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فصال نامه علمی _ پژوهشی مشالالرق مالوع الالود
سال ده الالم ،ش المالالاره  ،39پاییالالز 1395

نقش انتظار در تحقق امت واحده
محمدمهدی حائریپور
چکیده
موضالالوع انتظالالار در بحالالث مهالالدویت ،یکالالی از مهالالمتالالرین گفتارهاسالالت؛ چنان کالاله
حرکت به سوی تشکی امت واحد اسالمی ،از مهمتالرین دغدغالههالای اولیالای
اسالالم و اندیشالمندان مساللمان باله شالمار مالالیرود .ایالن آرمالان بالزر میتوانالد بالالا
تکیه بر مشترکات اعتقادی و توجه و تمرکز بر آنها تحقق یابد .در این نوشتار،
نسبت میان انتظار دولت امام مهدی _ که موعود مسلمانان است _ با امت
واحده اسالالمی و چگالونگی تالأثیر ایالن عنصالر بسالیار مهالم و اجتمالاعی در اجتمالاع
بزر مسلمانان ،بررسی میشود.
واژگان کلیدی

انتظار ،امام مهدی

 ،امت واحده ،انسجام اسالمی.

 .1عضو هیلت علمی مؤسسه آینده روشن (پژوهشکده مهدویت) قم (.)mm.haeri313@gmail.com
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مفهوم انتظار
«انتظار» در لیت به معنای چشم به راه بودن ،چشم داشالتن و امیالدوار بالودن اسالت (دهخالدا،

 :1373واژه «انتظار») .موسوی اصفهانی می گوید:

و َو کیفیة نفسانیة ینقعث م ا الَتیوء ملا تنتظ ه ،و ضده الیأ فکلما کان اال نتظار اشد
کان الَتیوء آ کد .اال تری انه اذا کان لک مساف تتوقع قدوماه ازداد هتیاوءک لقدوماه کلماا
ق ب حینه ،بل ر مبا تقد رقادک بالسراد لشدة اال نتظار .و کما یتفاو م اتب اال نتظار من
اْلرة ،کذلک یتفاو م اتقه من حیث حقاک ملان تنتظا ه ،فکلماا اشاتد اْلاب ازداد
َذه ْ
الَتیوء للجقیب ،و اوجع ف اقه حبیث یغفل املنتظا عان جیاع ماا یتعلا حبفا نفساه ،و ال
یشع مبا یصیقه من اال ال املوجعة و الشداید املفظعة( .موسوی اصفهانی)332 :1379 ،
انتظار ،کیفیتی روحی است که موج پدید آمالدن حالالت آمالادگی مالیشالود .ایالن آمالادگی

برای چیزی است کاله انتظالار دارنالد و ضالد آن ،ناامیالدی نامیالده مالیشالود .هالر چاله انتظالار

بیشالتر باشالد ،آمالادگی نیالز بیشالتر اسالت .آیالا نمالیدانالی ا گالر مسالافری در راه داشالته باشالی و

چشالالم بالاله راه آمالالدن او باشالالی ،هالالر چالاله زمالالان رسالالیدن او نزدیالالکتالالر شالالود ،آمالالادگی بالالرای
آمدنش افالزایش مالییابالد .گالاهی حالالت انتظالار باله انالدازهای مالیرسالد کاله خالواف از چشالم

انسالان مالیگیالرد ،چنان کاله از ایالن نظالر درجالالات انتظالار تفالاوت مالیکنالد .همچنالین از نظالالر
ح و دوستی نسبت به آنچه انتظار دارند ،فرق دارد .هالر چاله عشالق باله َ
منتظالر افالزون
باشد ،آمادگی برای فرا رسیدن محبوف افالزایش مالییابالد و دیالر آمالدن و فالراق محبالوف،

دردنالالاک مالالیشالالود تالالا بالالدان جالالا کالاله انسالالان منتظالالر از خالالود بالالیخالالود مالالیشالالود و دردهالالا و
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سالالختیهالالای وحشالالتانگیالالز خالالود را در راه محبالالوف حالالس نمالالیکنالالد (موسالالوی اصالالفهانی،
 :1379ج.)177 ،2

انتظار مهدی موعود

در تفکر شیعی ،با ویژگیهایی که برای آن بیان شده ،به عنوان یکی

از اصول مسلم اعتقادی مطرح بوده و در روایات امامان شیعه

شده است.

بر ضرورت آن تصریح و تأ کید
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ابوبصیر میگوید :امام صادق

خطاف به اصحاف خالود فرمالود :آیالا شالما را خبالر نالدهم

به چیزی که خداوند عزوج  ،هیچ عملی را جز به وسیله آن از بنالدگان قبالول نمالیکنالد؟

گفتم :بفرمایید .فرمود :گواهی دادن به این که هیچ کس جز خداونالد شایسالته پرسالتش

نیست و این که محمد

 ،بنده و فرسالتاده اوسالت و اقالرار کالردن باله آنچاله خداونالد باله

آن امالالر فرمالالوده و والیالالت مالالا و بیالالزاری از دشالالمنان مالالا (اهال بیالالت) و تسالاللیم شالالدن در برابالالر

دستورهای آنان و پرهیزکاری و اجتهاد (کوشش) و صبر و انتظار برای آمدن قائم .
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(صدوق :1395 ،ج)377 ،2

عبالدالعظیم حسالنی مالیگویالد :بالر مالوالی خالود ،امالام جالواد

ایشان درباره قائم سؤال کنم که آیا مهدی

وارد شالدم و میخواسالالتم از

 ،خود اوست یا کسی غیر اوست؟ پس آن

حضرت ،خود ،شروع به سخن گفتن کرد و به من فرمالود :ای ابوالقاسالم! باله درسالتی کاله
قالالائم

از ماسالالت و اوسالالت مهالالدی ،کسالالی کالاله واج ال اسالالت انتظالالار کشالالیدن او در زمالالان

غیبتش و واج اسالت اطالاعتش وقتالی کاله ظهالور فرمالود و او سالومین (نسال ) از فرزنالدان
من است.
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خوشا به حال شیعیان قائم ما ،کسانی که در غیبتش ،منتظر ظهور او هسالتند و در حالال
ظهورش نیز فرمانبردار اویند .آنان اولیای خدا هسالتند کاله ناله ترسالی بالر آنهاسالت و ناله

همچنین میفرماید:

هر کس از شما بمیرد ،در حالی که منتظالر ایالن امالر (ظهالور امالام عصالر
کسی است که با حضرت قائم

) باشالد ،هماننالد

در خیمهاش بوده باشد .سپس لحظاتی درنالگ کالرد و

فرمود :نه ،بلکه مانند کسی است که در خدمت آن حضرت شمشیر بزند .آن گالاه فرمالود:

نه ،به خدا قسم ،همچالون کسالی اسالت کاله در رکالاف رسالول خالدا
(همو)126 :

شالهید شالده باشالد.
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آثار و کارکردهای انتظار
برخالالی ناآ گاهالالان چنالالین پنداشالالتهانالالد ک اله انتظالالار ظهالالور مهالالدى

نقی انتظار در تحقق امت واحده

اندوهگین میشوند.

ممک الن اسالالت سالالب رک الود و

عق ماندگی یا فرار از زیر بار مسلولیتها و تسلیم در برابر سالتم شالود؛ زیالرا مفهالوم اعتقالاد باله ایالن

ظهور بزر  ،قطی امید از اصالح جهان قب از اوست .حتی کمک کردن به گسترش سالتم و فسالاد

است تا زمینه ظهور آن حضرت فراهم شود .ایالن در حالالی اسالت کاله انتظالار ایالن ظهالور بالزر  ،آثالار

بسیار سازندهاى دارد .در واقی ،مسلله انتظار حکومت حق و عدالت مهدى و قیام مصلح جهانی
شام دو عنصر است؛ عنصر نفی و عنصر اثبات .عنصر نفی همان بیگانگی با وضی موجود است
و عنصر اثبات خواهان وضی بهتر بودن است.

ا گالر بالاله صالورت بنیالالادین ،ایالن دو جنبالاله در روح انسالالان حلالول کنالالد ،سرچشالمه دو رشالالته اعمالالال

دامنهدار خواهد شد که عبارتاند از :ترک هر گونه همکارى و هماهنگی با عوام ستم و فسالاد و

حتی مبازره با آنها از یک سو و خودسازى و خودیارى و جل آمادگیها جسمی و روحی و مادى
و معنوى براى شک گرفتن حکومت واحد جهانی و مردمی از سوى دیگر.

خوف که دقت کنیم ،مالیبیالنم هالر دو قسالمت آن ،سالازنده و عامال تحالرک و آ گالاهی و بیالدارى

است .در واقی ،کسانی که قیام مصلح بزر جهانی را انتظار میکشند ،انتظار انقالبی را دارنالد کاله
وسالییتالالرین و اساسالالیتالرین انقالالالفهالالاى انسالالانی در طالول تالالاریخ بشالالر اسالالت؛ انقالبالی کاله بالالر خالالال

انقالفهاى پیشین ،جنباله منطقالهاى نداشالته ،بلکاله جهالانی و همگالانی اسالت و هماله جنبالههای

زندگی انسانها را شام میشود ،انقالبی سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادى و اخالقی است.

چنالالین تحالالولی پالالیش از هالالر چیالالز بالاله عناصالالر آمالالاده و بالالاارزش انسالالانی نیازمنالالد اسالالت ک اله بتواننالالد

ب الالار س الالنگین چن الالان اص الالالحات وس الالیعی را در جه الالان ب الاله دوش بکش الالند و در درج الاله نخس الالت ،ب الاله

افال الالزایش سال الالطح اندیشال الاله و آ گال الالاهی و آمال الالادگی روحال الالی و فک ال الرى بال الالراى همک ال الارى در اج ال الرای آن

برنامه عظیم نیاز است .انتظار برای مصلح جهانی به معناى آمادهبالاش کامال فکالرى و اخالقالی،
سال دهم ،شمططاره  ،39پایی 1395
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م الالادى و معن الالوى ب الالراى اص الالالح جه الالان اس الالت .ب الاله راس الالتی چق الالدر چن الالین آم الالادهباش الالی ،میتوان الالد
سازنده سودمند است.

نکته مهم دیگر این است که منتظران راستین وظیفه دارند افزون بر اصالح خویش در اصالح

دیگالران نیالالز بکوشالند؛ زیالالرا برناماله عظالالیم و سالنگینی کاله انتظالارش را مالالیکشالند ،برنامالالهای فالالردى

نیست ،بلکه کار باید به صورت گروهی و همگانی باشد .باید کوششها هماهنگ شالود و عمالق و
وسعت این هماهنگی به عظمت برنامه انقالف جهانی باشد که انتظار آن را دارند.

تسلیم نشدن در برابر آلودگیهای محی  ،اثر مهم دیگر انتظار است .تنها چیزى که میتوانالد

به منتظران امیدواری بدهد و آنها را به پایداری و خویشتندارى فرا بخواند و نگذارد انسالانهالا
در محی فاسد ح شوند ،امید باله اصالالح نهالایی اسالت .بجاسالت دربالاره نقالش انتظالار در تحقالق

«امالالت واحالالده» بحالالث کنالالیم ،ولالالی پالالیش از آن بهتالالر اسالالت ترکی ال «امالالت واحالالده» و معنالالای آن در
فرهنگ دینی بررسی شود.

مفهوم امت واحده
در فرهنگهای مختلف انسانی ،واژههای مختلفی برای بیان مفهالوم «جامعاله» یالا «اجتمالاع»

( )communityبه کار رفته است .اصطالحاتی همچون ملالت ،مالردم ،گالروه ،ایال  ،طایفاله ،قبیلاله،

عشالالیره ،نالالاس ،قالالوم ،ناسالالیون ،شالالع  ،طبقالاله ،نالالژاد ،تالالوده و جامعالاله .اسالالالم بالاله جالالای همالاله ایالالن
اصطالحات ،واژه «امت» ( )Ummahرا برای جامعاله انسالانی مالورد نظالر خالود برمالیگزینالد و منظالور

خاصی را از این نامگذاری دنبال میکند.

امت ،اصطالحی قرآنی و دینی است که همزمان با دین اسالالم رواج یافتاله اسالت و در فرهنالگ

غربی هیچ سابقهای ندارد .امت در تعبیر و اصطالح قرآنی ،گروهی همسان در دین ،آیین ،زمان

و مکالان و دیگالالر مشالترکات انسالالانی اسالت (بقالالره .)128 :اصالطالح «امالالت» بالا «جامعالاله» در اصالالطالح

امروزی مشالابهتهالایی دارد ،ولالی تفالاوتهالای محسوسالی نیالز در میالان اسالت کاله نمالیتالوان آن را

نادیالده گرفالت« .جامعاله» در اصالطالح جامعالهشالناختی ،گالروه سالازمانیافتالهای از اشالخا

و افالالراد

انسالانی اسالت کاله بالا هالم در سالرزمین مشالترک زنالدگی مالیکننالد و بالا همکالاری در گالروههالا ،نیازهالالای
اجتماعی ابتدایی و اصلی خود را تأمین میکنند و با مشارکت در فرهنگالی مشالترک و یکسالان ،باله

عنوان یک واحد اجتماعی ،از دیگر جوامی متمایز میشوند (مساواتی ،)142 :1372 ،اما «امالت»
گروهی خا

از پیروان یک دین یا عصر ،به سب همسانی در نوع خاصالی از عملکالرد یالا رویکالرد

فکری است (طباطبایی :1376 ،ج.)39 ،6

امت در نگرش قرآنی ،دارای حیات و زندگی است که لحظهای همانند زندگی انسانها پایان

قیامت به سوی آن خوانده میشود (جاثیه)28 :؛ دارای فهالم و شالعور اسالت (انعالام )108:و بالرای

عم هر جامعه و امتی ،عذابی مشترک و عمومی است (غافر .)5 :همچنین قرآن برای امالتهالا،

سنتهالایی را اثبالات مالیکنالد کاله مالیتالوان باله سالنت ارسالال پیالامبران ،هال کالت امالت پالس از اتمالام

حجت و تیییر در سرنوشت امتها بر اثر عملکرد جامعه و مانند آن اشاره کرد.

لالالویی گالالارد ،اسالالالمشالالناس فرانسالالوی معتقالالد اسالالت :امالالت از ریشالاله خالالا عربالالی اسالالت کالاله در
َ
َ
زبانهای اروپالایی نمالیتالوان مترادفالی بالرای آن یافالت ،مخصوصالا امالتالنبالی کاله احتمالاال از ریشاله
ُ
اصلی «ام» به معنای مادر است (گارده.)286 :1352 ،
عالمه طباطبایی معتقد است قرآن مجید به جامعه و اجتماع انسالانی توجاله خاصالی دارد و آن

را حقیقتی میداند که دارای خوا

و آثاری مخصالو

اسالت (طباطبالایی :1376 ،ج.)236 ،4

بر همین اساس ،امالت «باله معنالای گروهالی از انسالانهاسالت و گالاهی باله مناسالبتی بالر یالک نفالر هالم

نقی انتظار در تحقق امت واحده

مالییابالد (اعالالرا  )34 :و باله عنالالوان یالک حقیقالت ،دارای کتالالاف و نوشالته مخصوصالی اسالت کاله در
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اطالق میشود .اص این کلمه از «ام» به فتح همزه به معنای قصد است و به هر گروهی از مردم
گفته نمیشود ،بلکه به جمعیتی گفته میشود که دارای مقصالدی واحالد بالوده و باله واسالطه آن بالا

یکدیگر مربوط و متحد شده باشند و به همین مناسبت بر فرد ،یک انسالان و سالایر معالانی اطالالق

میشود (همو.)173 - 172 :

امت بر اساس ایالن تعالاریف ،مبنالای نظالم اجتمالاعی اسالت کاله گسالتره وسالیعی دارد .باله عبالارت

دیگر ،شریعت بخش عظیمی از تالش خود را به نظم اجتماعی اختصالا

داده و قسالمت انالدکی

را متوجه مراسم عبادی و اخالق فالردی کالرده اسالت .در سالنت اسالالمی بالر موضالوع «امالت» ،تأ کیالد
فراوانی شده ،به گونهای که عضویت در آن ،شرط مسلمانی به شمار مالیرود .دوره اسالالمی ناله بالا

تولد پیامبر اسالم

شرو ع میشود و نه با اولین نالزول وحالی ،بلکاله بالا هجالرت پیالامبر و یالارانش

به مدینه آغاز میشود و هجرت هنگامی است که مسلمانان وفاداری و اعتقاد به اهلل (سالبحانه و

تعالالالی) را بالالر پیونالالدهای خویشالالاوندی و قبیلالالهای تالالرجیح دادنالالد و بالاله تشالالکی امالالت دسالالت زدنالالد
(مؤتن.)90 :1380 ،

امت در قرآن
واژه امت  64بار در قرآن تکرار شده است که به معنای مدت و زمانی معین (هود8 :؛ یوسالف:

 ،)45رهبر ،پیشوا و نموناله (نحال  ،)120 :دیالن و آیالین (زخالر  )23 - 22 :و گروهالی از جانالداران

(انعام )38 :و در بیشتر موارد ،به معنای گروهی از انسالانهالا (بقالره213 ،134 ،128 :؛ آلعمالران:

 110 ،104و  113و  )...استفاده میشود .در مواردی که امت به معنای گروهی از مردم آمده ،مالراد
سال دهم ،شمططاره  ،39پایی 1395
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گروهی از مردم است که یکی از رسالتها و ادیان الهی بر آنان نازل شده و این بیانگر وجود ریشه

مذهبی و دینی ،در این اصطالح است (بندر ریگی )10 :1360 ،بر اساس این تعاریف مالیتالوان باله

این نتیجه رسید که مراد از امت اسالمی ،گروه وسیعی از مردم مسلمان اسالت کاله تحالت رهبالری و

هدایت مشترک بوده و به سوی هالد و قبلالهای واحالد در حرکتانالد .ایالن جامعاله آرمالانی اسالالم،

دارای ویژگیهای خاصی است که آن را از دیگر جوامی متمایز میسازد.
ویژگیهای امت اسالمی

قرآن یکی از اهدا پیامبر را امتسازی مینامد و نشان میدهالد پیالامبر اسالالم

چگوناله و

به چه روشی به آن دست یافت و شاهد و نمونهای از ایالن امالت را در مدیناله ایجالاد کالرد؛ امتالی کاله

میتواند برای همه جوامی الگو باشد .بیگمان ،در شک گیری امت اسالمی ،ویژگیهای دینالی از
َ
اص الالالت برخوردارن الالد .ب الاله عب الالارت دیگ الالر ،تحق الالق رس الالاالت و وظ الالایف اس الالالمی ص الالرفا در چ الالارچوف

مجموعالهای باله نالام امالت امکالانپالذیر اسالت .در واقالی ،امالت اسالالمی در چالارچوف مالرز جیرافیالالایی

خاصی قرار نمیگیرد ،بلکه به مجموعهای بینالمللی گفته میشود که از یک پیام و دستور الهالی

اطاعت میکنند و رسالت یک پیامبر را میپذیرند .در چنین جامعهای ،تمایزهای نژادی و قومی

انسانها اصالت ندارد ،بلکه مالک برتری افراد همان ایمان به حقانیت پیام الهی است (بابالایی

زارج.)85 :1383 ،

امت اسالمی و وجوه اشتراک
بنابر آنچاله بیالان شالد ،قالرآن کالریم ،هماله مردمالی را کاله باله انبیالا ایمالان آوردهانالد ،از نظالر اصالول

عقاید و اشتراک ،در هدفی که انبیا داشتهاند ،امت واحده خوانده است .شاید مرادش ایالن بالوده

که اختالفات بین ایشان را به حداق برساند و آنها را بر اساس مشترکات اعتقادی متحد کند تالا

در سایه این وحدت ،به اهدا الهی و انسانی خویش نزدیکتر شوند .حالال بایالد دیالد چاله وجالوه
اشتراک دیگری در امتها میتوان یافت که سب همگرایالی بیشالتر آنهالا شالود و باله خصالو

در

میان مسلمانان ،چه نقطه اشتراک مهمی میتالوان یافالت کاله آنالان را باله ایالده قرآنالی امالت واحالده
نزدیک سازد.

نسبتسنجی انتظار وامت واحده
بالاور بالاله ظهالور منجالالی موعالود کالاله وعالده قالالرآن باله جهانیالالان و باله ویالالژه مساللمانان جهالالان اسالالت،

انتظار او را به دنبال دارد و این امید به آینده (= انتظار) در آنها نیروی مضاعفی ایجالاد مالیکنالد

بایالد بالاله مشالالترکات امالالت اسالالالمی توجالاله داشالالت و آنهالالا را تقویالالت کالالرد .مهالالدویت و انتظالالار ،یکالالی از
مشترکات اعتقادی اسالمی است که از جهاتی بالا دیگالر وجالوه اشالترا کی مساللمانان تفالاوت دارد کاله
عمده آنها عبارتاند از:

« .1نگاه به آینده» که در اعتقاد به ظهور مهدی

آینده اسالم به وحدت نظر میرساند.

وجالود دارد ،یعنالی مساللمانان را نسالبت باله

 .2این «آینده» برای مسلمانان ،آرمانی و مطلوف است.

 .3چون مطلوف آنهاست ،باید نسبت به آن ،عم و تعهد و رفتاری متناس داشته باشند.

با این اوصا  ،باید کوشید این تلوری ،به راهبردی محوری برای وحدت امت اسالالم تبالدی

شود .البته در ابتدا الزم است درباره انتظار و امکان استفاده از ظرفیت آن در جهت تشالکی امالت
واحده بحث کنیم.

نقی انتظار در تحقق امت واحده

و آنها را در رسیدن به اهدافشان مجتمالی میسالازد .بالدیهی اسالت بالرای رسالیدن باله امالت واحالده
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واکاوی اندیشه انتظار موعود
در فلسالفه انتظالار موعالود ،مؤلفالالههالایی وجالود دارد کالاله میتوانالد باله تشالالکی امالت واحالده کمالالک

کنالد .انتظالار موعالالود ،انتظالار آینالده روشالالنی اسالت کاله قالالرآن کالریم باله مسالاللمانان وعالده داده اسالالت و

مسلمانان جهان میتوانند بر اساس این آینده روشن و بر محالور تحقالق ایالن آرمالانهالا درکنالار هالم

قرار بگیرند و بر اساس هدفی واحد ،مجموعه بزرگی تشکی دهند .مهمترین وعدههای خداوند

درباره آینده اسالم و مسلمانان عبارتاند از:

الف) جهانی شدن اسالم
َ
ْ َ َ َ
َ َو َال ِذی أ ْر َس َل َرس َوله ب ْاَل َد َو ِدیان ْ َ
الادین ک ِل ِاه َو َل ْاو َکا َه ْاْل ْشا ک َ
ا
ع
ه
ار
ر
ظ
ی
ل
ا
اْل
لن ؛
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
(توبه)33 :

او کسی است که پیامبر خود را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر همه دینها پیروز
گرداند ،هر چند مشرکان ناراحت باشند.

بر اساس تفسیر مفسالران شالیعه و سالنی ،ایالن آرمالان بالزر در دولالت مهالدی

یافت ،چنان که روایات فریقین بر این نکته تأیید می کند:

تحقالق خواهالد

َ
َ َ
ْ
َ َ َْ َ َ
َع ْن َُم َم ِد ْبن ْالف َض ْیل َع ْن أب ْ َ
اَّلل َعز َو َجال َ َ...او
ااىض قاا َ َساألته ع ْان ق ْال ِ ِ
اْل َس ِن ا َْل ِ
ِ
َ
َ
َ َ ِ َ ِْ
َْ َ َ
ْ َ
َ ْ َ
ال ِذی أ ْر َسل َرسوله ِباَلد َو ِدی ِن
اْل ِ قا َ َو ال ِاذی أ َم َار َرساوله ِبال َوال َیا ِة ِل َو ِصا ِی ِه َو ال َوال َیاة
َ
َِا َى ِدی ان ْ َ
اْل ا ق ْلا ِلی ْظرا َاره َع ا َ الا ِادین ک ِلا ِاه َقااا َ ی ْظرااره َع ا َ َ ِجیاع ْاِل ْد َی اان ِع ْنا َاد ِق َ
ا
ا
ی
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َْ
القا ِ ...؛ (کلینی :1407 ،ج)432 ،1
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محمالالد بالالن فض الی گوی الد :از حضالالرت ابوالحسالالن

راجالالی ب اله قالالول خالالداى عزوج ال [کالاله

فرمود« ]:اوست خدایی که رسول خود را به هدایت و دیالن حالق فرسالتاده اسالت» ،سالؤال

کالردم .فرمالود :یعنالی اوسالت کاله رسالولش را باله والیالت وصالیاش امالر کالرد و والیالت ،همالالان

دین حق است .عرض کردم :تا آن را بر هر دینی غال کند؟ فرمود :یعنالی آن را در زمالان

قیام قائم بر همه دینها غلبه دهد.

عن أب َر ی ة قا َ :ذا وعاد مان اَّلل بأناه تعاال ْیعال اْلسام عالیاا عا جیاع اِلدیاان .و
متا َذا إمنا یصل عند خارو عیسا ،و قاا السادی :ذلاک عناد خارو املرادی ،ال یاقیق
أحد إال دخل ف اْلسم أو أد اْل ا ؛ (رازی :1411 ،ج)33 ،16
از ابوهریره نق اسالت کاله دربالاره ایالن آیاله گفالت :ایالن وعالدهای اسالت از سالوی خالدا مبنالی

بالالالر این کالالاله خداونالالالد ،اسالالالالم را بالالالر همالالاله ادیالالالان برتالالالری میدهالالالد و نقطالالاله کمالالالال ایالالالن

وعده ،هنگام قیام عیسی بالن مالریم خواهالد بالود .و سالدی گفتاله اسالت :آن وعالده هنگالام
قیام مهدی

خواهد بود[ .در آن روز] کسی نمالیمانالد ،مگالر این کاله باله اسالالم می گالرود

یا جزیه میدهد.

روشن است که این چشمانداز روشن ،برای اسالم و مسلمانان میتواند باله هم گرایالی و اتحالاد

ایشان کمک کرده و هویت جمعی مسلمانان را تقویت کند.

ب) استخالف مؤمنان و امنیت فرا گیر برای ایشان
َ
َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ْ َْ َ
ْ ََ
َ
ض ک َمااا ْاسا َاتخلف
َو َعا َاد اَّلل الا ِاذی َن َآمنااوا ِما ْانک ْ َو َع ِملااوا الصا ِااْلا ِ لیسااتخ ِلف ِف اِلر
ِ
َ
َ
َ
َ
ََ َ
َ
َ ََ
َ
َ
ال ِذی َن ِم ْن ق ْب ِل ِر ْ َو لی َم ِکن َل ْ ِدی َ ال ِذی ْار َتىض َل ْ َو لی َب ِدل ْ ِم ْان َب ْع ِاد خ ْاو ِف ِر ْ أ ْمناا
ْ
َ َ
ََ
ْ َ َ
َ
ولئ َ
لن ِب ش ْیئا َو َم ْن کف َر َب ْع َد ِذل
َی ْعبدون ِن ال یش ِ ک
فاسقلن ؛ (نور)55 :
ک َ ال ِ
ک فأ ِ
خداونالالد بالاله کسالالانی ک اله از شالالما ایمالالان آوردهانالالد و اعمالالال صالالالح انجالالام دادهانالالد ،وعالالده
َ
مالیدهالد کاله آنهالا را قطعالالا خلیفاله روى زمالین خواهالد کالرد .همالان گوناله کاله پیشالینیان را
خالفت روى زمین بخشید و دین و آیینی را که براى آنها پسندیده ،پا بر جالا و ریشالهدار
خواهد ساخت و خو و ترس آنها را به امنیت و آرامش بدل میکند .آنچنان که تنها

مرا میپرستند و چیزى را براى من شریک نخواهنالد سالاخت و کسالانی کاله بعالد از آن کالافر

شوند ،فاسقاند.

در این آیه شریفه ،به صراحت ،وعده خالفت در زمین و استقرار کامال دیالن اسالالم و امنیالت در
همالاله ابع الالاد زن الالدگی ب الاله مسالاللمانان داده ش الالده اس الالت ک الاله مطالالابق تفاس الالیر و روای الالات ،دول الالت ام الالام
مهدی  ،تنها مصداق 1یا دست کم ،مصداق کام آن خواهد بود.

به خدا سوگند ،آنها شیعیان ما هستند .خداوند این کار را براى آنهالا باله دسالت مالردى

از ما انجام میدهد کاله «مهالدى» ایالن امالت اسالت .زمالین را پالر از عالدل و داد مالیکنالد ،آن
گونه که از ظلم و جور پر شده باشد و هم اوست که پیامبر در حق وى فرمالود :ا گالر از عمالر

دنیا جز یک روز باقی نماند ،خداوند آن روز را آنقدر طوالنی میکند تا مالردى از دودمالان

من که نامش ،نام من است ،حا کم بر زمین شود و صفحه زمین را پر از عدل و داد کند،

آن گونه که از ظلم و جور پر شده باشد.

2

 .1عالمه طباطبایی ثابت کرده است که این آیه تنها در عصر ظهور مهدی تحقق مییابد( .المیزان ،ذی آیه شریفه)
 .2طبرسی پس از نق روایت باال مینویسد مانند این روایت از امام بالاقر و امالام صالادق
البیان ،ذی آیه شریفه)

نیالز روایالت شالده اسالت( .مجمجع

نقی انتظار در تحقق امت واحده

عن ع بن اْلسی أنه ق أ اآلیة و قا  َ« :و اَّلل شیعتنا أَال القیا  ،یفعال اَّلل ذلاک
هب ع یدی رجل منا ،و َو مردی َذه االماة ،و َاو الاذی قاا رسال اَّلل  :لاو ل یقا
من الدنیا إال یو واحد ،لطل اَّلل ذلاک الیاو حات یا رجال مان عتا ی ،اَساه اَساى ،میال
اِلرض عدال و قسطا کما ملئ ظلما و جلرا؛ (طبرسی :1372 ،ج)240 ،7
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ج) وراثت عباد صالح خداوند
َ
َ
ْ
ْ
َ ْ َ َ َ َ َ َ
َ
ََ ْ َ َ َ
الص ِاْل َ
لن ؛ (انبیا)105 :
الذک ِ أن اِلرض ی ِ ُثا ِعب ِادی
َولقد کت ْبنا ِف الز ب ِلر ِمن َب ْع ِد ِ

مالا در زبالالور بعالد از ذ کالر (تالورات) نوشالالتیم کاله بنالدگان صالالالح مالن ،وارث (حکومالالت) زمالین

خواهند شد.

بالالر اسالالاس بشالالارتهالالای قالالرآن در مالالوارد متعالالدد ،از جملالاله ایالالن آیالاله ،در نهایالالت ،بنالالدگان صالالالح

خداونالالد ،وارث زمالالین و بهالالرههالالای آن خواهنالالد شالالد و ایالالن نیالالز بالالر اسالالاس تفسالالیر و حالالدیث در زمالالان
مهدی

خواهد بود.

َ َ
ََ َْ َ
الص ِااْل َ
لن» َا أصاجاب
قاادی
عن أب جعف  ،قا « :قوله عز وجال :أن اِل ْرض َی ِ ُثاا ِع ِ
املردی ف آخ الزمان؛ (بحرانی :1416 ،ج)848 ،3
از امام باقر روایت شده است که فرمودند :مقصود یاران مهدی

در آخرالزمانند.

د) امامت و وراثت مستضعفان
َ
َ
َ
َ
ْ
َ َ
َ َ
َونر یاااد أن َّنا َاان َعااا َ الا ِااذی َن ْاست ْضا ِااعفوا ف ْاِل ْ
ض َو ْْن َعلهااا ْ أ ِ َئاااة َو ْْن َعلهااا الا َااو ِار ِث َی ؛
ر
ِ
ِ
ِ
(قصص)5 :

اراده ما بر این قرار گرفته است که به مستضعفان نعمالت بخشالیم و آنهالا را پیشالوایان و

وارثان روى زمین قرار دهیم.

این آیه نیز در تفسیر و حدیث ،به ظهور مهدی
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تطبیق داده شده است.

َ َ َ
َ
َْ َ َ َ َ َ َ ْ ْ
َ
ْ ْ
ض َو ْْن َعلها ْ أ ِ َئااة َو
َعان عا ْ ف قولاه :و ن ِر یاد أن ّناان عا الا ِاذین استض ِاعفوا ِف اِلر ِ
ََْ
ااوار ِث َی قااا َ :اا آ ُممااد یقعااث اَّلل مراادی بعااد جراادَ فیعاازَ و یااذ
ْنعله ا ال ِ
عدوَ ؛ (عروسی حویزی :1415 ،ج)110 ،4
از امیرالمؤمنین روایت شده که در تفسالیر ایالن آیاله فرمالود :اینالان کاله در زمالین ضالعیف
گشتهاند ،آل پییمبرند که خداوند مهدى آنها را برانگیزد تا آنان را عزیالز و دشمنانشالان

را ذلی گرداند.

عن أب جعف  ،و أب عقداَّلل  :أن َذه اآلیة ُمصوصة بصاحب اِلم الاذی یظرا ف آخا
اْلقاب ة و الف اعنة ،و میلاک اِلرض شا قا و غر باا ،فیملَاا عادال ،کماا ملئا
الزمان ،و یقید ْ
جلرا؛ (بحرانی :1416 ،ج)254 ،4
از امام باقر و امام صادق روایت شده که فرمودند :این آیاله مخصالو صالاح االمالر
است که در آخرالزمان ظاهر میشود و جبالاران و فرعالونهالا را هالالک مالیکنالد و بالر شالرق و
غرف عالم حاکم مالیگالردد .پالس زمالین را از عالدل و داد پالر مالیکنالد ،چنالانکاله از سالتم پالر
شده باشد.

همالاله ایالالن انتظارهالالا ،نگالالاههالالای روشالالنی بالاله آینالالده اسالالت کالاله مالالراد و مطلالالوف همالاله مسالاللمانان

اسالالت و مالالیتوانالالد محالالور وحالالدت و اتحالالاد امالالت باشالالد .در تحلیلالالی عقلالالی ،ایالالن وعالالدههالالای قرآنالالی

را میت الالوان آرزوه الالا و اه الالدا ام الالت اس الالالمی ،بلک الاله هم الاله موح الالدان ع الالالم دانس الالت؛ زی الالرا فط الالرت

پالالاک بشالالری بالاله دنبالالال تحقالالق خالالوبیهالالا و حا کمیالالت ارزشهالالا و حکومالالت نیکالالان و بهالالرهمنالالدی

ص الالالحان و برخ الالورداری مستض الالعفان اس الالت .همگ الالان از رواج پ الالا کی در زم الالین و روابال ال نیک الالوی

انسانی و تعامال خالوف بشالری و حکومالت شایسالتگان اسالتقبال می کننالد .ایالن مالوارد ،وعالدههالای

روش الالن قال الرآن اس الالت ک الاله تنه الالا ب الالا ه الالدایت و پ الالرچمداری حج الالت اله الالی قابال ال دسترس الالی و تحق الالق
اسالالت و البتالاله رسالالیدن بالاله آن ،اشالالتیاق مالالردم را میطلبالالد .بالاله سالالخن دیگالالر ،تحقالالق آن مقصالالد و

مقصود واالی الهالی و انسالانی ،باله ایالن وابسالته اسالت کاله عالقاله فطالری و بالالقوه انسالانها باله ایالن

هد عالی ،به رغبت و شوق فعلی کنونی تبدی شود تالا هماله قالوای فکالری و نیالز بالدنی آنهالا در

مسالالیر ایالالن مقصالالد بالالزر بسالالیج گالالردد و همالاله لالالوازم و اقتضالالائات آن فالالراهم شالالود و موانالالی تحقالالق را
از میان بردارد.

در دعای شریف افتتاح میخوانیم:
وتعلناا
اللر انا ن غب الیک ف دولة کر میة تعز هبا االسم واَله وتذ هباا النفااق واَلاه ْ
من الدعاة ال طاعتک والقادة ال سقیلک و ترزقنا هبا ک امة الدنیا و اآلخ ة؛
بار خدایا ،مشتاقانه مسللت داریم که دولتالی باشالکوه برانگیالزى کاله اسالالم و اسالالمیان را

عالالزتبخشالالی و نفالالاق و منالالافقین را بالاله خالالا ک ذلالالت کشالالی و مالالا را از منادیالالان دعوتالالت و
خواننالدگان بالاله سالالوى طاعتالت و سالالرهنگان سالالپاهت قالالرار دهالی و کرامالالت دنیالا و آخالالرت را

بنابراین ،رغبت باله تحقالق دولالت کریماله کاله هماله آن ارزشهالا و آرزوهالای انسالانی را باله دنبالال

دارد ،بایالالد رغبتالالی جمعالالی و اجتمالالاعی باشالالد ،نالاله فالالردی و انفالالرادی و الزمالاله چنالالین رویالالداد مهالالم و
مبارکی ،افزایش آ گاهی و معرفتی اجتماع بشری اسالت ،یعنالی رسالیدن باله ایالن نقطاله کاله همگالان

بدانند همه خوبیها در حکومت جهانی اسالالم و مساللمین و در ذلالت و زبالونی منافقالان اسالت تالا از

این رهگالذر ،مسالیر بنالدگی بالرای همگالان همالوار شالود ،بلکاله مؤمنالان باله جایگالاه رهبالری و دعالوت

دیگالالران بالاله خالالدا و اطاعالالت او دسالالت یابنالالد .ای الن مرتبالاله مهمالالی از معرفالالت اسالالت کالاله جامعالاله ،کمالالال
واقعی را بشناسد تا زمینه خواستن آن کمال در او ایجاد شود.

بدیهی است برای رسیدن به این نقطاله ،تالالش زیالادی نیالاز اسالت ،ولالی هالدایت مساللمانان بالا

گرایشهای مختلف اسالمی به ایالن مطلالوف ،آسالانتالر و عملالیتالر اسالت؛ زیالرا اسالالم در ایالن طالرح

نقی انتظار در تحقق امت واحده

نصی ما فرمایی.
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الهی ،دین حا کم است .از این رو ،مسلمانان با محوریالت جهالانی شالدن اسالالم میتواننالد اجتمالاع
کنند و لوازم و اقتضائات آن را فراهم آورند.

انتظار عامل همگرایی امت اسالمی
در روایات اسالمی ،در منابی فریقین چنین آمده است:
افضل العقادة انتظار الفر

( .صدوق :1395 ،ج287 ،1؛ ترمذی :1379 ،ج)565 ،5

فرج به معنای گشایش در امور و رهایی از گرفتاری و بنبستهاست .ایالن فالرج ،گالاهی جزئالی

اسالالت و گالالاه کلالالی و فرا گیالالر .انتظالالار فالالرج بالالرای همالاله امالالت ،بالاله معنالالای نجالالات همالاله آنهالالا از همالاله

مش الالکالت و گرفت الالاریه الالا و رس الالیدن ب الاله هم الاله آرزوهاس الالت .از ای الالن رو ،انتظ الالاری ب الالزر و افضال ال
عبادتهاست.

شالالاید یکالالی از دالی ال افضالاللیت انتظالالار ایالالن نکتالاله اسالالت کالاله انتظالالار بالالرای اجتمالالاع امالالت اسالالالمی

و هالالمگرایالالی و هالالمنالالوایی ،ظرفیالالت بسالالیار مناسالالبی اسالالت .ا گالالر مسالاللمانان بالاله ایالالن فالالرج ،ایمالالان

داشالالته باشالالند و آن را از سالالوی خالالدا بداننالالد ،درمییابنالالد کالاله تحققالالش را بایالالد از او بخواهنالالد و نیالالز

درک می کننالالد کالاله بای الالد ایالالن ف الالرج بالالزر ب الاله وسالالیله م الالردی الهالالی رخ ده الالد .البتالاله بش الالارت او در
س الالخنان پی الالامبر ا ک الالرم

آم الالده و ب الاله خ الالوبی معرف الالی ش الالده اس الالت .بن الالابراین ،انتظ الالار ف الالرج در

امالالت اسالالالم ،نالاله انتظالالاری مالالبهم و مجهالالول ،بلکالاله انتظالالاری روشالالن و معنالالادار اسالالت .انتظالالار در
اسالالالم ،انتظالالار قیالالام مهالالدی

از فرزنالالدان رسالالول خداسالالت کالاله پیالالامبر از خالفالالت او در آخرالزمالالان
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و چشمانتظاری برای عدالت است ،منتظران باید دستکالم در مالداری واحالد ،سالتم گران جهالانی

میتوانن الالد ب الالا محوری الالت انتظ الالار مه الالدی

ب الاله یک الالدیگر نزدی الالک ش الالوند و در براب الالر دشمنانش الالان،

ص الالف واح الالدی را تش الالکی دهن الالد و در درون اجتماع الالات خ الالود ،ب الالا س الالتمه الالای اجتم الالاعی مقابل الاله
و مظلوم الالان را متعهدان الاله ی الالاری کنن الالد .ب الاله بی الالان دیگ الالر ،مس الاللمانان میتوانن الالد در پرت الالو انتظ الالار،

هالالم اهالالدا یکسالالانی را بالالرای خالالود تعریالالف کننالالد و هالالم در جهالالتگیالالریهالالا ،متحالالد عم ال نماینالالد.

نکنند ،نه آن که با اسرایی  ،همکاری سیاسالی و اقتصالادی داشالته باشالند .ا گالر انتظالار ،نفالی سالتم

را انکالار کننالد و باله مظلالوم بالیپنالاه ،باله ویالژه ا گالر یالک ملالت باشالد ،یالاری رسالانند .آیالا مسالاللمانان در

ایالالن مالالوارد نمالالیتواننالالد از ظرفیالالت عظالالیم انتظالالار کمالالک بگیرنالالد و در برابالالر دشالالمن مشالالترک ،یالالد
واحده باشند؟

انتظار ،عامل نشاط و پویایی امت اسالمی
دشمنان برای ایجاد نومیدی در جوامی اسالمی ،تالالش فالراوان می کننالد تالا جلالوی پیشالرفت و

رشال الالد آنهال الالا را بگیرنال الالد .انتظال الالار دولال الالت مهال الالدی

از آل پیال الالامبر

 ،عام ال ال مهمال الالی در جهال الالت

امیدبخشی نسبت به آینده اسالالم و مساللمین اسالت؛ زیالرا در بشالارتهالا نسالبت باله دوران ظهالور او

تصریح شده است که اسالم ،جهانی خواهد شد و مسلمانان به حکومت خواهند رسالید .ایالن بالاور

مهم که از متن آیات قرآن و روایات اسالمی گرفته شالده اسالت ،باله نشالاط و پویالایی امالت اسالالمی،
کمک فراوانی می کند ،مشروط به این که منجی بالزر اسالالم و قالرآن ،باله درسالتی باله مساللمانان،

معرفی و برکات ظهور و دولت او بیان شود تا چشمانداز روشنی در برابر دیدگان آنان ترسیم گالردد
و انتظار راستین و شوق حضور در کنار او را ایجاد و تقویت کند.
قرآن کریم در این باره میفرماید:

َْ ْ
َ َ
َ
ََفن ک َان َی ْرجوا ِلق َاء َر ِب ِه فل َی ْع َمل َع َمم َص ِاْلا

؛ (کهف)110 :

پس هر کس به مالقات پروردگار خود امید دارد ،باید عم شایستهای انجام دهد.

امید به آینده روشن به تالش مثبت و کار سازنده برای فرد و اجتماع منجر خواهالد شالد .از ایالن

رو ،انتظار مهدی جهتگیری بسیار خوبی برای آینده اسالم و مسلمین است.
انتظار عامل شکلگیری عواطف قلبی و اجتماعی

ا گر منتظران منجی اسالالم ،از منتظالر و موعالود اسالالم و ارمیالان بالزر ظهورش،تصالویر روشالنی

نیکو نسبت به امام منتظر منجر میشالود .همچنان کاله از دیالر زمالان ایالن اتفالاق مبالارک در جوامالی
شالالیعی رخ داده و عالقالالههالالای فالالردی شالالیعیان بالاله شالالور و شالالوق اجتمالالاعی بالالرای ظهالالور مهالالدی

،

توسعه یافته است و تبلور آن در جشنهای نیماله شالعبان و اجتماعالات پرشالور منتظالران حضالرت،

باله صالالورت هفتگالی درمسالالجد مقالدس جمکالالران و مراسالم دعالالای ندباله و یالالاد شالیرین امالالام در همالاله
محاف و مناسبتها و دعاهای جمعی برای فرج آن بزرگوار دیده میشود .نزدیکی دلها و انس

و الفت اجتماعی ،یکی از آثار این شور و شوق پاک و الهی است که از ضرورتهای جامعه انسانی

به شمار میرود.

انتظار عامل ایجاد مسئولیت و تعهد اجتماعی
ا گالالر مؤمنالالان بالالر مالالدار انتظالالار مهالالدی

اجتمالالاع کننالالد ،هالالر کالالدام نسالالبت بالاله دیگالالری احسالالاس

نقی انتظار در تحقق امت واحده

داشته باشند ،او را از دل و جان دوست خواهند داشت و همین عالقه قلبالی ،باله احسالاس جمعالی
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مسلولیت خوبی خواهند داشت؛ زیرا انسان با نگاه به آینده روشن خالود و جامعالهاش ،از انحصالار

و انفالراد بیالرون میآیالالد و انگیالزه و احساسالش نسالالبت باله دیگالران تقویالالت مالیشالود و ایالالن امالر بالالرای

خروج جامعه از سکون و رکود و حرکت باله سالوی تحالول اجتمالاعی و رشالد فکالری فرهنگالی ،شالروع
مبارکی است.

قرآن ،امت اسالمی را با همین وصف ،برجسته می کند و گویالا بالرای حفال همالین برجسالتگی و

امتیاز هشدار میدهد:

َْ
َ
ْ َْ َ ْ َ ْ َْ
وف َو َت ْ َ ْال َن َعان ْاْل ْن َکا َوت ْْ ِمن َ
َ
ون ب ْ َ
ااَّلل َول ْاو
الن ِب ِ
ااْل ْعر َِ
کن َ ْت خی َر أمة أخ ِ جا ِللناا َ ِ تاأمر ِ
ِ
ْ ِ
َ
َ َ ْ ْ َ َ َ َ
ْ ْ ْ ْ َ َْ
اسق َ
اب لک َان خ ْی ا َل ِم اْلْ ِمن
لن ؛ (آل عمران)110 :
لن َوأ کث َرَ الف ِ
آمن أَل ال ِکت ِ

شما بهترین امتی بودید که به سود انسالانهالا آفریالده شالدید [چاله اینکاله] امالر باله معالرو

میکنید و نهی از منکر و به خدا ایمالان داریالد و ا گالر اهال کتالاف [باله چنالین برناماله و آیالین
درخشانی] ایمان آورند ،باله سالود آنهاسالت[ ،ولالی تنهالا] عالده کمالی از آنهالا باایمانانالد و

بیشتر آنها فاسقاند [و خارج از اطاعت پروردگار].

امت اسالمی به آیندهای چشالم دارد کاله مهالدی موعالود

حکومالت خواهالد کالرد و ارزشهالای

قالالرآن و سالالنت را احیالالا خواهالالد سالالاخت .از ایالالن رو ،ایالالن ظرفیالالت را در خالالود مییابالالد کالاله در جهالالت آن

هد بزر حرکت کند و برای صالح و اصالح امت ،گامهایی بردارد که این فرایند به همگرایی و
نزدیکی مسلمانان کمک می کند.

انتظار عامل تقویت مقاومت اجتماعی
سال دهم ،شمططاره  ،39پایی 1395
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قوام اجتمالاع باله مقاومالت و اسالتقامت در برابالر مشالکالت و نامالیمالات اسالت ،چنان کاله در ابعالاد

مختلف حیات فردی نیز همین گوناله اسالت .باله همالین دلیال  ،بردبالاری در فرهنالگ دینالی اسالالم،

جایگالالاه بسالالیار مهمالالی دارد .قالالرآن کالالریم در تبیالالین جالالامی سالالعادت بالالرای انسالالانها بالالر عنصالالر صالالبر و
استقامت تأ کید فرموده است:

َ َ
َ ْ َ َ َ
ْ
بسااا اَّلل الااا محن الااا حمی َوال َع ْصااا ِ * ِإن ِاْل نسا
اااذی َن َآمناااوا َو َع ِملاااوا
ااان لااا ِ خ ْسااا * ِإال ال ِ
َ
اْل َو َت َو َ
َ َ َ َ َ َ ْ َْ
اص ْوا ِبالص ْب ِ ؛ (عصر)3 - 1 :
الص ِاْلا ِ وتواصوا ِب ِ
به عصر سوگند که انسانها همه در زیانند ،مگالر کسالانی کاله ایمالان آورده و اعمالال صالالح
انجالالام داده و یک الدیگر را بالاله حالالق سالالفارش ک الرده و یک الدیگر را بالاله ش الکیبایی و اسالالتقامت

توصیه کردهاند.

انتظار منجی بهویژه انتظار مهدی

از آل محمد

که برنامهها و اهدا ظهورش روشن

اسالالت ،بسالالتر مناسالالبی بالالرای شالالک گیالالری مقاومالالت اجتمالالاعی اسالالت .ا گالالر جهالالان اسالالالم بالاله ظهالالور

مهالالدی

توجالاله و التفالالات بیشالالتری پیالالدا کنالالد و انتظالالار دولالالت او در مالالتن امالالت اسالالالمی مطالالرح

شالالالود ،محال الالوری اساسال الالی بالالالرای مقاومال الالت اسال الالالمی در برابالالالر جبهال الاله گسال الالترده ضالالالد اسال الالالم شال الالک

می گیرد .بدیهی است جبهه متحالدی کاله بالر اسالاس «انتظالار اسالالمی» تشالکی میشالود ،فرا گیرتالر

از وحالالدت و هم گرایالالی بالالر اسالالاس عالالواملی همچالالون عربیالالت و منالالافی مشالالترک مالالادی و منطقالالهای
و مانند آن است.

خداوند در قرآن میفرماید:

َ
اصقر وا َو َصابر وا َو َرابطوا َو َاتقوا َ
َیا أ َیا َال ِذی َن َآمنوا ْ
اَّلل َل َع َلک ْ ت ْف ِلج َ
لن
ِ
ِ
ِ

؛ (آل عمران)200 :

اى کسانی که ایمان آوردهاید( ،در برابالر مشالکالت و هالوسهالا) اسالتقامت کنیالد و در برابالر

دشمنان [نیز] استقامت به خرج دهید و از مرزهاى خود ،مراقبت به عم آورید و از خدا

بپرهیزید ،شاید رستگار شوید.

بنابراین ،بردباری و پایداری ،دستور و قاعده دینی برای حف جامعه اسالمی اسالت ،ولالی ا گالر

این مقاومت ،محالور و مالدار مثبالت و امیدوارکننالدهای نداشالته باشالد ،ممکالن اسالت در اداماله دچالار

خل و گسست شود .وقتی مسلمانان بالر اسالاس عقیالدهای اسالالمی باله مثاباله انتظالار موعالود ،یالک
جبهه متحد و مقاوم اسالمی تشالکی دهنالد ،انگیالزههالای دینالی و الهالی بالرای حفال و نگهبالانی از

این وحدت اجتماعی ،بیشتر خواهد بود و اختالفات قومی ،منطقالهای و زبالانی نخواهالد توانسالت
این اجتماع و همگرایی را متزلزل و ضعیف سازد.

انتظار عامل همگرایی در عدالتخواهی
زیرا وقتالی امالت اسالالمی هالد مشالترکی را بالرای حرکالت اجتمالاعی خالود قالرار دهنالد و اسالتعدادها و

تواناییهای اجتماعی را در آن زمینه مشترک به کار گیرند ،به معنای واقعی کلماله ،باله هالمگرایالی

و وحالالدت عملالالی خواهنالالد رسالالید و امالالت اسالالالمی ،نالاله در شالالعار کالاله در عم ال شالالک خواهالالد گرفالالت.

مهدی

میآیالد تالا عالدالت را در هماله ابعالادش اجرایالی سالازد و ایالن هالد مشالترک را باله اجالزای

امالالت اسالالالمی پیشالالنهاد بدهالالد کالاله در مسالالیر تحقالالق عالالدالت اجتمالالاعی ،نالاله فقال در مجموعالالههالالای

جیرافیایی خالود کاله فراتالر از مرزهالا و کشالورها بکوشالند .باله تعبیالر دیگالر ،مساللمانان بالر اسالاس تفکالر
انتظار دولت عدل ،با هم و در کنار هالم باله رفالی سالتمهالای اجتمالاعی ،در هماله جهالان فکالر کننالد و

برای آن چارهای بیندیشند و سپس آن را عملیاتی کنند .این دستآورد بزرگی است که محصالول

حرکت اجتماعی بر اساس انتظار اسالمی و قرآنی است.

نقی انتظار در تحقق امت واحده

انتظار از این جهت که انتظار دولالت عالدلگسالتر اسالت ،باله تحقالق امالت واحالده کمالک می کنالد؛
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انتظار عامل شکلگیری بسیج اسالمی برای حمایت دینی
جان داری از دین خدا و حمایت از آن در قرآن کریم در فرهنگ اسالالمی مالا نالوعی ارزش واال و

شاید واالترین ارزش اسالمی معرفی شده است .خداوند در قرآن کریم میفرماید:

َ
إن َتنصر وا َ
اَّلل َینص ْرک ْ َو ی َثب ْ أ ْق َد َامک ْ
ِ
ِ
ا گر خدا را یاری کنید ،شما را یاری میکند و گامهایتان را استوار میسازد.
؛ (محمد)7 :

این گونه نصرت دین خدا را نصرت خدا میشمارد و انگیزهها را در این جهالت تقویالت می کنالد

و آنچه به شک گیری امت واحده اسالالمی کمالک زیالادی می کنالد ،تقویالت انگیالزه مجموعالههالای

مسالاللمان بالالرای حمایالالت از دیالالن در عرصالالههالالای گونالالا گون اسالالت .داشالالتن حالالس مشالالترک و انگیالالزه

متحالالد بالالرای حف ال و صالالیانت از مرزهالالای دینالالی ،وجالاله مشالالترک مهالالم و جالالذابی الزم دارد .بالاله نظالالر

میرسد انتظار موعود اسالم کاله چشالمانالدازی روشالن و امیالدبخش اسالت ،ظرفیالت بسالیار مناسالبی
است کاله میتوانالد باله جهالت دینالی بالودن و آرمالانی بالودن ،بسالیج امالت اسالالمی را بالرای حمایالت از

دین در عرصههای خطر به دنبال داشته باشد و نتیجهاش همگرایی و هالمنالوایی و شالک گیالری
انسجام اسالمی وامت واحده خواهد بود.

انتظار عامل همکاری جمعی
به یقالین بالرای رسالیدن باله امالت واحالده اسالالمی بایالد حالس همکالاری مساللمانان بالا یکالدیگر باله

ویژه همکاریهای اجتماعی تقویت شود .قرآن کریم در این باره میفرماید:
َ ْ
َْ
َو َت َع َاونوا َع ال ِق ِر َوالتق َو
و [همواره] در راه نیکی و پرهیزکارى با هم تعاون کنید.

سال دهم ،شمططاره  ،39پایی 1395

؛ (مائده)2 :

اصالاللی پذیرفتالاله شالالده باشالالد ،بیشالالتر خواهالالد بالالود .خالالوشبختانالاله در امالالت اسالالالمی ،وجالالوه مشالالترک
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از دست رفتن فرصتها و ظرفیتهاست.

جمعیالتهالایی کالاله در آنهالا احسالاس همکالالاری وجالود نالالدارد ،باله تالدریج ،پرا کنالالده خواهالد شالالد.

بدیهی است تقویت احسالاس همکالاری باله وجالود مشالترکات بسالتگی دارد و هالر چاله وجاله مشالترک

جامعهها بیشتر و قویتر باشد ،امکان شک گیری اجتماعی بزر تر که تعالاون و همکالاری در آن،
متعددی وجود دارد ،ولی نسبت به بعضی از آنها ،غفلت و بیخبری رخ داده و همین امر سب

انتظار موعود اسالم که دوران شکوفایی اسالم و ارزشهای اسالمی است ،وجه مشترک بسیار

خوبی است که میتواند فرصت انسجام دینالی و اسالالمی را فالراهم سالازد و بالرای تقویالت انگیالزههالا
نسبت به تعاون اجتماعی در جهت اهدا مثبت و منافی مسلمانان ،عاملی مهالم باله وجالود آورد

و از این رهگذر به تشکی امت واحده اسالمی کمک فراوانی کند.
نتیجهگیری
تشکی امت واحده از ضرورتهای اجتماعی مسلمانان است و انتظار دولالت عالدلگسالتر امالام

مهدی

 ،به عنوان یکی از وجوه مشترک مذاه اسالالمی ،بالرای شالک گیالری انسالجام دینالی و

اسالالالمی و هالالمگرایالالی مسالاللمانان ظرفیالالت بسالالیار خالالوبی دارد کالاله ا گالالر بالالا هالالدایت و مالالدیریت علمالالای

مذاه انجام گیرد ،برای جامعه مسلمین آثار و برکات فراوانی به دنبالال خواهالد داشالت و آنچاله

در این مقاله بیان شد ،تنها بخش کوچکی از آن آثار است.

نقی انتظار در تحقق امت واحده
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