
 
 

 

 انتظار موعود یپژوهش -فصلنامه علمی
 1398تابستان ،65، شمارهنوزدهمسال 

ENTIZAR-E-MOUD QUARTERLY 
Vol. 19, No.65, Summer 2019 

گرایی در فرایند تحقق  فردگرایی وجامعهتحلیل کیفی نظریه 
 بلوغ اجتماعی در عصر ظهور

 1محمود تقی زاده داوری
 2سید ابوالفضل حسینی

 چکیده
های  تحلیل نظریهاست.  «در عصر ظهور یبلوغ جامعه بشر»سخن از ی، اسالم اتیروابرخی در 
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در صدد اثبات فرضیه  و شود انجام می« وحیانی-نقلی»و « منطقی-عقلی»به دو روش  ها افتهی

کیفیت تحقق بلوغ « گرایی جامعه»و « فردگرایی»بودن بلوغ در عصر ظهور است. دو دیدگاه  جمعی درباره 
دستاورد تعلیم غیر بشری  شود. فردگرایی، تکامل عقول بشری را امری فردی و اجتماعی مطرح می

کند. فردگرایی با  تربیت بشری و حسی معرفی می گرایی، تکامل را محصول تعلیم و داند. جامعه می
از شبهه ت خیر در ظهور مواجه است.  چالش عدم تبیین تحوالت اجتماعی، پذیرش اعجازگونگی تکامل، و
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 مقدمه. 1
که در آن ای جامعهتحقق بشر از دیرباز در اندیشه  های واالی  همه ارزش، آرمانی بوده است 

، مدینه فاضلهمربوط به مباحث  مطالعات فلسفی و. انسانی به بهترین وجه مراعات شود
گویای رفت از مشکالت  راهکارهای برون ها و آسیبدر زمینه تجربی  همچنین مطالعات علمی و  ،

، سالمت، رفاه، های امنیت همراه با مؤلفه، کامل سالم و ای ایجاد جامعهبرای که است آن 
های  آسیب دفت موانت و برای رفت و؛ و اتخاذ راهکارهایی غیره عدالت و، پیشرفت، توسعه

گرفته است، اجتماعی موجود گواه تاریخ. تالش فراوانی صورت  گذر، به  ، جوامت انسانی در این 
علمی فراوانی ، حرکتی رو به رشد و تکامل داشته و دستاوردهای فرهنگی ویژه در بعد عقلی و به

گاهی در میان  های انبیا در جهت نشر دانایی وآموزه، در این میاناند.  کردهکسب  گسترش آ
 فساد و جامعه آرمانی عاری از ظلم وتحقق پیامبران االهی ی است. گیر چشم، دارای ت ثیر جامعه
کرمگاه حتی در  هیچ) کهرا تباهی  از دیدگاه اسالم . اند نوید داده (محقق نشد ؟لص؟زمان رسول ا

-جامعه؛ رسد فعلیت می  به ؟جع؟این جامعه در دوران ظهور حضرت حجت، مخصوصا تشیت و

که پایه و حکومت . ها است بلوغ عقالنی انسان رشد فکری و دانش و توسعه علم و، بنیان آن ای 
ها بر  تجربه معرفت و، حکمت، االطالق عقل ت علیتوان حکوم را می ؟جع؟جهانی امام مهدی

گناهان و شهوت و انقیاد خشم و محکوم شدن و انسان و کرد معاصی معرفی  منسوخ شدن عملی 
گسترش رحمت و، در عصر ظهور. (390ص: 1378، مطهری) بساط ، تینوران علم و و تیمعنو با 

کمال و انسان وشود  می دهیبرچ نیزم یاز رو ینادان جهل و و یدادگریب ظلم و بلوغ عقالنی  ها به 
، 2ج: 1409، راوندی) آسایی خواهد داشت پیشرفت برق . علم و دانش بشرخواهند رسید

گشوده  درهای دانش االهی و؛ (841ص : 1414، سیدرضی)شود  میحکمت بر روی مردم 
 ؛خواهند بود خورداربس ارجمند بر یهمگان از دانشو  ابدی یگسترش مجوامت  تمامدر  و (208ص
که گونه به کتاب خدا و زنان در خانه ای  ، نعمانی) کنند یقضاوت م ؟لص؟امبریسنت پ ها با 

که در  ؛رود ی باال میگیر چشم نحو  ها به انساناندیشه  سطح افکار و. (239ص: 1397 تا حدی 
مبتنی بر  و رفتارگیری  از هرگونه تصمیم تعقل بوده و تصمیمات خود پیرو تفکر و همه رفتارها و

گسترش حکمت و. (همان) کنند هوای نفس پرهیز می کمیت عقل  با  ، های خردمندانهو رفتارحا
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 . (231ص، همان) کن خواهد شد ها ریشه جاهلیت انسان
که چگونگی و نوشتار حاضر بر کند و این العاده را تبیین روش ایجاد این دگرگونی فوق آن است 

که  این افراد هستند است و آیا بلوغ جامعه در عصر ظهور بلوغ فردی نکته را مورد بررسی قرار دهد 
کامل شده و های آن عقل، دست هدایت امام که به جامعه هم به وحدت در عقیده ، در نتیجه ها 

که ابتدا ساختار جامعه و ؛شود گرایش نایل می و جمله نهاد آموزش از  نهادهای اجتماعی و یا این 
کمال می، تربیت مناسب با تعلیم و تکامل یافته و تحول و، پرورش و نوشتار . رسند افراد نیز به 

که تحولرو  پیش نهادهای اجتماعی ایجاد  ابتدا در ساختارها و، در صدد اثبات این فرضیه است 
 . ند رسیدسپس افراد جامعه در پرتو زندگی اجتماعی به تکامل و بلوغ خواهو  شود می

االهیات اجتماعی . ای و از اقسام تحقیقات االهیات اجتماعی است، میان رشتهاین تحقیق
که از بخش و اخالق  فقه، کالم، تفسیر، مانند حدیث، های مختلم معرفتی ترکیبی است 

هم متون دینی مربوط به اصل زندگی اجتماعی انسان  ،موضوع آنو  اجتماعی تشکیل شده است
های  ترکیبی است از روش، روش این رشته. است و هم لوازم و عوارض و تبعات و آثار ناشی از آن

که هم به سلسله اسناد متون ، کالم، تفسیر، های حدیث متداول و مرسوم در دانش فقه و اخالق 
در این . (12ص: 1388، زاده داوری تقی) ردازندپ ها می و هم به تفسیر و تحلیل محتوای آن
کالم اجتماعی به که از مباحث  کالم به ،آید حساب می نوشتار  رفته است. کار  روش رایج در علم 

گون بهره  از روش، اتیتنوع در اهداف و غا علت و به نبودهروشی  کالم دانشی تک گونا های 
از  یگاه، است نیغرضش دفاع از اصول دچون  اما؛ استفاده از عقل است یاول اصل. گیرد می

از تجربه  فهیامامت و سق خیدر تار بایدکه ، امتمانند بحث ام ؛ردیگ یهم بهره م و یا تاریخ تجربه
گرفتخ یو تار  . (62ص: 1378، رضانژاد) بهره 

ها از اسناد  داده اطالعات و. استی لیتحل-یفیاز نوع توص در این نوشتارروش پژوهش 
 ی شده وگردآور، یبردار شیفرم فوسیله  افزارهای علمی به نرم ای و های رایانه سامانه، نوشتاری

 ل ویمنظور تحل  به «حیانیو-نقلی» و «منطقی-عقلی»به دو روش  یفیک لیتحل هویاز ش
که بلوغ در جامعه عصر ظهور و استفاده شده ها افتهی یبند جمت ، در صدد اثبات این فرضیه است 

که از طریق نهادهای اجتماعی حاصل امام؟جع؟  ونیست امری فردی  توسط راهکارهای جمعی 
 . این مهم را به سرانجام خواهد رساند ؛شود می
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 تبیین مفهومی بلوغ اجتماعی .2
 :1414، حسینی زبیدی) کردن است نمو و دنیرس یمعنا  به، بلغ شهیاز ر ،عولُف  بر وزن «بلوغ»
. (144ص: 1412، راغب) مکان یا زمان یا امرى معین، رسیدن به انتهای مقصد. (7ص، 12ج

کافی  رشد جسمی و  روانی به های جسمی و اثر دگرگونی برشخص بالغ  آماده  و رسده استعقلی 
 . (419ص، 8ج: 1414، منظور ابن) باشد پذیرش تکالیفی می

کاربردهای متفاوتی دارد گون  گونا های  نیمعنای دگرگو شناسی به در زیست؛ بلوغ در علوم 
که  می مانند آن تغذیه و، جنسیتی، نژادی، عوامل محیطیحاصل از  موجب رشد در فرد باشد 

: 1378، نسونیاتک ال) شود ل میمثتوانایی تولید فعلیت رسیدن قوای جسمانی و  کردن و به
در بلوغ . (132و 3: ص1376، مهریزی) رشد عقلی فرد نیستاین نوع بلوغ، اما الزمه ؛ (130ص

 ذهنی و، اجتماعی، عاطفیرشد  گیرنده بلوغ و بر در، شناسی عالوه بر تغییرات جسمی روان
گونی  داراى جنبه و (12-11ص: 1380، محسنیو یاحد) است اخالقی گونا ل یاز قباست؛ هاى 
که در صورت  و کمال اراده، نقطه اوج حافظه، م اخالقییدرك مفاه، هوش، پختگی انفعاالت 

 . (132ص: 1378، اتکینسون ال) آورد وجود می  بهتعادل فرد را ، هماهنگی
 یروان و یجسم یها یدگرگون یآمدن برخ دیپد و یجنس زهیغر ییشکوفابه ، در علم فقه، بلوغ

ک و یرشد عقل و ؛ 4ص، 26ج: 1404، نجفی) شود معنا میزنان  به مرتبه مردان ورسیدن  و، یادرا
 . (130-129 و 85-84ص، 1ج: 1376، مهریزیو  242ص، 1ج: 1418، حائری

 وقوه عاقله در  و امتیاز او از جانداران، انسان تیانسان ی وگوهر وجوداز منظر فیلسوفان، 
کات عقل کمال عقلی او سنجیده شود سعادت وو لذا ست وا یادرا  نیا و کمال انسان باید بر اساس 

و  60و34: تا بی، طوسی؛ 463ص: 1404، سینا ابن) خواهد بود ی انسانقیحق سعادت همان
ی عقل نظر: استدو رویکرد داراى  قوه عاقله انسان. (125-122ص، 9ج: 1981، نیصدرالمت له

کمال نهایی. عقل عملی و  عقل نظری در پرتو؛ تعامل هر دوقوه الزامی است، برای رسیدن به 
 . (591ص، 1ج: 1366، نیصدرالمت له) عبادت عقل عملی در سایه عمل و و، تعقل تفکر و علم و

کمال نهایی انسان را در بلوغ عقالنی ، جنسی بلوغ جسمی وکردن متون دینی عالوه بر مطرح 
که از هجده تا چهل سالگی  ؛(376ص، 7ج و 187ص، 11ج: 1371، طباطبایی) کند معرفی می
 . (14ص، 16ج، همان) افتد اتفاق می
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 و اخالقی، ذهنی، اجتماعی، عاطفی، تکامل جسمی معنای رشد و به، بلوغ فرد، بر این اساس
تحت شرایط  در یک فرآیند زمانی و، او شهیاند احساسات و در اندام ویی ها یدگرگوناثر بر عقلی 
که شخص موجب می، بلوغ. باشد می خاص  وکند احساس  و رفتار، ای متفاوت گونه به، شود 

کند نگاهش نسبت به جهان فرد به ، این بلوغ در نتیجه. (131ص: 1378، اتکینسون ال) تغییر 
دور از  به تفکرات او از روی عقل و تصمیمات و. یابد تشخیص امور دست می استقالل فهم و

کردن  هیجانات زودگذر است و شدن و احساسی  و افراداو در قضاوت عقل  و رفتارکیفیت فکر 
 خواهد داشت. عاقل نتایج مورد پسندی 

، ای اجتماع واره در تشبیه اندام، لوم اجتماعیاندیشمندان ع. مانند یک فرد است جامعه نیز 
 وکرده روابط زیستی اعضای بدن آن تشبیه  ها را به موجود زنده و روابط اجتماعی انسان جامعه و
که بدن همانمعتقدند  گون و اندامانسان از اجزا،  طور  گونا شده  لیهای فراوان تشک سلول های 

گون بمؤسسات  از نهادها و زیجامعه ن؛ است کدام دارا دیآ وجود میهگونا های  قسمت یکه هر 
که هر فرد حکم  لیای افراد تشک از عده یهر بخش واست  یمتعدد سلول را در بدن  کیشده 

های بدن  دستگاه ها و ستمیمانند س ،جامعه ینهادها و ها سازمان قتیدر حق انسان دارد و
کدام از ا که هر   دبر عهده دار رابدن  میوظا ها و تیز فعالا یبخش ،ها دستگاه نیانسان هستند 

 . (236ص: 1385، توسلی)
صورت  گاهی به، صورت تشبیه جامعه به بدن انسان گاهی به ،این تشبیه در روایات اسالمی

کشتی گردیده است گاهی به و، تشبیه جامعه به   صورت تشبیه جامعه به یک ساختمان عنوان 
 . (8ص: 1393، زاده تقی)

کریم  که در افراد متجلی می، نیز در آیات فراوانیقرآن   شعور و، کتاب، عمرمانند  ،شود صفاتی 
 . (96ص، 4ج: 1371، طباطبایی) قائل استنیز برای اجتماع  را معصیت اطاعت و عمل و فهم و

که  نیز دیدگاه اندیشمندان استفاده می روایات و ها در آیات و تمثیل ها و از این تشبیه شود 
 اندام و، در فردکه  ؛ چنانهایی دارد فعالیت ها و توانایی، صفات، استعداد، مانند فرد ، جامعه

کارکرد  ها وجود دارد و جوانح مخصوصی برای هریک از این قابلیت جوارح و نقصان هر عضوی 
کل بدن  و چهکند  دیگر اعضا را مختل می جامعه نیز چنین ؛ شودمنجر بسا به از بین رفتن حیات 

، نظام خانواده، یاسینظام س، یچون نظام اقتصاد یینهادها، سازنده جامعه یااجز. است
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کارکردها اند یپرورش و یآموزش یها سازمان مذهب و ، ها منظم آن و یضرور یکه بدون 
 و اتیخطر افتادن ح به، اجزا نیامختل شدن  ایفقدان  جهینت وجود نخواهد داشت و یا جامعه

 . (223ص: 1367، راین) است یاجتماع ستمیکل س یبقا
. گردد جامعه باز می بلوغ اجتماعی به تفاوت ساخت فرد و تمایز بلوغ فردی و ،بر این اساس

که میان فرد و مهم که  ،جامعه وجود دارد ترین تمایزی   ،امور یتمام، در ساختار جامعهاین است 
 یمتجل یاجتماع یاستعدادها در قالب نهادها ها و قوه، ها کنش، رفتارها، ماتیاعم از تصم

، یاجتماع، یفرهنگ، یروان، یستیز، یعیطبنیازهای اعم از ، افراد یازهاین یتمام زین و؛ شوند یم
 یازکارهاس قیصرفا از طر ساختار جامعه و در بافت و ؛کاذب یازهاین یحت و یارتباط، یاقتصاد

 کی. (24ص: 1389، نیالدشرف) شود یرجوع م رفت و جامعه افراد توسط شده رفتهیپذ ینهاد
که به یاجتماع تیواقع نیتر یکانون و یرکن نظام اجتماع نیتر مهم ،ینهاد اجتماع عنوان  است 

 یازهایبه ن یده پاسخ ریمس را در یانسان یرفتارها تیهدا، نقشه راه و الگو، چارچوب، ربنایز
 . (26: ص1389، نیالدشرفو  152-147ص: 1391، کوئن) متنوع بر عهده دارد

. پیشرفت است سمت توسعه و حرکت آن به نتیجه دگرگونی در ساختار جامعه و ،بلوغ اجتماعی
کمال میسازمان این نهادها و ،در بلوغ اجتماعی که به  عقیده  به. رسند های اجتماعی هستند 

خوش فرآیند  از چه جهاتی دست که نظام اجتماعی تا چه حد و شناسان برای تعیین این جامعه
که در طول مدت معینی نهادهای اساسی آن جامعه به چه است؛ باید مشخص شود  تغییر شده

کرده  . (61ص: 1394، گیدنز) اند میزان تغییر 
که ، معنای بلوغ با توجه به بر این اساس و هرگاه خردگرایی در تمامی نهادهای اصلی جامعه 

آن جامعه  ؛فرما شود حکم، حکومت و، حقوقو پرورش، آموزش ، اقتصاد، عبارتند از نهاد خانواده
ک از جمله ،بر مواردی، خردگرایی سمت بلوغ و در حرکت جامعه به. بلوغ رسیده است به بر  دیت 

گونه تک یخوددار، یپرداز الیخ یی واز پندارگراز یپره استدالل و منطق و هیتفکر برپا  یرو  از هر 
کم  اعتماد به، یشیاند جمت وهیگرفتن ش شیدر پ و ، و در حل مسائل جامعه یعلمنگرش ت یحا

کید بسیار و ینوآور و رییبه اصل تغ اعتقاد  . (135ص: 1386، ساعی) شود می یتوجه جد ت 
نهاد . باشد علمی می مدیون عملکرد نهادهای آموزشی و ،بلوغ جامعه رشد و، در این میان

ک یقوا دار عقالنیت و عهده، در جامعه و پرورشآموزش  تنها ؛ جمت است یصیتشخ و یادرا
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کات عقل با تعقل و واسطه یب و مایکه مستق ینهاد  ها آن تواند یم واست در ارتباط ها  انسان یادرا
تعالی  برای رشد و. (301ص: 1388، یزدی مصباح) هدرشد د یفرهنگ و یفکر عقالنی ورا از نظر 

، قدم اول؛ فاسد وتعادل  بی بهبود بخشیدن به اوضاع واحوال مختلم هر جامعه نابسامان و و
گام در به چنان؛ تربیت آن است اصالح نظام تعلیم و کشاندن هر جامعه  که نخستین  ، تباهی 

کردن نظام آموزش  گام نخست و پرورشآموزش . (303ص، همان) آن است و پرورشفاسد  ، در 
گاه می آرمان ها و نادرستی ارزش و، انسان را از وضعیت موجود کم آ گام کند و های حا  ،بعدی در 

. دهد های صحیح را به مردم اطالع می آرمان ها و ارزش شرایط مطلوب و احوال و اوضاع و
 گرایش آنان به اوضاع و دانش مردم و هم بر اقبال و هم بر علم و و پرورشآموزش  ،ترتیب بدین

گونی وسیله مقاومت در برابر دگر  بدین. افزاید صحیح می های مطلوب و آرمان ها و ارزش احوال و
کاهش  فرآیند تحوالت   در نتیجه به شود و باعث اقبال عموم به تحوالت اجتماعی می ودهد  میرا 

 . (331ص، همان) بخشد اجتماعی سرعت می
، مانند مدرسه ،هاست عهده آن جامعه بهدر  تیترب و میتعل فهیکه وظ ییها بخش یتمام

 یافراد زین و یمجاز یفضا و ها کتابخانه، مطبوعات، نمایس، ها رسانه، هیحوزه علم، دانشگاه
نهاد آموزش  مجموعه ریز یهمگ، سندهینو و ساز لمیف، مبلغ، یروحان، استاد دانشگاه، مانند معلم
یک سازمان  عنواندانشگاه به، در این میان. (305ص، همان) شوند یمحسوب م و پرورش

به  داده و جیخود را ترو یاهداف علم، افراد یفکر بلوغ و رشد قیاز طر، یو پرورش یآموزشمهم 
کارکردهاى . کند یم تیهدا تیسمت عقالن به زیسطح عموم جامعه را ن، بتط جهت  در دانشگاهاز 

 موارد ذیل نام برد: توان از  می جامعه در تیعقالن گسترش و رشد
گذشته بازسازى تجارب و بازاندیشی و، فرهنگ از طریق پژوهش توسعه دانش و. 1 . 2 ؛ میراث 

 یهمبستگ. 4؛ ابداع تکنولوژى انتقال و. 3؛ خالق و متفکر، تربیت نیروى انسانی متخصص
: 1394، دنزیگ)فرهنگی  و سیاسی، اجتماعی، تسهیل فرآیند توسعه اقتصادى. 5؛ اجتماعی

 . (197-195ص: 1391، کوئنو  742ص
؛ نوشتار نیست در وست این هر چند برعهده و ،های بلوغ اجتماعی تبیین شاخصه بررسی و

کرد: (341ص: 1375، پوریتق)ها  توان به برخی از این شاخصه طور اختصار می به  اشاره 
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 شناسی بلوغ اجتماعی شاخصه

 

 شناسی بلوغ جامعه در عصر ظهور جایگاه .3
اندیشه  ضعم تعقل و و مند سعادت را رکن اساسی جامعه بالغ و «تعقل» و «تفکر»، متون دینی

از . (24-22: انفال)کنند  میفساد جوامت معرفی  ذلت و ،سقوط، عذاب، را علت انحطاط
و اطاعت از  (164: بقره) ایمان به خداوند، اندیشیدن از منظر قرآندستاوردهای ترین  اصلی

 . باشد می (42: یونس) دین دستورهای
که در ادامه به مصادیقی از  تمامی نهادهای اصلی جامعه به بلوغ خواهند رسید ،در عصر ظهور

 شود: تحقق این بلوغ اشاره می
گسترش عقالنیت در خانواده در عصر ظهور  در نهاد خانواده نقش زنان بسیار پراهمیت است. 

که زنان خانه به قضاوت  ؟لص؟امبریسنت پ کتاب خدا ودار، حکیمانه و مطابق  قدری است 
 . (239: ص1397نعمانی، ) کنند یم

؛ در جامعه (385-359: ص1386نوالن ولنسکی، )لوغ و توسعه اقتصادی های ب شاخصه

 شاخصهشناسیبلوغاجتماعی

گسترش 
گروه های سنی 
 تحت آموزش

گسترش حجم 
 تولید اطالعات

تأکید بر تفکر بر 
پایه منطق 
 واستدالل

باال رفتن سرانه 
 مطالعه

تخصصی تر 
شدن علوم 

 آموزشی
پرهیز از 

پندارگرایی 
 وخیال پردازی

دقیق تر شدن 
امکانات وابزارهای  

 آموزشی

رفتارهای  
 کارشناسی شده

افزایش سطح 
علمی جامعه از 
 نظر کمی وکیفی

گسترش وتنوع در  
ابزارها وعلوم مورد  

 آموزش

حاکمیت  
 ارزش های دینی

استقالل وعزت 
 وخودکفایی
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که در عصر ظهور متجلی  ترین شاخصه گردد. مهم خوبی نمایان می موعود به های بلوغ اقتصادی 
؛ تقسیم عادالنه ثروت (179: ص1411طوسی، )شود، عبارتند از: اجرای عدالت اقتصادی  می

کلینی، )؛ رفاه همگانی (345، ص52: ج1403مجلسی، )؛ خودکفایی (237: ص1397نعمانی، )
 . (309، ص52: ج1403مجلسی، )و جلوگیری از اسراف  (64، ص8: ج1407

مند شدن عموم مردم از قدرت  و بهره (338، ص1: ج1407کلینی، )ایجاد عدالت سیاسی 
یاسی های مهم توسعه و بلوغ س ، شاخصه(55نور: )؛ و ایجاد امنیت (196: ص1414سیدرضی، )

 شود.  که در عصر ظهور نمایان می (21-20: ص1380ازکیا، )است 
ترین تحوالت  در نهاد حقوق و قانون، احیای قوانین اسالم و اجرای عدالت قضایی، از مهم

 . (254: ص1397نعمانی، )جامعه موعود خواهد بود 
م ویژه است در نهاد آموزش و پرورش، تعلیم معارف واقعی قرآن و اسالم ناب مورد اهتما

 . (318همان، ص)
که تمامی تحوالت اجتماعی « فرهنگ»ترین رکن یک نظام اجتماعی،  از سوی دیگر، مهم است 

توان به روش زندگی اعضا  . فرهنگ را می(35: ص1394گیدنز، )گیرد  در پرتو تغییر آن شکل می
گروه کتسابی و ویژگی اعتقادی  (همان)های جامعه  یا  ای  اعضای جامعهو مجموعه رفتارهای ا

کرد  باور برخی از اندیشمندان، فرهنگ دارای عنصر  . به(56: ص1391کوئن، )معین تعریم 
کرامت و حیثیت و شرف کمال، عقالنیت، تکامل مادی و معنوی،  ذاتی  بایستگی و شایستگی، 

جعفری، )انسان، حیات شایسته و آزادی مسئوالنه و عدالت در اجرای حقوق و قوانین است 
 . (77ا: صت بی

 ها در فرایند تحقق بلوغ اجتماعی در عصر ظهور شناسی نظریه گونه. 4
کمال فکر، یاسالم اتیروابر اساس  حجت  نیها در دوره ظهور آخر انسان یبلوغ عقالن و یاوج 

 و ها یدگرگون یتمام یربنایز، یدر جامعه انسان میتحول عظ نیا محقق خواهد شد و یااله
 نیدر ا وسعادت ا انسان و نشیهدف آفر و یااله یایآرمان همه انب گسترده خواهد بود و راتییتغ
 : فرمایندمی ؟ع؟، امام باقرفاضله رقم خواهد خورد نهیمد

کند خداوندیقائم ما ق چون گذارد خوددست  [یا امام] ام  پس عقولشان  ؛را بر سر بندگان 
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کند و کامل شودیدر نت را جمت  کامل م] جه خردشان  ، ینیکل)[ گرداند یاخالقشان را 
 .(840ص، 2ج: 1409، یراوندو  675ص، 2ج: 1395، هیبابو ابن؛ 25ص، 1ج: 1407

دست امام   تبیین چگونگی حصول این تکامل بهزمینه در ، شارحان حدیث تکامل عقول
کمال می عقل فرد فرد انسان، که در فرآیند تکامل؟جع؟ در این زمینه عصر یا عقل رسد  ها به 

گروهی  : اند گرایی تقسیم شده جامعه به دو رویکرد فردگرایی و؛ جمعی و 

 نظریه فردگرایی. 4-1
فقط فردها  نیکه امعتقدند  وکنند  می هیتک، یاجتماع یها دهیپد یفرد  صهیبر خصفردگرایان 
که م گروهجامعه  و کنند یعمل م و شندیاند یهستند   ندارند و یتیواقع چیه، خود یخود به، ها و 

  جمت  حاصل، جامعه .افراد انیمناسبات م اشکال ارتباطات و جز مجموعه افراد ونیستند  یزیچ
  افراد   گرید ریجز ت ث یزیچ، جامعه بر فرد ریمقصود از ت ث آن و یورا یزینه چ ،است نافراد آ  همه

جز نیست   یزیچیز ن  جامعه فرد در برابر میتکال مقصود از حقوق و. ستیجامعه بر فرد خاص ن
 در ها نانسا. (40ص: 1388، یزدیمصباح )افراد جامعه  ریفرد در برابر سا میتکال حقوق و
 شوند یم یناش یفرد آدم عتیطب نیکه از قوانصفاتی جز ، ندارند یتیخاص صفت و چیجامعه ه

کمب، دوتارد، از جان استوارت میل. (46ص: 1357، باتومور) عنوان  بهتوان  ماکس وبر می، ال
: 1388، مصباح یزدیو  197ص: 1370، پور رحمت) ترین منادیان فردگرایی نام برد بزرگ
 . (45-40ص

جمت شدن عقل هر فرد از افراد ، مراد از جمت و تکامل عقول در عصر ظهور، بر اساس این دیدگاه
کندگی حواس و توجه به با  اثر طبیعت جسمانی انسان و. بر اشتغال فکری است انسانی از پرا

کنده اندیشه افکار و، شهوات نفسانی مختلم و امیال ، شهوت، شهرت، ای مثل ثروت های پرا
کثرت افکار متشتت و . آید وجود می فرزند در ذهن انسان به همسر و خانواده و، محیط اجتماعی
گشته و ضعم قدرت ، پریشانی فکری موجب ضعم قوه عاقله و قدرت تفکر و اندیشه انسان 

 . دنبال خواهد داشت یری و اشتباه در انتخاب راه درست و نادرست را بهگ تصمیم
کندگی فکریبر  است؛  امیال نفسانی ها و ها وخواسته دلیل تفاوت سلیقه بهکه  اثر این پرا

 فراهم راحتی به آرا تشتت و اختالف هزمین نزاع مبدل شده و اتفاق در جامعه به تفرقه و وحدت و
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سمت  عقل هر انسانی به، با ظهور حضرت. گرفت نخواهد اتفاقی صورت  واجماع  دیگر و شود می
باطنی  تشتت حواس ظاهری و تفرقه وها از  شود و انسان میعبادت او متوجه  معرفت خداوند و

 . گردند سوی اطاعت از عقل هدایت می به
فرد  همگی به عقل فرد ،افتد آنچه در جامعه عصر ظهور اتفاق می، بر اساس این دیدگاه

یگانگی  وبا توجه به یکسانی و بر اثر تکامل عقل هر فرد، در آن هنگامناظر است.  ها انسان
 در نتیجه عملکرد یکسان و و و اعتقادجامعه از اندیشه ، ها موازین عقلی در همه انسان معیارها و

 . شود اجماع ایجاد می ها اتحاد و بین آن واحدی برخوردار شده و
که در نفس  ، های درونی آنان تحت نظارت عقل خویش از وحدت برخوردارند وخواستهافرادی 

کاملند نسبت به جامعه انسانی و، کامال تعدیل شده زیرا بیرون از ؛ جامعه عقالیی در وفاق 
تزاحم  دیگران دچار درگیری و خواهشی ندارند تا با خود و خواسته و، محدوده حقایق عقالنی

کریم ع، از این رو. شوند َتْحَسُبُهْم > د:خوان عدم عقل می، روشنی تشتت را به لت تفرقه وقرآن 
ُهْم َقْوم  لا َيْعِقُلون ن َ

َ
که اهل  دلیل این یعنی یهودیان به .(14: حشر) < َجميعا  وُقُلوُبُهْم َشت َى ذِلَك ِبأ

گرچه در ظاهر هماهنگ هستند؛ اندیشند عاقالنه نمی عقل نبوده و هایشان با هم  در دل، ا
تواند عامل  چنین فردی چگونه می با خود متحد نیست و ،که عاقل نیست پس آن. الف دارنداخت

 خداوند وقتی که نیست چنین. (174-173ص، 15ج: 1382، جوادی آملی) !اتحاد جامعه باشد
کرد ها انسان فرد فرد عقل، امام یا  جمت جا یک را عقل همه، آن در مرتبه دیگری از بعد، را جمت 

 . برساند اتفاق و وحدت به راها  آن وکند 
که  مالصدرا در تفسیر این روایت به این نتیجه می بدین  ،«جمت بها عقولهم»عبارت رسد 

که خداوند متعال عقول انسان که  معناست  نیز  شهوات و ور شدن در امیال و اثر غوطهبر ها را 
معرفت  عالم باال وجهان آخرت وسمت  ها را به آن وکند  میجمت ، اند تدبیر امر بدن متفرق شده

 بخشد تعالی می، وحدت مقام جمت و  کثرت به از مقام تفرقه و رساند و خداوند متعال یاری می
 . (566ص، 1ج: 1366، صدرالمت لهین)

کاشانی، با تفسیری مشابه مالصدرا کاشانی) فیض  ابوالحسن ؛ (115ص، 1ج: 1406، فیض 
نیز پیرو  (191ص: 1426، عاملی) الدین عاملی و زین (401ص، 1ج: 1342، مازندرانی) شعرانی

 . اند این نظریه
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 گرایی نظریه جامعه. 4-2
ک  با ،گرایی پیروان نظریه جامعه  یتیجامعه را واقع، یاجتماع یها دهیپد یجمع هصیبر خص دیتا

جامعه را  اند و داده لیرا تشکجامعه که دانند  می یاز افراد زیمتماو آن را  کنند یم یتلق ینیع
 . شود ینم  دهید  یانسان  که در افراددانند  می یا ژهیخواص و آثار ودارای 

 کرد: اعتدالی تقسیم  توان به دو دسته افراطی و گرایان را می جامعه
، فرد واست  لیاص یتیواقعدارای   جامعه  فقط  که استنکته مبتنی  نیا بر دیدگاه افراطی

که  یواحد یزندگ یدارا کل مرکب و، یکه شخص انسان گونه همان. دارد یتبع یتیواقع است 
مرکب از افراد   که  زین یاجتماع انسان ؛را ندارد اتیآن ح، بدن  منفصل  یاعضا  از یا مجموعه

که مجموعه حیات، است کنده یاز آحاد انسان یا خاص خود دارد   . باشد میفاقد آن ، پرا
تنها در اجتماع است  وجود بالقوه محض است و،  اجتماع  به  از ورود شیانسان پ ،ها به باور آن

از  یا در مرحله، یفرد انسان هر. (18ص: 1366،  دوورژه) ابدی یخود را م تیهو و تیکه شخص
او . ردیگ یبا آن جامعه شکل م، یروز زندگ نینخست  همان  از وشود  میمتولد  یا در جامعه خیتار
افکار   تمام. تام دارد یریت ث  او  طرز فکر نییتعبر  یاجتماع طیمح نداشته و یرفتار صرفا  فرد چیه
اراده فرد توان  و دهد یرخ م یاحوال اجتماع اوضاع و ریتحت ت ث یآدم یها میتصم احساسات و و
  از یا جمت ساده جامعه حاصل. (333ص: 1355، روسک) مقابل جامعه را ندارد  در  یستادگیا

که معرف واقع آن  بیاست متشکل از ترک یاهبلکه دستگ ،ستین  افراد  یدارا و ژهیو یتیها 
گوست ، پرودون، شپنگلر، از هگل. (130ص: 1355، میدورک) خود است به  مخصوص  خواص آ

و  197ص: 1370، پور رحمت)نام برد توان  عنوان سردمداران این نظریه می دورکیم به، کنت
 . (38-34ص: 1388، مصباح یزدی

که نکته مبتنی   نیا بردیدگاه اعتدالی  کدام ازاست  گرایی  جامعه فردگرایی و دو نگرش هر 
این دیدگاه برخالف جریان فردگرا . ناتوان است یاز مسائل انسان یبرخ  ریتفس  از تنهایی به افراطی

 رفتارها و  یجامعه صرفا  جمت جبرمعتقد است ، کند اصالت جامعه را انکار می که هویت و
که دارا یواحد تیشخص زیبلکه جامعه ن؛ ستیافراد ن یها اراده   چرا؛  ممات است و اتیح یدارد 

از سرنوشت   توان یم  یروشن که به  خورند یم  گره  چنان  هم  ها در جامعه با که سرنوشت انسان
گفت و یاراده جمع مشترک و  و دیعقا از آرا و یا جامعه فقط مجموعه که نیخالصه ا سخن 
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از . دارد  حضور  جامعه  در  زین  یجمع  اتیحو اراده نوعی بلکه ؛ ستین  افراد  تک تک  یها ادهار
کامال  منحل   تیفردکه ، افراطی یگرای برخالف جامعه، سوی دیگر مقابل   در  را  فرد وکند  میفرد را 

 تیتکّون شخصبر جامعه  ت ثیرکه   است  باور نیبر ا؛ داند می  ل محضعمنفیک همواره ، جامعه
 وکند اختیار فرد را از او سلب  اراده و  که ستین یحد به ،او  یرساندن استعدادها تیبه فعل و  فرد

که در  داردرا  توان نیا اراده است و عقل و یفرد دارا  بلکه، مطیت محض جریان جامعه باشد
کند  انیجر  مقابل  . (34-29ص: 1378، یمطهر) جامعه مقاومت 

 ،ها در عصر ظهور اندیشمندان اسالمی در تفسیر روایت بلوغ عقالنی انسان یگرای جامعهدیدگاه 
برای فرد  پیرو دیدگاه افراطی نبوده و هیچ یک از مفسران ومبتنی است گرایی اعتدالی  بر جامعه

؛ (96ص، 4ج: 1371، طباطبایی) عالمه طباطبایی. هویت قائلند اصالت و، نیز عالوه بر جامعه
با برخی  (110-109ص: 1381، صدر) شهید صدرو  (29ص: 1378، یمطهر) طهریشهید م
 هستند. پیرو این دیدگاه ، ها در رویکرد خود تفاوت

که با ظهور حضرت، «شدن عقول جمت»مراد از ، بر اساس این دیدگاه عقل هر فرد ، این نیست 
کمال رسیده و عقل جمعی ، منظور بلکه؛ از مقام تفرق به تجمت برسد از افراد جامعه به 

که  های عصر ظهور است انسان که در میان افراد جامعه بر اثر انحرافات  پس از آنو بدان معناست 
نوعی ، معارف حقه وحیانی و؟ع؟    به سبب دوری از امام معصوم ی وعلمی وو اعتقادفکری 

که انسان ظهور حضرت موجب می؛ عقاید حاصل شد تفرقه در آرا و تشتت و  در عقاید وها  شود 
گرد ، مطابق روایات. جامت روی بیاورند ای عقیده واحد و یهمگی به فکر و ندافکار خود متحد 

کامل وحیانی دریافت  ات خود را از منبت غنی وو اعتقادتمامی باورها  ،ها در آن دوران انسان
رفتارها  وسنجند  میاجتماعی خود را با میزان معارف دینی  تمایالت فردی و ها و گرایشکنند؛  می

 کنند.  میتعالیم وحی منطبق با روابط خود را  ها و کنش و
که بر اثر ، مالصالح مازندرانی معتقد است مراد از جمت عقول رفت اختالف بین افراد جامعه است 

، 1ج: 1342، مازندرانی) شود متابعت از دین حق در عصر ظهور اتحاد میان افراد امت حاصل می
 . (399ص

که جمت شدن عقول به شیرازی و شریم معنای از بین رفتن  مجذوب تبریزی بر این باورند 
مجذوب ) باشد که همان اسالم میاست ها بر دین واحد  متفق شدن آن اختالف میان مردم و
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 . (95ص: 1430، شریم شیرازیو  275ص، 1ج: 1429، تبریزی
کالم رفیت الدین نائینی را نقل  گرایی جمت که دو وجه فردگرایی و عالمه مجلسی پس از این در 

کردن عقل هر  به عبارتمعتقد است این  گرایی را ترجیح داده و وجه جمت ؛کند می معنای جمت 
که امامبه آن معنا بلکه ؛ اعتبار قوای نفسانی او نیست  ها به یک از انسان مردم را  ؟ع؟است 

ها  بین آن رساند و میاتفاق نظر  اجماع وبه ، در اقرار به حق تبعیت از معارف اصیل دینی و به
 . (80ص، 1ج: 1404، مجلسی) شود اختالفی مشاهده نمی

گرد آمدن عقلمحمد صدر  برنامه قانونی واحد  اى واحد و دهیتوافق بر عق را ها منظور از 
که  گونه به ؛داند می کلی دولت جهانی مهدوى ذوب شده کسانین یبای  اختالفی ، اند که در تفکر 
که امت ویوبه ؛بل تصور نیستقا که افکار عمومی  درجه بهها  انسان ژه زمانی  کمال برسند  اى از 

کارها بس ی ویهمنوا و، ها معصوم آن گرددیاتفاق در   . (537ص، 3ج: 1425، صدر) ار آسان 
به  رحمت و لطم وبه معنای ، دست بر سر نهادن، بر اساس تفسیر صدر از حدیث تکامل عقول

گرد آمدن خردها  ی موجب رشد افکار ویتنها ها به نیك از ایرا هر یز؛ نیست مالکانه تسلطمعنای 
 ؟ع؟امام. هاست عواطم انسان افکار و ها و شهیاعتالى اند ت ویترببه معنای  بلکه ،شود نمی

 عی ویجه طبیب نتین ترتیبد. کند منتشر می را در جامعه عصر ظهور تبلیغ و یایدئولوژی واحد
گردیمطلوب ترب که عبارت از  همان، ) ندینش بار می  به، هاست شهیتکامل اند ها و آمدن عقل ت 

 . (460ص: 1384
موجب ها،  انسانپایدار در اجتماع  افول روابط محکم و سستی و ،از منظر سید محمود طالقانی

کندگی می قومی شده و های فردی و تعصب بروز منافت فردی و  در. رود چنین اجتماعی رو به پرا
کنده مردم به، این اجتماع اما ؛ روند بخش پیش می زیان های مختلم و سوی هدفعقول پرا

کنده را جمت وظهور خود، با  ؟ع؟امام که بهکند؛  میمتمرکز  عقول پرا هدفی سوی  به این معنا 
 . (86ص: 1344، طالقانی) عالی پیش خواهد برد

کاشانی  ناظر درک جامعه  بلوغ خرد و، بشررا به بیداری  «جمت بها عقولهم»عبارت امامی 
کاشانی)داند  می که این  تصریح می و (75ص، 1ج: 1386، امامی  اشاره دارد به عبارت کند 

کمال و گرایش ها و وحدت بینش در  اختالف اندیشه و دوری از هرگونه تشتت و ها در جهت 
که علم و به ؛ها هوس و ابند هو ها از قید و آزادی عقل، نتیجه  فهم جایگزین جهل و طوری 
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 . (73ص: همان) نشیند مفاسد می جای رذایل و فضایل اخالقی به وشود  میخردی  بی

 ها در فرایند تحقق بلوغ در عصر ظهور بررسی و نقد نظریه. ۵

 های نظریه فردگرایی چالش. 5-1
که در فردگرایی نظریه  که  ،این، از جمله جامعه موعود انسانی وجوامت بر آن است  افراد هستند 

، در نتیجه این رشد فردی تشتت فکری آزاد شده و ها از پریشانی و عقل آن به تکامل رسیده و
 : قابل مناقشه استرو این نظریه از چند . ل خواهد شدوحدت نای تکامل و جامعه نیز به رشد و

کید داشته و این دیدگاه از آن (الم که بر ماهیت فردی تکامل ت  توجهی اجتماعی به ماهیت  جا 
کند، ندارد ؛ 633-632ص: 1427، قزوینی) ناچار است چگونگی وقوع تکامل را اعجازگونه معنا 

در  ،گذشتکه  چنان ،پیروان این دیدگاه. (25ص: 1388و همان،  50ص: 1383آملی،  جوادی
 معلم حسی و خارج از حیطه حس و از موجودی فراانسانی و، تفسیر چگونگی تحقق بلوغ فردی

کاشانیو  567ص، 1ج: 1366، مالصدرا) آورند میان می  ری سخن بهبش ، 1ج: 1406، فیض 
دنبال دارد  نوعی از اعجازگونگی تکامل در عصر ظهور را بهدیدگاه، باور به پذیرش این . (115ص

 . شود که پیامدهای نادرستی برآن مترتب می
به  حال غیبت نیز وجود دارد ودر ؟ع؟، معنای هدایت افراد توسط امام  تفسیر روایت به (ب

که در آننیستند کم . نیستنیازی ظهور حضرت   و؟ع؟ ها از مالقات افراد با امام زمان روایاتی 
-445ص، 1ج: 1384، نوری) آید میان می  بهسخن ها توسط حضرت  فکری آن تحول روحی و

که با وج. معتقدان (851 گویند  ود امکان هدایت همه به این نظریه الزم است این شبهه را پاسخ 
که در نهایت به وحدت در پذیرش حق و افراد به ها اطاعت از امام در همه انسان صورت فردی 

جمت شدن یاران  حصول شرایط ظهور و چه دلیلی برای ت خیر در ظهور حضرت و ؛شود منجر می
افراد تکامل عقل  هدایت و ،شود آنچه در عصر ظهور مشاهده می، از سوی دیگر. وجود دارد

که در دوران ظهور محقق خواهد شد بلکه تحول و ،نیست فراتر از است امری  ،دگرگونی عظیمی 
: 1396، حسینی) نهادهای اجتماعی خواهد بود به نوعی تغییر در ساختار جامعه و هدایت افراد و

 . (210-201ص
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افراد در . تسین ریپذ امکان یاجتماع انسان لیتشک بدون جامعه و، یتکامل افراد انسان (ج
چگونه قابل تصور است . کنند یم یکمال را ط ریمس گریکدیبا  یهمکار با تعاون و یجامعه انسان

کمال و، دور از اجتماع تنهایی و فرد بهکه  ل نای به درجات عالی وکند سعادت را طی  بتواند مسیر 
که این فرآیند تنها و  شود تربیت حاصل می تکامل افراد در فرآیند تعلیم و رشد و! شود واضح است 
گرد و روابط اجتماعی چند جانبه میان استاد و اجتماع وگستره در  متون  توسط ابزارها و شا

کتاب و توسط خانواده یا مدرسه و افراد در ضمن اجتماع و. گیرد آموزشی صورت می  با ابزار 
گرفتن از سرنوش مطالعات دیگران و تحصیل واستفاده از دسترنج و گذشتگاندرس  گام به ، ت 

تنها با ، تربیت از سوی جامعه پذیرش تکامل فرد بدون تعلیم و. کنند گام مسیر تعالی را طی می
گفته شد،  همان شیوه اعجازگونه قابل تصور است و که  پیروان نظریه فردگرایی به این طور 

 . اند نتیجه تن داده
گفته  خود ، اما انسان خوب ؛دیآ یجود مو خوب به یها فقط با آدم، دولت خوب، افالطونبه 

 یضرورت اجتماع زین یفارابدیدگاه از . (68ص، 1ج: تا بی، فاستر) است کیمحصول دولت ن
 ؛انسان امکان دارد یبرا یانفراد یزندگ معتقد استوی . به سعادت است دنیرس، شدن انسان

: 1995، فارابی) شود تنها در پرتو زندگی اجتماعی میسر میکمال  سعادت و بهرسیدن اما 
عقل » همرتب ی رسیدن بهعنی ،قوه عاقله او تکاملسعادت انسان را در  کمال وی و. (45ص

 . (27ص: 1996همان، ) داند می «فعال
که برا افتهیدر «یالهام االه»طبق  یانسان عتیطب، ییعالمه طباطبابه باور  ادامه  یاست 

 استمحتاج  یاجتماع یکارهادادن انجام  افراد و ریبا سا یبه همکار، تکامل و اتیح
که به یکماالت ازمندیهر فرد ن. (566ص، 1ج: 1374، طباطبایی) قدرت وصول به  ییتنها است 

که به یادوات او را به قوا و، آفرینشدستگاه  و آن را ندارد کرده  بتواند در ظرف  ها آن لهیوس مجهز 
کماالت نا وکند  تیفعال، اجتماع است  ای لهیوس ،اجتماع، در واقت. (568ص: همان) گردد لیبه 

 . (570ص: همان) افراد به تکامل از راه تعاونرسیدن  لیتسه یبرا
که قرآن م استفاده مییکر قرآن عالمه طباطبایی از آیات متعددی از  عالوه بر اثبات برخی کند 

همان ؛ تیمعص و اطاعت، عمل، فهم، شعور، کتاب، عمر، مانند وجود ،خصوصیات برای افراد
که  در ادامه تصریح می. (96ص، 4ج: 1371همان، ) است اجتماع قائل برای صفات را کند 
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فاعلی وچه در ُبعد  نیروهای جامعه چه در ُبعد، فرد نیروهای و اجتماع نیروهای هنگام تعارض
کرد. بر نیروهای فردی غلبه  انفعالی در : شود می نیز اثبات تجربه و با حسمسئله این خواهند 

 و قوا و کند اراده را آن تحقق وگمارد  همت امری بر جامعه وقتی، رض قوای فاعلی جمت با فردتعا
به . کند امیق جامعه هیعل ییتنها به تواند نمی فرد رویین؛ ردیبگ کار به را خود فاعلی خواص

. نداردجمت را  اراده با توان معارضه فرد اراده، جمعی دسته های هجومو ها جنگ در عنوان مثال
انفعالی اوضاع  و در قوا. را بپذیرد کل سرنوشت وشود  جمت تابت که ندارد نیا جز ای چاره فرد

 ای و زلزله شروع ای جنگ در شکست لیقب از ،عمومی خطری مثال؛ امر جاری استاین جامعه نیز 
 عملی ترك از که شود می باعث متعارف رسوم ای و، سازد میوادار  فرار به رافرد  وبا و قحطی وجود
 نیا همه در، بپوشد لباس از مخصوصی فرمکه  سازد می وادار را جامعه، قومی عادتی ای و کند شرم

 حتی. کند روییپ جامعه از ناچار است بلکه ،نشود منفعل تواند فرد نمی كی، عمومی های انفعال
 و اراده که است قوی قدر اجتماع آن انفعال و فعل جامعه و اراده ،گفت در هر دو حال توان می

 . (97ص: همان) کندمی را از فرد سلب  فکر و شعور
 تیترب آن با جامعه جو که شود می واقت مؤثر تنها زمانی ،فردبر تکامل  و رشد و تیتربرو،  از این
که جامعه واستهالک نیروی فرد باعث می روییغلبه ن، در غیر این صورت. نکند معارضه  شود 

کامال از بین برود و اندک شده، ت ثیر تربیت  . (همان) یا 
که چون خداوند انسان مطهری نیز با استفاده از آیات قرآن به این نتیجه میشهید  ها را از  رسد 

وسیله   بدین ؛متفاوت آفریده است، عاطفی عقلی و روحی و امکانات جسمی و نظر استعدادها و
زیرا در ؛ استکرده زندگی اجتماعی را فراهم زمینه ، در نتیجه ویکدیگر قرار داده ها را نیازمند  آن

که جز در پرتو زندگی اجتماعی به ظهور و انسان استعدادها و فعلیت  نیازهایی نهفته است 
افراد . (84-83ص: 1370، مطهری)گردد  و جز در این صورت این نیازها رفت نمی رسد نمی

که سعادت وان هم وابسته چنان به دلیل وجود نیازهای مشترک آن جامعه به  کمال و شقاوت و د 
گرو سعادت ونقص همه آن یکدیگر  افراد جامعه همه به نهادها و. کمال دیگران است ها در 

 . (26ص: 1378همان، ) تغییر در هر نهادی موجب تغیراتی در نهادهای دیگر است. اند وابسته

در یک حالت به بدن  ها را تعامالت انسان ارتباطات و جامعه انسانی و ،روایات اسالمی نیز
کشتی و ،جان در حالت دیگر به یک شیء صناعی بی انسان و  یا به ساختمان و و، سفینه مانند 
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اثبات  ویکدیگر ت ثیرپذیری افراد جامعه از  ،ها هدف از این تشبیه. استکرده بنیان تشبیه 
که  برای افراد و  یگانهسرنوشتی  رفتارها در  وها  گرایش واثر تغییرات در اندیشه بر کل جامعه است 

ل نای توانند جدا از جامعه به هیچ مقصدی افراد نمی. آید وجود می در دیگر افراد به کل جامعه و
کنار یکدیگر اتفاق می ها با هم و تکامل یا انحطاط همه آن. شوند : 1393، زاده تقی) افتد در 
 . (8ص

که در یک اتومبیل یا  با تمثیل جامعه مطهری با استفاده از این روایات وشهید  به مسافرانی 
کشتی سوارند و یا همه با  رسند و همه با هم به منزل می به سوی مقصدی در حرکتند و هواپیما یا 

ماهیت اجتماعی زندگی انسان را چنین ؛ گردند همه با هم دچار خطر می مانند و هم از رفتن می
که نیازهای مشترک اجتماعی و توضیح می ها را چنان  انسان، زندگی انسانی روابط ویژه دهد 

که همه افراد سرنوشت یگانه چنان وحدت می زندگی را آن زند و یکدیگر پیوند می به ای  بخشد 
 . (19ص: 1378، مطهری) کنند پیدا می

، مصباح یزدی) مخالفت در پذیرش وجود مستقل جامعهبه رغم  ،برخی از اندیشمندان معاصر
که برای افراد مسئله با این نیز مخالفت  و (71-60ص: 1388 کریم همان خصوصیاتی  که قرآن 

برای اجتماع نیز قائل ؛ تیمعص و، اطاعت، عمل، فهم، شعور، کتاب، مانند عمر ،قائل است
غلبه اراده  ضرورت تکامل فرد در ضمن اجتماع و  به؛ در عین حال (97-71ص، همان)است 

انواع قابل تصور  و، تکامل فرد اذعان داشته رشد وبر سزای جامعه  ت ثیر به جمعی بر اراده فردی و
 کنند:  میبررسی  تکامل فرد را به چند دسته تقسیم و رشد وبر ت ثیر جامعه 

این . زیستی فرد ت ثیرگذار است استکمال وجود فیزیکی و بقا و، اصل حدوث، بر جامعه. یکم
ترین ت ثیرات باید در  ممه تکامل شخصیت انسان نداشته و اهمیت چندانی در رشد ومسئله 
یکی از ت ثیرات جامعه در رشد فرد ؛ اما عملی فرد از جامعه بررسی شود های علمی و آموختهزمینه 

 . (187ص، همان) آید حساب می به
کار تنظیم حیات جمعی واست های فرد از جامعه در قالب ابزارهایی  آموخته. دوم  که به 

مثل  ،اعتباریات صرف و، خط، مانند زبان ؛آید ی میایجاد تفاهم عموم ارتباطات اجتماعی و
تکامل انسان ت ثیر اندکی  رشد وبر ها نیز  این آموخته. رسوم اجتماعی آداب و عادات و عرف و

 . (198ص، همان) خواهد داشت
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کردن قوا واستعدادهای فطری و فعلیت رساندن و جامعه در به. سوم اعم از ، روحی فرد شکوفا 
کی و  های غریزی و متعلق برای آن دسته از میل الخصوص در ایجاد موضوع و علی تحریکی و ادرا

که جنبه اجتماعی دارد است سزایی  سهم به ت ثیر ودارای مانند عواطم اجتماعی  ؛فطری 
 . (190ص، همان)

که  دیگر از آموخته ای دسته. چهارم تنها از  د ونتکوین شخصیت انسان ت ثیری مهم داربر ها 
که امور واقت را توصیم و علوم و؛ عبارتند از: دنشو جامعه به فرد منتقل میراه   معارف حقیقی 

این معارف در تکوین . دنشناسان االمری را می نفس واقعیات خارجی و حقایق و وکنند  میخبار إ
کم ودارند؛ شخصیت انسان اهمیت بسیاری  های  میل رسم ارضای راه و کیم و زیرا در تعیین 

 . (198ص، همان) دندار یگیر چشمت ثیر ، ها تضعیم آن حتی در تقویت و، فطری غریزی و
که اعتباریات و که عبارتند از علوم وهستند هایی  دسته دیگر آموخته. پنجم  معارفی 

 اعتباریات و. (همان)هستند پشتوانه حقیقی  خاستگاه وو دارای  دنشناسان هایی را می ارزش
 ای و سلیقه صرفا   وریشه ندارند ها در واقعیت  برخی از آن :اند اجتماعی دو دستههای  ارزش

 مقررات راهنمایی و، اجتماعی مقررات حقوقی و ای از احکام و مانند پاره ؛قراردادی هستند
این امور . عزاداری ازدواج و شیوه خواستگاری و، طرز لباس پوشیدن، آداب غذا خوردن، رانندگی

دسته دیگر اعتباریاتی . (196ص، همان)نخواهند داشت هیچ نقشی در تکامل شخصیت انسان 
که از منش  واقعی و کی از ارتباطات علّ  گیرند و حقیقی سرچشمه می هستند  معلولی میان  ی وحا

جب ع قبح نفاق و، ادای امانت، عدالت، مانند راستگویی؛ هاست نتایج آن افعال آزادانه انسان و
گویی و حسد و و جامعه هم در ، در این موارد. (196-195ص، همان) مردم آزاری ظلم و دروغ 

ها به  هم در انتقال آن ها از افراد داناتر و هم در تقلید این ارزش ها وایجاد موضوع برای این ارزش
 . (196ص، همان) دیگران مؤثر است

که باعث انتقال این معارف به فرد می و پرورشاین آموزش ، در این موارد  ؛شود جامعه است 
که جامعه به فرد می کمکی  کشم و حال چه به طریق  کند و کند تا خود وی حقیقتی را  چه  فهم 

گرچه طریق اول. از راه تقلیدی فرد از جامعه کسب  یعنی امداد و ،ا اعداد جامعه به فرد برای 
تکامل  نقش تقلید را در رشد و؛ شخصیت فرد مؤثر استاستکمال  رشد وبر  تا حد فراوانی، معارف

گرفت  . (199ص، همان) شخصیت نیز نباید نادیده 
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دهد،  میرا تحت ت ثیر خود قرار افراد در موارد بسیار دیگری اراده ، جامعه عالوه بر امور یاد شده
حکومت نقش مهمی . مثال  زند تکامل یا انحطاط فرد را رقم می وکند  میهای فردی غلبه  بر اراده

کیش و در آموزهخواهد داشت. در تکامل یا انحطاط فرد  دین  های دینی آمده است مردم بر 
کمان بر اندیشه. (14ص، 1ج مقدمه: 1385، هیبابو ابن) پادشاهان خود هستند ، یعنی حا

کمان آن با دین میانه خوبی ن در جامعه. گذارند باورهای مردم ت ثیر می هنجارها و که حا دارند ای 
کار خود قرار می دین و که  ؛ از آندهند زدایی را در دستور  ، دینی در جامعه فراهم است زمینه بیجا 

که در چنین جامعه ات و اعتقادزیرا باورها ؛ آیند بیشتر ضد دین بار می، شوند ای تربیت می افرادی 
کم بر جامعه اثر می که تمامی نهادهای اجتماعی  ،این و پذیرد انسان از فرهنگ حا در حالی است 

تمامی نهادها عملکرد مثبت تواند  انحراف دولت می د ونشو دولت اداره می نیز زیر نظر حکومت و
که می ،پرورش نهاد آموزش و. را زیر سوال ببرد تصحیح یا بر تواند  یکی دیگر از مواردی است 

 هویت روحی و و پرورش،نهاد آموزش . باشد رفتار فرد ت ثیرگذار باورها و انحراف اعتقادات و
از دیگر عوامل کند.  میسلوک آنان را دگرگون  رفتار و اخالق و، دعقای آرا و سازد و معنوی افراد را می

که موجب تربیت افراد می که رسانهین یدیترد. های جمعی است رسانه ،شود اجتماعی   یها ست 
کنار سا، یجمع گروههمچون خانواده عوامل، ر یدر  ، یکار و یآموزش یها طیمح، دوستان و 

 ت افراد و نیزیترب م ویتعل و یریپذ جامعه، در انتقال فرهنگ ،یاسیاحزاب سو  یمذهب یها کانون
فا یا یها نقش مهم ارزش و تعیینها و اعتقاد ینیب جهان، یفرهنگ یها شیگرا یریگ شکل

ن روندها را یر ایتوانند مس یبلکه م، هستند یفرهنگ یروندها نهینه تنها آ ها رسانه. کنند یم
کنندییتع  یها نشیدر آفر یار مهمینقش بس، عالوه بر بازتاب دادن فرهنگ جامعه، ها رسانه. ن 

کلّ یک بیدر دارند. ت اجتماع یهدا و یفرهنگ رات رسانه را در چند عنوان یتوان ت ث یم، یان 
مربوط به  «یرات عاطفیت ث»و   دهیعق نش ویب، مربوط به دانش «یرات شناختیت ث»کرد: خالصه 

 . یرات رفتاریت ث احساسات و ها و نگرش، ها شیگرا
که در تعیین مسیر جامعه و در این موارد و تحوالت اجتماعی ت ثیر بسزایی  موارد بسیار دیگری 

که خود را  کند و خواست فرد غلبه می بر اراده وخواست عموم،  اراده جمعی و؛ دارند این فرد است 
بینی جمت  جهان فرهنگ و، گرایش، نگرش، باور، را ارزشچه هر آن دهد و جامعه تطبیق میبا 

کهباید ناچار  فرد به. پذیرد کاست می و  کم بی ،است گروهی تن دهد  بسا چه  بر حکومت فرد یا 
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های  یا رسانه و پرورشهمچنین است محیط اجتماعی یا آموزش  خود با آن سازگاری ندارد و
یاد  (97: نساء) >مستضعفین فى الارض<در آیات قرآن نیز از این افراد تحت عنوان . جمعی

گر چه در پاسخ ادعای آن شود و می که  ها بیان می ا وا دارد  ِه واِسَعة  َفُتهاِجُر ْرُض الل َ
َ
 َلْم َتُكْن أ

َ
 ها<في>أ

ساِء فی>ِإلا َ اْلُمْسَتْضَع : فرماید در ادامه می جاِل والن ِ ِ واْلِوْلداِن لا َيْسَتطيُعوَن حيَلة  ولا َيْهَتُدوَن  َن ِمَن الر 
اما کنند؛ االهی باید مهاجرت دستورهای برای اجرای بهتر مستضعفان یعنی ؛ (98: نساء) َسبيلا<

که برای رهایی از انحراف هیچ راه چاره خود را از بند این اند  نتوانسته ای نداشته و کسانی 
که در کرد توان ادعا  می. شوند مغفرت االهی واقت می و مورد عفو ،انحرافات نجات دهند فردی 

محیط اجتماعی  های جمعی و توسط رسانه، کفر تحت لوای حکومت شرک و، منحرف ای جامعه
کفر و، انحرافی در جهل مرکب و پرورشزیر نظر آموزش  کفر و را عین صحت گمراهی  همه معارف 
که برای فرار از انحراف  یمحسوب ممستضعفانی این فرد از ، پندارد می ؛ یابد نمیهیچ راهی شود 

گام برای مهاجرت و که فرد بپذیرد  زیرا اساسا اولین  فرهنگ موجود، فرار از انحراف این است 
گام دوم توان فرار از این اوضاع و شرایط است.  فرهنگ منحرفی است و 

 

 گرایی های فردگرایی و جامعه پیامدهای نظریه. 5-2
 که تکامل در عصر ظهور توسط نظام تعلیم ومسئله گرایی و پذیرش این  رویکرد جامعهبراساس 

انواع تأثیر جامعه بر 
 رشد و تکامل فرد

حدوث و بقا و رشد 
 جسمی و فیزیکی

آموختن ارتباطات 
اجتماعی و قوانین 

 زندگی جمعی

کردن قوا و  شکوفا 
استعدادهای فطری و 

 روحی فرد

ایجاد و جهت بخشی 
گرایش ها و تمایالت فرد به 
 سمت هنجارهای فرهنگی

نقش حکومت و دولت و 
گروهی در رشد افراد  رسانه های 

آموختن علوم و معارف 
 حقیقی و واقعی

آموختن ارزش ها و 
هنجارها و باورهای 

 فرهنگی
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گرفته و تربیت شایسته که  ؛نیستمنحصر دست غیب االهی   به ای صورت  این امکان وجود دارد 
های  از شاخصه، در عصر ظهور و پرورشکیفیت نظام آموزش  با مطالعه راهکارهای تعالی بشر و

تعجیل در قیام  زمینه ظهور و، ها در عصر غیبت آن ویژگیتحقق با  و، ریآن عصر الگوبردا
 . حضرت فراهم شود

که تعجیل یا ت خیر در امر ظهور بهمسئله در روایات بسیاری بر این  کید شده  دست خود   ت 
که شرط ظهور )کنند سازی  توانند برای تعجیل در فرج زمینه ها می آن هاست و انسان روایاتی 

گناهان و سبب طول غیبت و وکنند  عنوان میمهدی را صالح شدن مردم   ت خیر در فرج را نیز 
که مضمونشان یاری جستن آن . (دانند می و ائمهپیامبر ، نافرمانی مردم از اوامر خدا روایاتی 

گر . روند یشمار م نیز از این دست به، بیعت با اوست لزوم یاری دادن و حضرت از ما و در هر حال ا
چه ؛ بشر را به آینده امیدوار سازد متعلق مشیت او باشد و سنت االهی و، پیوندد وقوع می  چه به آن

که در راه تحقق آن نمی کوشید و دلیلی وجود دارد  هیچ اعمال ما در تحقق آن  افعال و توان 
 . (88 -84ص: 1388، اسالمی)؟ ندارددخالتی 

که تا وقتی به آن نقطه تاریخ نرسد گونه فطرت انسان به معنای واقعی تکامل  به، ای است 
، تر تاریخ به آن نقطه رسیدن هر چه سریت، با این همهکند؛  نمیرا احساس تاریخی  اجتماعی و

که تاریخ را می. افتد خودی خود اتفاق نمی به گر طرحی برای آینده  ؛سازد این انسان است  پس ا
گرچه ممکن است در ، نداشته باشدزمینه های خود در این  مسئولیتای برای  برنامه تاریخ و ا
، مطهری) عقب افتادن است افتادن و قابل جلوش برسد؛ هدف خوی مقصد و  جامعه به، نهایت
 . (15ص: 1376

گسترش فساد و عملکرد انسان ،در واقت که موجب تند شدن  ها در اصالح جامعه یا  تباهی است 
کند شدن آهنگ حرکت تاریخ به سازی برای انقالب جهانی  در جهت زمینه ومداران  حق سود  یا 

کم بر عالماالهی طبق قوانین . (43ص: 1388همان، ) حضرت مهدی خواهد شد ، حا
که جهان به نمی پر از عدل الهی ااشاره  اذن و  یا صرفا  به خودی خود و توانیم انتظار داشته باشیم 

که خداوند عالم؛ داد شود و م لوف و مرسوم روابط  را از طریق همین قوانین و خود  ، ارادهچرا 
که به؛ کند اعمال می کمک  ضمن این   و رفتاربه روحیه االهی نیز های غیبی  جریان افتادن 

رسیدن تاریخ به اراده خود برای  با اختیار وباید ها  انسان ،بنابراین. داردبستگی ها  انسان
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کنند سرمنزل مقصود زمینه  . سازی 
گام اول ایجاد  تشکیل تمدن اسالمی و، ساز ظهور های زمینه ترین مؤلفه از مهم حکومت »در 

ضرورت تشکیل حکومت اسالمی توسط ادله . الگوهای جامعه مهدوی است با موازین و «دینی
کرم ، نقلی ، مرج عقلی با عنوان جلوگیری از هرج و نیز ادله و؟مهع؟ اطهار و ائمهسنت پیامبر ا

 ضرورت دوام و و، حکومتتشکیل نیاز اجرای احکام اسالم به ، ستم نجات مظلومان از ظلم و
 . (96-92ص: 1388، ربانی) قابل اثبات است، استمرار اجرای احکام

ه الگوگیری از جامع، حکومت دینی ترین نمونه برای تشکیل تمدن اسالمی و کامل بهترین و
 مقتدای جامعه معرفی و عنوان الگو و را به ؟مهع؟بیت امبر و اهلپی، معارف شیعی. عصر ظهور است

 وکرده سیاسی ایشان امر  عبادی و، اجتماعی، جامعه اسالمی را به پیروی از رفتارهای فردی
اره درب ،عالوه بر این. دنشمار میبرها را ضروری  آنسیره و سنت متابعت از  ها و اطاعت از آن

کرد الگوگیری از جامعه مهدوی می که سیره امام را ؛ توان به ادله دیگری استناد  مانند روایاتی 
که از  و. (310-301ص: 1387، حکیمی)کنند  میمعرفی ؟لص؟ اهلل ره رسولهمان سی روایاتی 

انتظار . (644ص، 2ج: 1395، بابویه ابن) اند نام برده «افضل اعمال»عنوان   انتظار پویا به
که شخص را به همان ،حقیقی کریمه فرا  سازی و تالش برای زمینه  طور  تحقق آن دولت 

کری) دارد را به الگوگیری از جامعه موعود وا می او، خواند می  . (32ص: 1393، موسوی وشا
کلی تعلیم و کامل پذیرش اصول  که  به ؛ ترین جامعه است تربیت در جامعه امام مهدی 

کنونی  و برداری از راهکارها بهره ؛ خواهد شدمنجر شیوه تکامل در آن جامعه برای پیشبرد جامعه 
 . ها امری در دسترس خواهد بود صورت روند تکامل در آن جامعه برای تمام انسان زیرا در این

انتظار توان پیامدهای ذیل را برای پذیرش این نظریه در جامعه ماقبل ظهور  می ،بر این اساس
 داشت: 
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که برای توجیه فردی تکامل ارائه  سبب شیوه فردگرایی بهدیدگاه  گزیر باید به کند،  میای  نا

که جامعه انسانی تنها در عصر ظهور و اعجازگونگی تکامل تن داده و به دست غیب االهی  بپذیرد 
پذیر  حالت امکان بلوغ عقالنی بشر در غیر این تعالی داشته و معلم غیر بشری امکان تکامل و و

دلیل،   همین  به. شود وضوح دیده می  بهدیدگاه که در عبارات فردگرایان این  چنان؛ د بودنخواه
 : رو خواهد شد غیر قابل اجتنابی روبه این دیدگاه با پیامدهای مهم و

پیامدهای نظریه 
گرایی  جامعه 

براساس تعلیم و 
 تربیت

زمینه سازی 
 برای ظهور

الگوگیری از 
 جامعه موعود

تشکیل تمدن 
 اسالمی

امید بخشی 
وانتظار زنده و 

 دائم

پویایی وتحرک 
 بخشی

تشکیل 
 حکومت دینی
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 گیری نتیجه
ی داشته و دانش و حکمت گیر چشمها از نظر عقلی و فکری، رشد  در جامعه عصر ظهور، انسان

گسترش فوقه در میان آن ای خواهد داشت. روایت تکامل و تمرکز عقول به این رشد و  العاده ا 
تکامل ناظر است. اندیشمندان علوم اجتماعی درباره تفسیر روابط فرد و جامعه، دو دیدگاه فردگرا و 

کیفیت تکامل عقالنی عصر ظهور نیز قابل طرح  گرا را مطرح می جامعه کنند. این دو دیدگاه، درباره 
که تکامل در عصر ظهور، به ها از  افتد و عقل صورت فردی اتفاق می است. فردگرایان بر این باورند 

شوند و اتفاق اجتماعی نتیجه وحدت فردی و تکامل عقول فردی است.  تشتت به وحدت نائل می
کمال را طی ج کمال نرسیده، محال است فرد درجات  که جامعه به  گرایان معتقدند تا زمانی  امعه 

 شود.  کند؛ زیرا تکامل فرد در متن جامعه و در ضمن سعادت و تکامل دیگر افراد محقق می
 رو است: روبههای متعددی  فردگرایی با چالش

 ؛ صر ظهور استنتیجه این دیدگاه پذیرش اعجازگونگی تکامل در ع: نخست
 ؛ شود تکامل افراد نیز تنها در پرتو زندگی اجتماعی محقق می: دوم

مخالم حکمت  وندارد تکامل جامعه بشری هیچ توجیه عقالنی  ت خیر در امر ظهور و: سوم

پیامدهای نظریه 
 فردگرایی

عدم الگوگیری از 
جامعه و افراد عصر 
 ظهور در عصر غیبت

امکان پذیر نبودن 
زمینه سازی برای  

 ظهور

مجاز نبودن به تشکیل  
حکومت وایجاد تمدن 

 در عصر غیبت 

سلب هرگونه  
تالش واراده 
برای ایجاد 

 تحول در جامعه
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 . شده است بلکه در ابتدای خلقت انجام می ،باید در همان عصر حضور االهی است و
 فردگرایی موجب رخوت و. پیامدهای نادرستی دارد، یش روهای پ فردگرایی عالوه بر چالش

در برابر حوادث آخرالزمانی  ،رواز این عدم تحرک در جامعه منتظر در عصر غیبت خواهد شد و
تالش در راه  با الگوگیری از جامعه موعود و ،گرایان اما جامعه؛ گیرد خود می  حالت انفعالی به

ایجاد  با تشکیل حکومت دینی و ونکرده دریغ جهت در این سازی برای ظهور از هر عملی  زمینه
 . دارند پویایی را در جامعه منتظر زنده نگه می امید و، اسالمیجدید تمدن 

که تکامل اختیاری انسان پاسخ جامعه که جامعه ، گرایان این است  زمانی محقق خواهد شد 
کافی و کسب  برای پذیرش هدایت ورا بلوغ الزم  انسانی ظرفیت  این بلوغ  باشد ونکرده کمال 

عقل بشری حاصل از طریق ها از اصالح جامعه  انسان ناامیدیسبب   به، تنها در عصر ظهور
گرفته و؟ع؟ تربیت امام انسانی تحت تعلیم وجوامت در این هنگام  .شود می پذیرای هدایت  قرار 

  . او خواهند بود
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