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چکیده
سننرمایه اجتمنناعی) (social capitalی ننی از عرصننههای مهننم سننرمایه محسننوب میشننود .عوامننل مختلننف
اعتق ننادی ،ارزشننی ،اخالقننی ،فرهنگننی ،سیاسننی ،اجتم نناعی و اقتصنننادی در تعمیننن :و گسنننترش سنننرمایه
اجتماعی نقش دارد .مؤلفههای اجتماعی ی ی از عوامل مهنم آن بهشنمار منیرود .از منظنر جامعهشناسنان
عناصری چون ارتباطات و روابط اجتماعی ،اعتماد عمومی ،هم اری و همیار ی ،همبسنتگی و انسنجام
اجتمناعی و ...از مقومننات اصنلی سننرمایه اجتمناعی و از ارکننان آن بهحسنناب میآینند؛ به گونننهای کنه بنا آنهننا
هو یننت نظننام اجتمنناعی ش ن ل می گیننرد و پو یننا و ش ن وفا میشننود .فرهنننگ انتظننار عننالوه بننر کننارکردش در
حوزههای فردی در حوزههای اجتماعی نیز نقش پررنگی دارد .تعمین :و تح نیم سنرمایه اجتمناعی ی نی از
آنهاست و از اینن جهنت میتوانند کارکردهنای مناسنبی را بنهدنبال داشنته باشند .پنژوهش پنیشرو کنه از ننون
تحقیقننات اکتشننافی اسننت بننا روش تحلیننل کیفننی و بننا ابننزار گننردآوری اطالعننات در اسننناد موجننود از طرینن:
کتابخانه«نقش فرهنگ انتظار در تقویت سرمایه اجتماعی» را مورد بررسی قرار داده و ضمن تبینین مفناهیم
کلیدی ،به این سؤال پاسخ داده است که فرهنگ انتظنار چنه نقشنی در تقو ینت سنرمایه اجتمناعی داردی از
مهمتر ین یافتهها و نوآور یهای این مقالنه تبینین کارکردهنای فرهننگ انتظنار بنرای تقوینت و تعمین :سنرمایه
اجتماعی با تأ کید بر مؤلفههای اجتماعی اسنت و در اینن خصنوص از نقنش سنه مؤلفنه  .4نظنم و انضنباط
اجتماعی؛  .5اتحاد و انسجام اجتمناعی؛  .8پیونندها و روابنط اجتمناعی بنا تأ کیند بنر نقنش آنهنا در تقوینت
سرمایه اجتماعی گفتگو شده است.
واژگان کلیدی

انتظار ،سرمایه اجتماعی ،نظم ،انسجام ،روابط اجتماعی.
 تاریخ دریافت  4755/44/42تاریخ پذیرش 4755/45/2
 .1عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی قم ،ایران(نویسنده مسئول)(.)m.malekirad@isca.ac.ir
 .2عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی قم ،ایران.

مقدمه 

مؤلفههای اجتماعی سنرمایه اجتمناعی ی نی از ابعناد مهنم سنرمایه اجتمناعی بهحسناب

میآینند کننه در تعمینن :آن میتواننند نقننش داشننته باشنند .ی یننرا بننه عناصننر فعننال در ش ن لدهی
نظام اجتماعی و نقش منؤثر آنهنا در تح نیم پیونندهای اجتمناعی تأ کیند دارد .بندین معننی
که هر چینزی کنه نظنام اجتمناعی را تح نیم بخشند و اعضنای جامعنه را بنا همندیگر نزدین

کننند و براسننا

نقنناط اشننتراک گننردهم آورد و بننه تعامننل و هم نناری آنهننا بننا همنندیگر تأ کینند

ورزد؛ دارای اهمیت است .بر اینن اسنا

سنرمایه اجتمناعی بنه عننوان هندف در نظنر گرفتنه

میشود و هر آنچنه کنه نناظر بنه ابعناد اجتمناعی انسنان باشند و در تقو ینت سنرمایه اجتمناعی
تأثیر داشته باشند؛ دارای اهمینت بنوده و الزم اسنت اسنت بندان پرداختنه شنود و از نقنش آن

در تح یم سرمایه اجتماعی گفتوگو شود.

سنرمایه اجتمنناعی مت نی بننر تح نیم و تعمینن :اعتقنادات و باورهننا ،ارزشهنای اخالقننی و

عصر آدینه

هنجارها و روابط اجتماعی است و مفاهیمی چون روابط اجتماعی ،انسجام و همبسنتگی

اجتماعی ،قندرت اجتمناعی و ...در شن لدهی آن نقنش دارنند .برآینند همنه اینهنا منفعنت

اجتم نناعی و اف ننزایش اعتم نناد و هم ننار ی اجتم نناعی اسنننت .یعن ننی ع ننواملی چ ننون نظنننم و
انضباط ،اتحاد و انسجام و پیوندها و روابنط اجتمناعی در تح نیم سنرمایه اجتمناعی نقنش
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دارند .بدین جهت سرمایه اجتماعی در مقایسنه بنا سنرمایه انسنانی ینا سنرمایه اقتصنادی ،از

اهمینت بیشننتری برخننوردار اسنت ی یننرا بنندون آن پیشنرفت و تقو یننت عرصننههای اقتصننادی و
فرهنگی دشوار و غیرمم ن خواهد بود.

اعتقاد به مهدویت و فرهننگ انتظنار دارای ظرفیتهنایی اسنت کنه میتوانند در ایجناد و

تقو یننت و تعمینن :سننرمایه اجتمنناعی نقننش داشننته باشنند؛ و بننه پو یننایی و توانمندسننازی نظننام

اجتمنناعی کم ن

نماینند؛ و در تعمینن :مؤلفننههای مختلننف اعتقننادی ،اخالقننی و ارزشننی و

اجتماعی سرمایه اجتماعی مدد رساند .بررسی هر ی

از ابعناد مختلنف یناد شنده نیازمنند

نگننارش مقالننه مسننتقل اسننت .در مقالننه پننیشرو تنهننا بننه کننارکرد فرهنننگ انتظننار در تعمینن:

مؤلفههای اجتماعی سرمایه اجتماعی بنا روش تحلینل کیفنی و بنا ابنزار گنردآوری اطالعنات

در اسنناد موجنود از طرین :کتابخاننه ،منورد بررسنی قنرار داده شنده اسنت .هندف اصنلی اینن
مقال ننه بررس ننی و تبی ننین نق ننش فرهن ننگ انتظ ننار در تعمیننن :مؤلف ننههای اجتم نناعی س ننرمایه

اجتماعی است .الزم به یادسپاری است که در این خصوص و با این نگاه تنا کنون پنژوهش

و تحقیق ننی س ننامان نیافتنننه اسنننت .ل ننذا تبی ننین نق ننش فرهن ننگ انتظ ننار در تعمی نن :س ننرمایه

اجتماعی از نوآوریهای این تحقی :بهشمار میرود.
مفاهیم 
سرمایه اجتماعی

مفهننوم«سننرمایه» ابتنندا ننناظر بننه مسننائل اقتصننادی بننوده و بننا معیننار اقتصننادی سنننجیده

میشننده اسننت .امننا بعنند از گذشننت زمننان از عرصننه مسنائل اقتصننادی پننا را فراتننر نهنناده و بننه

حوزههنای مختلنف انسنانی ،سیاسنی ،فرهنگنی و اجتمناعی نینز وارد شنده اسنت؛ و در ایننن
میان سرمایه اجتماعی ی ی از عرصههای مهم سرمایه بهشمار میرود.

مفهننوم سننرمایه اجتمنناعی( )social capitalاز دو کلمننه سننرمایه بننه معنننی «داشننتهها و

ثننروت» و اجتمنناعی بننه معنننی«جم ن بننودن» ترکیننب یافتننه اسننت .کلمننه «سننرمایه» در ایننن

ترکیننب میتواننند ننناظر بننه زایننش و پو یننایی آن باشنند یعنننی سننرمایه اجتمنناعی همننواره باینند در
حال ش وفایی و پویایی باشد .چون خاصیت سرمایه چنین است و کلمنه«اجتمناعی» در

مفه ننوم س ننرمایه اجتم نناعی ،ن نناظر بنننه بع نند اجتم نناعی انس ننان اس ننت به گون ننهای کنننه آن را از

رفتارهای فردی جدا کرده است.

دی نندگاهه ننای مختل ننف مبتن ننی ب ننر باوره ننا و ارزشه ننا و هنجاره ننا از ط ننرف دیگ ننر؛ تع نناریف
مختلفننی شننده اسننت .از دینند «بوردیننو» ارتباطننات و روابننط اجتمنناعی جمعننی مقننوم اصننلی

سرمایه اجتماعی است(بوردیو .)472 4837 ،و از منظر «پاتنام» عناصنری چنون اعتمناد و

هنجارها و شب هها مقوم اصلی برای سنرمایه اجتمناعی بهحسناب میآینند(پاتنام4820 ،

 .)532و از دیدگاه «فیلد» ارتباط رکن اصلی سرمایه اجتماعی بهشمار میرود(جنان فیلند،
.)2 4836

از تع نناریف مختلنننف س ننرمایه اجتمنناعی میت ننوان بهدسننت آورد کنننه س ننرمایه اجتم نناعی

عبارت از هرآن چیزی است که هویت نظام اجتماعی را ش ل دهند و آن را سنرپا نگنه دارد و

نقش فرهنگ انتظار در تقویت سرمایه اجتماعی

در تعر ی ننف س ننرمایه اجتم نناعی حس ننب ابع نناد گون ننا گون آن از ین ن

ط ننرف؛ و ب ننر حس ننب
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به پویایی و ش وفایی آن مدد رساند .مانند افزایش اعتمناد عمنومی ،هم ناری و همینار ی،

تح ننیم رواب ننط اجتمنناعی ،همبس ننتگی و انسننجام اجتمنناعی و ...بننا اینننن وصننف سننرمایه

اجتمنناعی از طرفننی مت ننی بننر عناصننر فرهنگننی چننون باورهننا و ارزشهننا و هنجارهاسننت و از

بررسی
تطبیقی
انتظار..
.

ط ننرف دیگ ننر مت ننی ب ننر عناص ننر اجتم نناعی چ ننون انض ننباط و نظنننم اجتم نناعی ،انس ننجام و

همبستگی اجتماعی ،قدرت اجتماعی و ...استوار است کنه برآینند آن منفعنت اجتمناعی

و افزایش اعتماد و هم ار ی اجتماعی است.
انتظار

انتظار در للت به معنی مراقب بودن و توق چیزی داشتن(ابن منظنور 4747 ،ج757 ،4؛

یبیدی 4747 ،ج )84 ،5و چشم به راه بودن چیزی است؛ و در تعریف اصطالحی ،عبنارت
است از ی

حالت قلبی و روحی که ح اینت از آمنادگی فنرد بنرای چینزی اسنت کنه انتظنار

آن را منیکشد(موسنوی اصننفهانی 4757،ج .)425 ،5بننابراین انتظنار بننه معننای چشنم بننهراه
منتظنر کسنی اسنت که
بودن نسبت به حقیقتی که فرد آماده دیدار او باشد؛ است .از اینرو ف

در خود آمادگی الزم برای ظهور امام زمان

را ایجاد می کنند .اینن آمنادگی باعنث میشنود

تا وی از حالت روحی مناسبی برخوردار باشد و بنا تنالش و مجاهندت خنود را بنرای رسنیدن

عصر آدینه

بننه آیننندهای روشننن آمنناده نگننه دارد .بننا ایننن وصننف انتظننار از سنننخ تننالش و عمننل و ت نناپو و

تحننرک اسننت« .انتظننار بننه معنننای اشننتیاق انسننان ،بننرای دسترسننی بننه وضننعی برتننر و بنناالتر

است و این حالتی است که بشر همیشه بایند در خنود حفن کنند و پیوسنته در حنال انتظنار
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فرج الهی باشد»(حضرت آیتاهلل خامنهای.)4822 /45/6 ،

1

مهمترین مؤلفههای اجتماعی که فرهنگ انتظار میتوانند در شن لدهی آنهنا و تعمین :و

تقویتشان برای سرمایه اجتماعی نقش داشته باشد؛ عبارتند از
انضباط اجتماعی

نظننم و انضننباط اجتمنناعی از مؤلفننههای مهنننم بننرای تقو یننت سننرمایه اجتمنناعی اسننت.

انصباط در للت به معنی نظم داشتن (دهخندا 4822 ،ج .)745 ،3و بنه رفتنار دارای نظنم
و پیرو اصول معین گفته میشود(معین 4868 ،ج .)508 ،4و نظنم نینز در للنت بنه معننا

گننردآوردن ،پیوسننت نمننودن و مقارنننت دادن بن نین اشننیا گونننا گون اس ننت(یبیدی4747 ،

ج .)605-630 ،42و هرچه که کنار هم قرار گیرند و به ی دیگر وصل شنوند ،مننظم خواننده
مننیشننوند(ابن منظننور 4747 ،ج .)220-223 ،45بنندین جهننت در تعر یننف آن گفتننه شننده

 .1بیانات در دیدار با اقشار مختلف مردم 4822/45/6؛ https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=17917

نظ نننم در للن ننت ب نننهمعنای آراین ننش ،ترتی نننب و ت نننوالی اس نننت(چلبی .)84 4802،از دی ننندگاه
جامعنهشناسنان ،تعر یننف اصنطالحی انظبنناط و نظنم اجتمنناعی بنه عوامننل مختلفنی وابسننته
است .مهمترین آنها عبارتند از  .4آرمانهنای مشنترک؛  .5هنجارهنای مشنترک(هنجارهای

اخالقننی ،اجتمنناعی ،قننانونی و رو یننهای)؛  .8مجموعننه تعنناملی شننب های(روابننط گفتمننانی،

روابط اجتماعی ،روابط سیاسی ،روابط مبادلهای)؛  .7مجموعه مواضن اجتمناعی شنب ه-
ای(نقنننش اجتمننناعی ،رتب نننه اجتمننناعی ،سنننرمایه اجتم ننناعی) .بننننابراین در تعر ینننف نظ نننم

اجتماعی گفتنه شنده نظنم اجتمناعی نتیجنه نفنوذ متقابنل مجموعنههای مشنترک آرمنانی و

هنجنناری بننا شننب ههای فرصننتی و تعنناملی کنشننگران فننردی و جمعننی اسننت(همان .)86

آ گوست کنت ،برای ایجاد نظم اجتماعی بنه اجنزای تشن یلدهنده نظنام اجتمناعی توجنه

وی های داشت .از نظر وی وجود نهادهای مرتبط با ی دیگر در سط جامعه ماننند خنانواده
و طبق ننات اجتم نناعی ،ی بنننان مشنننترک ،نظنننام اعتق ننادی مشنننترک و تقسنننیم کنننار از عوامنننل

تش یلدهنده نظم هستند(کویر.)87-88 4805 ،

از دینندگاه دورکننیم نظننم اخالقننی عنصننر اصننلی تننداوم حیننات اجتمنناعی است(ورسننلی،

 .)52 4833مهمتننرین مسننئله نظننم اجتمنناعی بننرای وی ،اعتمنناد و همبسننتگی اجتمنناعی
اس ننننت .یعن ن ننی این ننننه بن ننندون انسن نننجام و اعتم ن نناد ،پای ننننداری نظ ننننم اجتم ن نناعی مم ننننن

که آنچه را که هر فرد بایستی انجنام دهند ،تعینین می کنند بنه اینن مجموعنه قواعند «هنجنار»

گفته میشود .به باور او این هنجارها و ارزشهای اساسی در جامعه ،کیفیت عمل افنراد را

تعیین می کنند و در بقای نظم سهیماند(ورسلی.)27-28 4833 ،
از دیدگاه «ما ک

وبر» تمایالت انسنان ،درون جامعنه شن ل می گینرد ،فنرد بنا قنرار گنرفتن

در متن جامعه خویش ،ارزشها را درونی می کند ،بنابراین نظم اجتماعی ریشه در سنازمان
جامعه ،ایسنتارها و ارزشهنای آن دارد(همنان  .)74از نظنر ترننر نینز انسنجام ،سنازماندهنده

نظ ن نننم اجتمن ن نناعی اسنن نننت که واح ن ننندهای اجتمن ن نناعی منفن نن ن

را بن ننننه ی ن نننندیگر منن نننرتبط

نقش فرهنگ انتظار در تقویت سرمایه اجتماعی

نیسنت(چلبی .)45 4802،بنه اعتقناد پارسنونز در هنر جامعنه مجموعنه قواعندی وجنود دارد
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میسننازد(چلبی .)48 4802،از منظننر جامعهشناسننان نهنناد دیننن از میننان نهادهننای اصننلی

جامعننه ،بننرای ایجنناد نظننم اجتمنناعی از اهمیننت بنناالیی برخننوردار اسننت و جایگنناه و ی ن های

دارد .دورکننیم کننه دیننن را در مطالعنناتش بننهعنوان ی ننی از نهادهننای اجتمنناعی برمیشننمرد،
نظم را از کارکردهای آن میداند(اس یدمور.)466 4805 ،

بررسی
تطبیقی
انتظار..
.

فرهنگ انتظار کنه منبعنث از فرهننگ دیننی اسنت بنه تبن دینن میتوانند در تقو ینت نظنم

اجتماعی به عنوان ی ی از مؤلفههای مؤثر در تقویت سرمایه اجتماعی نقنش داشنته باشند.

بنندین جهننت در ادامننه از نقننش فرهنننگ انتظننار در تعمینن :نظننم اجتمنناعی بننه عنننوان ی ننی از

مؤلفههای تقویت سرمایه اجتماعی در ضمن دو مطلب بحث و گفتوگو میشود
 .1نقش فرهنگ انتظار در تعمیق نظم اجتماعی با تأکید بر باور به منجی موعود

نظننام اعتقننادی مشننترک در بننین مننردم ی ننی از عناصننر مهننم بننرای ایجنناد و تعمینن :نظننم

اجتمناعی اسنت .مهمتنرین کارکردهنای فرهننگ انتظنار در تعمین :نظنم اجتمناعی کننه از راه

ایجاد نظام اعتقادی مشترک بهدست میآیند؛ عبارتند از

الف) تکیه بر باور مشترک پیروان ادیان و مذاهب به منج م ع د

عصر آدینه
سال چهاردهم ،شماره  ،43پاییز و زمستان 0311
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ب نناور بنننه منج ننی موعن نود را میت ننوان ی ننی از عناصنننر هو ی ننتسننناز برش ننمرد کنننه موج ننب
ش ن ل گیری هو یننت جمعننی جهننانی خواهنند شنند .بننهطوری کننه ایننن بنناور میتواننند ،هو یننت
جهانی و فرا ملی را در عرصه جهنانی بنهوجود آورد .ی ینرا اجتمنان همنه پینروان ادینان الهنی بنر

محور منجی موعود با هر تفسیری که از آن اراده شود ،از منظر جامعهشناختی ،تعلن :خناطر
و باور مشترک را نسبت به آن بهدنبال خواهد داشت؛ و میتوانند هو ینت جهنانی و فراملنی را
ش ل دهد؛ و موجب شود تا پیروان ادینان در سنایه آن بنا همندیگر بنه نقطنه مشنترک برسنند.
ایجنناد چنننین نظننام اعتقننادی مشننترک ،موجننب تح ننیم در نظنننم اجتمنناعی خواهننند بننود.
فرهنگ یعنی انتظار با ت یه بر این باور میتواند هویت مشترک در بنین پینروان ادینان و اقنوام
مختلنننف و فرهنگهننای گونننا گون بننهوجود آورد و نقطنننه اشننتراکی را ایجنناد نماینند و از اینننن
جهننت بننر محننور ایننن بنناور هو یننت جمعننی را ش ن ل میدهنند و بننا ایجنناد هو یننت مشننترک در
تح ننیم نظننام اجتمنناعی دارای نقننش اسننت .عننالوه بننر آن در پرتننو بنناور ب نه منجننی موعننود کننه

فرهنگ انتظار در صدد تثبیت آن است ارزشهای مشترکی نیز بهوجود میآیند کنه بنا ت ینه
ب ننر آنهنننا میتنننوان نظنننم اجتم نناعی را تعمیننن :بخشنننید .ی ینننرا ت ینننه بنننر ارزشه ننای مشنننترک
منجیباوری هم میتوانند پیوند و ارتباط را در میان منردم تعمین :بخشنند؛ و هنم میتواننند
اعتماد اجتماعی را بهدنبال داشته باشنند .از اینن رو میتنوان ادعنا نمنود کنه از طرفنی در هنر
اجتمننان ارزشهننا ی ننی از عوامننل مهننم بننرای پیوننند مننردم بننا همنندیگر میباشننند و سننرمایه
اجتماعی عظیمی را ش ل میدهند

ت یه بر ارزشهای مشترک ،میتواند پیونند ذهننی مینان افنراد را تقوینت کنند .بننابراین

عمننال در جننوامعی کننه افننراد دارای پیوننند ذهنننی بننا ی نندیگر باشننند ،اصننل وفنناداری از

جایگاه وی های برخوردار است و بنه همنان مینزان انسنجام قنوت بیشنتری می گینرد .در

هر اجتماعی ،ارزشها بهترین عامنل پیونند میباشنند و سنرمایه اجتمناعی عظیمنی را
شننننن ل میدهنننننند کننننننه میتنننننوان آنرا زمینه سننننناز پیوننننننندهای مح نننننم بنننننین افننننننراد

دانست(محرابی.)82 4832 ،

ت یه بر ارزشهنای مشنترک موجنب میشنود تنا پیونند بنین افنراد هنر چنه بیشنتر مسنتح م

ش ننود و ب ننا اس ننتح ام آن ،نظن نم اجتم نناعی تثبی ننت خواهننند ش نند .و از ط ننرف دیگ ننر اعتم نناد
اجتماعی نیز همانند ارزشهنای مشنترک از مظناهر سنرمایه اجتمناعی اسنت و ی نی دیگنر از
عوامل تأثیرگذار در نظم اجتماعی بهحسای میآید .ییرا اعتماد «احسا روابنط اجتمناعی

است و رابطه مستقیم با میزان روابط اجتماعی دارد .بدین صورت که هرچه مینزان اعتمناد
اجتمنناعی میننان افننراد و گروههننا و سننازمانهای اجتمنناعی در جامعننه بیشننتر باشنند بننه همننان
میزان روابط اجتماعی از شدت ،تننون ،ثبنات و پاینداری بیشنتری برخنوردار اسنت»(نعمنت
اللهننی .)434 4805 ،در مقابننل بننا نبننود اعتمنناد اجتمنناعی در وفنناق اجتمنناعی نیننز خدشننه

ایج نناد م ننیش ننود؛ و ب ننا «نب ننود اعتم نناد ب ننهوی ه از ن ننون ارزش ننی و اخالق ننی ،رواب ننط دوس ننویه را
پرسننوءظن ،تیننره و بحننرانزا می گرداننند» (باتننامور .)75 4825 ،بنننابراین بنناور مشنننترکی کنننه
فرهنگ انتظار از طری :باور به منجی موعنود نویند آنرا میدهند؛ میتوانند پینروان ادینان را در

ب) تکیه بر باور به م دویت اس م و ایجاد ه یت مشترک بین پیروان مذاهب اس م

باور به منجی موعود در اسالم که در قالب باور به مهدویت متجلی شنده ،منورد پنذیرش
هم ننه ف ننرق و م ننذاهب اس ننالمی اس ننت .اینننن ب نناور ر یشنننه در اعم نناق ت ننار یخ اس ننالم دارد و در

و ائمنه معصنومین
حقیقت اعتقادی اسالمی است که توسط رسنول گرامنی اسنالم
مننورد تأ کیند قننرار گرفتننه اسننت .م یند اینن سننخن رواینات بسنیار ی اسننت که فننرق و مننذاهب
در ارتباط با این عقیده نقل کردهاند.
اسالمی بهخصوص اهلتسنن و شیعه از پیامبر
بنننابراین ت یننه بننر مش نترکات مننذاهب اسننالمی در بنناور بننه مهنندویت ،میتواننند در ایجنناد

نقش فرهنگ انتظار در تقویت سرمایه اجتماعی

محور خودش جم کند و یبان و فرهنگ مشترکی را پدید آورد و اعتماد بیشتر مردم نسنبت
به همدیگر را موجب خواهد شد و در سایه آن نظم اجتماعی نیز تقویت و تثبیت میشود.
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هو یننت جمعننی مسننلمانان مننؤثر باشنند و ی بننان مشننترکی را برایشننان ایجنناد نماینند و از ایننن

جهت نظم اجتماعی را تعمی :میبخشد.

ج) تکیه بر باور به امام م دی

و ایجاد ه یت مشترک بین شیعیان

از منظننر شننیعه امامیننه ،عنصننر امامننت بننهوی ه بنناور بننه امننام غائ نب ،هو یننت جمعننی را بننه

بررسی
تطبیقی
انتظار..
.

جامعه شیعه میدهد .در این روی رد ،باور به امامت و حضور حجت ح :در همه زمانهنا
و نظننارت دائمننی وی بننر امننور ،موجننب می گننردد تننا هو یننت دینننی مشننترک در میننان شننیعیان

بهوجود آید .بر طبن :اینن بیننش وجنود امنام بنرای تمنام ادوار و اعصنار الزم و ضنروری اسنت.
چه وی آشن ار باشند و منردم بتواننند او را مشناهده کننند و چنه از دیند منردم پنهنان و غاینب

باشد .بر این اسا

میتوان گفت

عنصر امامت عنصر اساسی هویت جمعی شیعیان امامیه بهحساب میآیند(جمعی

از نویسندگان.)857 4805،

ی

بننه بنناور امامیننه و «در م تننب شننیعی ،امننام هو یننتبخننش اسننت ...فرهنننگ مهنندویت در
جامعه شیعی از آن روی اهمیت دارد که هویتبخش و کانون زندگی شنیعیان اسنت.

اهمیننت اصننلی و کلینندی فرهنننگ مهنندویت را میتننوان در هو یننت بخشننی بننه فننرد و جامعننه

دانسننت»(بهننروزی ل ن  .)60-63 4837،ی یننرا ارتبنناط و همگرایننی مننردم بننر محننور بنناور بننه

عصر آدینه

مهنندویت ،موجننب تقو یننت جامعننهپننذیری مهنندوی میشننود؛ و جامعننهپننذیری مهنندوی نیننز
انتقال عقاید و باورها و ارزشها و هنجارهای مهدوی را بهدنبال دارد؛ و در پرتنو انتقنال اینن

ارزشهنا مننردم احسنا

هو یننت بیشنتر خواهننند نمنود .ی یننرا عقایند و باورهننا و ارزشهنا بخننش

قابننل مالحظننهای از عناص نر هننویتی را تش ن یل میهننند .بنننابراین از منظننر شننیعی ،بنناور بننه

سال چهاردهم ،شماره  ،43پاییز و زمستان 0311
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امامت و حضور حجت ح :در همه زمانها و نظارت دائمی وی بر امور موجب می گردد تنا
هو ی ننت دین ننی مش ننترک در می ننان ش ننیعیان ب ننهوجود آی نند .نق ننش اص ننلی آن ،اعط ننای هو ی ننت

فرهنگننی و دینننی بننه جامعننه شننیعیان اسننت کننه بننه ایجنناد و تثبیننت نظننم اجتمنناعی کم ن

می کند .ییرا این امر موجب میشود شنیعیان بنا همنه اختالفنات ی بنانی و قنومی و نن ادی کنه
دارند ،با همدیگر منسجم شوند و در سایه آن ح ومت نیز تقویت خواهند شند .اینن اعتقناد

از چند جهت میتواند در ایجاد نظم اجتماعی برای جامعه شیعی مؤثر باشد.

مانند باور به وجود حجت خدا در زمین ،با توجه بنه اهمینت اینن مطلنب در رواینات بنه

نقش و جایگاه «حجت الهی» در زمین توجه وی ه شنده و بنر اهمینت حضنور امنام بنه عننوان

«حجت الهنی» تأ کیند گردینده اسنت .واژ «حجنت» در احادینث و رواینات بسنیار ی آمنده و

در کتب حدی،ی شیعه از قدیم االیام بدان پرداخته شده است .محدثینی همچون کلیننی

در او ل کال  ،نعمانی در کتاب الغیبة ،صدوق در کتناب عسرل الشررایع و مجلسنی در کتناب
بحرراراالن ار بننابی را بننه هم نین عنننوان اختصنناص دادهاننند «بنناب االضننطرارا ال نی الحجننو و ان

االرض ال تخلننو مننن حجننو» و رواینات فراوان نی در اینن زمینننه نقننل کردهاننند (صنندوق4802 ،

ج .)557 ،4پرواض ن اسننت که ایننن بنناور میتواننند در جهننتدهی زننندگی بننه سننمت اهننداف
بلننند حجننت الهننی و ترسننیم سننب

زننندگی در جهننت خواسننت حجننت الهننی ،در تهننذیب و

خودسازی مردم دارای تأثیر اسنت و در ایجناد نظنم اجتمناعی میتوانند منؤثر باشند .عنالوه بنر

آن باور به نظارت امام مهدی

بر حاالت منردم نینز در تعمین :نظنم اجتمناعی منؤثر اسنت.

ییرا بر پایه این باور ،اعمال مردم هر از چند گاهی بر پیامبر

و ائمه

عرضنه میشنود و

آننان از اعمنال همننه امنت آ گاهننند .در رواینات بسننیاری نینز بننه اینن مطلننب تصنری و تأ کینند
شده است.

امام صادق

با اشاره به این مطلب میفرمایند

تمام اعمال مردم هر روز صب بنه پینامبر

عرضنه میشنود ،اعمنال نی نان و بندان،

بننابراین مراقنب باشنید .آنحضنرت بنرای تأییند اینن مطلنب بنه آینه  452سنوره توبنه کننه

میفرمایننننند «خننننندا و پینننننامبرش و مؤمننننننان ،عمنننننل شنننننما را میبیننننننند» استشنننننهاد
نمودند(کلینی 4862 ،ج.)540 ،4

از امننام بنناقر

نیننز در ایننن خصننوص نقننل شننده کننه اعمننال مننردم هننر هفتننه بننر پیننامبر

عرضه میشود ،بنابراین باید از اینکه عمل زشتی از کسی سر بزند شنرم کند(صنفار4757 ،

تعمی :نظم اجتماعی مؤثر باشند .عنالوه بنر آن بناور بنه ظهنور امنام مهندی

نینز میتوانند در

است در نتیجه اگر این نگاه در زندگی فنردی و اجتمناعی حنا کم باشند میتوانند در ایجناد و
تح یم نظم اجتماعی مؤثر باشد .ییرا باور بنه ظهنور موجنب میشنود تنا روح انتظنار در منردم

تقو یننت شننود و انتظننار نیننز موجننب آمننادگی مننردم در حوزههننای مختلننف اعتقننادی و ف ننری،

اخالقی و تربیتی ،فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی است؛ و دارای آثار گرانقدر ی هم در حنوزه

مسائل فردی و هم در حوزه مسائل اجتماعی است .و از این جهنت اثنر م،بنت و سنازندهای

منتظران دارد که نظم اجتماعی ی ی از آثار آن بهشمار میرود.
بر زندگی ف

نقش فرهنگ انتظار در تقویت سرمایه اجتماعی

ج .)756 ،4بنننابراین بنناور بننه ایننن مطلننب ی ننی از عوامننل مهننم تهننذیب نف ن

و خودسننازی

 19

 .2نقش فرهنگ انتظار در تعمیق نظم اجتماعی با تأکید بر ارزشها

مفهننوم ارزش در جامعهشناسننی ی ننی از مفنناهیم اساسننی اسننت که مننورد توجننه قننرار داده
شننده اسننت .از نگنناه «آلننن بیننرو» «اندیشننیدن در بنناب ارزش ،بننه معنننای اندیشننه در بنناب آن
چیزی است که مطلوب شناخته میشود ،خواه در سط سرنوشت جامعه ،خواه در سط

بررسی
تطبیقی
انتظار..
.

سرنوشنت فنرد(»...سناروخانی .)772 4835 ،وی ارزشهنای اجتمناعی را «مندلهای کلننی
رفتننار ،اح ننام جمعننی و هنجارهننای کننارکردی کننه مننورد پننذیرش عمننومی و خواسننت جامعننه

قرار گرفتهاند» ،میداند .ارزشهای اجتمناعی شنامل تمنامی اننوان ارزش میشنوند کنه منردم
با آن حیات اجتماعی خود را می گذرانند و اعضنای ین جامعنه در برابنر آن بنه ننوعی وفناق
میرسننند .در معنننایی مح نندودتر ،گنناه از ارزشهننای اجتمنناعی تحننت عن ننوان ارزشهننای
اخالقی ،فرهنگی و یا دینی سخن میرود که ی پارچگی اجتمناعی را قنوام میبخشنند و بنه
گسترش پیوندهای مبتنی بر همبسنتگی میانجامنند ،بدینسنان عندالت ،انساندوسنتی،

عصر آدینه
سال چهاردهم ،شماره  ،43پاییز و زمستان 0311
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دیگرخننواهی ،مهربننانی و ...جننزو ارزشهننای اجتمنناعی شننمرده میشننوند (همننان  .)836در
واق ن ارزشهننای اجتمنناعی ی ننی از ابزارهننا و وسننایلی میباشننند کننه جامعننه از آن بننرای نظننم
اجتمنناعی سننود میبننرد؛ ی یننرا وجننود ارزشهننای اجتمنناعی در جامعننه و کوشننش افننراد بننرای
دستیابی به آنها باعث فعالیت افراد و موجب ش لگیری ایندهآلها و آرمانهنا میشنود .در
حقیقت آرمانها و اهداف اجتماعی با توجه به ارزشهای اجتماعی پدید میآیند و شن ل
می گیرند(کاوه 4804 ،ج.)42 ،4

ارزشهای اجتماعی کارکردهای مختلفی دارند؛ برخی از کارکردهای آن عبارتند از

 .4موجننب همبسننتگی و وفنناق در جامعنننه میشننوند؛  .5در تعننامالت اجتمنناعی نظنننم و
همننناهنگی ایجننناد می کننننند؛  .8شنننیوههای مطلنننوب تف نننر و رفتنننار جامعنننه را مشنننخص
می کنننند؛  .7در ایجنناد و کنتننرل هنجارهننا نقننش مهمننی دارننند؛  .2عامننل مننؤثر بننرای کنتننرل
اجتماعی هستند؛  .6نقش مهمی در ایفای نقش اجتماعی مردم دارند.
اهمیت ارزشها موجب گردیده تنا آنهنا را ی نی از الینههای مهنم فرهننگ و از بخشهنای
اص ننلی آن بهش ننمار آورن نند کنننه بن ننایدها و ن نننبایدها برخاس ننته از ب نناور و اندیش ننهای را بی ننان

می کنند« .وحی و عقل و یا دینن و فننطرت دو منننب مننهم باورهنا و ارزشهنا و در مجمنون دو
خاستگاه بنیادین معارف بشری و به عبارتی دو مرجن اساسنی بننرای مننسائل جننهانبینی و
َّحسن و قب ها و باید و نبایدهای ایدئولوژی بهشمار میروند .بندین ترتینب ،ارزشهنا ،بنه
م ننوازات باوره ننا و در پیون نند عمیننن :بن ننا آنه ننا ب نننخش عم نندهای از مع ننارف بش ننری را تشن ن یل
میدهن نند .باوره ننا و ارزشهنننا از دو ناحینننه ب ننا ی ننندیگر پیونننند میخورنننند ،ی ننی از ناحینننه
سنرچشمه بنودن باورها بنرای ارزشهنا و متقنابال مبتننی بنودن ارزشهنا بنر باورهنا ،و دیگنری از
ناحیه ات ای هنر دو منقوله باهم بر خناستگاههای مشترکی چنون دینن و فطنرت»(رهنمنایی،
.)02 4838

«عقل و وحی به مدد همدیگر ،ارزشها را تبیین و ترسیم مینمایند و انسان را نسنبت بنه

الت نننزام ب نننه ارزشهن ننا ترغی نننب و تش نننوی :و نس نننبت ب نننه اجتن ننناب از ض ننند ارزشهن ننا تح نننذیر
می کنننند»(همننان  .)75از اینننرو دیننن نقننش مهمننی در بنیننان ارزشهننا دارد .در نتیجننه ا گننر

فرهنننگ بننر پایننه مبننانی دینننی بنننا نهنناده شننده باشنند؛ اسننتح ام و ثبننات بیشننتری دارد؛ و

بننادوامتر ،پابرجنناتر و رشنند یافتننهتر خواهنند ماننند .جامعهشناسننان ارزشهننای اجتمنناعی را بننه
شش دسته تقسیم می کنند:

 .4ارزشهای اخالقی اح ام و رفتارهای دستوری که سنعی در سنوق دادن جهنت رفتنار

و اندیشننه انسننانهننا دارد و شننامل تشننوی :بننه اعمننالی مانننند احسننان کننردن ،ای،ننار کننردن و یننا
خودداری از اعمالی م،ل دروغ ،دزدی ،قتل و تجاوز و ...؛

 .5ارزشهای اقتصادی ارزشهای مادی که شامل دارایی و تمل

کاالها و ...؛

 .8ارزشهننای ملننی و سیاسننی مانننند احتننرام بنننه اصننول ننناب ملننی یننا انقالب نی مننردم،

عدالت اجتماعی و ...؛

 .7ارزشهننای دینننی ارزشهننای مقنند

و معنننوی زننندگی انسننانها کننه تقریبننا در اکثننر

جوام از مهمترین و قدرتمندترین ارزشهای اجتماعی بهشمار میروند؛

 .2ارزشهننای قننانونی و حقننوقی قننوانین ،تجلننی ارزشهننای حقننوقی و ضننمانت اجرایننی

 .6ارزشهننای فرهنگننی هننر آنچننه کننه در رابطننه بننا فرهنننگ مشننترک و عمننومی بننرای مننردم

حائزاهمیننت باش نند ،مانن نند دان ننش و احت ننرام بنننه سننالمندان ارزشه ننای فرهنگ ننی خوان ننده

میشوند(صداقتی فرد.)02 ،4800 ،

مهمترین ارزشهای برگرفته از فرهنگ انتظار که در حنوزه ارزشنی فرهننگ نقنش دارد و بنا

ایجاد نظام ارزشی مشترک میتواند در تعمی :نظم اجتماعی مؤثر باشد؛ عبارتند از

الف) ارزشهای ان ی و تربیت منبعث از لرهن

انتظار

ارزشهای اخالقی ی ی از ارزشهای مهم فرهنگ انتظار است .اینن ارزشهنا را میتنوان

نقش فرهنگ انتظار در تقویت سرمایه اجتماعی

برای آن هستند .همگان احترام به قوانین و مقررات جامعه را ارزشمند تلقی می کنند؛
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منتظننران؛
در حوزههننایی چننون خودسننازی فننردی و اجتمنناعی از راه التننزام بننه وی گیهننای ف
خودسازی فنردی و اجتمناعی از راه التنزام بنه وی گیهنای یناران امنام مهندی

؛ خودسنازی

ف ننردی و اجتم نناعی از راه الت ننزام بن نه نظ ننارت دائم ننی ام ننام ب ننر اعم ننال؛ خودس ننازی ف ننردی و
اجتماعی از راه ارتباط معنوی با امام عصر

؛ مطرح نمود .التزام به اینن ارزشهنا میتوانند

بررسی
تطبیقی
انتظار..
.

در تعمی :اخالق جامعه منتظر مؤثر باشند و بنا تقو ینت و تح نیم اخنالق نظنم اجتمناعی نینر
تعمی :پیدا خواهد نمود.

ب) ارزشهای لرهنگ برگرلته از لرهن

انتظار

ارزشهنای فرهنگننی ی ننی دیگنر از ارزشهننایی کننه از بنناور فرهننگ انتظننار قابننل اسننتخراج

است .این ارزشها میتوانند در تقویت و تعمی :فرهنگ عمومی جامعه منتظر منؤثر باشنند
و موجب تحول گردند و به تب آن در ایجاد نظم اجتماعی مؤثر خواهند بود.

برخننی از مهمتننرین اینننن ارزشهننا عبارتنننند از تعمینن :عشننن :و محبننت نسنننبت بنننه امننام

زمان

و احیای یاد امام زمان

از طرین :ادعینه و امنا کن منسنوب بنه آنحضنرت اینن دو

عامل ٍمؤثری برای تعمی :فرهنگ دینی در جامعه منتظر خواهند بنود .ی ینرا از طرفنی دوسنتی

و محبننت نسننبت بننه اولی نای اله نی در معننارف دینننی از ارزش بس نیار ی برخننوردار اسننت؛ و از
 ،بننر انگیختننه شنندن روح

طننرف دیگننر ی نی از ارزشهننای برآمننده از شننناخت امننام زمننان

عصر آدینه

محبت مردم نسبت به ایشان است .بنابراین محبت نسبت به امام زمان

برآمده از فرهنگ انتظار است که میتواند موجب شود تا فرهنگ دوسنتی و محبنت نسنبت

به امام زمان

در جامعه منتظر بهصورت فرهنگ عمومی در آید طبعا نهادیننه شندن اینن

خود را براسا

آن تنظیم نمایند و همین خود عامل مؤثری در کنتنرل ناهنجاریهنا خواهند

فرهنگ موجب خواهد شد تا مردم در مسیر خواست امنام زمنان

سال چهاردهم ،شماره  ،43پاییز و زمستان 0311
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از ارزشهنای

حرکنت کننند و زنندگی

بننود و بننه تب ن آن در تعمینن :نظننم اجتمنناعی تأثیرگننذار اسننت .عننالوه بننر آن احیننای ینناد امننام

زمان

از طری :خواندن ادعیه و حضور در اما کن منسوب به آنحضرت نینز ی نی دیگنر از

ارزشهن ننایی اس نننت که فرهنن ننگ انتظ نننار آن را در پ نننی دارد .توج نننه م نننردم ب نننه ای نننن ارزش در
برانگیختن روح عواطف و احساسات جامعه نسبت به امام زمان
مردم با آنحضرت دارای تأثیر است .ییرا افنرادی کنه در مجنال

و ایجاد تقنارن روحنی

دعنا بنه ننام امنام عصنر

حضور مییابند و به یاد آنحضرت و برای ایشنان دسنت بنه دعنا بلنند می کننند و در امنا کن
منسننوب بننه آنحضننرت حضننور پینندا می کننننند در چنننین حننالی خننود را در پیشننگاه امننام

عصر

حاضر میبینند و بنه وی اقتندا می کننند .طبعنا اینن امنر موجنب خواهند شند تنا در

روحیه مردم اثر م،بت بگذارد و به تب آن کبرویها در جامعه کمتر میشود و در نتیجنه در
ایجاد و تعمی :نظم اجتماعی تأثیرگذار خواهد بود.

اتحادوانسجاماجتماعی 

انسننجام و همبسننتگی اجتمنناعی ی ننی دیگننر از مؤلفننهها بننرای تقو یننت سننرمایه اجتمنناعی

است .انسجام و همبسنتگی ،ی نی از نیازهنای اصنلی و بنینادین جوامن انسنانی محسنوب
میشود« .انسجام اجتماعی عبارت است از مجموعنهای از اهنداف و ارزشهنای مشنترکی
که اعضای ی

گنروه بنه آن تماینل دارنند و اینن اهنداف و ارزشهنا نقنش تعینینکننندهای در

حیات آن گروه دارد»(محرابی .)54 4832 ،واژه انسنجام( ) Integrationننوعی همناهنگی

همراه با نظم و سیاق را در ذهن متبادر می کند .این واژه مترادف با واژه همبسنتگی اسنت.

« همبستگی ،احسا

مسئولیت متقابل بنین چنند نفنر ینا چنند گنروه اسنت کنه از آ گناهی و

اراده برخننوردار باشننند .همچنننین همبسننتگی میتواننند شننامل پیوننندهای انسننانی و بننرادری

بننین انسننانهننا بننه طننور لننی و یننا حتننی وابسننتگی متقابننل حیننات و مننناف بننین آنهننا باشنند...
همبستگی با به هم پیوستگی دروننی جامعنه ینا گنروه در ارتبناط اسنت .همبسنتگی گروهنی

آن است که گروه وحندت خنود را حفن کنند و بنا عناصنر وحندت بخنش خویشنتن تطناب :و

همنوایی یابد»(آلن بیرو.)755 4835 ،

«همبسننتگی اجتمنناعی») (social solidarityدر للننت بنننه معنننای وحنندت ،وفنناق و

وفنناداری اسننت که ناشننی از عالینن ،:احساسننات ،همنندلی و کنننش هننای مشننترک اسننت»

ارزشهای مشترکی که اعضای ی

گروه به آن تماینل دارنند و اینن اهنداف و ارزشهنا نقنش

تعیینکنندهای در حیات آن گروه دارد(محرابی.)54 4832 ،

عوامل مؤثر در ایجاد انسنجام و وفناق را میتنوان در مناسنبات فرهنگنی ،منذهبی ،دیننی،

اجتمنناعی ،اقتصننادی و سیاسننی ،جسننتوجو نمننود و بننر آنهننا تأ کینند داشننت .البتننه برخننی از

ایننن مناسننبات نسننبت بننه دیگننری در ایجنناد انسننجام از تننأثیر بیشننتری برخننوردار میباشننند.
«مهمت ننرین عامنننل بنننرای ایج نناد انسنننجام و همبسنننتگی اجتم نناعی ،ارزشهنننای بنی ننادینی

است که از دین و مذهب و ملیت گرفته شده باشد؛ و بالتب مهمترین وفاق در جامعه نیز،

نقش فرهنگ انتظار در تقویت سرمایه اجتماعی

(همننان  .)755همبسننتگی و انسننجام اجتمنناعی عبننارت اسننت از مجموعننهای از اهننداف و
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وفنناق ارزشننی اسننت .یعنننی مننردم از ارزشهننای مشننترکی پیننروی کنننند .ت یننه بننر ارزشهننای
مشترک از دو جهت در ایجاد انسجام میتوانند نقنش داشنته باشنند .ی نی از جهنت ایجناد

پیوند در میان مردم است .ییرا ت یه بر ارزشهای مشترک ،میتواند پیوند ذهنی مینان افنراد

را تقویننت کننند .بنننابراین عمننال در جننوامعی کننه افننراد دارای پیوننند ذهنننی بننا ی نندیگر باشننند،

بررسی
تطبیقی
انتظار..
.

اصنل وفناداری از جایگنناه و ین های برخننوردار اسنت و بنه همننان مینزان انسننجام قنوت بیشننتری
می گیرد .و دیگری از جهت ایجاد اعتماد عمومی است .ییرا ت یه بر ارزشها و شخصنیت

اخالقی میتواند فصنل مشنترکی را در بنین افنراد ایجناد کنند»(مل نیراد.)555-402 4802 ،
بنابراین ت یه بر ارزشها بهترین عامل برای انسجام اجتماعی محسنوب میشنوند و بنه تبن
اعتماد و پیوند سرمایه اجتماعی عظیمی ش ل خواهد گرفت .اینن

بایند دیند کنه بناور بنه

مهدویت و فرهنگ انتظار از چه راه ارهایی بنرای ایجناد انسنجام و همبسنتگی اجتمناعی

برخوردار اسنت .مهمتنرین راه ارهنای بناور بنه مهندو یت بنرای ایجناد انسنجام و همبسنتگی

اجتماعی عبارتند از

 .1اتحاد و انسجام اجتماعی از راه هویت اجتماعی

«هو یننت»« »Identityدر للننت بننه معنننای چیننزی کننه باعننث تشننخص فننرد میشننود؛ آمننده

اسننت(دهخدا 4822 ،ج .)870 ،70در واق ن هو یننت چیسننتی و حقیقننت افننراد و اشننیاء و

عصر آدینه

پدیدههاسننت« .هو یننت ،جنبننههننا ،جلننوههننا و ابعنناد متفنناوت و متنننوعی دارد ،بعنند فلسننفی،
بعنند روانننی ،بعنند فرهنگننی و بعنند اجتمنناعی از ابعنناد هو یننت محسننوب میشننوند»(الطننائی،

 .)80 4806گرچننه هو یننت دارای ابعنناد و جنبننههننای متفنناوتی اسننت ،و بننه اعتبننار مننتعلقش
انوان مختلفی پیدا می کند؛ ماننند هو ینت دیننی ،هو ینت فرهنگنی و...؛ امنا «مهمتنرین بعند

سال چهاردهم ،شماره  ،43پاییز و زمستان 0311
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هویت ،بعد اجتماعی یا جامعهای آن استکه بر سایر ابعاد هویت ،حا کمیت و تأثیر دارد.

«هو ی ننت اجتم نناعی) (Identity Socialمجموع ننهای از خصوصنننیات و مشخص ننات

اجتمنناعی ،فرهنگننی ،روانننی ،فلسننفی ،ییسننتی و تنناریخی همسننانی اسننت که بننر یگننانگی یننا

همانننندی اعضننای آن داللننت می کننند و آنرا در ی ن

ظننرف زمننانی و م ننانی معننین ،بننهطور

مشخص ،قابل قبول و آ گاهانه ،از سایر گروهها متمایز میسازد»(جن ینز.)2 4834 ،
هویت اجتماعی در واق احسا

مشترک افراد نسبت به همندیگر اسنت؛ و «حاصنل آن

برقراری روابط و پیوندهای هویتی و متمایز ساختن نظاممند شباهت و تفاوت میان افنراد و

جماعتها است»(صالحی امیری.)65-64 4805 ،

عوامل و عناصر مختلفی در ایجاد هویت اجتمناعی تأثیرگذارنند .عقایند و باورهنا بخنش

قابل مالحظهای از عناصنر هنویتی را تشن یل میدهنند .از اینن رو آموزههنای دیننی در ایجناد
هو یننت اجتمنناعی از جایگنناه بننا اهمیتننی برخوردارننند و سننهم و نقننش ی یننادی در ایننن زمینننه

دارننند« .هو یننت دینننی میننزان آ گنناهی ،تعلنن :خنناطر و میننزان درونننیسننازی باورهننا ،اح ننام و
دستورها و افعال اخالقی ی

دین و یا مذهب اسنت که در فنرد دینندار وجنود دارد .بخشنی

از عناصر هویتی دین را عقاید و باورها تش یل میدهد و بخشی دیگنر را دسنتورات فقهنی و

اخالقی دین تش یل میدهد که در تشنریفات منذهبی و رفتارهنای جمعنی دیننداران ماننند
بر پ ننایی نم نناز جماع ننات و جمع ننه و ح ننب و ...ب ننروز و ظه ننور دارن نند» (هم ننان  .)855هو ی ننت

مشننترک در نتیجننه همبسننگی اجتمنناعی ی ننی از آثننار مهمننی اسننت که ایننن هو یننت مشننترک

میتواند بهدنبال داشته باشد.

باور به منجی موعنود در مینان پینروان ادینان الهنی ،هو ینت جهنانی و فنرا ملنی را در عرصنه

جهانی بهوجود میآورد؛ ییرا اجتمان همه پیروان ادیان الهی حول محور منجی موعود بنا هنر
تفسیری که از آن اراده شود ،از نظر جامعه شناختی ،تعل :خاطر و باو ر مشترک را نسبت بنه

آن بننه دنبننال خواهنند داشننت .ایننن بنناور در دیننن اسننالم در قالننب مهنندویت متجلننی اسننت .و
هویت دینی مشترک را در مینان فنرق مسنلمین ایجناد منیکنند؛ و در اندیشنه شنیعی ،عنصنر

امامننت ب نهو ی ن ه بنناور بننه امننام غایننب ،هو یننت جمعننی را بننه جامعننه شننیعه مننیدهنند .در ایننن
روی نرد ،بنناور بننه حضننور حجننت حنن :در همننه زمننانهننا و نظننارت دائمننی وی بننر امننور موجننب
مننیگننردد تننا هو یننت دینننی مشننترک در میننان شننیعیان بننهوجننود آینند .بنننابراین ی ننی از اهننداف

منتظننران نق نش داشننته باشنند .مهمتننرین وجننوه
جهننت میتواننند در ایجنناد هویتبخشننی بننه ف
هویت بخش آن عبارت است از

1

الننف) ایجنناد هو یننت بننین االدیننانی از راه بنناور بننه منجننی موعننود .براسننا

ایننن وی گننی

مهدویت در آینه باور به منجی موعود ،ناظر به هویت جمعی جهانی و بنیناالدینانی اسنت.

ییرا باور به منجی موعود در میان پیروان ادینان الهنی ،هو ینت جهنانی و فنرا ملنی را در عرصنه

جهانی بهوجود میآورد .وجود این باور با ایجاد هویت واحد بنیناالدینانی ،موجنب انسنجام

و همبسننتگی اجتمنناعی خواهنند شنند و از ایننن جهننت گفتمننان مشننترک بننین پیننروان ادیننان و

نقش فرهنگ انتظار در تقویت سرمایه اجتماعی

اجتمنناعی فرهن ننگ انتظ ننار را میت ننوان هویتبخشننی آن برش ننمرد .فرهن ننگ انتظ ننار از چنننند
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مذاهب را ش ل میدهد.

 .1در تبیین مؤلفه اول در خصوص باور مشترک پیروان ادیان به منجنی موعنود در ایجناد نظنم اجتمناعی بنه ن ناتی اشناره شند
که برای تقویت هویت مشترک نیز مفید است.

بررسی
تطبیقی
انتظار..
.

بن ننابراین ب نناور بنننه منجننی موع ننود هو یننت واحننند ب ننیناالدی ننانی همبس ننتگی اجتم نناعی را

بهدنبال دارد.

ب) ایجاد هویت مشترک در جوام اسالمی براسا

به مهدویت اسالمی.

1

ج) ایجاد هویت مشترک در جوام شیعی براسا

بناور مشنترک مسنلمانان در اعتقناد
باور شیعیان به مهدویت.

2

در نتیجه باور به مهدویت موجب میشود تا بین اقوام مختلف اسنالمی بنا فرهنگهنای

گونننا گون ،نقطننه اشننتراکی ایجنناد شننود و بننا گننردهم آوردن آنهننا بننر محننور ایننن اعتقنناد ،هو یننت

جمعی در میان مسلمانان ش ل می گیرد .عالوه بر آن ،باور به امامنت بنا روی نرد شنیعی نینز
موجب ش ل گیری هویت جمعی شیعیان میشود؛ و از این جهت باورمندان به مهندویت

از طرینن :تعقیننب ارزشهننای مشننترک ،و بننا پیننروی از نصننوص دینننی ،هو یننت واحننند پینندا
می کنن نند و ب ننا همننندیگر متح نند و منس ننجم میش ننوند و ب ننه تبن ن آن همبس ننتگی و انس ننجام

عصر آدینه

اجتماعی ش ل خواهد گرفت.

بنننابراین بنناور بنننه مهنندویت هو یننت اسننالمی و شننیعی همبسننتگی اجتمنناعی را شنن ل

میدهد.

 .2اتحاد و انسجام اجتماعی با تأ کید بر نقش راهبردی امامت و رهبری در جامعه منتظر
سال چهاردهم ،شماره  ،43پاییز و زمستان 0311
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وجود ح ومت از نیازهنای ضنروری بشنر یت اسنت و بنا نبنود آن ،هنرج و منرج و نناامنی در

جامعننه پدینندار میشننود و در چن نین وضننعیتی زننندگی بننرای همگننان تلننخ و نننا گوار میشننود.

مهمتنرین فلسنفه تشن یل ح ومنت و نظنام سیاسننی ،اجنرای قنوانین بنهمنظور ایجناد نظننم در

جوام انسانی است .بننابراین از طرفنی وجنود قنوانین بنرای تنداوم حینات در جامعنه انسنانی

امننری اجتنابناپننذیر و ضننرور ی اس ننت .و از طننرف دیگننر ب ننهمنظور اجننرای دقیننن :ق ننوانین و

همنناهنگی می نان نهادهننای مختلننف اجتمنناعی ،وجننود نهننادی چننون ح ومننت ،ضننرورتی
ان ارناپذیر است.

 .1در تبیین مؤلفه اول در خصوص باور مشترک مسلمانان درباره مهدویت به عنوان اندیشه اسالمی ،با تأ کیند بنر نقنش آن در
ایجاد نظم اجتماعی به ن اتی اشاره شده است.
 .2در تبیین مؤلفه اول در خصوص باور مشترک شیعیان در باره مهدویت ،بنا تأ کیند بنر نقنش آن در ایجناد نظنم اجتمناعی بنه
ن اتی اشاره شده است.

نینناز جامعننه عصننر غیبننت بننه ح ومننت نیننز از امننور مسننلم و غیرقابننل اجتننناب اسننت .در

آستانه غیبت توسط امام معصوم

راه اری اندیشنیده شند کنه بنا بنه کارگیری آن جامعنه

عصر غیبت نیز میتواند از ح ومت الهی در حند خنود برخنوردار باشند .بنر طبن :آن راه نار،

پیشنهاد شده فقهای جام الشرایط به عنوان نواب عام امام زمان

امور مختلف جامعنه

اسننالمی را برعهننده گیرننند و بنندان اهتمننام ورزننند .بننر طبنن :ایننن راه ننار ائمننه

شننرایط و

ضننوابطی را بیننان کردهاننند تننا در طننول زمننان افننراد واجنند شننرایط بننر طبنن :آن ضننوابط بننه عنننوان
نواب عام شناخته شوند.

اسننحاق بننن یعقننوب در نامننهای کننه توسننط نایننب دوم یعنننی محمنندبن ع،مننان َع ْمننری بننه

محضننر امننام زمننان

فرسننتاده بننود؛ سننؤاالتی را مطننرح کننرده بننود؛ از جملننه پرسننیده بننود در

پنیشآمندهای روزگنار در عصنر غیبنت بنه چننه کسنی مراجعنه کننمی امنام زمنان
نوشتند

در پاسننخ

در حوادثی که ر میدهد به راو یان حدیث ما مراجعه کنید ،آنها حجت منن بنر شنما
هستند و من حجت خدا بر راو یان حدیث هستم(صدوق 4802 ،ج.)737 ،5

1

مقصنود از راو ینان حنندیث در ایننن توقین کسننانی هسننتند کننه عننالوه بننر نقننل حنندیث ،باینند

تنوان فهنم و دراینت حندیث را نینز داشنته باشنند؛ ی ینرا در اینن سنخن امنام در حنوادثی کنه ر

دسننت آنهننا برآینند و بتواننننند مشنن لی از مش ن الت ر داده را حننل و فصننل کنننند و اینننن در

صورتی مم ن خواهد بود که راوی حدیث از فهم و درایت حدیث برخوردار باشند تنا بتوانند

پاسخ مش الت پیشآمده را از دل آن بیرون آورد و وظایف مردم را در حوادثی کنه در روزگنار
مختلف ر میدهد را تشخیص داده و برای آن راه حلی را پیدا نماید .بندون تردیند چننین
افرادی باید از قریحه استنباط و اجتهاد برخوردار باشند تا این وظیفنه مهنم را بتواننند انجنام

دهن نند .بن ننابراین میت ننوان گفننت ب ننر طب نن :ای ننن توقینن ام ننام زمننان

م ننردم را در ح ننواد

و

رخدادهایی که برای آنان پیش میآید؛ بنه فقهنا و عالمنان دینن ارجنان داده اسنت .بننابراین

نقش فرهنگ انتظار در تقویت سرمایه اجتماعی

میدهد ،او را به راویان ارجان داده است .پ

راویان باید به گونهای باشند که باید کناری از
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باور به رهبری نواب عام در عصر غیبت ،امری است که در سایه باور به امامنت و مهندویت

بننهوجود میآینند و تشنن یل ح ومننت و نظننام سیاسننی مبتنننی بننر رهبننری نننواب عام(فقهننا)
َ َ طَ
َ
ََ ْ
َ
َّ ْ َّ َ
َ َ َّ َ َ َ َّ
َ
اهلل َعل ْی فه ْم».
َ « .1و م طما ال َح َو فاد ال َو فاق َعو ف ْار فج َّعوا فف َیها فإلی َّر َوا ف َح فد فی،نا ف فإن َّه ْم َّح طج فت عل ْی ْم َو منا َّح طجو ف

بررسی
تطبیقی
انتظار..
.

موجب خواهد شند تنا در مینان منردم و بنین اقنوام مختلنف و فرهنگهنای گوننا گون ،هو ینت

جمعی تقویت شود و بهدنبال آن نقطه اشتراک در میان مردم بهوجود میآیند و در نتیجنه بنا
گردهم آوردن آنها بر محور این اعتقاد ،انسجام و همبستگی اجتماعی بهوجود میآید و بنه

تب آن سرمایه اجتماعی نیز تقویت خواهد شد.

بنننابراین بنناور بننه مهنندویت بنناور بننه رهبننری نننواب عننام را بننهدنبال دارد هو یننت جمعننی

انسننجام اجتمنناعی را بننه دنبننال دارد و بننا وجننود انسننجام و همبسننتگی اجتمنناعی ،سننرمایه
اجتماعی نیز تقویت خواهد شد.

پیوندوارتباطاجتماعی 

پیوند و ارتباط ی ی دیگر از مؤلفههای سرمایه اجتماعی اسنت .زنندگی اجتمناعی ریشنه

اصلی ارتبناط و پیونند منردم بنا همندیگر اسنت .زنندگی اجتمناعی عامنل منؤثری بنرای تبنادل

عصر آدینه

اف ننار ،نظننرات ،احساسننات و عقاینند مننردم بننا همنندیگر اسننت؛ و در پرتننو آن افننراد از فردیننت
خارج میشوند و به جامعه میپیوندند و اهداف مشترکی را دنبال می کننند .در وافن منشنأ
روابط اجتماعی ،مسائل مشترکی اسنت که منردم را بنا همندیگر پیونند میدهند .نقنش روابنط
اجتمنناعی سننامان دادن فعالیننت مشننترک بننرای رسننیدن بننه آرمننان معینننی اسننت که جامعننه

سال چهاردهم ،شماره  ،43پاییز و زمستان 0311
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برای خود تعریف کرده است .وجود ثروتهای مختلفی که جامعه مالن

آنهاسنت حتنی

اندیشننهها ،بنندون ایجنناد روابننط اجتمنناعی ،بننهتنهایی کننافی نیسننتند .هرچننه شننب ه روابننط

اجتماعی عمی:تر و مح متر باشد؛ بههمان میزان کارکرد آن مؤثرتر و مانندگارتر خواهند بنود؛

و در سننایه آن روابننط اجتمنناعی نیننز تقو یننت خواهنند شنند .بنننابراین روابننط اجتمنناعی ریشننه در

زندگی اجتماعی دارد و در باره منشأ زندگی اجتماعی دیندگاههای مختلفنی اسنت .برخنی

آن را امننری طبیعننی و ناشننی از فطننرت و ذات انسننان میدانننند .برخننی دیگننر مخننالف ایننن
نظرنند و آنرا ناشننی از برطنرف نمننودن نیازمنندیهای انسننان میداننند .عالمننه طباطبنایی بننا
تأ کید بر این مطلب ،زنندگی اجتمناعی انسنانرا امنری طبیعنی کنه ناشنی از ذات و سرشنت

وی باشد؛ نمیداند .بل نه آنرا بنرای بنر طنرف نمنودن نیازهنای انسنان ،امنری ضنروری و الزم
ف نننرض ک نننرده اس نننت .یعن نننی انس نننان از روی ناچ ننناری و اض نننطرار و ب نننرای برط نننرف نم نننودن

نیازمنندیهای خنودش بایند در اجتمنان زنندگی کنند و بننه زنندگی اجتمناعی روی آو رد .ی ینرا

نیازمندیها و حوایب انسانها بهقدری ییاد اسنت که هنر انسنانی بنه تنهنایی نمیتوانند همنه

آنهننا را برطننرف نماینند؛ بل ننه الزم اسننت انسننانها دسننت بننه دسننت هننم دهننند و بننا تعنناون و
هم اری بنا همندیگر حاجنات و نیازهامنندیهای همندیگر را بنر طنرف نماینند(طباطبایی،

 4805ج .)455 ،43بر طب :این دیدگاه هیچ فردی به تنهایی نمیتوانند همنه نیازمنندیهای

متنون و مختلف خود را به تهنایی تنامین کنند .ی ینرا ینا تنوان و اسنتعداد انجنام همنه کارهنا و
امور مختلف را ندارد و یا فرصت کافی برای انجام همه امور در اختینارش نیسنت .بننابراین

الزم اسننت هننر کنندام از افننراد در مشنناغل و تخصننصهای مختلننف بننه فعالیننت بپردازننند .تننا
چر زندگی اجتماعی به گردش در آید.

این وی گنی موجنب میشنود تنا در تقسنیم منناف و مصنال  ،بنین انسنانها ننزان و درگینری

بننهوجود آینند و در نتیجننه زننندگی اجتمنناعی را دسننتخوش فروپاشننی قننرار میدهنند .بنندین
جهت همواره انسانها به عوامل باز دارند نیازمندند؛ تنا بتوانند از اخنتالف و ننزان جلنو گیری

نمای نند .دی ننن ی ننی از عوام ننل مه ننم در ای ننن زمین ننه بهش ننمار م ننیرود و در حقیق ننت ی ننی از
کارکردهای مهم دینن را بایند در اینن حنوزه برشنمرد .دینن بنا ایجناد رابطنه روحنی مینان خندا و

انس ننان ،رابط ننه اجتم نناعی را تقو ی ننت می کن نند و م ننؤمنین را بهص ننورت اجتم نناعی واحننند در

میآورد .بر این اسا

این امر در بدو تأسی

جامعه اسنالمی مندنظر پینامبر اسنالم

قنرار

داشت و همواره بر آن تأ کیند شنده اسنت .بندین جهنت آنحضنرت در پرتنو اندیشنه متعنالی

روابط اجتماعی قوییای را پایهریزی کند.

از اینن جهنت از دیندگاه آنحضنرت «منؤمن نسنبت بنه منؤمن دیگنر چنون سنناختمانی

اسنت که قسنمتی از آن ،قسنمت دیگنر را مح نم منیکنند»(پایننده .)220 4832 ،یعننی
«رابطه ی

مؤمن نسبت به مؤمن دیگر ،مانند رابطه اجنزای سناختمانی اسنت که ی ندیگر را

استوار و پابرجا میسازند .مؤمنین ی دیگر را دعا می کنند و به یاری همدیگر برمیخیزنند،

و با ی دیگر مواسات می کنند ،و همندیگر را امنر بنه معنروف و نهنی از من نر می کننند؛ و در
ی

کالم از چنان وفاق و انسجامی برخوردار میشوند که هر فردی با سنایر اعضنای جامعنه

نقش فرهنگ انتظار در تقویت سرمایه اجتماعی

وحیانی خود ،توانست در جامعه مدینه انسجام و همبستگی مستح می را ایجناد نمایند و
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ارتبنناط واقعننی پینندا می کننند و بننا همنندیگر بننه فعالیننت مشننترک دسننت میزنننند و زمینننههای

انسنجام اجتمنناعی را فننراهم میآورننند .بنننابراین دیننن را باینند در عننداد ی ننی از عوامننل مهننم در
ایجنناد رابطننه اجتمنناعی و انسننجام اجتمنناعی برشننمرد .ت یننه بننر باورهننای مشننترک دینننی و یننا
مننذهبی میتواننند افننراد و گروههننای پراکنننده را پیرامننون بنناور مشننترک گننردهم آورد و هو یننت

بررسی
تطبیقی
انتظار..
.

جمعی ایجاد نماید .بنابراین عقاید ،باورها ،ارزشها ،هنجارها و رفتارهای برآمنده از دینن،

نقش مهمی در تح یم روابط اجتماعی دارند»(مل یراد.)572 4802 ،

باور به منجنی موعنود کنه منورد وفناق پینروان ادینان اسنت؛ از باورهنای مشنترک بهحسناب

میآید و میتواند هویت مشترک ایجاد کند و موجب وفاق و همندلی در مینان منردم جوامن
مختلف شود و در نتیجه به تح نیم روابنط اجتمناعی در آن جوامن کمن

نمایند .عنالوه بنر

آن ایننن بنناور بننا روی ننرد اسننالمی در راسننتای اعتقنناد بننه مهنندویت میتواننند بننه تح ننیم روابننط
اجتمنناعی در جوام ن اسننالمی کم ن

کننند .همچنننین ایننن بنناور در درون جوام ن شننیعی در

راسنننتای اعتق نناد ب ننه امام ننت و والی ننت میتوانننند هو ی ننت ش ننیعی مش ننترک در می ننان اق ننوام و

ملیتهننای شننیعی مختلننف ایجنناد کننند و در ایجنناد و تح ننیم روابننط اجتمنناعی در میننان
شنننیعیان منننؤثر و مفیننند باشننند .مهمتنننرین راه اره ننای فرهن ننگ انتظنننار در تح نننیم روابنننط

اجتماعی عبارتند از

عصر آدینه
سال چهاردهم ،شماره  ،43پاییز و زمستان 0311
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 .1تقویت پیوند پیروان ادیان از راه باور به ظهورمنجی موعود

1

ا گننر بنناور و اعتقننادی بننین پیننروان ادیننان مشننترک باشنند ،ایننن عنصننر مشننترک میتواننند در
تح یم روابط و تقویت پیوند در میان پیروان ادیان تأثیر داشته باشد .بدین جهنت میتنوان
گفت اصل باور به ظهور منجی موعود بنهرغم اختالفناتی کنه در کیفینت ظهنور و نامگنذاری
شخص است؛ فصل مشترک همه ادیان بهحساب میآید؛ این باور میتواند بنا جمن کنردن
مردم حول محور خودش ،در میان پیروان ادیان شب ه مسنتح می از روابنط را ایجناد کنند و
بر تح نیم روابنط و پیونند در مینان پینروان ادینان کمن نمایند .و بنا تقو ینت پیونندها و روابنط
اجتماعی ،سرمایه اجتماعی نیز تقویت خواهد شد.
 .2تقویت پیوند مسلمانان از راه باور به مهدویت

2

قبال گفته شد باور به مهدویت اسالمی فارغ از روی رد فرقه و مذهب خناص ،ی نی دیگنر

از عناصننری اس نت که میتواننند در جامعننه اسننالمی هو یننت واحنند ایجنناد نماینند و در ایجنناد
تح ننیم روابننط اجتمنناعی جامعننه مسننلمان از راه مشننترکات مننذاهب اسننالمی در بنناور بنننه
مهدویت ،کم

نماید.

 .1در تبیین مؤلفه نظم اجتماعی به این مطلب اشاره شده است.
 .2در تبیین مؤلفه نظم اجتماعی به این مطلب اشاره شده است.

حضرت آینتاهلل خامنهای(مدظلنه) بنا تأ کیند بنر اینن مطلنب کنه بناور بنه مهندویت وجنه

مشترک همه مذاهب اسالمی است میفرماید

مسئله مهدویت در اسالم هم جزو مسلمات است ،یعننی مخصنوص شنیعه نیسنت.
همنننه منننذاهب اسنننالمی غاینننت جهنننان را کنننه اقامنننه ح ومنننت حننن :و عننندل بهوسنننیله

مهدی

است؛ قبول دارند .روایات معتبر از طنرق مختلنف در منذاهب گوننا گون ،از
و از بزرگنننننان نقنننننل شنننننده اسنننننت .بننننننابراین هنننننیچ تردیننننندی در آن

پینننننامبر اکنننننرم

نیست(حضرت آیتاهلل خامنهای 4805 ،دیدار با مرکز تخصصی مهدویت).

در نتیجه«فقنط منردم شنیعه نیسنتند کنه منتظنر مهندی موعنود

منجننی و مهنندی

1

هسنتند ،بل نه انتظنار

متعلنن :بننه همننه مسننلمانان اسننت»(همننان 4837 ،نیمننه شننعبان).

2

بنننابراین ت یننه مسننلمانان بننر ایننن بنناور مشننترک میتواننند در ایجنناد پیوننند در میننام مننردم مننؤثر
باشد و به تح یم روابط اجتماعی کم

نماید و با تح یم روابط اجتمناعی پیونند منردم بنا

همدیگر بیشتر میشود و به تب آن سرمایه اجتماعی نیز تقویت خواهد شد.
 .3تقویت پیوند شیعیان از راه باور به امامت امام مهدی

3

شنیعه امامیننه ضننمن پننذیرش نگنناه ادیننان بنه منجننی و مننذاهب اسننالمی بننه مهنندویت ،در

وجود مهدی
مهدی

و اینکه کسی خواهند آمند و دنینا را از عندل و داد پنر خواهند کنرد ،شنخص

را هم میشناسیم و نام و کنیه و پدر و منادر و تناریخ والدت و کیفینات غیبنت و

اص ننحاب نزدین ن

و حت ننی بعض ننی از کیفی ننات هنگ ننام ظه ننور او را نی ننز م ننیدانیم»(هم ننان،
١

نیمهشعبان .)4863/45/55 ،باور شیعیان به امامت امام مهندی

میتوانند در جامعنه

شیعی هویت مشترک ایجاد کند و از این راه بنه ایجناد ارتبناط و تح نیم روابنط و پیونندهای

اجتمنناعی کمن

نماینند .ی یننرا اعتقنناد بننه وجننود واقعننی امننام زمننان

میتواننند الهننام بخننش

معنوی و مایه انسجام ،وحدت ،امیند و تحنرک در منردم باشند .بنرخالف جامعنهای کنه بناور

 .1سیدعلی خامنهای ،دیدار با اعضای مرکز تخصصی مهدویت.4805/7/43 ،
 .2همان ،نیمه شعبان.4837/6/50 ،
 .3در تبیین مؤلفه نظم اجتماعی به این مطلب اشاره شده است.
 .١همان ،نیمه شعبان.4863/45/55 ،

نقش فرهنگ انتظار در تقویت سرمایه اجتماعی

این زمینه دارای اعتقادات مخصوص به خود نیز هست .یعنی «ما عالوه بر اعتقاد به اصنل

 10

بررسی
تطبیقی
انتظار..
.

به چنین رهبری نداشته باشد و یا معتقد بنه رهبنری باشند کنه در آیننده خواهند آمند؛ چننین

جامعهای پیوستگی و انسجام خنود را از دسنت میدهند و دچنار تشنتت و افتنراق میشنود.

بننابراین جامعننهای کننه بننه امننام مهنندی

معتقنند باشنند سننعی می کننند ی نندل و ی صنندا در

مسیر اهداف بلند آنحضرت حرکت کند و از افتنراق و تشنتت بپرهینزد؛ و موجنب میشنود
ببینند و پیوسنته

منتظر) خود را همواره در پرتو رهبنری امنام مهندی
جامعه شیعه(جامعه ف

در تح ننیم روابننط و پیوننندهای اجتمنناعی خننود ب وشنند .بننا تقو یننت پیوننندهای اجتمنناعی،
سرمایه اجتماعی نیز تقویت خواهد شد.

 .4تقویت پیوند و ارتباط مردم از راه مناسک و اما کن

و اما کن منسوب و مرتبط با حضرت ولنیعصنر

مناس

ی نی دیگنر از عوامنل منؤثر در

ایجنناد پیوننند و روابننط اجتمنناعی اسننت .ی یننرا از طرفننی بننا حضننور افننراد در مراسننم منسننوب بننه
حضرت ولیعصر

و برگنزار ی و شنرکت در مراسنم دعاهنای منسنوب بنه آنحضنرت از دو

عصر آدینه

جهت در ایجاد انسجام و تقویت شب ه روابط اجتماعی مؤثر خواهد بود

اول حضور در این مراسم موجب جامعهپذیری مهدویت میشود و فرهننگ انتظنار را در

افراد تقو ینت و نهادیننه می کنند« .ی ینرا تأمنل و تندبر در اینن ادعینه ،معرفنت و شنناخت منا بنه
امام زمان

سال چهاردهم ،شماره  ،43پاییز و زمستان 0311
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را کاملتر می کند و نیناز بیشنتری را بنه آنحضنرت ،احسنا

منی کنیم .لنذا بنا

برپایی این مراسم و شرکت در آن ،فرهنگ انتظنار ،در وجنود افنراد جامعنه نهادیننه میشنود و

زمینه اصالح فرد و جامعه ،فنراهم می گنردد»(مل نیراد .)570 4802 ،بننابراین ی نی از آثنار
جامعهپذیری مهدوی ،اتحاد و انسجام و به تب آن ایجاد روابنط اجتمناعی اسنت .بننابراین
هرچننه کننه بننر جامعهپننذیری مهنندوی تننأثیر داشننته باشنند بننه همننان میننزان نیننز بننر ایجنناد شننب ه
روابط اجتماعی تأثیر خواهد داشت.

دوم حضور در این مراسم موجب میشود تا بین مردم ان

و الفت بیشتری بنهوجود آیند

و موجب می گردد تا منردم از حنال همندیگر بیشنتر اطنالن یابنند و در رفن مشن الت ی ندیگر
ب وشند .این نیز موجب تح یم روابط اجتماعی خواهد شد.

و از طننرف دیگننر حضننور مننردم در امننا کن منسننوب بننه حضننرت ولننیعصننر

مناس

نیننز همانننند

مرتبط با ایشان در تقویت روابط اجتمناعی و تح نیم آن دارای تنأثیر اسنت .اسنت.

این حضور از دو جهت در ایجاد و تقویت شب ه روابط اجتماعی مؤثر است

الننف) ایننن حضننور موجننب می گننردد مننردم بننا هنندف انجننام عبننادت در آن م انهننای

مقد

جم شوند و با خواندن ادعیه مخصوص به نیایش میپردازند و بنر معرفنت خنویش

نسبت به امام زمان

میافزایند.

ی ی از آثار جامعهپذیری مهدوی ،اتحناد و انسنجام و بنه تبن آن ایجناد روابنط اجتمناعی

اسننت .در حقیقننت بننین جامعهپننذیری و ایجنناد روابننط اجتمنناعی رابطننه متقابننل وجننود دارد.
بنابراین هر چه که بر جامعهپذیری مهندوی تنأثیر داشنته باشند بنه همنان مینزان نینز بنر ایجناد
شب ه روابط اجتماعی تأثیر خواهد داشت.

ب) حضور در این اما کن موجب میشود تنا منردم از حنال ی ندیگر و مشن الت همندیگر

بیشننتر آشنننا شننوند و ایننن آشنننایی ان ن

و الفننت بیشننتری را بننین مننردم ایجنناد می کننند و در

تح یم روابط اجتماعی مؤثر خواهد بود(همان .)573

در نتیجننه بننا تقو یننت و تح ننیم روابننط و پیوننندهای اجتمنناعی ،اعتمنناد اجتمنناعی کننه از

ارکان سرمایه اجتماعی محسوب میشنود در جامعنه بنهوجود میآیند و بنه دنبنال آن سنرمایه

اجتماعی نیز تقویت پیدا خواهد نمود.
نتیجهگیری 


عوامل و عناصر مختلفی در تعمی :سرمایه اجتماعی نقش دارند .سه مؤلفه اجتمناعی

مقوم ننات اص ننلی س ننرمایه اجتم نناعی و از ارک ننان آن بهحس نناب میآین نند .فرهن ننگ انتظ ننار از

ظرفیتهای برخوردار است که میتواند در تعمی :این مؤلفهها نقنش داشنته باشند و بنه تبن

آن موج ننب تقو ی ننت س ننرمایه اجتم نناعی گ ننردد .فرهن ننگ انتظ ننار از طرف ننی در تقو ی ننت نظنننم و

انضننباط اجتمنناعی مننؤثر اسننت .چننون موجننب میشننود نظننام اعتقننادی مشننترک کننه ی ننی از
عناصر مهم برای ایجاد و تعمی :نظم اجتماعی است؛ در بنین منردم بنهوجود آیند و بنا ایجناد
نظم اجتماعی ،سرمایه اجتمناعی نینز تعمین :پیندا می کنند .مهمتنرین راه ارهنای فرهننگ

انتظننار در ایجنناد نظننم و انضننباط اجتمنناعی سننه راه ذیننل اسننت اول از راه نظننام اعتقننادی

نقش فرهنگ انتظار در تقویت سرمایه اجتماعی

نظنننم و انض ننباط اجتمنناعی ،اتحنناد و انس ننجام اجتمنناعی و پیونننندها و رواب ننط اجتم نناعی از
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مشترک بین پیروان ادینان مختلنف در جوامن مختلنف؛ دوم از راه نظنام اعتقنادی مشنترک

بین پیروان دین اسالم از راه بناور بنه مهندویت اسنالمی؛ سنوم از راه نظنام اعتقنادی مشنترک

بین شیعیان از راه باور به امامت امام مهدی

 .ت ینه بنه اینن سنه عامنل عنالوه بنر آنکنه در

بررسی
تطبیقی
انتظار..
.

ایجنناد نظننم و انضننباط اجتمنناعی دارای اثننر اسننت؛ در ایجنناد پیوننند و ارتبنناط اجتمنناعی نیننز

نقننش دارد و از اینننن منظ ننر میتواننند ماینننه تقو یننت س ننرمایه اجتمنناعی گ ننردد .از طننرف دیگ ننر

فرهنگ انتظار میتوانند بنا ایجناد و تقو ینت هو ینت اجتمناعی و بنا تأ کیند بنر بناور بنه امامنت و
رهبری در جامعه منتظر موجب شود تنا اتحناد و انسنجام اجتمناعی بنهوجود آیند و بنه دنبنال

آن سرمایه اجتماعی نیز تقویت گردد.
منابع 

عصر آدینه
سال چهاردهم ،شماره  ،43پاییز و زمستان 0311
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قرآن کریم
 .4ابن بابویه ،محمدبن علی(4802ق) ،کررال الردین و تررام النعرره ،تهنران نشنر صندوق،
اول.
 .5ابن منظور ،محمدبن م رم(4747ق) ،لفان العرب ،بیروت دارالصادر ،سوم.
 .8اسنن یدمور ،ولیننام( ،)4805ت کررر نظررری در جامعررهشناسرر  ،جمعننی از مترجمننان ،قنننم
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،دوم.
 .7بات ننامور ،توم ننا برت ننون«ت ننی .ب ننی»( ،)4825جامعهشناسر ر سیاسر ر  ،ترجم ننه من ننوچهر
صبوری کاشانی ،تهران نشر مؤسسه کیهان ،چهارم.
 .2بوردیننو ،پننی یننر( ،)4837شررکلهای سرررمایه ،ترجمننه افشننین خا کبنناز و حسننن پو یننان،
تهران شیرازه.
 .6بهروزیل  ،غالمرضا( ،)4837سیاست و م دویت ،قم ح مت ،اول.
 .2بیرو ،آلن( ،)4835لرهن عس م اجتراع  ،ترجمه بناقر سناروخانی ،تهنران نشنر کیهنان،
چهارم.
 .3پاتنام ،رابرت( ،)4820دم کراس و سنتهای مدن  ،ترجمه محمدتقی دلفروز ،تهنران
دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت کشور.
 .0پاینده ،ابوالقاسم( ،)4832ن ج ال صاحه ،تهران پرهیزکار.
 .45جمع ننی از نویس ننندگان( ،)4805م رردویت و آین ررد پژوهر ر  ،تنظ ننیم رح ننیم ک ننارگر ،قنننم
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،اول.
 .44چلبی ،مسعود( ،)4802جامعهشناس نظم ،تهران نشر نی ،هشتم.
 .45دهخدا  ،علیاکبر( ،)4822لغتنامه ،تهران نشر دانشگاه تهران ،دوم.
 .48رهنمایی ،احمد( ،)4838درآمدی بر مبان ارزشها ،قم مؤسسه امام خمینی  ،اول.
 .47ریچارد ،جن ینز( ،)4834ه یت اجتراع  ،ترجمه تورج یاراحمدی ،تهران شیرازه.

نقش فرهنگ انتظار در تقویت سرمایه اجتماعی

 .42یبیدی ،محمدبن محمد(4747ق) ،تاج العروس ،بیروت دارالف ر ،اول.
 .46ساروخانی ،باقر( ،)4802جامعهشناس ارتباطات ،تهران نشر دی.
 .42صن ننالحی امی نننری ،سیدرضن ننا( ،)4805امنیررررت اجترر رراع  ،ته نننران مرک نننز تحقیقننننات
استراتژی مجم تشخیص مصلحت نظام ،اول.
 .43صداقتیفرد ،مجتبی( ،)4800جامعهشناس  ،تهران ارسباران ،اول.
 .40صنننفار ،محم نندبن حس ننن(4757ق) ،بص ررائرالدرجات لر ر لل ررائل آل محر ررد  ،قنننم
م تبو آیت اهلل مرعشی ،دوم.
 .55الطائی ،علی( ،)4806بحران ه یت ی م در ایران ،تهران شادگان ،سوم.
 .54طباطبایی ،محمدحسین(4805ق) ،الریزان ل ت فیر القرآن ،بیروت مؤسسو االعلمی
للمطبوعات ،دوم.
 .55فیلد ،جان( ،)4836سرمایه اجتراع  ،ترجمه غالمرضا غفاری ،تهران کویر.
 .58کاوه ،محمد( ،)4804آسیبشناس بیراریهای اجتراع  ،تهران جامعهشناسان ،اول.
 .57کلینی ،محمدبن یعقوب(4862ش) ،الکال  ،تهران دار ال تب االسالمیه ،سوم.
 .52کننویر ،لننوئی آلفننرد( ،)4805زنرردگ و اندیشرره بنرگرران جامعررهشناس ر  ،ترجمننه محسننن
ثالثی ،تهران علمی ،هجدهم.
 .56محراب ننی ،علیرض ننا( ،)4832بررسر ر و تبی ررین مب رران و م ل ررههای انفرررجام مسر ر  ،ته ننران
پژوهش ده تحقیقات استراتژی  ،اول.
 .52معین  ،محمد(4868ش) ،لرهن لغت ،تهران امیرکبیر ،ششم.
 .53مل ننی راد ،محمننود( ،)4802کارکردهررای اجتررراع اعتقرراد برره م رردویت ،قننم پژوهشننگاه
علوم و فرهنگ اسالمی ،اول.
 .50موس نننوی اص نننفهانی ،محم ننندتقی(4757ق) ،مکیر ررال الرکر ررارم ،ق نننم مؤسس نننو االم نننام
المهدی  ،سوم.
 .85نعمننتاللهی ،زهننرا(« ،)4805بررسننی عوامننل مننؤثر بننر سننرمایه اجتمنناعی» ،لصررلنامه
عسر پژوهش مدیریت نظام  ،شماره  ،25سال سیزدهم.
 .84ورسلی ،پیتر( ،)4833نظریههای جامعهشناس نظم ،تهران جامعهشناسان ،اول.
 .85سایت مقام معظم رهبری()https://farsi.khamenei.ir

 11

بررسی
تطبیقی
انتظار..
.

