
 
 
 
 

 وعلللودلللنامه علمی _ پژوهشی مشللرق مل فصل  42/2/4348تاریخ دریافت: 
 4348، زمستان 25، شماره همسیزدسال   58/44/4348تاریخ پذیرش: 

 

وندی  نقش انتظار و اندیشه مهدویت در اخالق شهر
1فیروزهکرمی

 چکیده
 از بلا عبلور «شلهروند جهلانی»شلدن مفهلوم  جهانی پرشلتا  پدیده به توجه با

 هلای ارزش هنجارهلا و از گیلری و بهره سلرزمینی مرزهلای و ها محلدودیت

 ا نشانه رفته است. ایلن معنلا بلار شهری اخالقی جهان ایجاد مشترک انسانی،

قللرآن  کلله شللباهت بسللیاری دارد. خاصلله آن اسللالم نظللر مللورد مطلللو  جامعلله
کمیت اه  ایملان و تقلوا می دانلد و وراثلت  مجید سرنوشت نهایی بشریت را حا

کله بلا مستضعفین بر زمین را بشارت می کل  را   دهد. بنابراین منتظلراِن مصللح 
توان شهروندانی دانست  شده است می سازی هانگار «مهدوی جامعه» کلیدواژه

که تابعیت آنان نه به مرزهای جدرافیایی، بلکله بله قلملرو ایملانی آنلان مربلو  
شود. بر این اسا  انتظار فرج را بله مثابله یلک شلهر، و منتظلران را چونلان  می

کلله وظیفلله شللهروندانی منظللور مللی اصلللی آنللان تمهیللد مقللدمات و تللأمین   کنیم 
بللرای ظهللور منجللی عللالم بشللریت اسللت. ایللن جسللتار بللا اسللتفاده از شللرایط الزم 
کتابخانه _ روش توصیفی های اخالق  ترین مؤلفه ای اصلی تحلیلی و با رویکرد 

کللاوی و تبیللین  شللهروندی را بللر مبنللای فرهنللگ انتظللار و اندیشلله مهللدویت وا
کللله شلللهروندی بلللا  علیلللرغم آن کللله آیلللد از ایلللن پلللژوهش چنلللین برمی. کنلللد می

های اخللالق  می چللون مدرنیتلله و سکوالریسللم مالزمللت دارد، لکللن مؤلفللهمفللاهی
گستره شهروندی در فرهنگ انتظار معنایی ژر   یابد. تر می ای وسیع تر و 

کلیدی  واژگان 
 .شهروند، منتظر، جامعه مهدوی اخالق،

                                                        
 .(karami@lavasan.tpnu.ac.irت علمی دانشگاه پیام نور تهران )هعضو هی .1
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 مقدمه
کله بله شهروندی از مهم کملک بله شلناخت بهتلر جامعله،  ترین مفاهیم اجتماعی است  منظور 

کنش ( 4: ش4343فرمهینلی فراهلانی،)هلا و رفتارهلا خللق شلده اسلت.  روابط درونی آن و هدایت 
های مفهلومی،  اجتملاعی و در درون شلبکه _ این مفهوم همانند هر مفهوم دیگر در بسلتر تلاریخی

طور  طور علام و اخلالق شلهروندی بله سازد. تقویت شلهروندی بله محتوا و معنای خود را آشکار می
 های حقوقی، سیاسی و اجتماعی را به یکدیگر پیوند دهد. تواند حوزه بی میخو خاص به
گللر چلله ،یشللهروند اخللالق بلله توجلله سللازان جامعلله اهمیتللی  تصللمیم و کللارگزاران سللطوح در ا

 نیسلللللللللت خاصلللللللللی از جامعللللللللله قشلللللللللر یلللللللللا بخلللللللللش بللللللللله لکلللللللللن منحصلللللللللر مضلللللللللاعف دارد،
(Nizambin SH,2016:582) یکلله زوایللا اسللت یمللرا اخللالق تکمیلل  و اصللالح ،یبازسللاز بلکلله 

 ((Al-Zahrani A, 2015:56 .شود شام  می را جامعه ساختار و همه شهروندان زندگی
عنوان یکلی از عواملل  مهلم تحکلیم، تتبیلت و بقلای نظللام  شناسلان، دیلن بله از دیلدگاه جامعه

هللای الزم را بللرای  عنوان آخللرین دیللن الهللی، هملله ظرفیت آیللد. اسللالم بلله اجتمللاعی بلله شللمار می
کمال جامعه انسانی در خود دارد. اندیشه انتظار و مهدویت در اسالمهدا سلزایی در  بهتأثیر  یت و 

کنش انسان های مختلف جامعه دارد و بینش، نگرش عرصه ها و ساحات مختلف زنلدگی آنهلا  و 
 بخشد. را جلوه و جال می

کارکردهای مهدویت، با مفهوم    و آثلار مشلهود های مطلو درآمیخته و ظرفیت «انتظار»آثار و 
ق: 4342که در بسلیاری از روایلات برتلرین اعملال املت )صلدوق،  جا  آن فراوانی به همراه دارد. تا

( در ایللن روایللات 582، 4ترین عبللادات شللمرده شللده اسللت. )همللان: ج ( و بللا فضللیلت700، 5ج
که« فرج»انتظار با واژه  ظران بله وسوی نگاه منت سمت قرین شده و این همراهی بیانگر آن است 

مثابلللله  تللللوان به باشللللد. بنللللابراین آحللللاد افللللراد منتظللللر را می آفرین می تحللللوالت مثبللللت و سللللعادت
کلله اخالقیللات آنهللا بللا آمیللزه شللهروندان یللک جامعلله  ای از امیللد، نشللا ، پویللایی و  ایمللانی دانسللت 

 نماید. شناسی تحقق جامعه جهانی موعود را تمهید و تدارک می وظیفه
کله انسلان را نله  می نواز چشلم و بلدیع ای زاویله از را هروندیش اخالق فرهنگ انتظار نگلرد، چرا

که خلور و خلوا  و خشلم و شلهوت خصیصله راتلی، و رفلاه و علیش و  به عنوان یک موجود مادی 
که حامل  امانلت الهلی )احلزا : به تنعم هد  غایی اوست، بلکه ( و 25عنوان اشر  مخلوقاتی 

کمال و تعالی تا نی  به مقا  بیند. ( است، می34-34اللهی )بقره: م خلیفهدر مسیر 
کاوی و تبیین مؤلفه های اصلی اخالق شهروندی بلر مبنلای فرهنلگ انتظلار، یلا بله  بنابراین وا

 حللوزه در مطروحلله مباحلل  تللرین مهم جمللله تللوان از دیگللر سللخن "اخللالق شللهروند منتظللر" را می
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مهللدویت و بلله طللور خللاص انتظللار بللر  اندیشللهتللأثیر  در ایللن مقاللله بلله دنبللال .آورد شللمار بلله اخللالق
 های اخالق شهروندی هستیم. ها و شاخص ویژگی

 شناسی مفهوم
 انتظار .1

حقیقلت انتظلار، آملادگی و  2.جهلاد اسلت و بهتلرین جهلاد 1،انتظار عم  اسلت و بهتلرین عمل 
 محور به رهبری یک انسان الهی)معصوم( است. سازی برای ایجاد یک جامعه عبودیت زمینه

گللرایش و ایلن ان دیشلله در سلله حللوزه وجللودی انسللان یعنلی معرفللت، احسللا  و رفتللار )بیللنش، 
کللنش( تأثیرگللذار اسللت. در حللوزه بیللنش )معرفللت و شللناخت(، اضللطرار )نیللاز شللدید( بلله حجللت و 

کلله در خللط امللام  امللام، معرفللت بلله اهللدا  و آرمان کسللانی  هللای امللام، معرفللت بلله یللاران امللام و 
های او معرفت به رضلا و سلخط املام، معرفلت بله طلرح  و آرمانهستند، معرفت به دشمنان امام 

 کلی حرکت امام، معرفت به نایب امام در عصر غیبت و...
گرایش)احسا  و عاطفه(، عشق و محبت به امام و به آرمان هلا و اهلدا  او، عشلق  در حوزه 

که در خط امام کسانی  کلس چه او دوست دارد و بیزاری و  اند، عشق به آن به یاران و  نفرت از هلر 
 که امام از آن بیزار است، عشق به نایب او و...چه  آن و هر

کنش )رفتار و عملکرد( تالش و اقدام در جهت بسط اندیشه مهلدویت و هلر او چله  آن در حوزه 
کللردن، زمینلله دوسللت دارد، در جهللت اهللدا  و آرمان های ظهللور او بللا تربیللت  هللای امللام تللالش 

که یار او باشند و ب کملک و عهلدهافرادی  کله  ا ایجاد جامعله منتظلر فلراهم سلاختن،  کسلانی  داری 
در مسیر حضرت هستند، خود را در طرح حرکت امام قرار دادن و خود را وقف امام و احیای امر او 

 کردن، حمایت و اطاعت از نایب امام و...
 اخالق. 2

لق ریشه از ق، یا خخ لخ  سلیرت سرشلت، کله انانس در است ناپیدایی و باطنی صورت معنای به خخ
 کللاربرد( 542 :4045اصللفهانی، راغللب ؛43،455: ج4040 زبیللدی،) .شللود می نامیللده نیللز سللجّیه و

 کله پایلداری و راسخ نفسانی صفات» از است عبارت اسالمی اندیشمندان میان در اخالق اصطالح
 صللادر آدمللی از تأملل  بلله نیللاز بللدون و سللهولت بلله صللفات آن بللا متناسللب افعللالی شللوند می موجللب

                                                        
ْفَض خ : ». قال الصادق 1

َ
ْعَماِل   أ

َ
ِج   اْأ  .(548، 22: ج4043؛ مجلسی،542، 5ج ق:4384)اربلی،« اْنِتَظارخ اْلَفَر

ْفَض خ » :. َو َقاَل رسول اهلل 2
َ
ج  أ ِتي اْنِتَظارخ اْلَفَر ّمَ

خ
 .(404، 20: جهمان« )ِجَهاِد أ
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 هلم کله پلذیرد می را اخلالق از تعریفلی مطهری شهید (55: 4382نویسندگان، از جمعی) .«شود
 بله شلود می مربلو  رفتلار چگونگی بودن؛ چگونه به هم و باشد کرده توجه کردن رفتار چگونه به

 نفسللانی ملکللات و صللفات بللا مللرتبط بللودن چگونلله و شللود می هللم گفتللار شللام  کلله انسللان اعمللال
 (232: 53: ج4327 هری،مط. )است

 شهروند. 3
کسی علوم فرهنگ در  اساسلی قلانون در منلدرج امتیلازات یلا ملدنی حقلوق از کله اسلت سیاسی 
 کامل  عضلویت بله واژه ایلن شناسلی جامعه در( 4: 4382 پور، رضلایی) .اسلت برخلوردار کشور یک
 یعنلی دوللت سلازنده عینلی هلای رکن بر تکیه با افراد جمعی هویت که شده تعریف اجتماج در فرد

. شللللود می انگاشللللته های آن مؤلفلللله تللللرین از مهم مشللللترک گذشللللته و تللللاریخ دیللللن، نللللژاد، زبللللان،
 (75: 4385 پناهی، شریعت)

 شهروندی. 4
( 354 ،40ج :4040إبلن منظلور،)است.  گری به معنای همشهری َرَعوّیه معادل عربی لدت در

 و شلده شلناخته رسلمیت به و دولت شهروندان توسط طر  یک از که است حق شهروندی نوعی
 و راثلی) .دارنلد خلود همنوعلان بله نسلبت جامعله آحلاد همله کله اسلت وظیفه نوعی دیگر سوی از

 (58ش :4342جعفرزاده،
 شهروندی اخالق. 5

کلله هنجارهللایی و نبایللدها و بایللدها معیارهللا، و مبللانی از ای مجموعلله  اعمللال، رفتللار، بللر اسللت 
ابعللاد  در شللهروندی اخللالق اسللا  بللر ایللن اسللت. حللاکم ونداناجتمللاعی شللهر مناسللبات و روابللط

سیاسللی، اخللالق  اخللالق مختلفللی از جمللله اخللالق فللردی، اخللالق اجتمللاعی، اخللالق اقتصللادی،
 و مثبللت صللفات وها  جنبلله منظللور از اخللالق شللهروندی شللود. )همللان( کللارگزاران و... ظللاهر می

 وادار یشللهروند وظللایف انجللام بلله را وا و کللرده  پیللدا ملکلله صللورت فللرد در وجللود کلله اسللت ارزشللی
 . (Mohammada J ,2016: 562 –570) کند می

 جامعه. 6
کلله بللاهم در سللرزمینی مشللترک سللکونت دارنللد و بللا  جمعیتللی سللازمان یافته از اشللخاص اسللت 
گروه کننلد و بلا مشلارکت در  شلان را تلأمین می ها، نیازهلای اجتملاعی ابتلدایی و اصلی همکاری در 

 (44: 4374گهر، شوند. )نیک ن یک واحد اجتماعی متمایز شناخته میعنوا فرهنگ به
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 نظام اجتماعی. 7
کله بلرای تحقلق هلدفی مشلخص بلرای  هم های اجتملاعی متقابل  به مجموعه نقش پیوسلته 

انلد و در حقیقلت بله سیسلتم،  صلورت یکدارچله درآمده یک مجموعه با همدیگر پیونلد یافتله و به
 (27: 4320ریترز،)ارد. ترتیب و نظم یک مجموعه نظر د

 جامعه مهدوی. 8
 ظهلور از بعلد یمهلدو و جامعله عصلر املام ظهور از قب  یمهدو جامعه به یکل نگاه کی در

شللود؛ امللا مللراد از جامعلله مهللدوی در پللژوهش حاضللر، جامعلله قبلل  از ظهللور اسللت. بللر  تقسللیم می
کلله زمینه همللین اسللا  جامعلله مهللدوی یعنللی جامعلله ا ایجللاد مقللدمات و سللاز ظهللور بللوده و بلل ای 

سلللللازد.  اسلللللبا  و علللللل  ظهلللللور، شلللللرایط و بسلللللتر را بلللللرای تحقلللللق ظهلللللور مهیلللللا و هملللللوار می
 (54: 4388)پورسیدآقایی،

 شهروند منتظر. 9
کلله تابعیللت او نلله بلله مرزهللای جدرافیللایی، بلکلله بلله قلمللرو ایمللانی و مرزهللای  فللردی اسللت 

ک  مربو   شود. شهروند منتظلر خلود را در  میاعتقادِی معطو  به فرهنگ انتظار و ظهوِر مصلح 
تمهید مقدمات و تأمین شلرایط الزم بلرای ظهلور منجلی علالم بشلریت و اسلتقرار حکوملت جهلانی 

 داند. مند و مسهول می وظیفه عصر ولی

 مسئله بیان
شناسان در طول تاریخ تعاریف متعدد و متنوعی از معنای شلهروندی ارائله  فیلسوفان و جامعه

مثابله "دیلِن  برآیند سخن جملگی آنان، شهروندی را به (40: ش4344پژوهنده،اند. )ر.ک:  کرده
گونه مدرن" تصویر می ۀمدنِی جامع که  های جدید همبستگی اجتماعی را بلر پایله روابلط داد  کند 

گرفت برقرار می  زند. کند و در واقع نوعی همبستگی سکوالر را رقم می و 

کله هملراه بلا جهلانی شلدن جواملع، مفهلوم شلهروندی بله نفلع دیلدگاهی  اما واقعیت این است 
شناسِی منبع  از سرشت انسلانی در حلال تحلول و تکامل   تر، مبتنی بر نوعی هستی شمول جهان

کللله ابلللن خللللدون بنیادگلللذار اسلللالمی نظریللله سیاسلللی ملللدرن اسلللت، ادعلللای  اسلللت. ایلللن ادعلللا 
کله میلراث مهملی  ای است. در نتیجله می شده شناخته کلرد  در اندیشله سیاسلی تلوان چنلین فهلم 

کللله بللله میلللراث یونلللانی یلللا روملللی وابسلللته نیسلللت؛ بنلللابراین امکلللان شناسلللایی  اسلللالم وجلللود دارد 
ای اسللالمی دربللاره مشللارکت اجتمللاعی، عللدالت اجتمللاعی، سللازمان سیاسللی و در نهایللت  نظریلله
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 (83: ش4383)ر.ک: معینی، علمداری،  مفهوم شهروندی دور از دستر  نیست.
 انسللانی کرامللت و عللدل و حللق مبنللای بللر یکللدیگر بللا ها انسللان روابللط هللیال انبیللای مکتللب در

. دارد ها انسللان فطللرت و وجللود جللوهره در ریشلله شللرافت و کرامللت و آزادی. اسللت یافته سللازمان
 بللر تشللریع و تکللوین عرصلله در انسللان آفللرینش نظللام و اسللت فطللری دیللن، مبللانی و اصللول تمللامی
ْمنللا َلَقللْد  کریملله و اسللت؛ شللده اسللتوار عللدالت مبنللای  بشللر ابنللاء هملله ( بلله24)إسللراء: آَدم یَبِنلل َکّرَ
 ها انسلان همله بله بلکله مصلطفی محمد پیروان و مسلمانان به فقط نه خداوند. دارد تسّری
 ایللن منشللأ( 40: 4388 مطهللری،: ک.ر. )نللدارد وجللود تفکیکللی و تخصللیص و بخشللیده کرامللت
للَك  قللاَل  ِإْر  َو  آیلله در را عللزت و کرامللت لل ِلْلَمالِئَکللِة  َرّبخ ْرِض  یِفلل جاِعلل .  یِإّنِ

َ
 (34)بقللره:َفللة...یَخلِ  اْأ

 خللواهم قللرار حللاکمی و نیجانشلل نیزملل روى در مللن: گفللت فرشللتگان بلله تللو پروردگللار کلله هنگللامی"
کلله .اسلت انسللان کرامللت سللند کلله جسللت تلوان می داد..."  بلله خداونللد بلله مضللا  جللان و روح چرا
 جللوادی) .اسللت کللرده فللراهم را کرامتللی چنللین و خالفللت چنللان زمینلله تشللریفی و اشللراقی اضللافه
 (544: 4387آملی،

 افالطلللون چونلللان دانلللد و یم شلللهروندان یاخالقللل تحلللول بللله مشلللرو  را خلللو  ۀجامعللل ارسلللطو
 د:یگو یم

 شلهروند و آورد فلراهم را شلهروندان یاخالقل تحلول ۀنلیزم کله اسلت خلو گلاه  آن جامعه
 .(4: ش4343انی،است )فرمهینی فراه خو  انسان خو ، همانا

( 454بقللره:اسلت )آملده  ءدر فرهنللگ اسلالمی در بلا  فلسلفه بعثللت انبیلاچله  آن ایلن سلخن بلا
گرامللی  یابللد. چنللان ارتبللاطی وثیللق می   مکللارم  أتمللم  بعثللت  انللی»فرمودنللد:  اسللالمکلله رسللول 

بلله اخللالق،  و ائملله هللدی اهتمللام پیللامبر اسللالم( 420، 4: جش4304)دیلمللی،« االخللالق
کلله تجلللی آن را می همنظوملل تللوان در فرهنللگ انتظللار  ای غنللی و پرمحتللوا بلله دسللت داده اسللت 

های اخللالق شللهروندی در ایللن فرهنللگ  تللرین مؤلفلله بازجسللت. بنللابراین تبیللین و بازنمللایِی مهم
 ((brooks, 2014نماید.  ضروری و مفید می

وهش وش پژ  ر
که ضمن احصای شاخص اخلالق شلهروندی از های  روش پژوهش در این جستار چنین است 

کله در بلا  املام تأثیر  منابع معتبر، و نقش آموزه انتظار و اندیشه مهدویت بلر آنهلا، طبلق روایلاتی 
وارد شلده اسلت ملورد تحلیل  و بررسلی و...  هلای یلاران حضلرت و عصلر ظهلور و ویژگی مهدی
ایلم؛ چلرا  بهلره بلردههای شیعه نیلز  گیرد. عالوه بر این از روایات مربو  به صفات و ویژگی قرار می
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باشلد و در حقیقلت  هلای یلک منتظلر راسلتین می که براسا  روایات، صفات شیعه در واقع ویژگی
 :فرماید می نمای یک شیعه تمام عیار است؛ امام سجاد شخص منتظر آینه تمام

 ،11 : ج9446)جملیسمم،  املِتظمميون لظرممقضر... اولذمم  املخلصممقن حقمما  و رممیعتِا صممدقا  
 ؛(911
 .ن ما هستندیان راستیعیقی و شیکه منتظران ظهور او هستند... مخلصان حق آنان

 فرماید: نیز می امام صادق
ين لظرممقضر ی تیبتممه و املطیعمم  لممه ی ظرممقضر ؛ 914 :)مهممان طممقیب لی ممعة قا ِمما املِتظممي

 ؛(611، 1 : ج9611صدو ،
کسلانی ند و در حلال کله در غیبلتش منتظلر ظهلور او هسلت خوشا به حال شیعیان قائم ما 

 .ظهورش نیز فرمانبردار اویند

بلر ایلن اسلا  تلدوین ایللن پلژوهش بلا دو رویکلرد اساسللی انجلام پذیرفتله اسلت: رویکللرد اول، 
های اخلالق شلهروندی، رویکلردی  آموزه انتظار و اندیشله مهلدویت بلر شلاخصتأثیر  یعنی بررسی

کللاوی مفهللوم و حقیقللت انتظللار به کلله از وا د و رویکللرد دوم، رویکللردی آیلل دسللت می تحلیلللی اسللت 
که بلا تبیلین و توضلیح روایلات وارده در حلوزه اندیشله مهلدویت و هلم چنلین بیانلات و  نقلی است 

 آید. در خصوص صفات شیعه به عم  می های صادره از ائمه معصومین گزاره

وندی  پیشینه مفهوم شهر
دارای یللک  های مللدرن، چللون سللایر پدیللده تکللوین و توسللعه تللاریخی پدیللده شللهروندی هللم

شلهر آتلن در یونلان باسلتان تلا امدراتلوری روم باسلتان و قلرون  پیشینه تلاریخی بلندملدت از دولت
کوتاه وسللطی  و دوران  48مللدت از رنسللانس تللا عصللر روشللنگری در سللده  و یللک پیشللینه تللاریخی 

 (52: 4384است. )نجاتی حسینی،  54معاصر در سده 
صللورت مکتللو ، مللدون و جللامع  یالدی بهاصللول حقللوق بشللر و شللهروندی تللا قللرن هجللدهم ملل

نبللوده اسللت؛ امللا اندیشلله حفلل  حقللوق بشللر، قللدمتی بلله تللاریخ تمللدن انسللانی دارد. ردپللای ایللن 
کله پلس از فلتح اندیشه را می کوروش یافت  پلیش از ملیالد، بلر  238بابل  در سلال  توان در منشور 

گلی نوشته شده است. کتیبه  ای 
کلله ارسللطو ر پرداز حقللوق مردمللان ایللن سللرزمین  گللذار و نظریلله ا بنیاندر یونللان و روم باسللتان 

گرفتلله اسللت و تنهللا افلللراد آزاد آن  داننللد، اصللطالح شللهروند در مقابلل  بیگانلله و بلللرده قللرار می می
کام  برخوردار بوده سرزمین به گوسلتین 403: 4388اند. )گیلر شلمن،  عنوان شهروند از حقوق  ( آ
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که  انسان شهروند دو شهر است: فیلسو  قرن چهارم میالدی معتقد بود 
کشلاکش دو نیلروی خلدایی و شلیطانی،  که در  شهر مح  تولد و شهر خدا. او معتقد بود 

 (550: 4384عالم، )پیروزی نهایی از آن شهر خدا خواهد بود. 

سلللینا، مفهلللوم مدینللله فاضلللله را در سلللنت  در سلللنت اسلللالمی، فیلسلللوفانی چلللون فلللارابی و ابن
ها، حقللوق و وظللایف شللهروندان  های اخالقللی را دربللاره ضللرورت و شللیوهکاربردنللد  افالطللونی به نو

کتلا   کردند. فارابی بلا   السیاساات المدنیاهچنلین  و هلم ارای اهال مدیناه فا الهچنین شهری مطرح 
توانست بخشی از سنت یونان باستان درباره اخالق شلهروندی را بله جهلان اسلالم و از آن طریلق 

کلله هنللوز در حللا کنللد  ل شللک حتللی بلله اروپللایی  الفللاخوری و الجللر، )گیری اولیلله خللود بللود منتقلل  
4323 :037) 

کتلللللللا   ای از  ( شلللللللهروندی را مجموعللللللله442: 4384)فکلللللللوهی، رو  القاااااااوانینمنتسلللللللکیو در 
کله میلان شلهروندان حلاکم  مدنی می _ سازوکارهای اخالقی که بایلد آن را در مفهلوم روابطلی  داند 

کللرد. عللدم رعایللت حقللوق بشللر و  شللهروندی و اصللول اولیلله انسللانی در دوران قللرون اسللت تعریللف 
که اروپا اعالمیه جهلانی حقلوق بشلر و »یان به فکر نگارش و اعالم آن بیافتند. ئوسطی باع  شد 
کلله در بللا  ایللن موضللوج  4284فرانسلله در سللال « شللهروندی و شللهروند از اولللین اسللنادی اسللت 
 (48: ش4343زاده و جهانگیری مقدم، قیوم)نگاشته شده است. 

های نلوزدهم و بیسلتم  انقال  صنعتی و سرازیر شدن شمار فراوانلی از ملردم در سلده  در نتیجه
که بله عللت دایلر شلدن مشلاغلی از سلوی نظلام  های شهری شان به محیط های روستایی از خانه

کله بایلد خلود را وجود آمده بود، دشواری صنعتی در مناطق شهری به  های فراوانی برای افلرادی 
کنند، فراهم می با زندگی گسترش شهرها، مسائ  و مشلکالت شلهری  شهری سازگار  آمد. وانگهی 

کم وسلای  نقلیله و... را پدیلد آورده  بی شماری از جملله ازدحلام جمعیلت، آللودگی هلوا و صلدا، تلرا
که توجله بسلیاری  کرده بود  بود. در این شرایط زندگی شهری و مسائ  آن، ماهیت جدیدی پیدا 

جللا نخسللتین  کللرد. از همین ویژه ویللرث و زیملل  را بلله خللود جلللب می اولیلله، بلله شناسللان از جامعلله
گو  مکتب عمده جامعه که از شلهر شلیکا گرفت، چرا شناسی آمریکایی، یعنی مکتب شیکاگو شک  

 (4: 4384عنوان آزمایشگاهی برای بررسی شهروندگرایی و مشکالت آن استفاده شد. )ریترز، به

وندی در برداشت ام وزینمفهوم شهر  ر
شناسلی برخاسلته از نگلرش  شهروندی یکی از فرآیندهای جامعه مدرن است و در عر  جامعه

کله  عقالنی نسبت بله قلانون و حقلوق افلراد در جامعله اسلت. شلهروندی از جملله مفلاهیمی اسلت 
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کنلد،  ای، با هر زبلانی نوشلته شلده و در هلر محیطلی عمل  می های رایانه چون برخی از برنامه هم
که با آن همراه شده و به آن تشخص و وجود بخشیده، برای آن محیط  شر  آن به که امکاناتی 

 (40: ش4344پژوهنده، )تعریف شود. 
کله انسلان خلود را  کله یلک قلملرو عملومی وجلود دارد  انگاره شهروندی بر این باور متکی است 

کلله ایللن ویژگی در آن بازمی حللدوده ملللی بللاقی هللا صللرفا  در م شناسللد، بنللابراین دلیلللی وجللود نللدارد 
شدن مفهلوم  جهانی پرشتا  پدیده ظهور تصور باشد. با تواند فراتر از ملیت، قاب  بماند بلکه می

 هنجارهلا و از گیلری و بهره سلرزمینی مرزهلای و ها محلدودیت از "شلهروند جهلانی" بلا عبلور

ساسلی بلر اجملاج ا گیرد. نظریله را پی می شهری اخالقی جهان ایجاد مشترک انسانی، های ارزش
کونلگ در سلال  مقلالهلای ایلن  ارزش و اخالق جهانی کتلا  4442را اوللین بلار هلانس  اااالق  در 

کرد. جهانی برای سیاست جهانی و ابتصاد جهانی کله از آرای  همان( 22: 4384)کونگ،  مطرح  طور 
گوسللتین ا فالسللفه کلله خللود را  آیللد جمللع برمیو...  ی چللون افالطللون و ارسللطو و آ بللین شللهروندی 

که شلهروندِی خلود را  داند با آن ابسته به مرزهای جدرافیایی معین و نظام سیاسی مشخص میو
جوید مباینتی وجود ندارد، اما پر واضلح  می در تعلقاتش به یک حوزه فکری و فرهنگی خاص باز

که قدر و جایگاه شهروند جهانی را نصابی باالتر و ترازی واالتر است.  است 
که ارزش مفهوم شهروند جهانی با شمولی چون ایده امت واحده  های جهان دین مبین اسالم 

کنلد، ارتبلا  وثیقلی  ( را مطلرح می22نلور:) ( و تشلکی  حکوملت واحلد اسلالمی45انبیاء:) اسالمی
کلله فرهنللگ انتظللار و بشللارت ظهللور منجللی آخرالزمللان بللر تللارک آن می می درخشللد.  یابللد. مکتبللی 

گسللترش عللدالت )ان فرهنللگ هویللت کلله  کرامللت انسللان 44؛ نحلل :442عللام:خواهی  ( و پاسداشللت 
( در جهانی بدون مرزهای جدرافیایی و دارای فرهنگ واحلد جهلانی را خواسلتار اسلت. 24)إسراء:

که53: ش4344)عیوضی،   رهلایی را شلهروندی اخلالق توسلعه آدملی در نقطه عزیمت ( فرهنگی 
کله شلهرونِد جامعل می طلبی منفعلت و فردگرایلی از شخص  ه منتظلر بلا دیگلر شلهروندانبینلد، چلرا 
کلیشلله یافتله دسللت معنلایی عمیللق نظللم یللک بله طریللق ایللن از و داشلته عللاطفی پیونلد های  و بللا 

 گیرد. می  مصطلح و راین اخالق شهروندی به لحان عمق و وسعت و معنا فاصله

وندی در آینه مکتب انتظار مؤلفه  های اخالق شهر
بللا نظللام سیاسللی و اجتمللاعی ارتبللاطی انکللار  اخللالق شللهروندی فراتللر از اخللالق فللردی اسللت و

 اند. محملد که در طول تاریخ بزرگان علم و دین بلدان توجله و عنایلت داشلته چنان ناشدنی دارد.
اخالقللی  درصللددالملللک  پللردازد؛ خواجلله نظام بلله تبیللین مبللادی اخللالق می علااومالاحیاااء در  غزالللی
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تلا اخلالق اجتملاعی را آملوزش دهلد، رود  کردن سلطان سلجوقی است، سعدی به سلرا  ملردم ملی
کله  طوسلی می نصلیرالدین  خواجلهدهد،  ابن ندیم متون خاصی را در زمینه اخالق ارائه می آملوزد 

با عق  و دیدگاه فلسفی باید به مسائ  اندیشید، و فارابی یکی از مبانی و مبادی جامعله ملدنی را 
 (1091)عباسی،داند.  اخالق شهروندی می
و مبتنللی بللر نظللام اخالقللی و ارزشللی اسللت و  یافتلله نظامای  ظللر فللارابی جامعللهجامعلله مللدنی از ن

کلله هویلت جامعلله را مشللخص و  پویللا و بالنللده در مسللیر غایلات و اهللدافش هملین خصیصلله اسللت 
معتقلد دانلد و  آن بلر قلوانین الهلی می ابتنای فارابی ارزشی بودن جامعه مدنی را به دلی کند.  می
کلله دیللن دارنللد ا اسللت عنوان امللت فاضللله ملقللب  لگللوی اخللالق و فضللای  آن هسللتند و بللهمردمللی 
کللردار و تقریلللر رئلللیس مدینلله فاضلللله معیلللار عملل  اهللل  مدینللله اسلللت. می  شللوند. از نظلللر فلللارابی، 

 (12: ش1091)مدرسی،
گفتلاری و الگوهلای رفتلاری بر پایه ایلن تفکلر ، اخلالق شلهرونِد منتِظلر برگرفتله از رهنمودهلای 

کنللد. ت و بایللد بلر مللدار انتظللارات و توقعلات ولیاملام منتَظللِر خلویش اسلل  اخللالق عصللر خللود حرکلت 
که در مکتب انتظار می  بله انسلان فطلرت بازنمایی حقیقت یابد در شهروندی، براسا  خوانشی 

 نگلاه و کنلد گر جللوه زیسلتی فضای در را آن های نشانه خواهد می دین که فطرتی است. وی خود
 .سازد متجلی منتظر شهرونِد  نام به ای قولهم در بار این را اسالمی متعالی

وند منتظر مشخصه  های اختصاصی شهر
تللوان در سلله سللطح معرفت)شللناخت(، احسللا )عاطفه( و  اصللوال  هللر موضللوج فرهنگللی را می

کاوی قرار داد. سطح کله بینشلی اسلت، مجموعله منسلجمی  رفتار)عملکرد( مورد بررسی و وا اول 
که شالوده فعالیت می ها را در بر ها و معرفت از شناخت گستره اندیشه را تشلکی   گیرد  های بشر در 

گرایشی یا مرحلله علاطفی، آموزه می هلا، اخلالق و حقلوق، میلان  هلایی ماننلد ارزش دهد. در سطح 
شللود. در  مقللوالتی ماننللد خللو  و بللد، شایسللت و ناشایسللت و مطلللو  و نللامطلو  مرزبنللدی می

کنشللی قللرار دارد و از آم کلله همللاهنگی  ها و اندوختلله وختلهآخلرین سللطح نظلام  هایی تشللکی  شلده 
گزاره رفتار آدمی با افعال دیگران را ممکن می های دو الیه پیشلینِی بیلنش و  سازد. در این قلمرو، 

گرفتلله و  و آموزه یابللد می گللرایش امکللان ظهللور و بللروز  هللای عملللی و فنللون رفتللاری انسللان شللک  
 (323: 4343شود. )فاض  قانع،  ترسیم می

این وصف در هویت اخالقی فرد منتظر، معرفت او به امام و مقام والیت با احسا  محبلت  با
یابلد. بله دیگلر سلخن،  شلود و در رفتلار او نملود می عجلین می عصلر عشق او بله حضلرت ولی و
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گونللاگون معرفت شللناختی، عللاطفی و احساسللی، در رفتللار فللردی و  شخصللیت فللرد منتظللر در ابعللاد 
کله زمینله  سلاز عشلقی سرشلار در فلرد منتظلر می شود. معرفت زمینه می اجتماعی او بازنمایی شلود 

دیگر، هویللت اخالقللی فللرد  عبارت بلله کنللد؛ و پیللروی و انتظللار حقیقللی را در فللرد ایجللاد می اطاعللت
 منتظر، ریشه در ایمان و عشق برآمده از معرفت به امام دارد.

 کند: روایت می ابوبصیر از حضرت صادق
رد؟ یپلذ ییله آن نموسل بهرا جلز   بندگانش  خداوند عم   که  کنم  مطلع  زىیچا شما را از یآ

گواهی دادن بلهید بدانیگفتم: بفرمائ و  گلانگی خلدا و رسلالت محملدیم؟ فرمود: آن 
کوشش در املر دیدوستی ما و ب ن و صلبر و انتظلار بلراى یلزارى از دشمنان ما و پارسائی و 

کس مشتاق است  اران قلائم ملا باشلد، بایلد منتظلر باشلد و یلکه از ظهور قائم ماست. هر 
که منتظر است با ن یکلو باشلد و بلدیشه سلازد و داراى اخلالق نییزکاری پپرهد یدر حالی 
کشد.  (544: ق4342)نعمانی،   گونه انتظار آن روز 

 به شیخ مفید آمده است: یمهددر توقیع مبارک امام 
ٍئ   ُکُل   ْعَ ْل یَفلْ  ِتَ ا َو يا َِمَ   ِمْ ُ ْ    اْمِي ب َ ُب َمايْقُسُب ِعِه ِمْن حَمَ َکَساَهِتَ ا َو َسَخِطَ ا یْدنِ ي َََّج  َ ِه ِمْن 

 ؛(418، 1:ج9446)طبر ، 
کنلد، و از اعملالی  ک ملییبا آن به محّبت ما نزدچه  آن ک از شما بهید هر یبا شلود عمل  

کراهت و ناخشنودی ماست، اجتنا  نما  د.یکه موجب 

کملللاالتی چلللون تقلللوا و پارسلللایی، قانونایلللن پشلللتوانه معرف  ملللداری،  تلللی و علللاطفی، فضلللائ  و 
داری، فقیرنلوازی، تالشلگری، تواضلع، صلبر و... را در نهلاد جلان  سن خلق، ملردمپذیری، حخ  نظم

متعهاییهلای ارزشکهاد تها دت هست قهدا ه امامها قع هی هد،عه   ت ها میفرد منتظلر
ماید:فر می امبریپکند.  مجاهدهانسانی 

ْن   ُطقیَب  ْدَرَك   ِمَ
َ
ْهِل عَ   أ

َ
اَل ُ ِعِه ِی يَو ُهَو  ِ  يَقاِمَ أ

ْ
ْولِ ياِممِه َو یَبِتِه َقْبمَل قِ یَت  َ

َ
 یَعماِد ياَءُر َو یمََّمَو  َ أ

َِ ِمْن ُرَفَقاهِل  ْعَداَءر َذِل
َ
ىِت  یَو َذوِ  أ ِ   َمَود َ م َ

ُ
ْکَسُم أ

َ
، 9: ج9611)صمدو ، اَمِة یْوَم اْلِق ي َعىَل  َو أ

 ؛(183
که پیش از دوران قیلام، بله  کسیخوشا به حال  کند؛ در حالی  که قائم خاندان مرا درک 

کللرده باشللد.  کللرده و از دشللمنان ایشللان، اعللالم بیللزاری   او ازاو و امامللان پللیش از او اقتللدا 
 است.ترین امت، نزد من  گرامی دوستان و همراهان من و

 آمده است: یان امام زماندر ارتبا  با شیع در روایتی از امام رضا
ن َ ِمممْن ِد 

َ
ِ َو يممَو أ َماَنممِة ِإَ  اْلَبممس 

َداَء اْرَ
َ
مماَد َو أ َا َو اَِلْجِْتَ ًَ مم ممْدَ  َو الص َ ممَة َو الص ِ

ُ  اْلممَقَرَع َو اْلِعف َ ِمِ
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ُجوِد َو اْلِق  ماِضِم َو اْنِتَظماَر ایماَم ِعالل َ یاْلَفاِجِر َو ُطقَل الس ُ ََ مْبِر َو ُحْسمَن   ْلَفمَرِ  ِل َو اْجِتَ ماَب اْمَ   ِعالص َ
َبِة َو ُحْسَن  َْ َل   الص ُ ِْ َواِض َو َع وِف   اجْلِ ْعُر َکمَف   اْمَ َذى  َو  ِصم  اْرَ مَة یَو َعْسمَع اْلَوْجمِه َو ال  َ ْرَ َة َو الس َ ََ

 ِِ  ؛ ِلْلُ ْؤِم
أ، عفللت وصللداقت، صللالح، اجتهللاد، رد امانللت بلله نیکوکللار و بللدکار، طللول  دیللن شللان ور

 ،معاشلرت خلو داری، دوری از محرمات، انتظلار فلرج بلا شلکیبایی،  شب زندهسجود، 
، خیرخلواهی و ییلرو گشلاده، ز از آزار دیگلرانیلپره ،کلیین بلذل ،رفتار مناسب با دیگلران
 (332، 5: ج4342؛ صدوق،047: 4040است. )حرانی،  رحمت براى مؤمنان

 یللتفسللیر قمللی ریلل  آیلله: 
َ
للِذ یا أ للوا َمللْن یَهللا اّلَ ْم َعللْن ِد ی َن آَمنخ تِ یللِنللِه َفَسللْوَ  یْرَتللّدَ ِمللْنکخ

ْ
اهللخ ِبَقللْوٍم  یأ

ْم َو ی هخ ْؤِمنِ یِحّبخ ٍة َعَلی اْلمخ ِرّلَ
َ
وَنهخ أ ٍة َعَلی اْلکاِفرِ یِحّبخ ِعّزَ

َ
وَن ِف یَن یَن أ  (20: همائلد) ِ  اهلِل یَسلبِ  یجاِهدخ

که ا" کسانی  گروهلی  د ن خود برگردد،ید، هر کس از شما از دیا مان آوردهیاى  گلر  یبه زودى خدا 
که آنان را دوسلت ملی را می   بلا مؤمنلان، فلروتن،  نلانیز  او را دوسلت دارنلد.  ایلدارد و آنلان  ن آورد 

کللافران سللرفرازند. در راه خللدا جهللاد می   َوأصللحاِبِه  القللاِئِم  ینویسللد: َنَزَلللت فلل می کننللد"  و  بللر 
وَن ِفللللی» وَن یِ  اهلِل َو ال یَسللللبِ  یجاِهللللدخ ؛ 424، 4ج :4040( )قمللللی،20)مائللللده:«. َلْوَمللللَة الِئللللٍم  خللللافخ

  (222، 34ج :4043مجلسی، 

وندی ها )ویژگی شاخص  های اساسی( اخالق شهر
بله عنلوان خاسلتگاه ادبیلات رایلن  1بله عمل  آملده در متلون و منلابع غربلی های نظر به بررسلی

ای اخلللالق ه تلللرین شلللاخص مفهلللوم نلللوین شلللهروندی، در ایلللن پلللژوهش هشلللت عنلللوان از مهم
 شود. شهروندی انتخا  و در آیینه فرهنگ انتظار و اندیشه مهدویت بازنمایی و تبیین می

، احسلا  مسلهولیت گرایی، رعایلت نظلم و انضلبا  اجتملاعی از: قلانون عبارتنلدها  مؤلفه این
بلله  نسللبتاحسللا  مسللهولیت  مللدنی، سلللوک و سللازگاری اجتمللاعی، تعللاون و همکللاری جمعللی،

 .معاشرت اجتماعی تعام  و ورام به حقوق اجتماعی دیگران ، احتزیست محیط
گفتیم هر یلک از عنلاوین فلوق بلا دو رویکلرد تحلیللی )تلأثیر اندیشله انتظلار بلر  چنان که پیشتر 

و رویکلللرد نقللللی )بیلللان احادیللل  و روایلللات وارده در بلللا  اندیشللله مهلللدویت و  نظلللر( مؤلفللله ملللورد
 گیرد. ر میها و صفات شیعیان( مورد بررسی قرا ویژگی

  گرایی قانون. 1
کلیلدی  گرایی یکی از مؤلفه هر اجتماج و حاکمیت است و قانون دارنده نگهقانون ستون  های 

                                                        
1. Association for Citizenship Teaching, 2018; brooks, 2014 
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گرایی از آن جهلت دارای  قلانون( 00ش :4342شلود. )میربلاقری و خزایلی، جامعله محسلو  ملی
که وجه تفکیک زندگی مدنی از زندگی غیرمدنی انسان  ها است.  اهمیت است 

برقانونالف( مداریشهروندمنتظر(رویکردتحلیلی)تاثیراندیشهانتظار
هللا  کنللد ایللن تالش هللا و اهللدا  امللام، تللالش می منتظللر در جهللت ایجللاد جامعلله منتظللر و آرمان

بدون وجود یک جامعه قانونمند ممکلن نیسلت. بلدون وجلود قلوانین ملتقن و محکلم و مقلررات 
برقلللرار و بللللردوام ممکللللن و میسللللر نیسللللت. بنللللابراین جلللامع و مللللانع امکللللان ایجللللاد یللللک جامعلللله 

کلله  شلهروندتلرین مشخصلله اخلالق شلهروند منتظلر دانسللت.  تلوان مهم گرایی را می قلانون منتظلر 
بلله  بلکلله تللر ، یرو از پرورانللد، نلله اجللرای قللوانین الهللی در جامعلله موعللود را در دل و جللان می

دانسلته و بللا  قلوانین پللذیرش بله ملتلزم ار خللود هلا  بله ارزش یپایبنللد و یامانتلدار واسلطه راسلتی،
گردن می گرایی، تلن دادن بله قلوانینی  الزم بله رکلر اسلت ملراد از قلانون نهلد. لذت و آسانی به آن 

أ اسالم و مطابق با فطرت و ساخت انسان که براسا  شر های عقالیی باشد و یلا  ها و سیره است 
گللر آن هللم ممکللن  یالاقلل  مخللالف بللا آنهللا نباشللد. البتلله در صللورت مخالفللت م کللرد و ا تللوان تقیلله 

کرد. گفتگو  که از اینها باید در جای دیگری  کرد   نباشد چه بسا باید هجرت 
ب(رویکردنقلی

کیلد بللر  کله بلله عملکلرد مهللم آن حضلرت اشللاره میجللا  آن در روایلات مهلدوی، کنلد بیشللترین تأ
کرم  :فرماید می عوددر توصیف عملکرد مهدی مو برقراری عدالت و قسط است. پیامبر ا

َکَ ا ُمِلَ ْت ُظْلما  َو َجْقضا  َّلُ اْرَْرَ  یْ   ؛(981 :9611)نعماین، ِقْسطا  َو َعْدَل  
 است.ور پر شده جکه از ظلم و  کند چنان زمین را از قسط و عدل پر می

کلله عللدالت رعایللت هنجارهللای دینللی و  ،عللاملی بللرای اسللتحکام نظللم اجتمللاعی واضللح اسللت 
کللن کلله  و رعایللت قللانون از ملزومللات تحقللق جامعلله آیللد شللمار می بللهروی  جلللوگیری از  ای اسللت 

 ابتنای آن بر اسا  عدل و دادگری است. 
کلله یللارانش را بلله شللهرهای مختلللف می امللام مهللدی فرسللتد آنهللا را  در هنگللام ظهللور وقتللی 

 :کند سفارش به عدل و احسان می
... )يممممزدی لعممممدل و اَلحسممممانيفممممر   املرممممدی اصممممَااه ی مجیممممآ الُبلممممدان و يممممَمره  اا

 ؛(911، 1، ج9411حائيی،
اصلحا  خلود را بله تملام شلهرها ملی فرسلتد و آنلان را بله علدل و  مهدی حضرت ...

 .نیکی فرمان می دهد
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 فرماید: در ضمن حدیثی دیگر می امام صادق
ِما إذا قمماَم... أممما َواِه لَ  إن َ قاِِئَ َکمما وِاِ يمم  َعدُلممُه َجمموَف عُ ِت دُخَلن َ َعَلمیممو  دَخُل اَْلممس ُ َوالَقممس ُ يمم  

 ؛(111 :  9611)نعماین، 
کند...، به خدا قسم حضرت علدالتش  یکه ظهور م ی، هنگامهمانا قائم آل محمد

کلرد، همان را بلر آنهلا و انللدرون خانله گرمللا و سلرما داخلل   های آنهللا وارد خواهلد  کله  گونلله 
 شوند. می

گذشللت برقلراری عللدالت و قسلط و  هملان کله  گرایلی ممکللن  احسلان بللدون قلانون و قللانونطور 
 ساز ایجاد عدالت است. نیست. بلکه خود از مصادیق عدالت و یا زمینه

 پذیری نظم. 2
آراسلتن، و  (228، 45: ج4040)ابلن منظلور،  نظم در لدت، به معنای آسایش، ترتیلب و تلوالی

کار و برپاداشتن گلودرزی، هاست. ترتیب دادن  گوسلت 48: ش4347)ر.ک: ملکی راد و  ( از نظلر آ
که ایلن املر اغللب از طریلق دیلن ایجلاد  کنت، جامعه برای نظم، نیاز به ارزش های مشترکی دارد 

 (33: 4323کوزر، )کند.  شود و همبستگی اجتماعی را تسهی  می می
برنظمالف(رویکردتحلیلی پذیریشهروندمنتظر()تاثیراندیشهانتظار

کلار ویلژه ای یلدهو در دستگاه خلقت، هلر پد آفرینش براسا  نظم استوار است ای  مأموریلت و 
وجود دارد، معللول تلدبیر خداونلد عالم  که در همه مخلوقات انگیزی به عهده دارد. نظم شگفت

ها و روابط اجتملاعی آنلان  همین نظم را در زندگی انسانخداوند متعال  ت.حکیم، مدّبر و تواناس
کارهلا یر هم بله و و ملرج  هرجنظمی،  بی .پسندد یمنیز  کلهاتلن خطریتلر مهماز ختگی  هلر  ی اسلت 

کلله بللرای تحقللق حکومللت جهللانی امللام  .کنللد د مییللرا تهد ای جامعلله شللهروندان جامعلله منتظللر 
را  نظلللم و انضلللبا دهی محتاجنلللد، بلللیش از هلللر چیلللزی بایلللد  بللله تشلللکیالت و سلللازمان عصلللر

که نظم . خاصله اسلت یی توانایی سلازمانشر  اصل پذیری سرلوحه اقدامات خود قرار دهند، چرا 
افکنلد. بلدین  پیجهلانی  یو انسلجام درآوردخواهد دنیلا را بله نظلم و انضلبا  که آن سازمان ب آن

 .باشد تشکیالتی برخوردار ای ، نظمی منطقی و روحیهمتیناز انضباطی لحان فرد منتظر باید 
ب(رویکردنقلی

 گوید: چنین می در ویژگی یاران امام مهدی امام علی
ین  
َ
، َواجَلمماُل  ی  َوالز ِ ِت أنُظُس إلَ  َکَ ، َواُْلسمُن واِحمدب ، َوالَقد ُ واِحدب ،   واِحدب بماُ  واِحمدب ، َوالل ِ واِحمدب

ا   من َ
َ
 ؛(114: 9493)سیدعن طاو ،  ... ذا  ضاَع ِمُم یطُلبقَن َر يَکَ
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کله گویی آنان را می ل و برازنلدگی زی و هیلأتی یکسلان، قلد و قلامتی برابلر، در جملا نگرم 
گمشده مث  این همانند و هم لباسند که به دنبال آن می که   . گردند... ای دارند 

کالملی دیگلر نیرالملؤمنیامشلانه ین و نگلاه دوراندیب قلتیچشمان حق  تلرین ویژگلی مهلم در 
کارها معرفلی میبراى جامعه اسالمی پس از تقوای الهی را  کله  ام عللیامل کنلد. رعایت نظم در 

دیده بود، در بسلتر  جامعه اسالمی بین را درفکری و عملی نظمی و تشّتت  بار بی تاین زیانبارها ن
کارهللا  لهللیتقللوای او در آخللرین پیللامش، فرزنللدان خللود و مسلللمانان را بلله  شللهادت و نظللم در 

 خواند: میفرا
کَّممایب اتقممقی اه و نظمم  أوصممیمكا و مجممآ أ  البًتممه، هنج) مممرک أهممىل و ولممدی و مممن الغممه 

 .(41نامه :9494
ای شلفابخش بلرای همله  هبله عنلوان دسلتورالعملی راهگشلا و نسلخعهدنامه مالک  شتک    در 

کید قرار میچنین  رعایت نظم را این شیعیان و موالیان حضرتش در درازنای تاریخ،  دهد: مورد تا
که وقت کارهایی  کله امکلان عمل   از عجله در مورد  کارهلایی  شان نرسیده، یا سستی در 

کله ملبهم اسلت، یلا  لجاجتآن فراهم شده، یلا  کارهلا هنگام سسک   در املوری   کله یدر 
کلاری را بله موقلع   واضح و روشن است، بر حذر باش! و هر امری را در جای خویش و هلر 

 .(23نامه همان:) خود انجام بده

کتللا  الهللی را ا امللام علللی ظللم در زنللدگی و انضللبا  در عملل  جللاد نیاز جمللله اهللدا  نللزول 
 داند: می

ُ م  وَنظمَ  مما عَ  َث َعمِن املمایضيَواَْلمد َىتيمِه ِعلَ  ما ی...أَل ِإن َ ف َِ مهمان: ) َ ُ  ...يموَدواَء دا
 .(918خطبه 

که در انضبا  ادارى بکوشند و نظم در امور را فراموش  ه مییامام مکّرر به شیعیانش توص کرد 
نظملی و  هلا را بلا بلی هلاى مقلّرر سلامان دهنلد و لحظله نجام دهند، در زماند ایرا باچه  آن نکنند و

 ی تباه نسازند.ختگیر هم به
کلله فرهنللگ مهللدوی می بلا ایللن وصللف  یاهمیللت فراوانلل یزیر بله نظللم و برناملله تللوان دریافلت 

کارهللای خللود را طبللق  خواهللد دهللد و از منتظللران می می انجللام دهنللد و از  نظللم و قاعللدهکلله تمللام 
کلله صللراحت بهتللوان  بنللابراین مینللامگی بدرهیزنللد. بر بللی گفللت  "شللهروند منتظللر همانللا  چنللین 

 شهروند منظم است."

http://wikifeqh.ir/شهادت
http://wikifeqh.ir/شهادت
http://wikifeqh.ir/تقوای_الهی
http://wikifeqh.ir/عهدنامه_مالک_اشتر
http://wikifeqh.ir/لجاجت
http://wikifeqh.ir/سستی
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 مسئولیت اجتماعی. 3
کلله انسللان در فرآینللد زنللدگی  مسللهولیت اجتمللاعی عبللارت از تعهللدات و مسللهولیت هایی اسللت 
گزیر از رعایللت آن می تللر بلله  دقیللق رتصللو بهایللن مفهللوم باشللد.  اجتمللاعی و تعاملل  بللا دیگللران نللا

کمللک بلله جامعللهتوسللط آحللاد افللراد  معنللای انجللام وظللایف فللردی ای  در جهللت حفلل ، مراقبللت و 
کله می  جمعلی خلرد به مثابه یک اجتماعی مسهولیت .کنند زندگی میکه در آن است   توانلد اسلت 
گرمللی انللرژی بتواننللد هللم تنهللایی در حتللی شللهروندانش کلله کنللد قدرتمنللد چنللان را جامعلله یللک  و 
 از درون تهللی چنللان را جامعلله یللک توانللد می هللم نبللودش و کننللد، احسللا  خللود کنللار در را هجامعلل
 که هیچ شور و شعور و حرکتی را نتوان در آن بازجست. که سازد
ها مفهوم باالسری،  ده و فراتر از باید و نبایدهای قانونی استاخالقی مسهولیت اجتماعی  بعد

نیلز در مفلاد نانوشلته آن و...  ر، اقتصلاد سلبز، خیرخلواهیموازی و زیرمجموعه مانند توسعه پایلدا
وند  شلهربلکله نیسلت،  یوند شلهر مثِبلت مفهلوم  تنهلا اسلتقرار فیزیکلی در شلهر زیلرا مندرج اسلت.

گر نقش و مس یمدیریت شهردر باید   .لیت باشدهوایفا
بر (مسئولیتاجتماعیشهروندمنتظرالف(رویکردتحلیلی)تأثیراندیشهانتظار

شهروند  دینیهای  . طبق آموزهاست مسهولیت اجتماعیمنتظر،   جامعه  های شاخصه از دیگر
 و و حتللی بالیللای طبیعللی تسیاسلل و اقتصللادگ و ، اعللم از فرهنللدر مسللائ  اجتمللاعی بایللد منتظللر

کنللد و در حللّد تللوان و امکللان خللویش در رفللع ایللن مسللائ    حللوادث غیرمترّقبلله احسللا  تکلیللف 
هللای دینللی هملله افللراد جامعلله نسللبت بلله یکللدیگر و نیللز نسللبت بلله  آموزه کلله طبللق چنللان بکوشللد.
 اند. مسهولیتزیست و... دارای حق و  مردان و زمامداران جامعه و حتی محیط دولت

کلله اساسللا  فللرد منتظللر ، مسللهولیت اجتمللاعی بللا معنللای انتظللار درآمیختگللی بسللیاری دارد. چللرا 
هللاى اجتمللاعی و  نللهیو دائمللا  در تللالش اسللت تللا زم درگللذار داریا و تأثیللحللالتی سللازنده، فّعللال، پو

کند. او  هلاى فلردى، خلود را بلراى عصلر  ژگلییبه لحلان و تنها نهفرهنگی را براى ظهور امام آماده 
کسلب دانلش و مهلارت ت ملییلظهور ترب اسلی و فرهنگلی و یهلاى ادارى، اجتملاعی، س کنلد، بلکله 

کللار خللود داردز بللرای ورود بلله عصللر ظهللور در دسللتویللتشللکیالتی را ن بنللابراین جامعلله مهللدوى، ؛ ر 
 گیر آرمان مهدوى است.ا، آماده و دنبالیاى پو جامعه
که مفهوم شهروندی در رات خلود بلا حرکلت و روح جمعلی درآمیختله اسلت و شلهروند جا  آن از

گیر است تلا بتوانلد شلرایط را بلرای تمهیلد مقلدمات اسلتقرار  منتظر نیز درپی درانداختن حرکتی فرا
کنلللد، بنلللابراین احسلللا  مسلللهولیت اجتملللاعی جلللزء  آماده عصلللر ملللت جهلللانی ولیحکو سلللازی 
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 های اخالقی برجسته اوست. ناپذیر شخصیت شهروند منتظر و از ویژگی انفکاک
گذشللت  چنللان را  او و کنللد انسللان را تنظللیم میانتظللار سللازنده و اصللی ، فکللر و روحیلله چلله قللبال  

نیسلت بلکله  حاللت روانلیصلرفا یلک انتظار  بنابراین .رددا می وابراسا  طرح و برنامه به حرکت 
که به اقدام و عم  ملی احوال روحی جریان یافته آن  ادبیلات دینلیدر  رو ایلنانجاملد. از  ای است 

. للللللذا احسلللللا  مسلللللهولیت اجتملللللاعی و انلللللد هدرا افضللللل  اعملللللال و نللللله افضللللل  حلللللاالت برشلللللمر
از شللهروند  شللده میترس، در سللیمای یی در اقللدامات اصللالحی و رشللد و تعللالی جامعللهجو مشللارکت

کامال  نمایان است.  منتظر 
ب(رویکردنقلی

 خوانیم: می در بیان ویژگی یاران حضرت مهدی در حدیثی از امام باقر
لممیعن قممقي   ضممعیف   و لیعفممف تِممی   عممىل فقیممرک  ولیِصممح الرجممل أخممار الِصممیَة 

 ؛(996: 9414لِفسه )طبيی، 
کنند و اغنیلای شلما بله فقیلران فانتوانمندان شما باید به ضعی کمک  تلان مهربلانی  تان 

کند که به نفع برادرش باشد.کنند، هرکس باید برادر دینی خود را نصیحت   ، نصیحتی 

کالم امام رضا  آمده است: در ارتبا  با شیعیان امام زمان در فرازی از 
ْبِر َو ُحْسمَن   ... اْنِتَظاَر اْلَفَرِ   َبِة   ِعالص َ َْ م َل   َو ُحْسمَن الص ُ ِْ مَواِض َو َعم وِف   اجْلِ ْعمُر َکمَف   اْمَ َذى  َو  َو   اْرَ

ِص  ِِ یَعْسَع اْلَوْجِه َو ال  َ َة ِلْلُ ْؤِم ْرَ َة َو الس َ  ؛ ََ
أ، عفللت وصللداقت، صللالح، اجتهللاد، رد امانللت بلله نیکوکللار و بللدکار، طللول  دیللن شللان ور

 ،معاشلرت خلو کیبایی، داری، دوری از محرمات، انتظلار فلرج بلا شل سجود، شب زنده
، خیرخلواهی و ییلرو گشلاده، ز از آزار دیگلرانیلپره ،کلیین بلذل ،رفتار مناسب با دیگلران
 (332، 5: ج4342؛ صدوق،047: 4040)حرانی،  است. رحمت براى مؤمنان

کوشش در اقامه قسط و عدل، علدالتی، از جملله  و مبارزه با ظلم و بی تکام  انسان و جامعه، 
گ ، منتظلِر مسلهول ملیهمله نیا بااند.  مسهوالنه نمودهاى انتظار کله علدالت فرا ر و جهلانی، یلدانلد 

هلاى ورود بلله آن دوره را  نللهیسلازِى زم ، آملادهرو نیللاد. از یلآ د مللییله دولللت مهلدوى پدیتنهلا در سلا
   شمرد. فه خود مییوظ

 سلوک و سازگاری اجتماعی. 4
 دیگرپلذیری مدارا، تسلامح، معنای بهدر فرهنگ مفاهیم سیاسی سلوک و سازگاری اجتماعی 

از  دیگللران اسللت. مللدارا رفتللار نگللرش و عقایللد، آرا، بللا و نیللز نللوعی رواداری و عللدم تللداخ  و تقابلل 
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 مهربانانله رفتاریصورت  بهاجتماعی  و فردی ۀگون به که است اخالقی فضیلتی دینی منظر درون
 و انسللانی ۀجامعلل سللاختن بللرای رادافلل هللدایت نیللز و نفللس انقیللادمنظور  بلله خللود بللا هدایتگرانلله و

 عاملل  هللم و انسلان انسللانیت شللکوفایی موجلب هللم ملدارا ترتیللب بللدین شلود. مطللرح می متعلالی
 (23: ش4342گردد. )طباطبایی، می انسانی ۀجامع تحقق
هلای متعلالی مکتلب  ها بله ارزش ساز جذ  دیگر انسان این سلوک و سازگاری اجتماعی زمینه 

کشیدن از ارزش ای اسالم است نه بهانه  :به فرموده امام رضا های مکتبی. برای دست 
َن  ِِ اَ    ... َف اِسَن   ال  َ َبُعوَنا )صدو ،   َلْو َعِلُ وا حَمَ َ َ ِمَ ا ََل ًَ  ؛(984: 9446َک

کرد. کنند قطعا  از ما پیروی خواهند  گاهی پیدا  گر مردم بر سخنان نیک ما آ  ا

 فرماید: نیز می امام صادق
مماِ  ُکوُنمموا ُدَعمم ْلِسممَ ِتُ ْ  یممِعَغ   ا   ِلل  َ

َ
َ  َو اخْلَ یمم؛ لِ  ِر أ ًَ مم مماَد َو الص َ ْوا ِمممْ ُ ُ  اْلممَقَرَع َو اَِلْجِْتَ ن َ یممَر ِِ َس؛ َفمم

َِ َداِع   ؛(141، 6:ج9411)کلی،،  ةب یذِل
کنیر زبان خود  به مذهب خویمردم را با غ ی و سختکوشلی  در ید، تا پارسلایش  دعوت 

 ن  مبّلدند.ینها، خود  بهتریرا اینند؛ زیخوبی را از شما ببعم  و عبادت  و نماز و 
گاریاجتماعیشهروندمنتظر برساز (الف(رویکردتحلیلی)تأثیراندیشهانتظار

نوعلللان و برقلللراری روابلللط  هلللای بلللارز جامعللله آرملللانی ملللدارا و سللللوک و سلللازش بلللا هم از ویژگی
کریمانله بلا هم هایی چلون حسلن  اندیشله انتظلار شاخصلهکیشلان و شلهروندان اسلت.  دوستانه و 

ترین لوازم سلوک و سازگاری اجتملاعی  خلق، تواضع و فروتنی، و صبر و بردباری را به عنوان مهم
کنللد. ایللن جمللله مشللهور  در فللرد منتظللر تقویللت می بلله منظللور تحقللق اهللدا  عللالی امللام عصللر

که در انتظار ظهور مصلح است، خود باید صالح باشد. ص الح بودن یعنلی هملاهنگی است: خلقی 
 های رفتاری و سجایای اخالقی. با نظام هستی، یعنی مزین بودن به همه زیبایی

تلرین عوامل   از مهم ی رفتاری وها جلوهاز زیباترین اخالق نیکو و رفتار پسندیده  ُحسن خلق:
گسترش  یلز نعلدالت در جامعله آن در توسعه موفقیت و پیشرفت انسان در اجتماج است و بسط و 

 بود.ثر خواهد ؤم
هلا و سلطوح اجتملاعی  رفتار شایسته و برخلورد صلحیح بلا همنوعلان در تملام ردهفرد منتظر با  

های ح  بسلیاری از مشلکالت اجتملاعی و  باع  تقویت روابط و مناسبات اجتماعی شده و زمینه
کلرده نی بسیاری از مشکالت عصبی و رواابعاد و آثار و آورده های مردم را فراهم  گرفتاری را حذ  

کاهش می و  .دهد یا 
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کملاالت نامیلد، تلوان ملادر ارزش ملی تواضع و فروتنلی را تواضع و فروتنی: گنجینله  کلیلد  و  هلا و 
که از صفات رریله، و مایه و پایه انحرافلات فکلری  ضد آن تکبر و بزر  نمایی و فخرفروشی است 

کرامت، و زینت انسانها، و مایه ش موجب نشر ارزش تواضع و فروتنی .و عملی است های  رافت و 
های حکملللت در روح و روان، و  واال، و موجلللب وقلللار و آراملللش و رفعلللت مقلللام، و جوشلللش چشلللمه

هللای ابلللیس و باعلل   نیرومنللد در برابللر نیرنگ ای وفورنعمللت بللوده و اسلللحه و دوسللتی وسللالمتی
وند منتظلر اسلت های اخالقلی شلهر از دیگر خصللت است. افتادگی و تواضعافزایش عق  و درایت 

کنلد و در ریل  ملدارا و سلازگاری  که اهدا  عالی او را در رشد و تعلالی فلردی و اجتملاعی تلامین می
 .را نیز به همراه داردمحبوبیت اجتماعی و رضایت الهی  دیگران،در برابر 

 . ازاسلت مردملانبلا مثبلت و سلازنده  تعامل  از خصوصیات بارز شهروند منتظلر صبر و بردباری:
گونلاگون، سلالکه افراد جامعله ا ج آن متنلوعی  یلاتو خلق مختللفتفکلرات  ،متفلاوت قیروحیلات 
و  محللدر تعامالت اجتماعی همواره پدید آملدن شلرایط نلادلخواه محتمل  اسلت.  ؛ بنابرایندارند

ایللن مواجهللات  و ناخوشللایند آزار دل راتیتللأثتوانللد از  کلله مللی اسللتتللرین عللواملی  از مهللمبردبللاری 
که با مدد جسلتن  با دیگر شهروندان را رقم زند. شهروند منتظر می ئم و سازگاریبکاهد و تال داند 

کرامت اخالقی می را  تواند مسیر تحقق اهلدا  واالی قیلام و انقلال  جهلانی املام عصلر از این 
کنللد و بللر موانللع و مصللائب پللیش رو فللائق آیللد. از ایللن رو در  بللا سللرعت و سللهولت بیشللتری طللی 

غیبلت توصلیه  بینشل و فلرازر پلی  بر للزوم حفل  اسلتقامت و شلکیبایی در دوران بسیاری از احاد
کرمشده است. پیامبر   فرماید: می ا

بِر  ُآ الَفَرُ  يِعالص َ  ؛َََّوق َ
گشایش می ، 24: ج4043؛ مجلسی،434، 4ق: ج4044رود )کراجکی، با شکیبایی انتظار 

47). 
ب(رویکردنقلی

 فرماید: می امام صادق 
ُر   َمْن  ... ْن   َسس َ

َ
اِب   ِمْن   ُ قَن ي  أ ََ ْص

َ
ِ  َو ُهمَو یْ ََِّظْس َو لْ یَفلْ   اْلَقاِمِ   أ ًَ ْخم اِسمِن اْرَ ْعَ ْل ِعماْلَقَرِع َو حَمَ

 ؛(144 : 9611)نعماین،  ُمْ ََِّظر...
که دوست دارد از یاران قائم باشد، پس باید منتظر باشد و در همان حال انتظلار از  کسی 

ک  او منتظر واقعی است. های اخالقی آراسته باشد. ند و به زیباییگناهان دوری 

 فرماید: ه قمی، چنین مییخویش به ابن بابو  نامهدر بخشی از  امام عسکرى
ج باش )طبرسیهمواره شک  .(042، 5 ، جیبا و منتظر َفَر
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 خوانیم: می رضاچنین در روایتی از امام  هم
بَس َوانِتظاَر الَفرَ  عَت َققَل اِه عًوجل: ما أحَسَن الص َ ِقُبوا ِإین ِ ِ ، أما َيِ ََ  1،بب یَمَعُ ْ  َرقِ  َو اْر

وا ِإین ِ  ْ ََِّظمميِ  َفمماْنََِّظُر مما یَفَعَلمم 2؟مثَن يَمَعُ ممْ  ِمممَن اْمُ ممُه إمن َ ن َ ِِ ممبِر؛ َف
ُء الَفممَرُ  َعممىَل  یبممُ   ِعالص َ

ِِ یال
َکاَن ال َ ْصَبَس مِ يَِ  َفَقْد 

َ
 ؛(341، 1: ج9611صدو ،) ْ ُ ْ  َن ِمْن َقْبِلُ ْ  أ

گفته خدا را شنیکو است، آیبائی و انتظار فرج چقدر نیشک که فرمودیدیا  شما منتظلر » :د 
که من هم با شما منتظرمیباش که من هم با شلما یانتظار بکش»ن فرمود: یچن و هم« د  د 

رسلد  ملی دىیأ  و ناامید، چون فرج بعد از زمان ین صبور باشیبنابرا .«کشم میانتظار 
  و افراد قب  از شما صبورتر بودند.

 کند: نق  می خداجابر بن عبداهلل انصاری، از رسول 
ِا،  وَج قاِ ِ َل اُه ُخي .لإذا َعج َ َکما ُمِلَ ت َجقض   و ُظلما    قماَل: طمقیب ق َ  َّلُ اَرضَ  ِقسطا  وَعدَل  

اِعي قم  َبِتِه، طقیبیَت  َن یيِللص  َِ َوَصمَفُهُ  اُه ی  َعمىل  َ  ِللُ َّ َ مِْتِ ، اولِذم
ج َ ِکَّاِعمِه وقماَل: و  حَمَ

 ِِ
قَن یْؤِمُ قَن ِعاْلَغ يَن يال َ َُ ْفِل َل ِإن َ ِحْزَب اِه ُهُ  اْمُ

َ
َِ ِحْزُب اِه أ ولِذ

ُ
 ؛ِب، وقاَل: أ

که خداوند در خروج قائم ما تعجی  فرماید  کند)و هنگامی  زمین را پر از علدل  (او خروج 
کلله در  چنلان کنلد هللم داد ملی و کسلانی  کلله پلر از ظلللم و جلور شلده باشد...خوشللا بله حللال 

کتابش آنلان را آنلان را ایلنزمان غیبتش صابر و شکیبا باشند گونله توصلیف  . خداوند در 
که به غیب ایمان دارند، و فرمود:  کسانی  اینان بله حقیقلت حلز  خلدا هسلتند، نموده: 

که حز  خدا رستگارانند.  (44، 0ش:ج4320)بحرانی، بدانید 
 تعاون و همکاری. 5

 دوسلتان و و اعلوان بله معنلی یلاران رسلاندن یارو یل کردن یاریتعاون از ریشه عون و به معنی 
اسلت؛ نهفتله تعاون، همکاری متقاب  و مشلارکت و معاونلت دوجانبله در معنای واژه  .آمده است

کننلد.کملدیگر یکلبله  بایلد همه جهلات خیلریعنی افراد جامعه در  از ارکلان  همکلاری و تعلاون، ک 
های اجتملللاعی و سیاسلللی مهلللم و ضلللروری اسلللت.  عرصلللههمللله در  و شلللهروندی اساسلللی زنلللدگی

کارهلای جمعلی هسلتند و  ،هد  همکاری و وحدِت  کار و قبول مسهولیت از عناصر اصللی  تقسیم 
 ,Huang CC, You CS, Tsai MT) د.شلو گلروه اجتملاعی می کیلموجب حفل  و پایلداری که 

2012)  

                                                        
 .43. هود: 1
 .24. اعرا : 2
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برتعاونوهمکاریشهروندمنتظر()تأالف(رویکردتحلیلی  ثیراندیشهانتظار

 بلر کله زیلرا خلواص و آثلاری اسلتوار اسلت؛ جامعله بلا افلراد پیوسلتگی و اجتملاج بلر مکتب انتظار
 جامعه نیست. افراد از یک هر ناچیز و محدود اثر با قیا  قاب  است، مترتب اجتماج

 :فرماید با اشاره به انتظار مسهوالنه می امام صادق سازی است. زمینه انتظار، آمادگی و
وِج القاِمِ َو َلو َسرما  )نعماین،یلِ  ي ن َ أَحُدُک  خِلُ  ؛(614: 9611ِعد َ
کردن  خروج قائم ید برایك از شما بایهر   .ریك تیآماده باشد، هرچند به آماده 

که همواره خود را در میلدا  کرم بینلد. چنلان ن جهلاد میمنتظر مجاهدی است   کله پیلامبرا
ْفَضلل خ »فرمللود:
َ
ِتلل  أ ّمَ

خ
ج یِجَهللاِد أ کلله بلله 32: 4040)حرانللی،«  اْنِتَظللارخ اْلَفللَر ( منتظللر بلله دلیلل  عشللقی 

که باشد به صلورت علنلی بلا بیلان خلود و یلا  تواند بی ها دارد، نمی انسان کجا  تفاوت باشد و در هر 
هلا دعلوت  هلا و خوبی دیگران را به مکتب و همله زیبایی به صورت خاموش با عم  و رفتار خود،

کمللک و یللاری می می کلله نزدیللک شللوند خللود را مکلللف بلله  کسللانی  کمللک و  کنللد و بلله  دانللد و بللا 
 کند. ها را در جامعه آبیاری می همکاری آنها بذر خوبی

هویللت جمعللی جامعلله مهللدوی را شللک  کلله  فرهنللگ انتظللار اسللتعناصللر  دیگللر همکللاری از
  دهد. می

ب(رویکردنقلی
 :آمده است مفید به شیخ امام مهدی  در بخشی از نامه
ن َ  َلْو  َو 

َ
ْر  أ

َ
َقُهُ   اَعَ ایأ ما ْ  ِت َعَلم ِعاْلَعْهمِد  اْلَوَفماِء  ِی  اْلُقُلموِب  ِممَن  اْجِتَ ماٍع  َعىَل  ِلَطاَعِتِه  اُه  َوف َ  َمَ
سَ  خ َ
َ
َ ََ   ُ َ ا ْ ُن یالْ  َعْمُ َِ َلْت  ِعِلَقا َ ا َو َلَََّعج َ َِ َ اَهَد َعاَدُ  َِمُ ُ  الس َ  ؛َسُ
گر  وفلا در شلان هلای دل موّفلق بلدارد، خلود از پیروی راه در را آنها خداوند که ما شیعیان ا
 سلعادت و نشلده محلروم ملا مالقلات فلیض از بلود، پارچله یک دارنلد، ملا با که پیمانی به

 (044، 5: ج4043)طبرسی،  .شد می فراهم زودتر ما با دیدار

 آمده: گر از امام صادقیثی دیحد در 
گر شلب از هلم جلدا شلوند،  دار مییچون برادراِن تنی د گر را همیاران قائم، همدی کنند و ا

 .(257ح ،275: 4043... )طبری آملی،روند گر مییکدیدار یصبح به د

در عصللر   نللییه بلرادرى دیللونللدهاى اجتملاعی بللر پایاحادیل  فراوانللی در بللا  اسلتوار سللاختن پ 
کنش آنها در دوران غیبت امام  بخش الهامکه  ور، واردشده استظه . باشلد یممنتظران و رفتار و 
کسلی  ت مییتقو یقدر به اران امام مهدىیان یعصر ظهور روابط برادرانه مدر  کله وقتلی  شود 
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ق: 4043)مفیلد، شلود. دارد و او ملانع نملی نی خود برمییب برادر دیکند، از ج دا مییاز به پول پین
50 ) 

 محیطی زیستهای  مسئولیت. 6
کلله از مجموعلله موجللودات، منللابع و عواملل  و  الهللیزیسللت، مللوهبتی  طبیعللت و محللیط اسللت 

که در اطرا  هر موجود زنده وجود دارد و ادامله حیلات بله آن وابسلته اسلت بله  شرایط هماهنگی 
لیفله و ماللک و انسلان را خ آفریلده حکملت براسلا  طبیعلت را خداونلد منلان نظلام .آید وجود می
کار داشته فلک و خورشید و مه و باد و ابر از آن عناصر و همه ها قرار داده این نعمت  آدملی تا را در 

  .برسد معنویت به مادیت از آنها پرتو در
بر  محیطیشهروندمنتظر(زیستهایئولیتمسالف(رویکردتحلیلی)تأثیراندیشهانتظار

کنونی دچار جامعه بشری در  آللودگی  اسلت. ستیز طیدر عرصه مح زیادیهای  بحراندوران 
گرم شدن دملای زملین، باال رفتن ، و صدا هوا وخاک و  آ  بلاال کمبلود منلابع آ ، میزان حرارت و 

گونللله گیللاهی و جلللانوری،  گونللله ویژه بللههللای مختلللف و  آمللدن سللطح دریاهللا، حفلل   هللای نللادر 
و...  های صنعتی ناشلی از اعملال انسلان یتفرسایش الیه ازن، آثار فعالزایی،  خشکسالی، بیابان

زیسللت و  بللدین لحللان صللیانت از محیط نللد.محیطی بشللر امروز از جمللله مسللائ  و مصللائب زیسللت
های  های طبیعلی حیللات انسلانی، از جملله مؤلفلله تلالش بلرای جللوگیری از زوال و نللابودی عرصله

 .رود اصلی اخالق شهروندی به شمار می
کلل  هسللتی در حللوزه ، منللان یکللی از صللفات خداونللد حفللی  اسللت و در جهللان بینللی اسللالمی، 

نیللز بایللد خللود را بلله ایللن  شللهروند منتظللرهللای دینللی،  حفاظللت پروردگللار قللرار دارد. براسللا  آموزه
. پاسلداری و حفاظلت نمایلدها از جمله محلیط زیسلت انسلانی  ها و نعمت امانت ازصفت بیاراید و 
کرانلله انی میکلله شللهروند منتظللر بلله جامعلله جهلل بلله لحللان ایللن های دور  اندیشللد و افللق نگللاه او بلله 

گستره نگاه و حیطه عم  او نیز در پاسداری و صیانت از محلیط زیسلت  عالم وجود دوخته است، 
 یابد. در مرزهایی فراسو شک  می

ب(رویکردنقلی
یلد آ و حکومت جهانی آن حضرت چنین برمی از احادی  و روایات وارده در شأن امام زمان

کلله از دانللش الهللی او برخاسللته، هملله منللاطق زمللین را آبللاد  یهللای دقیقلل ریزی ام بللا برنامللهاملل کلله
ت و یلامن در حلوزههلایی را  و روش  رفاه همگلانی راهعدالت و کند و برای تأمین زندگی و ایجاد  می

بللرداری از  بهره ،هللای مفیللد و پیللاپی بللاران علللم و فنللاوری،پیشللرفت ، عمللران و آبللادانی، سللالمت
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 .کند عرضه میی پرور دام وکشاورزی و توسعه دن و منابع معا
را  بللا تصللریح بلله ایجللاد عمللران و آبللادی در زمللین، عصللر حکومللت امللام زمللان امللام بللاقر

 :کنند گونه ترسیم می این
ْعممِب ُمَؤ  مما َمْ ُصممقرب ِعالس ُ ْظَهممُس َلممُه يمم... اْلَقمماِمُ ِم  َ ََ ْطممَوى َلممُه اْرَْرُ  َو  َُ ْصممِر  ْبُلممُغ ياْلُ ُ ممقُ  دب ِعال  َ
ْغِرَب َو  َ  َو اْمَ ْ ِي َوَجل َ ِعِه َد يُسْلَطاُنُه اْمَ ِ   َ ُه يْظِرُس اُه َعز َ ْ مِرُکقَن يَعىَل الد  َکمِرَر اْمُ ِه َو َلْو  ُکل ِ   ِن 

 ًَ  ؛(669، 9: ج  9611اْرَْرِ  َخَسابب ِإَل َ َقْد ُعِمر... )صدو ،  ْبیَق ِی يَف
د ییللتأ یشللود، و بللا نصللرت الهلل یملل یاریللرعللب )در دل دشللمنان( له یقللائم مللا بلله وسلل

گلنن یده ملیلچیش پیر پاین زیگردد، زم یم شلود،  یاو ظلاهر مل ین بلرایزمل یهلا شلود، و 
گردانللد  هللا غالللب می ینئو دیللن او را بللر هملله آ رسللد یودولللت او بلله شللرق و غللر  عللالم ملل

گرچه مشرکین را که  ماند مگر این بی باقی نمیسامانی و خراه ناخوش آید و در زمین ناب ا
 . گردد... آباد می

 :فرمودند امام علی
َ ا َْ م َهَبِت ال  َ َِ ما َو َلم مَ اُء َقْطَسَهما َو َرَْخَسَجمِت اْرَْرُ  َنَباَاَ ْنَزَلمِت الس َ َ ما َرَ ُء ...َلْو َقْد َقماَم َقاِِئُ

اِمُ  َباُع َو اْلهَبَ ِ ِت الس  ََ یِشمِمْن ُقُلوِب اْلِعَباِد َو اْصَطَل ُ  َعم  َحم  َ َشْ
َ
مْسأ ماِم ََل َ  اْمَ  اْلِعمَساِ  ِإَ  ال  َ

َ ُآ َقَدمَ  َبا َت ََ  ؛(313، 1ش: ج9631... )صدو : ا ِإَل َ َعىَل ال  َ
کند، آسمان بارانش را فرو  که قائم ما قیام  گیاهلان خلود را برویانلد و  روزی  ریلزد و زملین 

ن و چهارپایلللان بلللا یکلللدیگر مسلللالمت آمیلللز ها از دل بنلللدگان زدوده شلللود و درنلللدگا کینللله
کننللد. تللا گللام  کلله زنللی از عللراق تللا شللام را بدیمایللد و جللز بللر سللر سللبزهجللا  آن همزیسللتی  زار 

  . نگذارد...

کله املام مهلدی بله یلاران خلود دسلتور  در احادی  وارده در توصیف عصر ظهور آملده اسلت 
کنللده شلوند و بلله عملران و آبلادانی آ می للدن»نهللا بدردازنلد: دهلد در شلهرها پرا « یللأمرهم بعملران المخ

گنلدم و جلوی را احتکلار  ( و نیز از یاران خود پیملان می425، 5، ج4055)یزدی حائری، کله  گیلرد 
 نکنند و مسجدی را خرا  ننمایند.

 :فرماید می رسول خدا
کلله آن : 4043)مجلسللی، گللردد. می فللراوان گوسللفند و دام... کنللد  می ظهللور مهللدی گللاه 
 (84، 24ج

 :فرمود که کرد نق  پیامبر از خدری بوسعیدا
 سللابقه هماننللدش کلله شللود می ور بهللره هللایی نعمت از مهللدی ظهللور روزگللار در امللتم



 

 

اره 
شمرر

م، 
زده

 سی
سال

52
ان 

مست
، ز

139
1

 
    
 

 
 
 
 
 
 

088 
 
 
 
 
 
 
 
 

 و هلا گ  و گیاهلان تملام زمین، و فرستد می آنان بر پیاپی را خویش برکات آسمان. ندارد
 (88 ،24؛ ج374، 37ج :4043مجلسی، ) رویاند. می آنان برای را خویش درختان

ْهللِ  اْلبَ » اسللت: آمللده روایللات در 
َ
ْمللَوالخ   ِه یللِإلَ   ْجَمللعخ ی...  تیللَقللاَل ِإَرا َقللاَم َقللاِئمخ أ

َ
نْ   أ   َبْطللِن   ا ِمللْن یالللّدخ

ْرِض 
َ
کاشللانی،  «َو َظْهِرَهللا...  اْأ  لتمللام امللوا( 324، 25:ج4043؛ مجلسللی،522ش: 4324)فللیض 

گلللنن . شلللود هللا( و روی زمللین نلللزد امللام جمللع می دنیللا از دل زمللین )منللابع و املللوال زیللر زمینللی و 
 خلود محصلوالت زمین یابد، می گسترش شود، نهرها می فراوان ها، آ  ایشان دولت چنین در هم
ْنَهللارخ َو َتِفلل». شللود می اسللتخراج هللا، گنن و کنللد می برابللر چنللد را

َ
َمللّدخ اْأ ْرضخ یللضخ اْلعخ یتخ

َ
ْنِبللتخ اْأ ونخ َو تخ

ِلَها کخ
خ
 (548: 4043)مفید،« ِضْعَف أ

کله  با استفاده از ایلن روایلات، معللوم می کملال می عللم وعقل  در عصلر ظهلور، شلود   رسلد و بله 
زملین از هلر جلور و ظلملی ، ندرسلیدتمام موجودات عالم به آخرین مرتبه فعلیت خلود  که هنگامی
تشلکی  و  قسلط اثر برپایی علدل و بر  آن زمانگردد. در  می تابان ونور الهی منور  با وشود  پاک می

 .گیرد ویرانی طبیعت انجام نمی زیست و آلودگی و محیط تخریبحکومت واحد جهانی، 
خللللود را در پاسللللداری از ، اسللللتانسللللانی  تللللامفعلیللللت  کمللللال وپللللی در چللللون  شلللهروند منتظللللر

کار می زیست مسهول می محیط رشلد و  زیست از محیط گیرد تا داند و همه توش و توان خود را به 
گرانسللنگی بلله نللام محبللت امللام نیللز خللوردار برکللافی  شللکوفایی کلله از سللرمایه  شللود. ایللن معرفللت 

کیفیت و حتی ماهیت مسهوالنه شهروند منتظر را نسبت به محیط کمیت،  زیست  برخوردار است 
 بخشد. در مقایسه با سایر شهروندان ارتقا می

 احترام به حقوق اجتماعی دیگران. 7
ها،  فراینللدهای تخصللیص یافتلله از اسللتحقاقمحققللان معتقدنللد شللهروندی مجموعلله ای از 

کارکرد اصلی شهروندی اداره جامعه مبتنی بلر  تعهدات و مصونیت های اجتماعی است. بنابراین 
رعایت حقوق دیگران و تعهد به انجلام وظلایف اجتملاعی تلوأم بلا احتلرام بله حقلوق دیگلران، بله 

که این حقلوق را برقلرار و پایلدار   Huang CC, Youدارنلد.  نگله میمنظور حف  نهادهایی است 

CS, Tsai MT. 2012) ) 
الف(رویکردتحلیلی شهروندمنتظر(احترامبهحقوقاجتماعیبر)تأثیراندیشهانتظار
کله  ورزد و در رفتار خود آنهلا را متجللی می ها عشق می منتظر به همه خوبی سلازد. او در هلر جلا 

گر حاکمیت امام و زمینه اوست. احترام به حقلوق اجتملاعی دیگلران از جملله ساز ظهور  باشد احیا
الزم بلله رکللر اسللت حقللوق اجتمللاعی جایگللاه مهمللی در اندیشلله هللای  پسللند اسللت. ایللن رفتللار امام
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دارد. منتظلران نله  جامعله منتظلر یو اجتملاع یاقتصاد یها تیریو مدسیاسی ، فقهی ، حقوقی 
کننلد  یبللرا یآنللان حتل دهنلد؛ یملل حیود تلرجبلکلله آنلان را بلر خلل تنهلا حقلوق یکللدیگر را رعایلت مللی 

 نی. در چنللنگرنللد یهللا ملل احتللرام بللدان دهیللقائلنللد و بلله د یحقللوق زیللن یاهیللگ و یوانیللح یهللا گونلله
 . ستین گریبر افراد د یطلب یبرتر و یکش به دنبال بهره یکس یا جامعه

ب(رویکردنقلی
 عمل  و انلد ظفؤم آن ادای بله همگلی کله دارد حقوقی خود اعضای از یک هر عهده بر جامعه

 امللام از. اسللت آن درجلله ترین ینئپللا دارد، دیگللران از را آن انجللام انتظللار خللود آدمللی،چلله  آن بلله
 :فرمود حضرت آن شد، سؤال مؤمن بر مؤمن حق درباره صادق

ٍ  َ يَسمممسُ  ... مممب َ  َ ْن  ِمْمممما َحممم   مممب ُ  مممما َلمممُه  ُرِ  ... ِلَ ْفِسممم ََ مممَسُر  مممما َلمممُه  ََ مممَسُر  َو  ِلَ ْفِسممم  ُرِ
 .(114، 19 ج :9446)جملیس،

 گیرد: امام از یاران خود چنین پیمان می 
که هرگز دزد کس ینکنند. مرتکب فحشا نشوند. مسلمان ی...   یرا دشنام ندهند. خون 
کس یکس یزند. به آبرویرا به ناحق نر کسل یلطمه نزنند. به خانه  را بله  یهجوم نبرند. 

گندم و جو رخ کله  یزیم نخورند. در مورد چیتیره نکنند. مال یناحق نزنند. طال، نقره، 
گللواهیقللی ر و خللز یللرا خللرا  نکننللد. مشللرو  نخورنللد. حر یندهنللد. مسللجد ین ندارنللد، 

کسلیم و زر سلر فلرود نیندوشند. در برابلر سل نبندنلد. راه را نلاامن نکننلد.  یاورنلد. راه را بلر 
ک یباز گرد همجنس گندم و جلو انبلار نکننل ینگردند. خورا کننلد. را از  کلم قناعلت  د. بله 
ک ها  یفرمللان دهنللد و از زشللت یکللیزان باشللند. بلله نیللگر یدیللباشللند و از پل یطرفللدار پللا

خود سازند. در راه خدا حلق جهلاد را  یخشن بدوشند. خاک را متکا یها بازدارند. جامه
کنند و...  .  ادا 

که: یز در حق خود تعهد میاو ن  کند 
همانند مرکلب آنلان سلوار شلود و  یه آنها بدوشد. مرکبمث  جام یا از راه آنان برود، جامه

کلم راضل چنان آن خلدا پلر از  یاریلن را بله یو قلانع شلود. زمل یکه آنها خواهند، باشد... با 
کنلللد، آن سلللته اسلللت یکللله شا چنان کللله پلللر از سلللتم شلللده اسلللت. خلللدا را آن چنان علللدالت 

 (.408:  4055  ،یزدی یحائر) ار نکندیخود دربان و نگاهبان اخت یبدرستد. برا

  تعامل و معاشرت اجتماعی. 8
کله در فرهنلگ  پایبندی به اخالق و سلوک شهروندی در واقلع نلوعی تملرین دموکراسلی اسلت 

( Huang CC, You CS, Tsai MT .2012)شلهروندی از اهمیلت بسلیاری برخلوردار اسلت. 
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که نلوج تصلور از شهرنشلین چنین محققان در پژوهش هم ی و همنلوایی بلا های مختلفی دریافتند 
گلذار اسللت. تأثیر جلویی و اعتملاد بلین شخصلی، بلر اخلالق شلهروندی سلایر شلهروندان و مشلارکت

Dahlgren P, 2009)) 
برتعامالتاجتماعیشهروندمنتظر(الف(رویکردتحلیلی) تأثیراندیشهانتظار

ا در عملکللرد و تللوان ایللن ویژگللی رفتللاری ر در مفهللوم انتظللار آورده شللد، بلله راحتللی میچلله  آن از
گرفللت. منتظللر بللا دعللوت یللا سللکوت خللود، دیگللران را بلله مکتللب خللود فللرا  رفتللار منتظللر نتیجلله 

َعللاة  َصللاِمتِ »... خوانللد  می للوا َلَنللا دخ ونخ ْن َتکخ
َ
المنتظللرون »(، 22، 4ق: ج4382)ابللن حیللون،  «... نیأ

چله، املام  نتظلر آن(. م455، 25ق: ج4043مجلسلی، «)لظهوره... الدعاة الی دین اهلل سرا  و جهرا
جویللد؛ معاشللرت و تعاملل   او بیللزار باشللد بیللزاری میچلله  آن دوسللت داشللته باشللد دوسللت دارد و از

 اجتماعی و یاری رساندن به دیگران و خیرخواه دیگران بودن، مطلو  حضرت است.
گونلله کلله بللا امللام  ای سللامان می منتظللر وضللعیت فکللری، روحللی و رفتللاری خللود را بلله  بخشللد 

سازد. الزم به رکلر  داشته باشد و بدین طریق خود را به آن حضرت نزدیک می سنخیت زمان
کله از ویژگی هلای اسلالم و مکتلب  است باالتر و برتر از معاشرت اجتملاعی، تکافل  اجتملاعی اسلت 

؛ یعنلی افلراد تکافل  اجتملاعیانتظار است. از این عنصر در اخلالق شلهروند غربلی خبلری نیسلت. 
پذیری داشللته باشللند. تعللاون بلله معنللای  داری و مسللهولیت یگر عهللدهیللک جامعلله در برابللر یکللد

پذیری است. بنلابراین تکافل  بلاالتر  داری و مسهولیت همکاری است، اما تکاف  همیاری و عهده
گللرفتن موقعیللت فللردی یللا از تعللاون اسللت. تکافلل  اجتمللاعی  یعنللی افللراد جامعلله بللدون در نظللر 

مثل  مواظبلت از ایتلام و یللا در  توانلد در املور ایجلابی میایلن پشلتیبانی  .دناجتملاعی یلاور هلم باشل
کنللد و  ، چنللانامللور سلللبی هماننللد تحللریم احتکللار باشللد کلله فللرد بتوانللد در حمایللت جامعلله زنللدگی 

ادامله دهلد و همله افلراد بلرای تشلکی  جامعله را بتواند با همیاری افراد حرکت خویش نیز جامعه 
تکافل  اجتملاعی در اسلالم  (42 تلا: بی ،اللوان حناصل) .با یکدیگر تعلاون و همکلاری نماینلد هفاضل

 ،تکافل  سیاسلی ،دیگلری چلون تکافل  علملی های عرصلهمنحصر به تکافل  اقتصلادی نیسلت و 
 (82: 4382گیرد. )زاهدی اص ، را در برمیتکاف  اخالقی و...  ،تکاف  دفاعی

ب(رویکردنقلی
 فرماید: در توقیع به شیخ مفید چنین می امام مهدی
کراهتِما و سمخطِاف کل اميی مِ    ا يقرب اه من حمبتِا و يتجِمب مما يدنیمه ممن   لیعمل 

 ؛(418، 1 : ج9446)طبر ، 
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کلله  بلله محبللت مللا نزدیللک میچلله  آن بایللد هریللک از شللما بلله کنللد و از اعمللالی  شللود عملل  
کراهت و ناخشنودی ماست اجتنا  نماید.  موجب 

و دسلتگیری اسلت  ءارتبلاطی از جلنس والاسالمی جامعه ارتبا  بین اعضای در اندیشه انتظار 
کلله  اسللت منتظللران و شللیعیان راسللتیناجتمللاعی از خصللائص  و از ایللن رو تکافلل  گذشللت  )پیشللتر 

 فرماید: می های منتظر است(. امام محمدباقر های شیعه، همان ویژگی ویژگی
ِِ ی، َو لِ  َفُ ْ  یَضِع   ُ ْ  يِعْن َققِ یلِ   ؛ُک رِ یُ ْ  َعىَل َفِق یْعِطْف َت

کنند و توانگران به مستمندان برسلند.  کمک  )طوسلی، باید نیرومندان شما به ناتوانان 
4040 :535) 

از اسلالم  نشلانییابد و نله  در جامعه نه معنای امت تحقق می جانبه همهبدون تحقق تکاف   
کله اصللی زیربنای تشکی  امت اسالمی و شا " راتکاف  اجتماعی" توان رو می از این ؛ماند میباقی 

کلله در اخللالق و سلللوک شلللهروند منتظللر متجلللی و متعللین اسللت. بنلللابراین از تحقللق آن  دانسللت 
کلله  مهم تللرین مالزمللات مکتللب انتظللار تعهللد بلله تکافلل  اجتمللاعی و تحقللق امللت اسللالمی اسللت 

 کند.  را تمهید و تدارک می حکومت جهانی امام زمان
 د  آمده است:به عبداهلل بن جن در فرازی از سفارش امام صادق

ا ِر  َ َصاٍل   ْعَسُفقَن يَعََُّ ا یِإّن َ ْخَوان  ِ ِ ِل ِلْْلِ
ِْ َخاِء َو اْلَب  ؛َر  َ ِعالس َ

سلخاوت و بخشلش کله یکلی از آنهلا  شلوند شلناخته می مختلفلی شیعیان ما بلا امتیلازات
 .(343: 4040دینی است... )حرانی،  نسبت به برادران

کلینی  کند: نق  میچنین   یبه نق  از أبواسماع مرحوم 
ِ   : ُجِعْلُت ِفَداَك، ِإَن َجْعَفرٍ  ُقْلُت ِرَیِب  َکممِ یال   ، َفَقاَل: یَعَة ِعْ َدَنا  َعمىَل  ْعِطُف اْلَغمِ، ي َفَهْل »سب

ِسممُن َعممِن ي  ِر؟ َو َهممْل یماْلَفِق  َْ یِسم َََّجماَوُ  اْمُ  َس هممُؤََلِء یَلمم»ََل، َفَقماَل:   َفُقْلممت:« َََّواَسممْقَن؟يِء، َو  اْمُ
ِ یِر  ، ال    ؛(444، 6: ج9411)کلی،، « ْفَعُل هِايَعُة َمْن یَعة 

کلردم: شل به امام بلاقر ا تلوانگر بله یلعه نلزد ملا فلراوان اسلت. حضلرت فرملود: آیعلرض 
کله  کلییا نیلکنلد؟ و آ می دست توجهیته کسلی  بله او بلدى  (شیدر جلوا  خلوب)کننلده از 

گذشت کلردم: خدهند میمالی کمك  مواسات و گریکدیا به یکند؟ آ می کرده  ر. یل؟ عرض 
که ایستند، شیعه نیفرمود: آنها ش کسی است  کارها را بکندیعه   .ن 

 گیری نتیجه
 نموده جلب خود به را اندیشمندان و پژوهشگران توجه همواره شهری زیست و اخالق نسبت
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. اسللت اخللالق حللوزه در مطروحلله مباحلل  تللرین مهم جمللله از شللهروندی کلله اخللالق چنان. اسللت
 و بازمانلللدن اجتمللاعی زیسللت و شللهروندی اخللالق از غیردینلللی یللا شناسللانه جامعه صللرفا   زیللابیار

 و حقللایق فهللم کلله اسللت متعللالی و ارزشللمند هللای آموزه و معللار  از وسللیعی مجموعلله فروگذاشللتن
کللله در دل و جلللان  می نلللاممکن را آدملللی مصلللالح کشلللف نمایلللد؛ مفلللاهیم بلنلللد و معلللار  وسلللیعی 

سللوک اخالقلی و سلیره عمللی  رد و در پرتو عشقی سرشار بله املام عصلرمنتظران ظهور خانه دا
 کلهجلا  آن از. زنلد آنان را در فرآیند تحقق جامعه آرمانی و مدینه فاضلله و حکوملت عادلله رقلم می

 اوسلت، انسلانی فطلرت و آفلرینش نظلام های اخالقی شهرونِد منتظر معطلو  بله اسلا  بن مایه
نللاظر بلله فرهنللگ  دینللی در منللابع تللوان می را شللهروندی اخللالق هللای آموزه از بسللیاری هللای جلوه

هللای  های اخللالق شللهروندی را بللا توجلله بلله آموزه تللرین مؤلفلله مقاللله مهم ایللن .انتظللار بازجسللت
انتظلللار و اندیشللله مهلللدویت و روایلللات مهلللدوی  شلللناختی، احساسلللی و رفتلللاری فرهنلللگ معرفت

کاوی، و   کند. بازنمایی می نِد منتظرشهرو اخالقی یابی هویت را در آنتأثیر  وا
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