.
هنجارها:هنجار نوعی قاعدة رفتار است که رواب اجتماعی و نظم اجتماعی را تنظیم مبیکننبد
(رفی پور ،9833 ،ص .)931-911هنجار اصل ،قاعده یا قانونی است که رفتار را هبدایت مبیکنبد.
هنجار اجتماعی چند مشخ ه دارد .9 :اکثر اعضای جامعه آن را رعایت مبیکننبد؛  .1اسبتاندارد و
ا ابوی رفتببار اجتمبباعی اسببت؛  .8رعایبتنکببردن آن مجببازات در پبی دارد (سبباروخانی،9831 ،
1. Kohen
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ص .)611به د یل اینکه هنجارها در پاس به نیازهای روزمرة بشر شکل میگیرند در گبذر زمبان و
مکان دچار تغییر میشوند.
اعتماد :زوم زندگی اجتماعی باعث میشود انسانها به همکاری ببا یکبدیار در اجتمباع روی
آورند .در تعامل افراد جامعه در هر سطحی ،اعتماد نیازی ضروری است ،هر چند افراد به آن توجه
نداشته باشند .اعتماد عامل پیوند افراد و سازمانها است .مدیریت اثربخش از ایبن پیونبد و اعتمباد
دوطرفه ناشی میشود .اعتماد یکی از ارزشمندترین سرمایههای اجتماعی است که مخبدوششبدن
آن هزینة بسیار سبناینی را تحمیبل خواهبد کبرد (ا بوانی و دانباییفبرد ،9811 ،ص .)3از طریبق
اعتمادسببازی ،آگبباهیبخشبی ،افببزایش مشببارکت مردم بی و تقویبت رواب ب اجتمبباعی مببیتببوان
سازوکارهای سرمایة اجتماعی را ایجاد کرد.
سرمایههای اجتماعی آموزة مهدویت

در دین اسالم بهطور عام ،و در مهدیباوری بهطور خاص ،آموزهها و ویژگیهایی وجبود دارد کبه
در تو ید سرمایة اجتماعی نقش بسزایی دارند .اندیشبة مهبدویت توانبایی دارد ،اعتمباد را در میبان
افراد جامعة منتظر افزایش دهد .از سویی ،اعتقاد به امام مهدی (عو) هنجارها و ارزشهبایی را ببه
جامعه معرفی میکند که بر سرمایههای اجتماعی تأثیرگذار است .ا بته باید توجه کرد که تأثیر ایبن
باور بر این سرمایه تنها از راه ایجاد هنجارهای اخالقی و امور معنوی نیست ،بلکه در ایبن اندیشبه
ساختارهایی وجود دارد که رواب میان افراد جامعه را هم از حاظ کیفی و کمی تقویت میکنبد؛ از
جمله میتوان به نفوذ این اندیشه در جامعة شیعی و نیبز برخبورداری ایبن آمبوزه از کارکردهبایی
مانند امیدآفرینی ،هویتبخشی ،تحرکزایی ،توانایی در ایجاد مقاومت و ظلمسبتیزی و اصبالحات
اجتماعی و ایجاد همبستای اجتماعی اشاره کرد.
بررسی ویژگیهای ع ر ظهور ،چشمانداز و ترسیم روشنی از آینبده در اختیبار جامعبة منتظبر
قرار میدهد که در جهتگیری در عرصههای مختلف مؤثر است .این ویژگبیهبا مبیتوانبد ببرای
جامعة منتظر ا او و ا هامبخش باشد .جامعة منتظر با ا ابوگیری از جامعبة مهبدوی مبیتوانبد ببه
همبستای اجتماعی ،اتحاد و امنیت برسد و سرمایههای اجتماعی خویش را تحکیم بخشد.
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اعتمادسازی

اعتماد از جمله مؤ فههایی اساسی است که در اسالم بر آن تأکید فراوان شده اسبت .اعتمباد نبوعی
نارش ذهنی مثبت است .نارش مثبت نسبت به خدا ،اعتماد و توکل به خدا را بهوجبود مبیآورد،
نارش مثبت انسان نسبت به خود اعتماد به نفس را باعبث مبیشبود و نابرش مثببت نسببت ببه
دیاران ،شکلگیری رواب اجتماعی در سطو مختلف را به همبراه دارد (فتحبی ،9811 ،ص.)31
اعتماد اجتماعی قل

سرمایة اجتماعی است .اعتماد شخ ی و صمیمانه از طریق تعامل ،به اعتمباد

اجتماعی تبدیل میشود که سرمایة اجتماعی را ایجاد میکند .اعتماد نوعی تمایل به خطرپذیری در
جامعه نسبت به دیاران و انجامدادن صحیح وظایف و تکا یف است .اعتمباد مبؤثرترین عن بر در
ایجاد همد ی ،مشارکت عمومی و رواب متقابل سا م است .در اسالم حکمرانان و رهبران به جذب
اعتماد مردم دعوت شدهاند .ایمان مذهبی قویترین د یل توجبه ببه قبوانین ،هنجارهبا و حقبوق و
وظایف است .ایمان مذهبی انسان را متعهد و مسئول بار مبیآورد و اعتمباد متقاببل را میبان افبراد
بهوجود میآورد .اعتماد حاصل نیروهای عقل مانند امانتداری ،وفای به عهد صدق ،رفق ،مواسات
و جز آن است (مطهری ،9836 ،ج ،1ص .)63در نااه اسالم ،دو تمردان خبدمتازار مبردم هسبتند؛
ارزیابی مثبت نسبت به رهبر جامعه و حکمرانان و حکومت ،مشارکت عمومی در سطح جامعبه را
افزایش میدهد که نتایو مثبتی مانند افزایش بهرهوری در کار ،استفادة بهینه از مناب  ،ایجاد یابانای
بین افراد ،ازبینرفتن ازخودبیاانای اجتماعی و ایجباد تحبول و دگرگبونی در امبور جامعبه را ببه
همراه دارد.
مدل حکومتی امام مهدی (عو) طوری است که اعتماد بین مردم و حکمرانان افزایش مبییاببد
که میتواند در ع ر غیبت برای جامعة منتظران ا او باشد و معیارهای مشترکی به انسبانهبا ارائبه
دهد تا بهکارگیری آن معیارها افزایش اعتمباد در ببین آنهبا را ببه همبراه داشبته باشبد .در ادامبه،
ویژگیهایی از حکومت حضرت که توجه به آن میتواند در اعتمادسازی بین حکمرانان و مردم در
جامعة منتظر راهاشا باشد ،بررسی میشود.
الف) جهانشمولی

اعتقاد به ظهور منجی ،اعتقادی فراگیر در همة ادوار تاری انسانی است .آموزة مهبدویت ،آمبوزهای
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جهانشمول است و منح ر در یک قوم و نژاد یا زبان خاص نیست .طبق روایات و آیبات قبرآن،
دینِ غا

در زمان ظهور ،دین اسالم است (سبا)11 :؛ و حکومت امام مهدی (عبو) نیبز براسبا

اصول و احکام اسالم اداره میشود .در اسالم به نفی نژادپرستی تأکید شده ،و تقبوا ببهعنبوان تنهبا
معیار برتری انسانها بر یکدیار شناخته شده است .اسبالم تفباوتهبای قبومی را ببرای شبناخت
معرفی میکند (حجرات .)98 :حکومت امام ع ر (عو) به قوم و قبیلهای خاص اخت اص ندارد و
حکومتی قارهای و منطقهای نیست .حکومت امام مهدی (عو) جهانی و فراگیر اسبت .امبام مهبدی
(عو) حکومتی تشکیل خواهد داد که گسترة آن همة جهان است .روایات و آیات مهدوی نیبز ببر
این نکته تأکید دارد .عدا ت و آبادانی که از مواه

حکومت آن حضرت است ،همة جهبان را فبرا

خواهد گرفت .قوممدار نبودن و من تع بات قومی در اندیشة معتقدان به مهدویت ،تأثیر عمبدهای
در ایجاد اعتماد بین انسانها دارد.
همان طور که بیان شد ،خاستااه آموزة مهدویت بنیادهای مبین دین اسبالم اسبت .از آنجبا کبه
اسالم جام است و به همة ابعاد وجودی انسان و نیازهای او توجه میکند ،در اندیشة مهدویت نیز
تنها نیازهای معیشتی و مادی فردی و اجتماعی انسان مورد توجه نیست ،بلکه هدف اصلی هدایت
و رشد و شکوفایی استعدادهای معنوی و اخالقی فرد و جامعه است.
ب) منع تبعیضهای اقتصادی

از بحرانهای انسان معاصر مسئلة بیعدا تی در اقت اد است .توزیب ناعادالنبة ثبروت و امکانبات،
گسترش تجملگرایی و م رفگرایی ،گسترش درآمدهای نامشروع مانند قاچاق کاال ،قاچاق انسان
و . . .از دیار نابسامانیهایی است که جوام امروزی با آن دست به گریبانند.
به دنبال اقت اد سرمایهداری و نااه سودگرایانه ،فقبر و اسبتثمار ،گبروه کثیبری از انسبانهبا را
درگیر کرده است .معیشت که باید عاملی برای تأمین انسانها باشبد ،ببه اسبتثمار و ایجباد طبقبات
اجتماعی بدل شده است .فقر پدیدهای ناهنجار و ویرانکننده است ،که انزوای اجتماعی را به همراه
دارد؛ چون در اثر فقر انسانهای تهیدست به مکانهایی دور از مراکز اصلی رانده شده و عضو مفید
و مؤثر جامعه ،به عضوی فراموششده تبدیل میشود (قاسمی .)9811 ،امام علبی (ع) مبیفرمایبد:
«فقببر مای بة فرامببوششببدن اسببت» (حکیم بی ،9811 ،ج ،6ص .)618رهبباورد انببزوای اجتمبباعی
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فاصلهگرفتن از حضور اجتماعی در مراکز اصلی مبدیریت و در نتیجبه تأثیرناذاشبتن در مبدیریت
اجتماعی است.
از مهمترین برنامههای امام مهدی (عو) در ع ر ظهور حل مسائل اقت ادی و اجبرای عبدا ت

یقیسمتهایک ه ؛
اقت ادی است .معمر بن قتاده از رسبول خبدا (ص) نقبل مبیکنبد« :إنه یستهرج ایکنوزهو
ا
گنوها را استخراج میکند و مال را تقسیم میکند» (سید بن طاوو  ،9618 ،باب  ،961ص.)11
ابوسعید خدری دربارة چاونای تقسیم مبال در ع بر ظهبور ببه نقبل از پیبامبر اسبالم (ص)
سمتهایک ه یاها ق یا زه یقیله یکن ها ابیاه یبنتهوس ی هییکنزه لیبهامئیدمحمیا هو یکله ی ی(ص)یغزه یقی
میگوید « :ا
ستههمایدلنه ؛ مال را صحا تقسیم میکند .گفتیم صحا چیست؟ فرمود :مال را بهطور مساوی ببین

مردم تقسیم میکند .پبس خداونبد دلهبای امبت محمبد را ببینیباز مبیکنبد و عبدل او آنبان را
فرامیگیرد» (مجلسبی ،9618 ،ج ،11ص .)911دراختیبارگرفتن ثبروت جهبانی و تقسبیم مسباوی
ثروت میان مردم جهان از دستاوردهای حکومت امام مهدی (عو) اسبت .ثبروت و امبوال سراسبر
جهان در اختیار وی قرار میگیرد« :جیرمعیإنا یألوک یأهلیکنلنا یک م یله ی نه یکض ویقرم هه  . . .؛ ثبروت و
اموال اهل دنیا از نهان و روی زمین در نزد وی جم مبیشبود( ». . .نعمبانی ،ببیتبا ،ص ،)913و
ثروت را بین مردم تقسیم میکند و همه بینیاز خواهند شد و دیار هیچ فقری باقی نخواهد ماند.
نابرابریها و نابسامانیهای اقت ادی امروز نتیجه سازوکارهای سرمایهداری است .الزمة برپبایی
عدا ت اقت ادی ،برچیدهشدن این سازوکارها و نیز آن دسته از قوانینی است که این تبعبیضهبا را
بهوجود آوردهاند .در حکومت امام مهدی (عو) جم کبردن و انباشبت ثبروت ،فضبیلت نیسبت و
آنچه اصل قرار میگیرد ،خدمت به دیاران و برطرفکردن نیاز آنهاسبت« .أیته یکن لهلیإنه یکهاییأ اه ی
باأ ذیق لر یالمیزه ».
ج) منع تبعیضهای اجتماعی

از عوامل مؤثر در پایینبودن اعتماد در بین افراد جامعه میتوان به ببیعبدا تیهبا و نبابرابریهبای
اجتماعی و ایجاد طبقات اجتماعی با امکانات نابرابر اشاره کرد .در زمان وقوع جامعة مطلبوب ،ببا
گسترش عدا ت و ایجاد برابری در بهرهبردن از امکانات فرهنای ،اقت ادی و اجتماعی ،نببود ظلبم
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و تبعیض فاصلة طبقاتی از جامعه برداشته شده و همة انسانها ببا هبم براببر و از حقبوق یکسبان
برخوردارند.
یکالیدمه ؛ همهجای زمین بدون هیچ تبعیضی آبباد
امام باقر (ع) میفرماید« :الیسبم یب یکال وی ه ک
ا
خواهد شد» (مجلسی ،9618 ،ج ،11ص.)919
حاکمیت عدا ت و امنیت اجتماعی در جامعه ،رضایت اجتمباعی را ببه دنببال خواهبد داشبت.
پیامبر (ص) میفرماید« :أ شکایب ملی . . .س ض یدزه یاه ک یکنتهم یقیاه ک یکض و؛ شما را مژده میدهم
به آمدن مهدی (عو) کبه سباکنان آسبمان و زمبین از او راضبی هسبتند» (مجلسبی ،9618 ،ج،19
ص.)19
د) امنیت اجتماعی

امنیت مطلق و فراگیر نعمتی است که معیار سالمت زندگی فردی و اجتماعی است .امنیتگرایی از
ویژگیهای حکومت امام ع ر (عو) است .از کارهای اساسبی حضبرت ایجباد امنیبت در جمیب
جهات است؛ امنیت اجتماعی ،امنیت اقت ادی و امنیت قضایی .گسترة ایبن امنیبت همبة جهبان را
فرامیگیرد و همة حیوانات و جانداران نیز از امنیت بهره میبرند.
امام باقر (ع) میفرماید« :پس از ظهور مهبدی (عبو) هبیچ حقبی از کسبی ببر عهبدة دیابری
نمیماند ،مار آن که حضرت آن را بازستاند و به صاح

حبق مبیدهبد» (مجلسبی ،9618 ،ج،11

ص.)116
در روایات بیان شده است در ع ر ظهور گرگ و گوسفند در یبک مکبان ببه سبر مبیبرنبد و
بچهها با مار و عقرب بازی میکنند و این حیوانات ،آنبان را آزار نمبیدهنبد کبه نشباندهنبدة اوج
امنیت و مطلق امنیت اجتماعی در جامعه است .فراگیرشدن امنیت اجتماعی در سراسر گیتی و میان
همة اقوام و ملل موج

مقبو یت و جذب بیشتر مردم بهسوی حکومت امام مهدی (عبو) خواهبد

شد.
تقویت روابط اجتماعی

در آموزههای دین اسالم و بهویژه مهدیباوری اصو ی وجود دارد که پایبندی به آنها و رعایت آن
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در جامعة منتظران میتواند رواب بین افراد را در سطح جامعبه اسبتحکام بخشبد و از ایبن طریبق
سرمایههای اجتماعی جامعه را افزایش دهد.
الف) اصل وحدت

از اصول اساسی اسالم ،اصل وحدت اسبت .اسبالم همابان را ببه وحبدت در پرتبو توحیبد فبرا
میخواند و از تفرقه و پراکندگی بر حذر میدارد« :و همای بر ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنبده
نشوید و نعمت خدا را بر خود به یاد آورید زمانی را که با یکدیار دشمن بودید ،پبس میبان شبما
ا فت انداخت ،تا به طف او برادران هم شدید؛ و بر کنبار پرتاباه آتبش بودیبد کبه شبما را از آن
رهانید .این گونه ،خداوند نشانههای خود را برای شما روشن میکند ،باشد که شبما راه یابیبد» (آل
عمران .)918 :از آیة شریفه استفاده میشود وحدت مردم در شکل اجتماع نعمت و طف خداونبد
است در مقابل ،تفرقه و اختالف ،هدر دادن سرمایة اجتماعی و به تعبیر قبرآن ،قرارگبرفتن در ببة
پرتااه است (عبدا لهی ،9811 ،ص .)618در روایات ،جماعبت و وحبدت ،مایبة رحمبت ا هبی و
تفرقه باعث عذاب ا هی است (پاینده ،9811 ،کلمة ق بار .)8از تعبا یم اسبالم اسبتفاده مبیشبود،
وحدت بهعنوان سرمایة اجتماعی یکی از نعمتهای ا هی است ،امبا بایبد توجبه کبرد وحبدت در
بستر سرمایة اجتماعی به خودی خود ارزش و اهمیت ندارد ،در صورتی که اجتمباع حبول محبور
ا هی باشد ،ارزشمند است بنابراین ،اجتماع در صورتی به وحدت واقعی دست مییابد کبه اجتمباع
دینی باشد (عبدا لهی ،9811 ،ص.)616
ب) وفای به عهد

پایبندی به عهد و پیمانهای اجتماعی و فردی از سفارشهای خداوند در قرآن اسبت؛ «اییأسمه یکنهذس ی

آلزوکیأقبوکیبنهمود» ای کسانی که ایمان آوردید به قراردادهای خود وفا کنید.

وفای به عهد به حکم عقل و شرع الزم است .در پرتبو وفبای ببه عهبد ،سبرمایة اجتمباعی در
جامعه شکل میگیرد« .در جامعه ای که رواب اجتماعی بین اعضای گروهها عمبودی باشبد؛ یعنبی
رابطة ارباب و رعیتی حاکم باشد و بهجای پایبنبدی ببه قراردادهبا ،زور و زر حباکم شبود ،نبابود
خواهد شد .وقتی رواب اجتماعی بین اعضای جامعه ،افقی باشد و همه خبود را در یبک سبطح و
ملزم به رعایت قراردادها ببینند ،احسا

تعلق و همبستای بیشبتر خواهبد شبد» (عاببدی.)9816 ،
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حاکمشدن وفای به عهد در جامعة انسانها را ملزم میکند کبه در معبامالت و تعبامالت اجتمباعی
تخلف نکنند و طبق موازین و معیارهای اجتماعی عمل کنند؛ بنابراین ،زمینة انحراف و اخبتالل در
رواب اجتماعی در جامعه را کباهش داده ،همبسبتای و انسبجام در جامعبه را افبزایش مبیدهبد.
بنابراین ،نهادینهشدن این دستور در جامعة منتظران سب

افزایش سبرمایة اجتمباعی در میبان آنبان

خواهد شد.
ج) همزیستی مسالمتآمیز

از بحرانهای انسان معاصر ،منازعات و درگیریهای درونی هر کشور و نیز جنگها و درگیریهای
بینا مللی است .در دین مبین اسالم اصل همزیستی مسا متآمیز و وفاق در جامعة اسبالمی و نیبز
در رابطه با دیار ملتها از اصول مبنایی است؛ زیرا رابطة مسا متآمیز با هم نوع ،مقتضای فطبرت
انسان است .در اسالم همواره انسانها به ارتباط سازنده با دیاران از طریق رعایت حقوق دیابران،
اخالق ،بخشش و ازخودگذشتای ،ایثار و فداکاری دعوت شدهاند کبه عوامبل مبؤثری در تقویبت
سرمایههای اجتماعی هستند .در جامعهای که رواب اجتماعی در آن بر پایة قانون و رعایت حقبوق
دیاران باشد انسانها به یکدیار نزدیک میشوند .در جامعهای که افراد آن اهل اندیشه باشند ،ظلم
و ستم و تعبدی ببه حقبوق دیابران کمرنبگ و بسبیاری از مشبکالت اجتمباعی ،خشبونتهبا و
کینهتوزیها جای خود را به رواب سا م و انسانی میدهند .از طرفی ،پیشرفتهای علمی همهجانبه
دستاوردهای فراوانی در اختیار بشر قرار میدهد و با ارتقای فرهنگ عمومی و در کنار آن سبهو ت
و گستردگی تعامالت اجتماعی سب

همبستای در سطح جهانی میشود .در ع ر ظهور با رشبد

عقلگرایی و اندیشهورزی ،عقالنیت اجتماعی ارتقبا مبییاببد .در دوران غیببت امبام ببا ناباه ببه
چشمانداز جامعة ظهور ،با گسترش اندیشبهورزی و پرهیبز از سبطحینابری مبیتبوان در مسبیر
عقالنیت پیشرفت و سرمایههای اجتماعی جامعه را تقویت کرد.
د) مسئولیتپذیری اجتماعی

خداوند اصال میان مردم و حل مشکالت و تأمین نیازهای آنان را وظیفبه هبر یبک از مسبلمانان
دانسته است (انفال9 :؛ حجرات .)91 :احسا

تکلیف همابانی یبک سبرمایة اجتمباعی اسبت .از
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جمله نمودهای باور به امام مهدی (عو) تعهد و احسا

مسئو یت انسان منتظبر نبهتنهبا در سبطح

جامعه ،بلکه در سطح جهان نسبت به انسانها و دغدغهها و نیازهایشان است .در نااه انسان منتظر
آنچه اهمیت دارد ،تنها اصال «خود» نیست ،بلکه وی به «ما» نظر دارد .او در پبی اصبال بشبر و
برطرفکردن رنو انسانهاست.
در جامعهای که «فرهنگ انتظار» در آن نهادینه شود ،افراد در برابر سرنوشت یکبدیار احسبا
مسئو یت میکنند و مسئو یتپذیری ،وظیفهای دینی به شمار میآیبد .از جملبه اصبول اسبالم کبه
براسا

مسئو یت اجتماعی انسانها بنیان گذاشته شده است ،امر به معروف و نهی از منکر اسبت.

امام صادق (ع) میفرماید« :جیبین مهمل ید ه یک همل یکنز هاا ؛ ن یحت کردن مؤمن ،بر مبؤمن [دیابر]،
واج

است».
امر به معروف و نهی از منکر یکی از مهمترین سازوکارها در ع ر غیببت ببرای جلبوگیری از

فساد اجتماعی است که در احسا

مسئو یت افراد جامعه نسبت به یکدیار ریشه دارد.

امام بباقر (ع) مبیفرمایبد« :إ انیکضله یب هه قویقیکنزمه یده یک زوه یاهبالیکضنباه یقیلزمه ایکن ه ا یب س ه ی

دظام ه یت ه یتم ه یکنم ه کاهیقی ل ه یک ههذکهبیقی ه اهلیک و اههبیقیت هادیک ظ ه یقیتهم ه یکض ویقیسزر ههایل ه یکضدههلک یقی
ستهرماایکضله ؛ بیتردید ،امر به معروف و نهی از منکر ،طریق انبیبا و صبا حان و وظیفبهای سبترگ و
عظیم است و دیار واجبات دینی به واسطة آن انجام میپذیرد؛ راهها به وسیلة آن امنیت مییاببد و
درآمدها (کس ها) به واسطة آن مشروع و حالل میشوند و مظا م دفب مبیشبوند و زمبین ،آبباد
میشود و از دشمنان انتقام گرفته میشود و امور سامان مییابد».
منتظران چون خود را در برابر سرنوشت جامعه ،مسئول میدانند ،هنجارهبای دینبی را در میبان
افراد جامعه مستحکم و از شکلگیری ناهنجاریها جلوگیری میکنند .بنبابراین ،بباور هبیچ فبردی
نسبت به دیاری غافل نیست.
و) جامعهپذیری آموزة مهدویت

در فرایند جامعهپذیری ،فرد با محی اجتمباع کبه در آن قبرار دارد ،آشبنا مبیشبود و ا اوهبای
رفتاری ،دانشها و مهارتهای اجتماع الزم برای مشارکت مبؤثر و فعبال در زنبدگ گروهب و
اجتماع را کس

م کند .فرد در فرایند جامعهپذیری که شبامل طیبف وسبیع از موضبوعات از
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مهارتهای او یة زندگ گرفته تا باورها ،ارزشها و هنجارهای جامعه ،قادر م شود ببا گبروههبا و
افراد جامعه رواب و کنش مؤثر داشته باشبد (حیبدری ،9811 ،ص .)191از طریبق جامعبهپبذیری
مهدوی ،به اشخاص هویت جمعب داده م شبود و رو امیبد در افبراد زنبده شبده و عواطبف و
احسا

ایشان بهدرست جهت داده م شود و در مجموع ،موج

تبلور شخ یت دین و مهبدوی

افراد م شود .همچنین ،زمینههای الزم برای انتقال فرهنگ مهدوی جامعه از نسل ببه نسبل دیابر
فراهم میشود و در نتیجه ،بقا و اسبتمرار جامعبة مهبدوی را تضبمین مب کنبد (ملکبیراد،9811 ،
ص .)3نتیجة وجود رواب مؤثر در بین افراد جامعه و نیز وجود امید و گسترش هنجارهبا ،تقویبت
سرمایة اجتماعی است.
ز) مشارکت مذهبی

دین مجموعهای از عقاید ،ارزشها و هنجارها است که نقشی بسزا در تشبکیل نظبام اجتمباعی ،و
قوام و ساماندهی آن دارد .دین از بروز ناهنجاریها در تعامالت اجتماعی جلبوگیری مبیکنبد .در
ع ر ظهور دین جایااه ویژهای دارد و براسا

اصبول و قواعبد اسبالم ،باورهبای آیینبی تقویبت

خواهد شد .امام مهدی (عو) مردم را بهسوی کتباب خبدا و سبنت پیبامبر (ص) دعبوت مبیکنبد
(عیاشی ،9811 ،ج ،1ص .)61 ،13پیامبر (ص) مبیفرمایبد« :مبردم را ببه ملبت و آیبین مبن در
میآورد و آنبان را ببه کتباب پروردگبارم دعبوت مبیکنبد» (صبدوق ،9816 ،ج ،1ص.)1 ،199
بنابراین ،دینگرایی و آیینیبودن از امتیازات ع ر ظهور است.
از عوامل همبستای اجتماعی در جامعة منتظر میتوان به وجود مناسک عبادی اشباره کبرد .در
رابطه با امام زمان (ع) اعمال عبادی و نمادهای مذهبی وجود دارد که انسبجام جامعبه را در ع بر
غیبت به دنبال دارد .شرکت مردم در مکانهایی که منسوب به امام زمان (عو) است؛ ماننبد مسبجد
جمکران ،انجام عبادات و مراسم مذهبی در این مکانهبا ببه صبورت فبردی و گروهبی از جملبه
نمادهای انسجامبخشی و همبستای جامعة شیعی در دوران غیبت است .برگزاری جلسبات دعبای
ندبه در صبح جمعه و نیز زیارتها و دعاهبای منسبوب ببه آن حضبرت و تجمب مبردم در ایبن
جلسات انسجام جامعة منتظران را نشان میدهد.
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ارزشها و هنجارها

باور به امامت امام مهدی (عو) در جامعة مهدیباور ارزشها و هنجارهایی را بهوجود میآورد کبه
تقویت آنها رفتارهای اجتماعی افراد را کنترل و از بروز ناهنجاریها در سبطح جامعبه جلبوگیری
میکند.
الف) امیدبخشی و مثبتاندیشی

باور به مهدویت تنها باور به آینده به صورت کلی و مبهم نیست ،بلکبه ایمبان ببه تحقبق آینبدهای
روشن همراه با آگاهی از حوادث ع ر ظهور و ویژگیهبای دوران پبس از ظهبور اسبت .شبیعیان
براسا

این باور دوران ظلم و سبتم طباغوت را ناپایبدار و زودگبذر مبیپندارنبد .داشبتن چنبین

ت ویری نور امید را در دل انسانها زنده نااه میدارد؛ زیرا ناآگباهی از سبرانجام انسبان و جامعبة
انسانی ناامیدی و سرگردانی را به ارمغبان مبیآورد .رهباورد یبأ

و ناامیبدی از هبم گسبیختای

اجتماعی است .شناخت روشن و قطعی از آینده برای حرکت انسان و جامعه را مشخص میکند و
ثمرة آن مقابله با عوامل یأ

و افزایش امید است .پیامبر اسالم (ص) میفرماید« :امید ببرای امبت

من رحمت است» (محمدی ریشهری ،9811 ،ص .)911مهبدویت ت بویری سرشبار از امیبد ببه
آیندهای روشن و مطلوب بشر است .از همین رو ،از ویژگیهای جامعه منتظر مثبتاندیشی نسببت
به آینده است .مثبتگرایی که با وعدههای قطعی خداوند در قرآن همراه اسبت (نبور .)11 :معنبای
حکومت صا حان ،تمکین آیین حق و عبادت خا ی از شرک ،این نیست که در چنان جامعهای هیچ
گنهکار و مجرمی وجود ندارد ،بلکه مفهومش این است که نظام حکومت در دست مؤمنبان صبا ح
است وگرنه مادام که انسان آزادی اراده دارد ،ممکن است در بهترین جوام انسانی و ا هبی احیانبا
افراد منحرفی وجود داشته باشند مکارم شیرازی ،9811 ،ص.)131
ب) آگاهیبخشی

از نظر اندیشمندان جامعهشناسی ،آگاهی و احسا

تعلق به جامعه یکبی از عناصبر مهبم سبرمایة

اجتماعی است .آگاهی از باورهای مشترک ،اهداف و آرمانهبا و روشهبا و موقعیبتهبا و رونبد
ت میمسازیها و ت میمگیریها زمینههای تعامل را فبراهم مبیکننبد (کلمبن ،9833 ،ص .)19ببه
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وسیلة آگاهی بخشی و به دنبال آن تفکر ،اهداف ،ابزارها ،ظرفیتها و موانب شناسبایی مبیشبوند.
آگاهی کارآمدترین سرمایة هر ملت و فقب راه نجبات و رشبد اجتمباعی اسبت .آگباهی ،اعتمباد
اجتماعی را افزایش میدهد و اعتماد باعث افزایش سرمایة اجتماعی میشود.
امام سجاد (ع) در توصیف منتظران به ابوخا د کابلی فرمود« :غیبت دوازدهمبین وصبی رسبول
خدا (ص) طوالنی خواهد شد .ای اباخا د! بهراستی که اهل زمان غیبت او ب که ببه امامبت ایشبان
اعتقاد دارند و منتظر ظهور آن گرامی میباشند ب برترین انسانهبای اهبل هبر زمبان هسبتند؛ زیبرا
خداوند تبارک و تعا ی چنان به آنان عقل ،اندیشه و معرفت عنایت کرده است که مسبئلة غیببت را
مانند حضور مشاهده و درک میکنند .خداوند متعال آنان را در آن زمان به منز بة کسبی قبرار داده
دهاند».
است که در حضور رسول خدا (ص) با شمشیر جنای 
سپس امام چهارم (ع) منتظران را این گونه سبتودند« :کقنئِهَیک ج هونیقمه ِ
یقیعهاهرخز ِ
یاه للا یقیکنهلد خی
خل
یدسه ِ ِ
کن ِ
یدمحم ِ
یاهاکی ِقیل لمه کی؛ آنان حقیقتا انسانهایی خا ص شده و شیعیان راستین ما هسبتند کبه مبردم را
آشکار و نهان بهسوی دین خداوند دعوت میکنند» (صدوق ،9816 ،ج ،9ص .)1 ،891
از جمله مناب آگاهیبخشی در ع ر غیبت دعاها و زیارتنامههای دوران غیبت است .هناامی
که فرد منتظر بهعنوان یک وظیفة ا هی و انسانی ادعیه و زیارتنامه میخوانبد ببا معبارف عظیمبی
بهویژه در عرصة امامت و جایااه آن در باورهای شیعی آشنا میشود که تدبر و فهم آنها محبت و
ایمان قلبی نسبت به اما م ع ر (عو) را در وجود او ثابت میکند و او را در برابر آسی ها و آفات
اعتقادی و فرهنای حفظ میکند.
ج) حرکت آفرینی

بنا بر آنچه در روایات آمده است ،انتظار افضل اعمبال امبت پیبامبر اسبالم (ص) اسبت (صبدوق،
 ،9816ج ،1ص .)166انتظار نوعی عمل است که انسان را از حا ت رکود خارج میکند و به انسان
و جامعه تحرّک و پویایی میبخشد .انتظار کنارهگیری و انزوا نیست .از سویی ،انتظار اعتبرا

نیبز

نیست؛ بلکه انتظار زمینهسازی و فراهمکردن مقدمات ظهور است .جامعة منتظر با بباور ببه مهبدی
موعود (عو) به تالش برای مبارزه با ظلم و فساد برمیخیزد که باعبث پویبایی اجتمباع مبیشبود.
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آرمانخواهی از مؤ فههای اندیشة مهدویت است که موج

میشود همة توجهات و تبالشهبا ببر

رسیدن به یک جامعة آرمانی معطوف شود و انایزة حرکت و کوشش مضاعف در جامعه را فبراهم
کند ،تا جامعه با داشتن آرمانی واحد بهسوی مق دی واحد حرکت کند.
د) باور به حضور امام و کنترل اجتماعی

از جمله سرمایههای اجتماعی باور به مهبدویت در ع بر غیببت کنتبرل اجتمباعی از راه افبزایش
گرایش به هنجارها و پیراستن جامعه از ناهنجاریهبا و انحرافبات اسبت .از وظبایف منتظبران در
دوران غیبت پرهیزکاری و آراستهشدن به محاسن اخالق است .امام صادق (ع) میفرمایند« :له یاه ی
أنیسوونیل یکاا یکنم اایب ازرظ یقناهملیبنوعیقیحم اه یکال ه ،ویقیههویلزرظه » (نعمانی ،ببیتبا ،ص،111
.)91
منتظر واقعی پیوسته به اصال خود و جامعه میپردازد تا جامعه را برای ظهور مهیا کند .چبون

منتظران ،همواره امام را شاهد بر اعمال خویش میدانند .حضرت مهدی (عو) میفرماید« :بهّن اایحیها ی
د مز یأبنب اوایقالیسهز یدزا یعه یله یأ به کا؛ ما بر اخبار و احوا تان آگاهیم و هیچ چیزی از اوضاع شما
بر ما پوشیده نیست».
باور به حضور در محضر امام موج

میشود منتظبران در راه انجبامدادن وظبایف خبویش در

برابر آن حضرت ،چه در زمینة فردی و چه در سطح اجتماع ،همة تالش خویش را ببهکبار گیرنبد.
فرهنگ انتظار با گوشهگیری و سکوت در برابر ظلم و فساد اجتمباعی سبازگاری نبدارد ،بنبابراین،
فرد منتظر با اصال خود و جامعه از بروز ناهنجباریهبا و فسباد جلبوگیری مبیکنبد و در براببر،
ارزشها و هنجارهای دینی را در جامعه گسترش میدهد .شخص منتظبر معتقبد اسبت امبام حبی
غای  ،حاضر و شاهد و ناظر بر اعمال اوست و خود را در منظبر و حضبور امبام مبیدانبد و ایبن
احسا

و باور فرد و جامعه را از بروز انحرافات حفظ میکند .باور به حضور دائمی امبام ،نبوعی

خودکنتر ی فردی و اجتماعی را بهوجود میآورد.
در جامعة پس از ظهور نیز امامتمحوری عامل افزایش سبرمایة اجتمباعی در آن دوران اسبت.
جم شدن همه حول محور امام و قرارگرفتن امام در رأ

هرم جامعبة اسبالمی ،عامبل مهمبی در
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برقراری ارتباط میان افراد و انسجامبخشی میان آنان به شمار میرود .حضرت مهدی (عو) کماالت
اخالقی ویژهای دارد .ایشان از هر جهت ا ابو و اسبوة بشبر و دارای بباالترین حبد اخبالق نیکبو
میباشد .رسول خدا (ص) میفرماید« :خداوند از گوشه و کنار جهبان ببه تعبداد اهبل ببدر ببرای
حضرت مهدی (عو) جناجو گرد میآورد .آنان در فرمانبرداری از حضرتش بسیار کوشا و م بمم
هستند» (مجلسی ،9618 ،ج ،11ص.)891
نتیجهگیری
مهدویت از آموزههای مشترک میان ادیان و اعتقادی بنیادین و اساسی در دین اسالم ،با کارکردهای
گوناگون است .سرمایة اجتماعی از مهمترین داراییهای یک جامعه اسبت کبه افبراد جامعبه را در
رسیدن به اهداف مشترک و حفظ همبستای کمک میکند .در مهدیباوری قابلیتهایی وجود دارد
که در تو ید سرمایة اجتماعی نقش بسزایی دارد .با نااه به ویژگیهای جامعبه ع بر ظهبور ماننبد
تبعیضناذاشتن نژادی و اقت ادی و وجود امنیتی فراگیر چشماندازی فراروی جامعة منتظران قبرار
میگیرد که با ا اوگیری از آن ،اعتماد در میان افراد جامعه افزایش مییابد .هنجارهبا و ارزشهبایی
مانند مسئو یتپذیری ،آگاهیبخشی و . . .در باور مهدویت سرمایههای اجتماعی جامعه را تقویبت
و گسترش میدهد .همچنین ،در این اندیشه ساختارهایی مانند مشارکتهای مذهبی وجود دارد که
رواب میان افراد جامعه را هم از حاظ کیفی و کمی تقویت میکند.
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