
 
 
 

 

 های نظام سیاسی _ اجتماعی مهدوی نمادها و نشانه
 1علی جباری

 18/11/11تاریخ پذیرش:   21/8/11 تاریخ دریافت: 

 چکیده
کگه بیگانگر اطگرا ، اجتماعی، ی  سری عالئگم و نشگانه _در هر انقالب، حکومت و نظام سیاسی  هگایی اسگت 

کارکردهای آن  که در اصطالح نماد نامیدهاهدا ،  سگازی و چگراغ  شود نقش هویت می نظام است. این عالئم 
گگاهی از آن موجبگات انحگگرا  _  راهنمگا در هگر نظگام سیاسگی کگه عگدم شگناخت و آ اجتمگاعی را بگر عهگگده دارنگد، 

 سگگیس، اسگگتمرار و تابیگگتأهگگای مختلفگگی پیرامگون آن نظگگام را در پگگی خواهگد داشگگت. در سگگیر پیگدایش، تتگوده
کتشگگا  آنهگگا از منگگابا _  نظگگام سیاسگگی کگگه فهگگم و ا اجتمگگاعی مهگگدوی عالئگگم و نمادهگگای مختلفگگی وجگگود دارد، 

اسالمی، موجو هدایتگری جامعه اسالمی به سگوی جامعگه آرمگانی و عگدم انحگرا  خواهگد شگد. ایگن مقالگه بگا 
کتشافی به بررسی نمادهگای ن_  گیری از مطالعات درجه ی ، با شیوه توصیفی بهره ظگام سیاسگی و اجتمگاعی ا

گونه های نمادهای مهدوی از پیدایش تا تابیت حکومت مهدوی مهدوی پرداخته است. فهم دقیق ابعاد و 
گر  چون نمادهای مفهومی، آطازین، اماکن، ازمنگه، اشگیاء، اعگداد، پگرچم، شگعار و جهگات، سگلو هم کننگده تحی 

 .منتظران در عصر طیبت، خواهد شد
کلیدی:   .شانه، نظام، سیاسی، اجتماعی، مهدوینماد، نواژگان 

 مقدمه
اجتمگاعی، نمادهگای آن نظگام اسگت. نمادهگا _  ها در هر نظگام سیاسگیلفهؤترین م یکی از مهم

کگه بگر مبنگای آن فرهنگ ، نظگام سیاسگی خگود را  مؤلفه آخرین شناختی از فرهن  جوامعی اسگت 
گونگگهنهنگگد. نمادهگگا نشگگانهبنگگا مگگی کگگههگگا یگگا  بگگا آنهگگا معگگانی را بگگه افگگراد منتقگگل  ای از عمگگل هسگگتند 

                                                        
 (.jabbari.h110@gmail.comپژوه سطح چهار سیاسی _ اجتماعی مرکز تخصصی مهدویت قم، ایران) دانش. 1



اره 
شم

م ، 
ل نه

سا
31

ان 
مست

، ز
131

1
 

اره 
شم

ل، 
ل او

ا
1

ت 
، ب

131
1

 

 

 

48 
 
 

ژپو
هش مهدیاه

وی

گیرد.)محسگگنی،  مگگی کننگگد. نمادهگگا در پرتگگو مجموعگگه مشگگترک از هنجارهگگا و قراردادهگگا صگگورت مگگی
کگه الگگگوی  مگی ( ارتبگاط نمگادی انسگان بگه سگگه شگیوه صگورت84: 4836 گفتگاری  گیگگرد. اول زبگان 

کگه عبگارت  کند. دومصوتی و معانی پیوسته دارد و آموزش و ارتباطات را آسان می زبان نوشتاری 
گفتاری بوده و وظیفه آموزش و حف  میگراث فرهنگگی را برعهگده دارد. سگوم زبگان  از  بت تصاویر 

کگگه بگگه برقگگراری ارتبگگاط بگگا حرکگگت دسگگت و صگگورت و ایمگگاء و اشگگاره باشگگد.)کوهن،  مگگی جسگگمانی 
کگه در همگه فرهای  ترین ویژگی ( زبان یکی از مشخص26: 4833 هنگ  و فرهنگی انسگان اسگت 
گفتار وسگیله انتقگال زبگانها مینظام کگه بگرای انتقگال  مگی باشد و  باشگد و البتگه بایگد توجگه داشگت 

گفتگگار نیسگگت بلکگگه نوشگگتار هگگم یکگگی از راه باشگگد. هگگای انتقگگال مفگگاهیم مگگیمفگگاهیم فقگگط زیگگان و 
که برای انتقال معنا مورد استفاده قرار می کگه گیرد اعم از صبنابراین هر مجموعه عناصری  دایی 

گفتگگار ایجگگاد مگگی کگگه در نوشگگتار اسگگت و یگگا دالگگهدر  لبگگاس، چگگون  هم دیگگگریهای  شگگود و عالئمگگی 
هگگای هگگای سگگاختمانی و بسگگیاری از ویژگگگیدیگگداری، شگگیوه خگگوردن، شگگکلهای  تصگگاویر، نشگگانه

: 4834تگگوان نمگگادی از باورهگگا و ارزش هگگا و هنجارهگگا دانسگگت.)گیدنز، مگگادی دیگگگر فرهنگگ  را مگگی
های نظام سیاسی و اجتماعی مهدوی، در قالو فراینگد مختلفگی شگکل نمادها و نشانه( 64-66
آطگاز، در  های حتمگی ظهگور امگام زمگان گیرد. این فرایند از زمان آشکار شدن عالئم و نشانهمی

هنگگام ظهگور و قیگگام ایشگان اسگگتمرار و هنگگام اسگتقرار تشگگکیل حکومگت جهگگانی مهگدوی، تابیگگت 
گیگگری نظگگام  هگگای فراینگگد شگگکلو سگگعی شگگده اسگگت، تمگگامی نمادهگگا و نشگگانهخواهگگد شگگد. از ایگگن ر

بنگدی  ها معرفی تبیین و تحلیل شگود. دسگتهسیاسی و اجتماعی مهدوی در قالو نمادها و نشانه
 پردازی خواهد شد. ها موجو ضعم در دادهواسطه تکرار تبیین و تحلیله فرایندی مقاله، ب

کتگاب در پژوهش منگابا در بگاب آشگنایی بگا هگا و صگفحات هگا، مقالگهنمگاد و نمادهگای اسگالمی 
کلی جامعه شگناختی، اشگاره شگده اسگت. بگه عنگوان نمونگه  مختلم اینترنتی، به صورت عمومی و 

کگه بگه بررسگی  ، مگریم حسگن«نقش نمگاد و نمگادگرایی در زنگدگی بشگر»مقاله  پگور و محمگد فگوالدی 
، نوشگگته «نمگگادگرایی در دیگگن اسگگالم»قالگگه شگگناختی نمگگاد در زنگگدگی بشگگر پرداختگگه اسگگت. م جامعگگه

کگگگه بررسگگگی نمادهگگگای اسگگگالمی در  مهسگگگا حگگگاجی فتحلگگگی، مرسگگگا بیگگگدلی و مهگگگگام مرتضگگگی پگگگور 
کتگگگاب  جوامگگگا اسگگگالمی پرداختگگگههگگگای  معماری ، صگگگدراهلل بورسلللی امادتلللای چلللالا مهلللدویتانگگگد. و 
تگگا دوران  سگگتیزی از دهگگه پنجگگاه شمسگگی هگگا و عوامگگل مهگگدیالعبگگادی بگگه شناسگگایی چگگالش زیگگن

کتشگا   انقالب اسالمی پرداخته است. وجگه تمگایز ایگن مقگال بگا دیگگر منگابا، انسگجام و تمرکگز و ا
مباحن از سنخ مطالعات درجه ی ، پیرامون نمادهای نظام سیاسی و اجتماعی حکومگت عگدل 
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کگه بگا بهگره از منگابا نقلگی اسگالمی، بگه تجزیگه و ترکیگو منگابا اسگالم ی و الهی در آخرالزمان اسگت. 
 انسانی پرداخته است.

 شناسی مفهوم
 . نماد و نمادگرایی1

کگه بگا زبگانی پی یگده و رمزآلگود بگا انسگان  نماد در لغت به معنگی مظهگر، عالمگت و نشگانه اسگت 
کگگه  گوینگگد. و در اصگگطالح پدیگگده مگگی سگگخن یگگا شگگییء عینگگی و ملمگگوس و قابگگل مشگگاهده هسگگتند 

تواننگگد مگگادی یگگا ذهنگگی، واقعگگی یگگا نگگد. آنهگگا مگگیک مگگی جگگایگزین پدیگگده طایگگو شگگده و بگگر آن داللگگت
خیگگالی، طبیعگگی یگگا مصگگنوعی باشگگند. در واقگگا تجلگگی اندیشگگه یگگا تصگگور حگگالتی عگگاطفی یگگا هرگونگگه 

کند. نمادها در زنگدگی اجتمگاعی بشگر نسبت و رابطه چه روشن و بدیهی و چه قراردادی بیان می
کگگه تعامگگل و روابگگط بگگدون گونگگهه ابگگزار تعامگگل بگگوده بگگ ه معناسگگت. نمگگادگرایی هنگگر بگگ نمگگاد بگگیای 

وسگیله موضگو  مشگهود و محسگوس اسگت. و ه ها یا موضوعی نامریی و نامشهود بکارگیری نشانه
کگه از تگگداعی معگانی پیوسگته و تصگورات و تصگگاویر  نمگادپردازی یعنگی نمگایش چیگگزی توسگط نمگاد 

های مهگم، ات، زمانها، مراسمآید. نمادها شامل مفاهیم، رن دست میه ذهنی و احساسات ب
شگگگوند. مجموعگگه نمگگگاد و  مگگی هگگاهگگای تگگگاریخی، اعگگداد، شگگعارها، رمزهگگگا، ِوردهگگا، و پگگگرچممکگگان
که در اصطالح رمزگان نامیگدهها و قواعد حاکم بر روابط آنها، نظام را می نشانه شگود و  مگی سازند، 

سگگازند. مگگی هگگا بگگا یکگگدیگر ترکیگگو شگگده و یگگ  پیگگام و مگگتن رادر چگگارچوب همگگین نظگگام، نشگگان
هگگایی  ( بگگا توجگگه بگگه مباحگگن فگگوق نمادهگگا، عالئگگم و نشگگانه484-484: 4844)فگگوالدی و همکگگار، 

کگگه از طریگگق آن معگگانی بگگه افگگراد منتقگگل مگگی گفتگگاری، جسگگمانی و هسگگتند  کنگگد و بگگه عنگگوان زبگگان 
 آیند. می حسابه نوشتاری در فرهن  ب

کگه اظهگگار و ابگگر از شگگعایر، بزرگداشگگت و محافظگگت از نمگاد در ادبیگگات دینگگی، همگگان شگگعائر اسگگت 
کگه خداونگد متعگال در  چنگان نمایگد. هگمها را در جهت جلوگیری از تحریم و معنی ضگروری مگیآن

 یگگ: قگگرآن مجیگگد بگگه ایگگن مسگگئله اشگگاره نمگگوده و فرمگگوده اسگگت
 
گگریا َ گگا اّل  گگعاِئر  یه  گگوا ش  ِحّل  گگوا ال ت  ن  ن  آم 

گگگِن : مایگگگدفر مگگگی ( و در جگگگای دیگگگگر5)مائگگگده: 1 ...اهلِل  ى یو  م  ِقگگگو  هگگگا ِمگگگِن ت  ِاّن  گگگعاِئر  اهلِل ف  گگگِم ش  ّظِ ع 
وب ل  کار نشانه تقواى دلیو هر کس شعائر الهی را بزر  دارد، ا( یعنی 85)حج: اِلق  در  هاست. ن 

                                                        
کگگه ایمگگان آوردهاى  .1 ایگگد! شگگعائر و حگگدود الهگگی )و مراسگگم حگگج را محتگگرم بشگگمرید! و مخالفگگت بگگا آنهگگا( را حگگالل  کسگگانی 

 . ...ندانید
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گعاِئرِ : فرمایگدکنگد و مگیجایی دیگگر مصگداقی دیگگر از شگعائر را اشگاره مگی ة  ِمگِن ش  گِرو  گفا و  اِلم   ِ ّن  الّص 
گِم : فرمایگد مگی 86( یا سوره حج آیه 423)بقره:  ...اهلِل  ک  گعاِئِر اهلِل ل  گِم ِمگِن ش  ک  ِلناهگا ل  ع  گِدن  ج  و  اِلب 
هگگای (. بگگا توجگگه بگگه آیگگات الهگگی نمگگاد و شگگعائر دینگگی و مگگرهبی در قالگگو86)حگگج: 1...ریگگهگگا خ  یف

گونگگاگون نمگگود پیگگدا مگگیگونگگاگون بگگه صگگورت بگگه بررسگگی و معرفگگی انگگوا   کنگگد. در ایگگن مقالگگههگگای 
 اجتماعی مهدوی پرداخته خواهد شد. _ نمادها در نظام سیاسی

 . نظام سیاسی2
سیاسگگگی در جامعگگگه اسگگگت. در تجزیگگگه نظگگگام هگگگای  دارنگگگده همگگگه فعالیت دربگگگر 2نظگگگام سیاسگگگی

کگگه مبتنگگی بگگر روابگگط أسیاسگگی، واهه نظگگام بگگر روابگگط الگگگو شگگده در اجگگزای ت سیسگگی یگگ  سگگاختار 
کارکرد کنگد که به اجزا یگانگی و وحدت بخشیده و آنها را فعال مگی ی، داللت دارد و اینمشخص 

کگه  گونی اسگت. در مگورد نظگام سیاسگی مگاکس وبگر آن را اجتمگا  انسگانی  گونا که البته دارای انوا  
کاربرد مشرو  زور جسمانی در داخل سرزمینی معین است دانگد. ایسگتون آن را  مگی مدعی انحصار 

کنش  کنش در هگر جامعگهنظامی از  آور یگا مقتدرانگه ایجگاد و  هگای الگزاموسگیله آن توزیگا کگه بگه و وا
گویگد بیشگتر  مگی آلموند تعریم ماکس را نامناسو دانسته و (427: 4844داند.)عالم،  می اجرا شود

که ب جگای لفگ  مقتدرانگه ه تعریم از دولت است. اما تعریم ایستون را بهتر دانسته با این تفاوت 
کگگنش و از اجبگگ کنگگد. بنگگابراین تعریگگم وی از نظگگام سیاسگگی نظگگامی از  ار مشگگرو  جسگگمانی اسگگتفاده 

کنش در جامعه که از راه بهای  وا کم و زیاد اجبار مشگرو  ه مستقل  کارگیری، یا تهدید به استفاده 
کارویژه ( بگگا توجگگه بگگه 424گگگرارد.)همان:  مگگی یکپارچگگه شگگدن و انطبگگاق را بگگه اجگگراهگگای  جسگگمانی 

گ رسگگگد نظگگگام سیاسگگگی مجموعگگگه از نهادهگگگا و سگگگاختارهای بگگگه هگگگم  مگگگی ونگگگاگون بگگگه نظگگگرتعگگگاریم 
کارویژه پیوسته کارگزاران آن  که  خود را انجام داده و به وسیله آن اهگدا  های  ای از قدرت است 

 شود. می المللی پیگیری جمعی در سطح ملی و بین
 . نظام سیاسی _ اجتماعی مهدوی3

گفتهبرخی در تعریم نظام سیاسی مه کارآمگد و قابگل دوی  اندز نظگام سیاسگی مهگدوی نظگامی 
کگگه از حیگگن ابعگگاد و اهگگدا  در پگگی توسگگعه اقتصگگادی، تعگگادل سیاسگگی و تعگگالی  الگگگوگیری اسگگت 

( با این حگال نظگام سیاسگی و 26: 4836فرهنگی در سطح جهانی است. )جمعی از نویسندگان، 
                                                        

 ... . و شترهاى چاق و فربه را )در مراسم حج( براى شما از شعائر الهی قرار دادیمز در آنها براى شما خیر و برکت است. 1

2   . political system 
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کگگه در آن مجموعگگه از نهاد از  هگگا و سگگاختارهای بگگه هگگم پیوسگگتهاجتمگگاعی مهگگدوی، نظگگامی اسگگت 
که توسط امام زمان سگیس خواهگد أاز هنگامه ظهور تا تابیت حاکمیت عگدل الهگی، ت قدرت، 

کارویژهشگگد. در ایگگن نظگگام بگگرخال  سگگایر نظگگام کگگارگزاران  خگگود را، براسگگاس هگگای  هگگای سیاسگگی، 
هدا  واالی الهگی در انجام داده و از طریق آن به ا مدار امام زمان حقهای  اهدا  و شاخصه

 حیطه فردی و جمعی در سطح جهانی پیگیری و نائل خواهند شد.

 یاجتماع _ یاسیس هایدر نظامها شناسی نمادها و نشانهگونه
کگگگاربرد دارد. ماننگگگد های  نمادهگگگا اختصگگگاص بگگگه واهگگگگان نداشگگگته و در عرصگگگه مختلگگگم زنگگگدگی 

کنا رن  که از حین تحلیل رمزی و  اصوات نزدی  و همانند هسگتند. ماننگد  شان، بسیار به یئها 
کشگتار و تهگگاجم تگداعی کگه بگرای حیگگوان و انسگان اولیگه بگگا خگون و  کگه نمگگاد  مگی قرمگز  شگگود. و آبگی 

کگه نمادهگا در هگر زبگان و  مگی آسمان صا  هوا آفتابی و نشگانه صگلح اسگت. بایسگت توجگه داشگت 
کلیگدی ینی اشاره به معنایی خاصی داشته و اصول مفاهمگه هسگتند لگرا ئآ در زنگدگانی بشگر نقگش 

 (484: 4844کنند.)فوالدی و همکار،  می ایفا
کگه هرکگدام از ابعگاد آن ممکگن اسگت دارای بنگدی نمادها دارای تقسگیم هگای مختلفگی هسگتند 

گونی باشگگد. مگگثال در یگگ  تقسگگیم گونگگا گونگگه طبیعگگی و فرهنگگگی هسگگتند.  تقسگگیمات  بنگگدی بگگر دو 
گسگ کگهنمادهگای طبیعگی بیگانگر طیگم وسگیا و  کشگگم  مگی ترده از تصگگاویر و معگانی اسگت  توانگد در 

 ر باشد. به عنگوان مثگال نمادهگای طبیعگی ؤتصاویر ح  شده و جای مانده تاریخی و باستانی م
گرشگته رعگگد را نعگگره خشگگمگین خداونگگد و بگگرق را وسگگیل جگگویی و  بگگرای ارضگگای حگگس انتقگگامای  هدر 

هگگای علمگگی و تمگگدنی بشگگر مگگروزه و بگگا پیشگگرفتدانسگگتند. البتگگه ا مگگی وای ارواح و...أرودخانگگه را مگگ
شگود. نمادهگای فرهنگگی بگرای بیگان واقعیگات و حقگایق  نمگی دیگر بدین نمادهای طبیعی توجگه

کگگار مگگی زنگگدگی بشگگر کگگه در جوامگگا مختلگگم دگرگونی بگگه  گراشگگته هگگای  رود  مختلفگگی را پشگگت سگگر 
گاهی نمادها براساس ارتباطات فرهنگی به سگه قسگم447است.)همان:  گفتگاری، (  زبگان  1زبگان 

گگگاهی نمادهگگا بگگه زبگگانی و 22: 4833قابگگل تقسگگیم اسگگت.)کوهن،  3و زبگگان جسگگمانی2نوشگگتاری  )

                                                        
گفت1  اری در ارتباطات نمادی عبارت از الگوی صوتی و معنای پیوسته آن است.. زبان 

کمگگگ 2 کگگگه بگگگه آمگگگوزش و حفگگگ  میگگگراث فرهنگگگگی  گفتگگگار   . زبگگگان نوشگگگتاری در ارتباطگگگات نمگگگادی عبگگگارت از  بگگگت تصگگگاویر 
 رساند. می

کلگی بگه صگور ایمگاء و . زبان جسمانی در ارتباطات نمادی به معنای برقراری ارتباط با حرکگات دسگت و صگورت و بگه طگور 3
 اشاره است.



اره 
شم

م ، 
ل نه

سا
31

ان 
مست

، ز
131

1
 

اره 
شم

ل، 
ل او

ا
1

ت 
، ب

131
1

 

 

 

11 
 
 

ژپو
هش مهدیاه

وی

ها)صگداها و آواهگا(، یگا هیئگت آهن چون  هم بندی است. نمادهای زبانی طیرزبانی قابل تقسیم
کنایگه  .4 :نگواعی اسگتهسگتند. نمادهگای طیرزبگانی دارای او...  هگا و تشگبیه یگا مجازهگا استعاره یا 

که نماد بیمگاری فگرد اسگت و یگا جهگتهای  طبیعی مانند عالئم و نشانه هگای  یابی بیماری در فرد 
.تصگگگگویری ماننگگگگد 5 زطبیعگگگگی از دیگگگگگر نمادهگگگگای طبیعگگگگی اسگگگگتهای  در طبیعگگگگت از روی نشگگگگانه

دهگای از ایگن قبیگل نماو...  هگاهگا، تمبرهگا، آرمتلویزیونی، پوسگترها، تابلوهگا، عکگسهای  برنامه
قراردادی یا وضگعی ماننگد بسگیاری از  .8 ز(446-444: 4844طیرزبانی هستند)فوالدی و همکار، 

بگگه نگگوعی در میگگان اهگگالی اجتماعگگات و...  هگگاهگگای چندگانگگه در پگگرچم کلمگگات و واهگگگان و یگگا رنگگ 
گگگاهی نمادهگگا بگگه دو  مگگی شگگماره گونگگاگون رمزگگگراری شگگده و نمگگاد مسگگئله یگگا چیگگزی خگگاص بگگ رود. 

 :شگگگگوند. نمادهگگگگای اعتبگگگگاری بگگگگه سگگگگه قسگگگگم هسگگگگتند مگگگگی تقسگگگگیم 2و اعتبگگگگاری 1حقیقگگگگیدسگگگگته 
گگوش شگنیده4 که بگا  کگه  مگی .شنیداریز نمادهایی ازجنس صدا و صوت بوده  شگوند ماننگد اذان، 

کگه از طریگق دیگدن قابگل شناسگایی اسگت. نامگه،  .5 زبیانگر وقت نمگاز اسگت دیگداریز نمادهگایی 
کگگردن و مجسگگمه، ب شگگعر، روزنامگگه، تصگگویر، ناهگگای تگگاریخی، امگگاکن مگگرهبی و زیگگارتی، یگگا اشگگاره 

که از طریق حواس قابل فهم است. ماننگد 8ز لبخند زدن از این قبیل هستند . حسیز نمادهایی 
گیاهان، حیوانگات،کوه، درهچون  هم اشیاء طبیعی و محسوس کشگتی، خگودرو، عطگر  ها،  خانگه، 

 (458: 4842راد، )ملکی و ادکلن، خط برجسته از این نو  هستند.
مفهگگوم، رنگگ ، مراسگگم، چگگون  هم هگگای مختلفگگی نمادهگگا در زنگگدگی بشگگر ممکگگن اسگگت در قالگگو

کننگگد. بگگه عنگگوان مثگگال  زمگگان مهگگم، مکگگان تگگاریخی، عگگدد، رمگگز، ِورد، پگگرچم و یگگا شگگعار نمگگود پیگگدا 
کاربرد آن در دفا  مقدس بچفیه تکه پارچه که در فرایند تولید و  قاومگت عنوان نمگاد مه ای است 

کگگه نمگگاد تفکگگر توحیگگدی اسگگت و رنگگ  نگگارنجی در  کبگگر  و جهگگاد شگگناخته شگگده اسگگت و یگگا شگگعار اهلل ا
پرسگگتان نمگگاد توجگگه بگگه  هنگگد، نشگگان معنویگگت و عرفگگان اسگگت و رنگگ  مشگگکی در میگگان شگگیطان

کشگور نمگاد ارزش هگا و هنجارهگای پریرفتگه شگده آن شیطان در عگالم هسگتی اسگت، پگرچم در هگر 
دینگی های  پر نشانه بینش اومانیستی اسگت، اذکگار و اوراد نمگاد مکاتگو و نحلگهاست، ستاره پنج 

گنگگ  نشگگان طهگگارت روحگگی و زدودن  اسگگت، روز طگگدیر در شگگیعه، نمگگاد جایگگگاه امامگگت اسگگت، رود 
کرا، نمگگاد انگگرهی  44هگگا در هندوهاسگگت، عگگدد ناپگگاکی کنگگدالینی و چگگا کاباالسگگت،  از اعگگداد مقگگدس 

 (445: 4844شرقی است. )فوالدی و همکار،  حیات در یوگا و برخی مکاتو

                                                        
 که امری تکوینی بوده و در آفرینش موجود نهفته است. مانند نماد بودن چمن به آب. نماد حقیقی یعنی این .1
که در قلمگرو اعتبگار ذهگن معتبگران بگوده و بگا تغییگر و تحگول و اخگتال  اعتبگار دگرگگون می . نماد اعتباری به چیزی2  گویند 

 ن، پرچم و انوا  تابلو.مانند زبا شود. می
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 یمهدو یو اجتماع یاسینظام س هایانواع نمادها و نشانه
گونگهگیری ظهور، قیام و تابیت حکومت امام زمانآن ه در فرایند شکل هگای ، به عنوان 

گونگگاگون فگگردی و اجتمگگاعی، در عرصگگهشگگود، در حیطگگههگگا مطگگر  مگگینمگگاد و نشگگانه هگگای هگگای 
نگی، سیاسی، اقتصگادی و نظگامی قابگل پیگیگری بگوده و محقگق خواهگد شگد. آن گه مختلم فره

اجتمگاعی مهگدوی در راسگتا و پیرامگون _  هگا در نظگام سیاسگیمسلم است، تمگامی نمادهگا و نشگانه
هگای های فگردی و اجتمگاعی، در حگوزهها، در حیطهنماد با عظمت توحید است. نمادها و نشانه

هگگای فگگرد یگگا افگگراد یگگا هگگای معنگگوی فضگگائل و خصگگلتاسگگت. حگگوزه معنگگوی و مگگادی قابگگل تقسگگیم
هگای جسگمی و در قالگو هگا و نشگانههگای مگادی نگاظر بگه مشخصگهگیگرد. حگوزهاجتما  را دربر مگی
گگگاهی نگگاظر بگگه مشخصگگهشگگود. بنگگابراین نمادهگگا و نشگگانهمگگادی را شگگامل مگگی گونگگاگون هگگا،  هگگای 

گاهی ناظر به عرصه و...  فرهنگگی، سیاسگی، اقتصگادی، نظگامیون چ هم های اجتماعیفردی، 
کگگه در قالگگو گونگگاگون پیگگادههسگگتند  هگگا، در سگگیر سگگازی خواهنگگد شگگد. ایگگن نمادهگگا و نشگگانه هگگای 

 ایجاد، تاسیس، استمرار و تابیت نظام سیاسی و اجتماعی مهدوی، معرفی خواهند شد.
 ساز تشکیل نظام های زمینهنمادها و نشانه .1

کگگه در هنگامگگه ظهگگور _  م سیاسگگیاز دیگگگر نمادهگگای نظگگا اجتمگگاعی مهگگدوی، نمادهگگایی اسگگت 
ها نمادهای آطازین تشکیل حکومت های آن پدیدار خواهد شد. آن عالئم و نشانه امام زمان

اجتماعی مهدوی در زمین خواهگد بگود. هرکگدام از ایگن عالئگم _  جهانی اهلل در قالو نظام سیاسی
اه، اصگوات آسگمانی، شگگعارهای مختلگم، حگوادث طیگگر هگگای سگیپگرچمچگون  هم دارای نمادهگایی

های خاص مانند شهرهای درگیر، مدینه و مکگه و روز ها و زمانطبیعی مانند خسم بیداء، مکان
که در هنگامه ظهور رخ عیان می ظهور  کند. )جمعه یا شنبه( هستند 

که می روایتی از امام باقر و امام صادق  فرمایند:در این باب نقل شده 
ااْف  ن محماادبن عااى ...عاا وَج الساُ ُُ ِِ ُخاا وِجاا ُُ وَج  اِن  َو ِ ناَ ِمااْن َعًَلَماااِت ُخ ُُ اااِم َو ُخاا ِمااَن الكاَ
اِن  الْ  ِن َو َص  ِمَن الْ   َْ اِء ِِف  َْ َْ ُا ِمَن الساَ ِِ َو   َنااِد َُشْهِر َرَمَضاَن َو ُمَنااْد  َح ا اِء ِباَْسِ َْ ا ِماَن الساَ

بِ 
َ
. )ابن بابوُِ، یاْسِم أ  (371، 4  ج4311ِِ
ِی  و

َ
َُ َعْن أ َر ْبِن َحْنَظَل َْ اْف  َعْبِداهلِل  َعْن ُع ُِ َقاَل  ِلْلَقاِئِ ََخُْس َعًَلَماْت ُظُهاوُر الساُ ناَ

َ
َو  اِن  أ

اِن  الْ  ك   َو الصاَ  َْ َاَ ْفِس ال ُل الاناَ َْ اِء َو َق َْ ُُ ِمَن الساَ ْساُف ِباْلبَ  اَح   4312َداِء. )نعماان،  اُِ َو اْخَ
717) 

در مگورد ظهگور قگائم پگنج عالمگت اسگت. سگفیانی، یمگانی، صگیحه  فرماینگد:می صادق امام
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ژپو
هش مهدیاه

وی

 هگگایی هسگگتند.آسگمانی، قتگگل نفگس زکیگگه، فگرورفتن در بیگگداء. هرکگگدام از ایگن عالئگگم دارای نشگانه
که در سگفیانی وجگود خواهگد داشگت. خگروجش از حیگن زمگان در مگاه رجگونشانه از حیگن  1هایی 

( در مغگگرب خواهگگد بگگود و شگگهرهای مختلفگگی را تحگگت 444: 4452)طوسگگی، 2مکگگان وادی یگگابس
شود، اصحاب سگفیانی بگرای نگابودی امگام رفتگه که امام ظاهر می آورد. پس از آننفوذ خود در می

، 4: ج4842)ابگن بابویگه، 3بلعد. یمگانی از یمگن می که در صحرای بیدا به امر پروردگار زمین آنها را
کگگه پگگر  884 کگگرد  ( خواهگگد بگگود. 526: 4842)نعمگگانی، 4او هگگدایتگرترین پگگرچم( خگگروج خواهگگد 

که در صیحه آسمانی است. این خواهد بگود و مگردم 6توسط جبرئیل 5که در ماه رمضان نمادهایی 
کگه در 524کنگد. )همگان: معرفگی و دعگوت مگی8بگا نگام و مشخصگات 7را به سوی امام ( نمادهگایی 

القگدری بگه شگهادت  ن رکگن و مقگام فگرد جلیگلکگه در حگرم امگن الهگی، بگیقتل نفس زکیه است ایگن
که پس از می  امام قیام خواهد نمود. 9(644، 5: ج4842)ابن بابویه،  روز 42رسد 

کگگگه هنگامگگگه ظهگگگور و مقگگگدمات شگگگکلاز دیگگگگر نشگگگانه گیگگگری نظگگگام سیاسگگگی و اجتمگگگاعی  هگگگایی 
تی در مگاه هگای سگیاه از خراسگان و وحشگمهدوی، پدیدار خواهد شد، اختالفگات اهگل شگام، پگرچم

منین پیرامگگون آیگگه شگگریفه ؤکننگگد از امیرالمگگنقگگل مگگی کگگه امگگام بگگاقر چنگگان رمضگگان اسگگت. هگگم
ِحزاب  ِمِن ب  

 
م  اأِل ل  اِخت   ال شد. ایشان فرمودند:ؤس  ِنِهِم یف 

های سیاه از پس از ایجاد سه چیز منتظر فر  باشید: اختال  اهل شام در میان خودز پرچم
 10(524: 4842، نعمانی)ضان است.خراسان و وحشتی در رم

                                                        
 .  ّن َمر السفیانی من األمر المحتوم و خروجه فی رجو. 1
 .   یخر  السفیانی الملعون من الوادى الیابس. 2

ن .3 م  اِنّ ِ ِمن  اِلی  م   . و  اِلی 

گ». 4 ّن 
 
ى أِل گد  گة  ه  ای  گاِنّ ِ ِهگ   ر  م  گِة اِلی  ای  ى ِمگِن ر 

ِهگد 
 
گٌة َ ای  گاِت ر  ای  ِیس  ِف  الّر  ِیگا  و  ل  م  ب  گّر  گاِنّ   ح  م  گر    اِلی  ا خ  گِاذ  ِم ف  گاِحِبک  گی ص  و ِ ل  گِدع  ه  ی 

ى  گد  گة  ه  ای  گه  ر  ت  ای  گِاّن  ر  ِیگِه ف  ِض ِ ل  گاِنه  اِنّ   ف  م  ر    اِلی  ا خ  ِسِلم  و  ِ ذ  ّلِ م 
ک  اِس و   ی الّن  ل  ِح ع  ال  ِیگِه الّسِ ل  گِوع  ع  ِلت  ِن ی 

 
ِسگِلم  َ  ِلم 

ِحگّل  و  ال  ی 
ِن  م  گّقِ و  ِ لگی ف  گی اِلح 

و ِ ل  گِدع  گه  ی  ّن 
 
گاِر أِل ِهگِل الّن 

 
و  ِمگِن َ ه  ِلن  ف  ل  ذ  ع  ِقیم  ف  ِسگت  ِریگق  م  تگر از پگرچم  هگا راهنمگون در میگان پگرچم ز«ط 

کگه یمگانّی خگروج ه یمانّی نباشد تنها او پرچم هدایت خواهد بود زیرا بگ کگرد، پگس هنگگامی  صگاحو شگما دعگوت خواهگد 
کگرد بایگد بگ کرد خرید و فروش سگوى او نهضگت ه اسلحه بر مردم و بر هر مسلمانی حرام خواهد بود و چون یمگانّی خگروج 

کگه چنگین  کگس  کگه از آن پگرچم روى بگردانگد و هگر  که پرچمش پرچم هدایت اسگت و بگر هگی  مسگلمانّی روا نباشگد  کنی 
کرد.ه کند او از اهل آتش است زیرا او ب  حّق و براه راست دعوت خواهد 

ِهر  اهلِل ال. 5 ان  ش  ض  م  ِهر  ر  ّن  ش 
 
ان  أِل ض  م  ِهِر ر  ون  ِ اّل  ِف  ش  ک  ة  ال  ت  ِیح   .ّص 

ِئیل  . 6 ِبر  ة  ج  ِیح  ة  ِفیِه ِه   ص  ِیح  ِلِق  الّص  ا اِلخ  ر  ی ه   .ِ ل 

اِئِم . 7 اِء ِباِسِم اِلق  م  اد  ِمن  الّس  ن  اِدع م  ن   .ی 
ِو . 8 و  ص  اِء و  ه  م  ِوت  ِمن  الّس  ِبیِه ص 

 
ِمِر و  اِسِم َ

 
ا اأِل ر  اِحِو ه  ِئیل  ِباِسِم ص  ِبر   .ت  ج 

اِدق   .9 د   الّص  ّم  ح  اِئِم آِل م  اِم ق  ِین  ِقی  ِیس  ب  ول  ل  ق  . ی  ة  ِیل  ة  ل  ِشر  ِمس  ع  ِة ِ اّل  خ  ِکّی  ِفِس الّز  ِتِل الّن  ِین  ق   و  ب 
د   کگگگه در روایگگگت نقگگگل شگگگده اسگگگت: چنگگگان . هگگگم10 او  گگگِن د  اِجِ  ع  ج  ِلگگگّ     الگگگّدِ

گگگِد ِبگگگِن ع  ّم  ح  گگگر  م  ِعف  ِبگگگف ج 
 
گگگِن َ گگگِئل   ع  : س  گگگال  ق 
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 اشیاء .2
های نظام سیاسگی و اجتمگاعی مهگدوی، اشگیاء و ابزارهگای مختلگم بگه از دیگر نمادها و نشانه

گونگگگاگونی  کارکردهگگگای  کگگگه هرکگگگدام دارای اهگگگدا ، اطگگگرا  و  عنگگگوان نمگگگاد و نشگگگانه وجگگگود دارد 
 د شد.ها پرداخته خواههستند. در ادامه به معرفی آن نمادها و نشانه

 شمشیر پیراهن، عمامه، زره و (الف
گگگرفتن شمشگگیر ذالفقگگار، نمگگاد صگگالبت، ه و بگگ پوشگگیدن پیگگراهن خگگونین رسگگول خگگدا دسگگت 
 است. در روایگات نقگل شگده اسگت . امگام زمگان بیتقدرت و انتقام از دشمنان خدا و اهل

کگگه یخگگروج مگگ پیگگراهن،  اسگگت.خشگگمناك و متأّسگگم  خگگواه اجگگداد خگگود اسگگت. خگگونکنگگد در حگگالی 
 را بگگر تگگن دارد. شمشگگیر او ذالفقگگار، شمشگگیر رسگگول اهلل عمامگگه، سگگحاب و رزه رسگگول خگگدا

: 4842پردازد.)نعمگانی، ماه شمشیر به دست داشته و با دشمنان خدا به جن  می است. و چند
873)1 

 های انبیاءنشانه (ب

کگگه در اجتمگگاعی مهگگدوی، نشگگانه_  هگگای نظگگام سیاسگگیاز دیگگگر نمادهگگا و نشگگانه هگگایی اسگگت 
کگه امگام پگس از  بگوده و اینگ  در اختیگار امگام زمگان گرشته در دست انبیگاء اسگت. روایتگی 

کگگگه نمگگگاد  هگگگایی از پیگگگامبر اسگگگالمظگگگاهر شگگگدن بگگگه همگگگراه خگگگود نشگگگانه گرشگگگته دارد  و انبیگگگاء 
کگه هنگگامی  چنگان اسگت. هگم مشروعیت و حقانیت امام زمان کگه در روایگات نقگل شگده اسگت 

، سگگن  و عصگگای ، انگشگگتر سگگلیمانکنگگد بگگا خگگود پگگرچم رسگگول اهللظهگگور مگگی قگگائم
یگگا در روایتگگی عالئگگم شگگناخت امگگام را، سگگکینه و وقگگار، معرفگگی حگگالل و  شگگود.، ظگگاهر مگگیموسگگی

کنگد. در معرفگی مگی نیگازی او از مگردم، داشگتن اسگلحه رسگول خگدا حرام، نیاز مردم به او و بگی
                                                                                                                                  

ِؤِمِنین   اِلم  ِمیر 
 
ی َ ال  ع  ِوِلِه ت  ِن ق  ِیِنِهِم  _ ع  ِحزاب  ِمِن ب 

 
م  اأِل ل  اِخت  گا   ف  گِؤِمِنین  و  م  اِلم  ِمیر 

 
گا َ ِقیل  ی  ث  ف  ال  ر    ِمِن    وا اِلف  ِظر  ال  اِنت  ق  ف 

ا ق  ّن  ف  ِقیگل  ه  گان  ف  ض  م  گِهِر ر  گة  ِفگ  ش  ِزع  گان  و  اِلف  اس  ر  گود  ِمگِن خ  ات  الّس  ای  ِم و  الّر  ه  ِین  اِم ب  ِهِل الّش 
 
گِهِر ل  اِخِتال    َ گة  ِفگ  ش  ِزع  گا اِلف  و  م 

گگِرآِن  گگّل  ِفگگ  اِلق  ج  و  ّز  گگِول  اهلِل ع  ِم ق  گگِمِعت  گگا س   و  م 
 
گگال  َ ق  گگان  ف  ض  م  گگّزِ   ر  ن   ن 

ِ
گگأ ش  هگگا ِ ِن ن  ِم ل  ه  ِعنگگاق 

 
گگِت َ ّل  ظ  گگة  ف  گگماِء آی  گگِیِهِم ِمگگن  الّس  ل  ِل ع 

.  خاِضِعین   ان  ِقظ  ع  اِلی  ِفِز اِئم  و  ت  وِق   الّن  ا و  ت  اة  ِمِن ِخِدِره  ت  ِخِر   اِلف  ٌة ت   ِه   آی 
ِلگِق . 1 ا اِلخ  گر  گی ه  ل  گِو اهلِل ع  ض  ِسگفا  ِلغ 

 
ان  َ ِضگب  ورا  ط  ِوت  ِخر    م  ه  ی  گوِل اهلِل  ِ ّن  س  ِمگیص  ر  ِیگِه ق  ل  گون  ع  ک  گد  و   ی  ح 

 
گِوم  َ ِیگِه ی  ل  گِرع ع  اّل 

وِل اهلِل  س  ع  ر  ه  ِدِر اب  و  ِدِرع  ح  ه  الّس  ت  ام  گوِل اهلِل  ِعم  س  گِیم  ر  ه  س  گِیف  ة  و  س  اِبغ  اِتِقگِه  الّس  گی ع  ل  گِیم  ع  د  الّس  گّرِ ج  گاِر ی  ق  و اِلف 
ذ 

ر   ِشه 
 
ة  َ اِنی  م  گاِدع     ن  گِة و  ی  ِعب  گا ِفگ  اِلک  ه  ق  ّلِ ع  ِم و  ی  ه  ِیگِدی 

 
گا  َ ِقط  ی  ة  ف  گِیب  ِنگ  ش   ِبب 

 
َ ِبد  ا ی  ل  م  ّو 

 
أ ِرجا  ف  ل  ه  ِقت  اق  اهلِل ی  گّر  ِء س  ال  گؤ  اِدیگِه ه  ن  م 

ا ِ اّل   ِعِطیه  ِیم  و  ال  ی  ا ِ اّل  الّس  ر  ِمِنه  خ 
ِ
أ ال  ی  ِیشا  ف  ر  ل  ق  او  ن  ت  ّم  ی  اِئم      ِخر    اِلق  ِیم  و  ال  ی  ِة و   الّس  ِصگر  گاٌب ِباِلب  ِکت  گاِن  اب  ِکت   

 
َ ِقگر  ی ی  ّت  ح 

ِلّ   
ِة ِمِن ع  اء  ر  ِة ِباِلب  وف  اٌب ِباِلک   .ِکت 
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ژپو
هش مهدیاه

وی

کگگه بگگه یکگگی از یگگاران خگگود فرمگگود: نقگگل روایگگت دیگگگر از امگگام صگگادق خگگواهی مگگی شگگده اسگگت 
که قائم ما هنگام قیام بر تن خواهگد داشگت را نشگانت دهگم؟ او فرمگود بلگه! سگپس امگام  پیراهنی 

کگه آسگتین چگپش بگه جعبه کرباسگی بیگرون آورد  کگرد و از داخگل آن پیگراهن  ای خواسگت و او را بگاز 
کگه در روز جنگ  ضگربت  اهن رسول خگدافرمود، پیر خون آطشته بود. سپس امام صادق

کنگگد، ایگگن پیگگراهن را بگگر تگگن خواهگگد داشگگت. در  کگگه قگگائم مگگا قیگگام  دیگگده بگگود، همگگین اسگگت. زمگگانی 
کگه عصگای موسگی کگه آسگی از یگ  نهگال بهشگتی بگوده و جبرئیگل  روایت دیگر نقل شده است 

کگگه پوسگد هنگگگامکگدام نمگگی کگه هگگی  چنگگین تگگابوت آدم اسگگت، هگم بگرای حضگگرت موسگی ی 
( از ایگگن رو 548-545 ،583: 4842)نعمگگانی، 1کنگگد، آن دو را بیگگرون خواهگگد آورد.قگگائم قیگگام مگگی

گوناگون میاین نشانه  تواند به عنوان نماد شگناخت، مشگروعیت و حقانیگت امگام زمگانهای 
 حساب آید.ه ب

 نوع پوشش و لباس (ج
نگگو  پوشگگش و لبگگاس امگگام هگگای نظگگام سیاسگگی و اجتمگگاعی مهگگدوی، از دیگگگر نمادهگگا و نشگگانه

کگگه سگگیره زنگگدگانی و عملگی ایشگگان بگگر مبنگگای سگگیره و زنگگدگانی پیگگامبر  اسگگت. از آن زمگان جگگایی 
اسگت، از ایگن رو نگو  پوشگش ایشگان، پوششگی سگاده و زاهدانگه  و ائمه معصگومین اسالم

کگه  کگه در روایگات چنان خواهد بود هم گ»نقگل شگده اسگت  گام  ل  ا ق  گا ِ ذ  ن  اِئم  ّن  ق 
 
ِلگَ گاس  ع  و   یِبس  ِلب 

ار  ِبِس  ِتِه یس  که قائم ما قیام مگی444، 6: ج4472)کلینی، ر  چگون  هم کنگد، پوشگش او( یعنی زمانی 
پوشگگی و  ییگگد سگگادهأدهگگد. در تو سگگیره او نیگگز الگگگوی خگگود قگگرار مگگی منین علگگیؤپوشگگش امیرالمگگ

 :نقل شده است ، از امام صادقزیست زاهدانه امام زمان
ِی 
َ
ِی  َبِص  َعْن أ

َ
وِج اْلَقاِئِ َجاَواهلِل  َعْبِداهلِل  ْر َعْن أ ُُ ْعِجُلوَن ِِبُ ََ ُِ َقاَل  َما َرْس ناَ

َ
ُِ   أ ِ ّلاَ   َماا ِلَباُسا

                                                        
ِلّ   . 1

ِبن  ع  د  ّم  ح  ر  م  ِعف  وج  ب 
 
ال  َ اِئم   ق  ر  اِلق  ه  ا ظ  وِل اهلِل  ِ ذ  س  ِة ر  ای  ر  ِبر  ه  ِم  ظ  گات  گاه   و  خ  ص  گی و  ع  وس  گِر م  ج  ان  و  ح  ِیم  گل  ...ز س 

ِبِداهلِل  ِبف ع 
 
ِلت  أِل : ق  ال  ِصِرّعِ ق 

ِة الّن  ِغیر  اِرِث ِبِن اِلم  ِن اِلح  گِ   ع  ّعِ ش 
 
ّعِ  ِبگأ

 
ِلگت  و  ِبگأ گاِر ق  ق  ِة و  اِلو  گِکین  گال  ِبالّس  گام  ق  م   اإِلِ

ِعگر    ء  ی 
  ِ ال   ش  ه  ِباِلح  ِعِرف  ال  و  ت  گوِل اهلِل ء  ق  س  ح  ر  ه  ِسگال  گون  ِعِنگد  ک  گد  و  ی  ح 

 
گی َ گاج  ِ ل  ِحت  ِیگِه و  ال  ی  گاِس ِ ل  ِة الّن  اج  اِم و  ِبح  ر  ز  ...ِل و  اِلح 

ِبگِداهلِل  ِبگگف ع 
 
گگِن َ ِیو  ع  گع  گگوب  ِبگگِن ش  ِعق  گِن ی  ِیگگِه  ع  ل  گگوم  ع  ق  گِرع ی  گگاِئِم اّل  ِمگگیص  اِلق  ِریگن  ق 

 
 ال  َ

 
َ : گگال  گگه  ق  ّن 

 
ا  َ ع  گگد  گگال  ف  گگی ق  ل  ِلگت  ب  ق  ف 

ِم  ا ق  ر  ال  ه  ق  ٌم ف  ِر د  ِیس 
 
ِه اأِل ّمِ ک  ا ِف   ِاذ  ه  ف  ر  ش  ن  اِبیس  ف  ر  ک  ِمیص   ِخر    ِمِنه  ق 

 
ه  و  َ ح  ت  ف  ِطر  ف  گوِل اهلِل ِبِقم  س  ِیگِه  یص  ر  ل  گِرع ع  اّل 

ق   گاِئم  ف  گوم  اِلق  ق  ه  و  ِفیِه ی  ت  اِعی  ب  ِت ر  ِرب  ِوم  ض  ِبگِداهلِل ی  وع  ب 
 
اه  َ گو  گّم  ط  ِجِهگ     گی و  ل  ه  ع  گِعت  ض  م  و  و  ِلگت  الگّد  گه   ّب  ع  ف  ِبگِداهلِل ِبگِن   زو  ر  ع 

ِبِداهلِل  اع  ب 
 
ِمِعت  َ ال  س  ان  ق  ول   ِسن  ق  گه  تِ   ی  ّج  و  گا ت  ّم  ِئیگل  ل  ِبر  گا ج  گاه  ِبه  ت 

 
ِة َ ّن  ِرِس اِلج  ِضیو  آس  ِمِن ط  ی ق  وس  ا م  ص  ن  ع  گِدی    ِلقگاء  م 
اِئم   ا اِلق  م  ه  ِخِرج  ی ی  ّت  ا ح  ر  ّی  غ  ت  ِن ی  ا و  ل  ی  ِبل  ِن ی  ة  و  ل  ِرّی  ب  ِة ط  ِیر  ح  م  ِف  ب  وت  آد  اب  . و  ِه   و  ت  ام  ا ق   ِ ذ 
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ِكُب  اْلَغلِ  ُِ ِ ّلاَ اْْلَ ا  ُظ َو َّل َطَعاُم ا َو َما ُهاَو ِ ّلاَ الساَ ِ الساَ
اَت ِظالا اْوُت َحْ َ ْْ )نعماان، 1 ِف  ُف َو ا

 ؛(121  4171طویس، ؛ 733  4312
گوار است. این نو  پوشگش  لباس امام زمان کش درشت، خش  و نا سخت و زبر، خورا

 است. پوشی و زیست زاهدانه امام زمان هنماد ساد

 پرچم و آرم .3
ها و نمادهگای نظگام سیاسگی و اجتمگاعی مهگدوی، پگرچم و آرم حکگومتی ایشگان از دیگر نشانه
کلگگی آن نظگگام پگگرچم هگگر نظگگام و  اسگگت. معمگگوال   کشگگوری دارای معنگگی و نمگگاد و نمایاننگگده هویگگت 

 منینؤو امیرالمگ کگه در حکومگت پیگامبر اسگالم چنگان اسگت. از ایگن رو، ایگن مسگئله نیگز هگم
کگگارکرد، اهمیگگت نیگگز وجگگود خواهگگد  بگگوده اسگگت، در نظگگام و حکومگگت امگگام زمگگانو...  دارای 

 داشت.
نشگانه آطگاز قیگام و تشگکیل نظگام جهگانی امگام  برافراشتن پرچم توسگط سگپاهیان امگام، نمگاد و

گیتی است. هم زمان کگه امگام بگا چنان در سراسر  فرمودنگد  رقکه در روایگت نقگل شگده اسگت 
کند که قائم قیام   :زمانی 
اُی  ا َجاًَل  ِس َُُ َو َُاُ الراَ َحاٌد ِِف یاُر ِِبَ

َ
ِ  َو َّل ِِف  ْبیَق أ ْكاِ  َ ْْ اا َو  ا ْغاِرِب ِ ّلاَ َلَعَهَ َ ْْ ُُ َرُساوِل ُاَرا یِهاا

ا َجْبَرئِ  اهلِل  َل ِِبَ ْد َما ِه ُْوَم َبْدْر ُثاَ َقاَل یُل  َنَز ْاَ َبامُحَ
َ
َاٌ َو َّل  یا أ اٌن َو َّل َق َاَ َك َو اهلِل ُقْطٌن َو َّل 

ْن یَح ِ    ٌر ُقْلُت ََفِ
َ
ُِ َنَكاَرَها َرُساوُل اهلِل  یْء ِها َش   أ ا ناَ ِ  اْْلَ َهاا َو  ْوَم یا َقااَل ِماْن َوَق َباْدْر ُثاَ َلفاَ
ْل ِعْنَد َعِى  َدَجَعَها ِ َل َعِى  َكاَن  َجَلْم َرَز مِ یَحىتاَ ِ َذا 

َ
نِ  ْوُم اْلَبْصَرة  َنَكَرَها أ اْؤم  ُ ْْ  َ  ُرا

ََ اهلُل َعلَ  ََ َهااا َو ِهاا ااَجَفا َحااٌد َحااىتاَ ُِعْناَدَنا ُهَناااَا َّل  یِِ ُثاَ َلفاَ
َ
 َجااِاَذا ُهااَو َقاااَم ُقاوَم اْلَقاااِئُ ُْنُكااُرَها أ

َحٌد ِِف یَنَكَرَها َجَلْم 
َ
ا َو  ْبَق أ ْغِرِب ِ ّلاَ َلَعَهَ َ ْْ ِ  َو ا ْكِ  َ ْْ اَمَها َشاْهراا َو َوَراَءَهاا  ِساُا ْعاُب ُقاداَ ُر الراُ

ا َشْهراا َو َعْن  یِ َو َعْن  َشْهراا   ؛(312  4312)نعمان، 2...َساِرَها َشْهراا ُِهَ
                                                        

کگه لبگاس او سگخت و زبگر اسگت و طگراى او جگو درشگت و خشگن  عجله می چرا در مورد قیام قائم. 1 کنید؟ به خدا قسگم 
 [ و مر  نیز زیر سایه شمشیر است. و رفتارش نیست مگر با شمشیر ]که سیره او قیام است است.

گگردد.  خگروج نکنگد تگا آن ( فرمگود: قگائمکگه ابوعبگداهلل )امگام صگادقکنگد  مگی نقگلابی بصگیر . 2 کامگل  کگه حلقگه  گگاه 
کردم: حلقه ]کامل که جبرئیل از س [ چقدر است؟ فرمود: شدنش عر   مت راسگتش و میکائیگل از سگمت چگپش ده هزار 
کنگد یگن نفگر در خگاور و بگاختر نمانگد مگگر آنه باشد، سپس پرچم را بگ پگرچم را لعنگت   کگه اهتگزاز درآورد و بگا پگرچم حرکگت 

که جبرئیل آن را روز بدر فرود آورد. کند و آن پرچم رسول خدا خگدا ه سگپس فرمگود: اى ابامحّمگد آن پگرچم بگ است 
کگگردم: پگس از چیسگت؟ فرمگود: از ورق بهشگگتی  قسگم نگه از پنبگه اسگگت کتگان و نگه از ابریشگگم و نگه از حریگر. عگر   و نگه از 

بگود تگا  سگپرد و همگواره نگزد علگی علیه روز بدر برگشود سپس باز درهم پی ید و به آن را ب است، رسول خدا
گشگگود و خداونگگد فگگتح را نصگگیو  کگگه روز بصگگره فگگرا رسگگید پگگس امیرالمگگؤمنین آن کگگرد سگگپس آن را درهگگم  علگگیآن را 

کرد تا آن جا نزد ما است هی  پی ید و آن این کگرد آن پگرچم  که قائم کس آن را باز نخواهد  کند و چگون او قیگام  قیام 
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ژپو
هش مهدیاه

وی

که امام قیام کگه تمگام مگردم دنیگا آن را  زمانی  کند پر  را به اهتزاز در خواهد آورد به صگورتی 
 خواهند دید.

و  »کگه نقگل شگده  چنگان دانگد: هگم مگی را البیعگة هلل آرم پرچم امگام زمگان 1یا در برخی روایات
ِو  ه   یر  ّن 

 
ون  ِف یَ ا یک  ِهِد یر  ّل  یاِلب   یِة اِلم  ج  و  ّز  ة  هلِلّ ِ ع  ( از این رو 624، 5: ج4824)ابن بابویه، .«ع 
کلی نظام، استقامت و  بات وضعیت و اقتگدار نظگام سیاسگی  می پرچم تواند به نوعی نماد هویت 

 و اجتماعی مهدوی باشد.
 شعار .4

های نظام سیاسی و اجتماعی مهدوی، شگعارهای صگادره از سگوی آنهگا از دیگر نمادها و نشانه
که یکی از اقسام نماد، است. از آن اصوات هستند، شعار نیز به عنوان یکی از نمادهگا بگوده  جایی 

کارکرد خاص خودش خواهگد بگود. معمگوال   شگعارها در نظگام سیاسگی و اجتمگاعی مهگدوی  و دارای 
با ایگن حگال در برخگی از روایگات و...  اذانچون  هم پیرامون عبادت، بندگی و توحید خواهد بود.
بگگاره  کنگگد. در ایگن مگی را یگا لثگارات الحسگگین معرفگی یکگی از شگعارهای انصگگار و یگاران امگام زمگگان

 :کندنقل می ریان بن شبیو از امام رضا
ْن  ...
َ
ْنَصااِر   َو ِشاَعاُرُهْم  ُقوَم اْلَقااِئُ جَ ُأ

َ
َساُاُكوُناوَن ِماْن أ تاا  ... )جملیسا، ی  ا َلَثااَراِت اْ ُ

 ؛(712، 11ج
که قائم قیام می  لثارات الحسین خواهد بود. کند، شعار او و یارانش یازمانی 

از قگگاتالن اجگگداد طگگاهرینش و  خگگواهی و انتقگگام امگگام زمگگان توانگگد نمگگاد خگگونایگگن شگگعار مگگی
  باشد. ظالمان به ویژه امام حسین

 هامکان .5
فگگگوالدی و ز 458: 4842راد، هگگگای تگگگاریخی اسگگگت.)ملکییکگگگی دیگگگگر از انگگگوا  نمادهگگگا، مکگگگان

-های نظام سیاسی و اجتماعی مکگانی از دیگر نمادها و نشانه( از این رو یک445: 4844همکار، 

کگارکرد خاصگی در آن نظگام اسگت. از مصگادیق نمادهگای  که دارای اهمیت، پیشگینه و  های است 
                                                                                                                                  

کسگی در خگاور و بگاختر نمانگد مگگر آن کنگد و  کنگد و رعگو آن حضگرت یگن ماهگه راه از پیشگاپیش و از  را باز  کگه آن را لعنگت 
 ت و سمت چپ آن حضرت در حرکت باشد.پشت سر و از سمت راس

ایگگن روایگگت بگگه لحگگاظ سگگندی مخگگدوش اسگگت. علگگت ذکگگر آن ا بگگات وجگگود پگگرچم و عالئمگگی در آن بگگه عنگگوان نمگگادی از  .1
 نمادهای نظام سیاسی و اجتماعی مهدوی است.
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هگگای سگگیس و تابیگگت حکومگگت جهگگانی مهگگدوی، شگگهرها، مکگگانأگیگگری، ت مکگگانی در فراینگگد شگگکل
کننگد. را معرفگی مگی گی امگام زمگاناست. روایات شگهر، مقگر حکومگت و محگل زنگدو...  مرهبی

هگگای مختلگگم تگگاریخی بگگوده و ایگگن عملکگگرد و هگگا دارای سگگوابق و پیشگگینههرکگگدام از ایگگن مکگگان
کارکردهایی در نظگام سیاسگی و اجتمگاعی ایشگان  که منتج به  انتخاب امام براساس اهدافی است 

، بگگه ترتیگگو، نخواهگگد شگگد. بگگه نمونگگه شگگهر حکگگومتی، مقگگر حکگگومتی و محگگل زنگگدگی امگگام زمگگا
کوفه و مسجد سهله معرفی شده است. مفضل از امام صادق در روایت طگوالنی  کوفه، مسجد 

 کند:نقل می
ُل ُقْلُت ...  َفضاَ ُ ْْ    ِد  ا َس َُقاَل ا

َ
ْهِد یَجَ َ ْْ نِ   َن َرُكوُن َداُر ا اْؤم  ُ ْْ اُع ا َْ ََ ِِ َ  َو جُمْ  َقااَل َداُر ُمْلِكا

ا ِلُس ُحْكِ ُُ َو جَمْ ْساِلِم یاِِ َجاِمُعَهاا َو بَ اْلُكوَج ُ ْْ ِِ َو َمْقَساُم َغَنااِئِ ا ُِ َو َ  ُت َماِلا اْهَل  َمْساِجُد الساَ
َكَواُت اْلبِ  ِِ الذاَ ُل یِ  ُض ِمَن اْلَغ ِ  َمْوِمُع َخَلَواِر َفضاَ ُ ْْ نِ   ا َماْوَّل ُا َقاَل ا اْؤم  ُ ْْ  ا

ُكوُناوَن ُ َ  ُكالاُ
ُِ َقاَل  ِ  ْو َحَوالَ ْبیَق یَو اهلِل َّل   ِباْلُكوَج

َ
ا أ َكاَن ِِبَ ٌن ِ ّلاَ   1؛(44، 13تا  ج)جملیس، ی...اَی  ُمْؤم 

کوفه، محل تقسیم  یعنی محل حکومتی مهدی کوفه، مقر حکومتی و دولتی او مسجد 
 سفید نجم است.های  طنائم و مال مسجد سهله است. محل خلوت و اعتکا  او، تپه

که فرمود:  در روایتی دیگر نقل شده است 
ِی َع 
َ
ِی  َبِص  ْن أ

َ
ُِ َقاَل   َعْبِداهلِل َصَلَواُت اهلِل َعلَ  ْر َعْن أ ناَ

َ
ناِ ُِِ أ

َ
َكَ ْد  ْاَ وَل اْلَقااِئِ  ا َبا مُحَ ى ُنُز َر
َ
أ

ِِ َو ِع  ِِف  ْهِل
َ
ُِ ِبَ ْهَل ِِ ُقْلُت  َمْسِجِد الساَ ُل ِ ْد ِ ُاِل ُِ َقااَل َنَعاْم ُهاَو َمْناِإ )مهاان  َس ُاُكوُن َمْنِزَلا

 ؛(42 ،17ج
 به همراه اهل و عیالش در مسجد سهله مستقر خواهد شد. یعنی قائم

روایگات آطگاز خگروج امگام را از مکگه  اسگت. از دیگر نمادهای مکانی، مکان خروج امام زمان
نقگل  کننگد. از ایگن رو ابوخالگدکابلی از امگام زیگن العابگدینمکرمه و بین رکن و مقگام معرفگی مگی

 ره فرمود:با کند، امام در اینمی
ْهاِل َباْدْر جَ 

َ
ُة أ َُ َعَكاَر َرُجاًلا ِعاداَ ُْ َو َمًَلَما اَئا ُمِ ْفُقوُدوَن َعْن ُجُرِشاِهْم َمًَل َ ْْ َُ َو ُهاَو  ا ا كاَ ْصاِبُحوَن ِمَ

                                                        
کجگا خواهگد بگود؟ پرسیدم: آقاى من! خانگه مهگدى از سرورم، امام صادق. 1 فرمگود: مرکگز  و محگل اجتمگا  مؤمنگان 

کوفه است، محل صدور احکام و فتواى او در مسجد جاما آن و محل نگهگدارى بیگت المگال و تقسگیم طنگایم،  دولت او 
کردن و اعتکگا  او تپگه مسجد سهله می کگردم آیگا همگگی  باشد و محل خلوت  گویگد: عگر   هگاى سگفید نجگم. مفضگل 

کوفه خواهند بود؟ فرمود: به خدا سوگند آرى، کگه در آن مؤمنی باقی نمگی مؤمنان در  جگا یگا اطگرافش منگزل  مانگد جگز آن 
   گزیند. می
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َ
َوَجلاَ أ ِت ِبُكاُم اهلُل َ ِ َُن ما َرُكوُنوا یَقْوُل اهلِل َعزاَ

ْ
ْصاَحاُب اْلَقااِئِ  َ

َ
 )ابان بابوُاِ،عااا َو ُهاْم أ

 ؛(211، 7  ج4311
 که تعداد اصحاب بدر هستند، به مکه خواهند آمد. اصحاب مهدی

که درباره امام زمان یا در روایت دیگری از امام باقر  فرمودند: نقل شده 
ُْ َو نَ َ  ُع اْلَقاِئَ بَ َُبای اَئ ُمِ َقاِم َمًَل َ ْْ ْكِن َو ا ْهِل َبْدْر جِ   الراُ

َ
َة أ َجبَ ِی ٌف ِعداَ ْهاِل ِمْصاَر ُم الناُ

َ
اُء ِمْن أ

اِم َو اْبَْخ  ْهِل الكاَ
َ
ْبَداُل ِمْن أ ْهِل اْلِعَراِ  جَ  َو اْبَ

َ
ْن مُی ِقا اُر ِمْن أ

َ
  4171)طاویس، مَی ِق ُ َماَشااَءاهلُل أ

 1؛(122
 کنند.نفر است، بین رکن و مقام با او بیعت می 848که تعداد آنها  یعنی اصحاب مهدی

کعبه میعادگگاه توحیگد، عبگادت و بنگدگی در زمگین اسگت، از ایگن جای رسد از آن می به نظر که  ی 
کگگه در آن رو حضگور امگام مهگگدی جگا محقگگق خواهگد شگگد،  و اصگحاب ایشگگان و تحگوالت خاصگی 

ِنگس  ِ اّل   نماد قیام و حاکمیت بر پایه توحید و آطاز تحقق وعده نهایی الهی ِقت  اِلِجّن  و  اإِلِ ل  و  ما خ 
وِن یلِ  د   ( است.26 :ریات)ذاِعب 

 هازمان .6
هگا خگاص اسگت. فراینگد های نظام سیاسگی و اجتمگاعی مهگدوی، زمگاناز دیگر نمادها و نشانه

های خاصی اتفگاق خواهگد افتگاد. از گیری نظام سیاسی و اجتماعی براساس روایات در زمان شکل
کارکرد خاصی خواهند بود. از جمله ایاین رو این زمان تگوان بگه ن روایات مگیها، دارای اهمیت و 

کگه برخگی از آنهگا روز ظهگور را جمعگه و برخگی روز آن را شگنبه  روایات روز ظهور امام زمگان اسگت 
که فرمودند:نقل می کنند. ابی بصیر از امام باقر می معرفی  کند 

ُ  اْلَقاااِئُ ْیاا ااْبِت یاا ُُ ااِذ یااْوَم َعاُشااوَراَء یااْوَم الساَ
َساا ااُقِتااَل جِ   ْوَم الاَ )اباان بابوُااِ، ُ  ِِ اْ ُ

 ؛(211، 7  ج4311
که آن روز، روز عاشورا است.روز شنبه خروج قائم  ای است 

 کند: می در روایت دیگری روز ظهور را، روز نوروز بیان معرفی
 ْبااِن ُخَناا

َعااىاَ ُ ْْ اااِدِ   ا ناَ ْس َعااِن الصاَ
َ
وِز ُهااَو الْ  ااْوَم الناَ یاا  أ ااِذ  ااُُ

َخااَذ جِ   ْوُم الاَ
َ
ااِ   ااأ  ِِ الناَ

نِ  مِ ِبَ  ْؤم  ُ ْْ ُِ ِباْلَوَّل یاْلَعْهَد ِبَغِد  َ  ِرا وا َل ُاُ َق
َ
اْن َمَباَت َعلَ ُِر ُخماْ َجَ َ ِْ اْن یاا َو اْلَو َیاُِ َجُطاوَی  َ ِْ ُل 

                                                        
 [ نفر به عدد اهل بدر در میگان رکگن و مقگام بگا قگائم فرمودند: سیصد و چند ]سیزده گوید: امام باقر ابر جعفی می. ج1

که در میان ایشان نجبا و بزرگوارانی از اهل مصر، و پهلوانانی از اهل شام بیعت می و خوبگانی از اهگل عگراق حضگور  کنند 
که خداوند بخواهد، خالفت می  فرماید. دارند و آن حضرت هرقدر 
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ا َو ُهَو الْ  ِذ  َنَكََثَ
َِ جِ   ْوُم الاَ َخاَذ َعَلا  اا ِ َل َواِد  َعلِ  ِِ َرُسوُل اهلِل  َوجاَ

َ
ناِ َجَ َو  ُم اْلُعُهاوَد ِی اْْلِ

َوامِ  َ ْْ ِذ  َق َو ُهَو الْ  ا
َد  َظِفَر جِ   ْوُم الاَ اَل َذا الثاُ ََ َواِن َو َق َُ ا ْ ْهاِل الهاَ

َ
اِذ  اُِ َو ُهاَو الْ ُاِِ ِبَ

ْظَهاُر ُ  ْوُم الاَ
ْهَل  جِ 

َ
َنا أ ْمِر َو  اْلبَ  ِِ َقاِِئُ َة اْبَ اِل جَ ُِت َو ُوَّل جاَ ُك  ْظِفُرُ  اهلُل َرَعاَل ِبالداَ ُِ َعاَى  ُِ ْصِلُب ُِ اْلُكوَجا َناَسا
ُع جِ یَو َما ِمْن  َوقاَ ََ ُن َن وْز ِ ّلاَ ََنْ َ   ْوِم َنْوُق َُ  ؛(441، 12تا  ج)جملیس، یِِ اْلَف

که قائم ما اهل  بیت در آن روز ظاهر خواهد شد. روز نوروز، روز است 

کمیگگت عگگدل الهگگی در ز مگگین از ایگگن رو جمعگگه، شگگنبه، روز عاشگگورا و نگگوروز نمگگاد ظهگگور و آطگگاز حا
 خواهد بود.

 اعداد .7
های نظام سیاسی و اجتماعی مهدوی، اعداد هستند. اعداد خگاص در از دیگر نمادها و نشانه

کگنش که بگر اسگاس آنهگا  هگای مختلگم اجتمگاعی هر نظامی، دارای اهدا  و اطرا  خاصی بوده 
کگه در گیرد. این مسئله در نظامی سیاسی و اجتماعی مهگدوی نیگز وجگود دارد. اعگداشکل می دی 

کگه آنهگگا را سیصگگد و  در روایگات مهگگدوی ذکگر شگگده اسگت نگگاظر بگه تعگگداد یگاران امگگام زمگان بگگوده 
که ایشان فرمودند: می نقل کنند. ابوبصیر از امام باقرسیزده نفر معرفی می  کند 
ناَ اْلَقاِئَ 

َ
ى ِِف   ُِ ِذ  ِبُ  ِمْن َمنِ ْی  أ ُْ  ُطوا اَئا ِمِ ْهِل َباْدْر َمًَل

َ
ِة أ َُ َعَكاَر َرُجاًلا َحاىتاَ  ِعداَ َو َمًَلَما

ْسَود  َو ُ
َجِر اْبَ اُی ْسِنَد َظْهَرُ  ِ َل اْ َ َُ َقااَل َعاِى ُاَاُ الراَ ِی  َُ اْلَغاِلَبا

َ
َة َجاَذَكْرُت َذِلاَ  ِبَِی  ْباُن أ ََ ا  َْحْ

َسِن ُمویَس ْبِن َجْعَفرْ  اٌب َمْنُكورٌ  اْ َ ََ ِك  ؛(342  4312)نعمان، َجَقاَل 
گروهی بیدر م ،قائم که نیا کگه زده مگردیصگد و سگیس ،شماره اهگل بگدره ان  ه یگاز  ن اسگت 

اهتگزاز در ه را بگو پگرچم د نگدهیه مگیگحجراالسگود تکه کگه بگ د تگا آننشگو ر مگییذى طوى سگراز
گو آورد. می کردم فرمود:  ن را بابی الحسن موسی بن جعفرید: ایعلّی بن ابی حمزه  نقل 

 (824: 4865()همان، )کتاب منشور است

 :در روایتی دیگر نقل شده است
ِمُع ِ لَ یْ  َقااِ   ََ

َ
َُ َعَكاَر َرُجاًلا ِماْن أ ُْ َو َمًَلَما اَئا ُمِ ْهاِل َباْدْر َمًَل

َ
ُة أ ِِ ِعاداَ ْصَحاِب

َ
اْبَْرِض َو  ِِ ِمْن أ

 
َ
َوَجلاَ أ ِت ِبُكاُم اهلُل َ ِ ُاَن ما َرُكوُناوا یَذِلَ  َقْوُل اهلِل َعزاَ

ْ
ِ َش   هلَل َعاىعااا ِ ناَ ا َ

َجاِاَذا  رٌ یْء َقاِد  ُكالا
ُِ اْلَعْقاُد َو ُهاَو َع  اَل َلا َْ َك ْماَرُ  َجاِاَذا 

َ
ْظَهاَر اهلُل أ

َ
ْخاًَلِ  أ ْهاِل اْْلِ

َ
ُة ِمْن أ ُِ َهِذِ  اْلِعداَ َعْت َل َْ ََ َكاَرُة اْج

َوَجاالاَ َجاًَل  َ  ِباِاْذِن اهلِل َعزاَ َُ ِ  َرُجاْل َخا اُل یا َّل ْعااَداَء ََُ
َ
اُل أ َُ َوَجاالاَ یااهلِل َحاىتاَ  ْق )ابن ْرَ  اهلُل َعزاَ

 ؛(321، 7  ج4311بابوُِ، 
و بگگه انگگدازه اهگگل بگگدر اسگگت از اقصگگی نقگگاط زمگگین  848کگگه تعدادشگگان  اصگگحاب مهگگدی
 شوند. می پیرامون امام جما
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ژپو
هش مهدیاه

وی

که اجتما  این تعداد را مکه معرفی  کند، بیان شده است: می و یا روایتی 
ْفُقوُدوَن َعْن  َ ْْ ْهاِل َباْدْر جَ ا

َ
ُة أ َُ َعَكاَر َرُجاًلا ِعاداَ ُْ َو َمًَلَما اَئا ُمِ َُ َو ُهاَو  ُجُرِشاِهْم َمًَل ا كاَ ْصاِبُحوَن ِمَ

 
َ
َوَجاالاَ أ ِت ِبُكااُم اهلُل َ ِ ُااَن مااا َرُكوُنااوا یااَقااْوُل اهلِل َعزاَ

ْ
ْصااَحاُب اْلَقاااِئِ  َ

َ
)مهااان، عاااا َو ُهااْم أ

 .(211، 7  ج4311
در جنگ  بگدر،  به اصحاب پیامبر اسالم نفر از یاران امام مهدی 848از این ور تشبیه 

گونگگگهمگگگی ای از مصگگگادیق و نمگگگاد حقانیگگگت، مشگگگروعیت امگگگام و یگگگارانش باشگگگد،  توانگگگد بگگگه عنگگگوان 
 این مسئله صادق است. که در مورد پیامبر چنان هم

 جهات .8
 سگگتند. جهگگتهگگا ههگگای نظگگام سیاسگگی و اجتمگگاعی مهگگدوی، جهگگتاز دیگگگر نمادهگگا و نشگگانه

کگگگارکرد اسگگگت. مگگگثال  چگگگون  هم روایگگگات،  مکگگگان، زمگگگان و اعگگگداد دارای بگگگه عنگگگوان نمگگگاد و دارای 
کننگگد. روایگگاتی جغرافیگگای نظگگام سیاسگگی و اجتمگگاعی مهگگدوی را، شگگرق و طگگرب عگگالم، معرفگگی مگگی

داننگگد. در ایگگن زمینگگه روایتگگی از را مردمگگانی از مشگگرق زمگگین مگگی دهنگگدگان امگگام مهگگدی یگگاری
که فرمودند: اسالم پیامبر  نقل شده است 

 ؛(774، 43  ج4111)شوشت  ، سلطانِ عینُوطؤون للمهدىا     نا  من املك   جی
 دهنگگده حکومگگت مهگگدی سگگاز و یگگاریمینگگهکننگگد و ز ام مگگییگگق مشگگرق زمگگینمردمگگانی از 
 خواهند بود.

 گیری نتیجه
، موجگگو فهگگم بیشگگتر و اسگگتخراج و تجزیگگه ترکیگگو مسگگائل علگگوم اسگگالمی و انسگگانی بگگا یکگگدیگر

تعمیق مباحن و مسائل آنها خواهد شد. انوا  نمادها در ادبیات دینی و اسگالمی در منگابا منقگول 
گونه کنده ذکر شده است. اما آن ه مهم است فهم ابعاد و  هگای مختلگم نمادهگا در به صورت پرا

ا و ادبیگگگات اختصاصگگگی آن علگگگم اسگگگت. فهگگگم تخصصگگگی نمادهگگگای فرهنگگگگی و سیاسگگگی در جوامگگگ
استخراج آنها از منابا، عالوه بر افزایش میزان معرفگت بگه آنهگا، موجگو انسگجام در حرکگت، فهگم 

کگه نمادهگا، از نگو  نمادهگای  اهدا  و اطرا  در آن جامعه و نظام را خواهگد داشگت. بگه ویگژه آن
گمراهگگی در آن جامعگگه خواهگگد  آرمگگانی بگگوده و عگگدم معرفگگت بگگه آنهگگا، منجگگر بگگه انحگگرا ، تحیگگر و 

گونگهگ گرچگه در ایگن مقالگه بگه تبیگین  اجتمگاعی  _ هگای نظگام سیاسگیهگای نمادهگا و نشگانهردید. 
کارکردهگگای نمادهگگا در نظگگام سیاسگگی اجتمگگاعی _  مهگگدوی پرداختگگه اسگگت، امگگا اهگگدا ، اطگگرا  و 

که بررسی تفصیلی آنها، پژوهش دیگری را می  طلبد.دارای اهمیت بیشتری است 
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