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 از نظرگاه اسالم  شرفتيتوسعه و پ يها مؤلفه

  يشهر مهدو با توجه به آرمان

مجتبي معنوي
1
�   

لك غالمرضا بهروزي
2
��   

   چكيده

بشري شناخته شده است و اين سـؤال   براي جوامع ،توسعه و پيشرفت به عنوان شاخصي مهم

از نظر اسـالم و بـا توجـه بـه     توسعه و پيشرفت   دهنده ها و عوامل شكل مؤلفهوجود دارد كه 

ويژه در بعد سياسي  به ،يافتگي و پيشرفت اسالمي توسعه  در انديشهشهر مهدوي چيست؟  آرمان

ال موجب رسيدن به ت به سوي كمحرك از آنجا كه. يابد تجلي مي 4ام عصربا حكومت ام

را اظهار امر دين بيان كرده؛ تحقق كامل  6پيامبرو قران كريم هدف رسالت قله سعادت 

. بود  مهدوي به عنوان شاخصي براي توسعه و پيشرفت اسالمي خواهد  اضلهف  اين امر در مدينه

رين تـ  مهـم . مهـدويت اسـت     ند توسعه اسالمي بر اساس آمـوزه ارائه فراي رو پيش هدف تحقيق

 مهدويت شناسايي شده  يافتگي و پيشرفت بر اساس آموزه كه در اين مقاله براي توسعهها  مؤلفه

، هماهنگي با 4، همراهي و همدلي جامعه با امام عصر7محوريت امام معصوم: عبارتند از

  .قلوب  اقتضائات زمان، تعقل وتفكر، تقويت ايمان و تزكيه

  .ها يافتگي، پيشرفت، مؤلفه توسعهر، مهدويت، آرمان شه :واژگان كليدي 

                                                 
  Sm.manavi@ chail.ir   .آموخته سطح سه مركز تخصصي مهدويت دانش �
  behrozlak@gmail.com  .7دانشيار دانشگاه باقرالعلوم ��
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  مقدمه

 يجوامع بشـر  يبند قهبط يبرا يارياز آن به عنوان مع كه است يمهم يماز مفاه توسعه 

 يهـا  بحـران  بـر مشـكالت و  كه  هستند ياز جمله جوامع يافته جوامع توسعه ،شود ياستفاده م

 به صورت غير ،پژوهش  مسئله  پيشينه. اند يافتهخود دست  يها به آرمان فائق آمده و ياجتماع

ظرفيت الگودهي مدينه �يابي است و در برخي منابع مانند منسجم در منابع اسالمي قابل دست

عبديايي به اجمـال    نرجس ، نوشته�فاضله مهدوي در توسعه سياسي جمهوري اسالمي ايران

تـالش   آن بـه  لفه بنديمؤدهي و  تر و سامان ولكن تدوين جامع مورد اشاره قرار گرفته است؛

 پژوهش در صدد اسـت توسـعه و   ينا .سعي دارد به آن بپردازدنياز دارد كه نگارنده  تري بيش

ي فاضـله   مدينـه  با توجه بـه آرمـان شـهر و    را آن يستيچ و يمت از نظر اسالم را ترسيشرفپ

شـهر مهـدوي بـر خـالف      كـه آرمـان  فرضـيه ايـن پـژوهش آن اسـت      .كند يلتحل يمهدو

اي واقعي و قابـل دسـتيابي برخـوردار اسـت و      ري غيرانتزاعي بوده و از چهرهبش  فاضله مدينه

ب و الگويي شايسته تدوين كـرد؛ و تـالش بـراي    اي مناس توان براي رسيدن به آن برنامه مي

  . بخش است رسيدن به آن نتيجه

شهر مهدوي قبـل   اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه هر گونه تعريف و ترسيم آرمان 

كه انسان كامل است، تعريفي نـاقص و غيـر دقيـق     4گيري آن به دست امام عصر از شكل

توان بعضي از اوصـاف آن   و فقط مي از آن ارائهتوان تعريف دقيقي  نميبه همين جهت . است

تواند با  آرماني  مي  ، جامعهد كه در اين صورتنوان شاخصي براي تحقق آن مطرح كررا به ع

، آن تالش كند كه  در ايـن صـورت   ي رسيدن به آن يا حداقل در جهتبرادادن آن  الگو قرار

فاضـله    گرا با مدينـه  آرمان  ايي رفتاري جامعهاين كار همسويي و ايجاد سنخيت و همگر ثمره

 .گراي مهدوي معين كند آرمان  سمت و سوي پيشرفت را براي جامعه تواند مهدوي بوده و مي

و با مفاهيم غربي و گرايش غيراسالمي، مورد نظـر و بحـث    اين مسئله با رويكرد متداول آن

   .نيست

بر تفكـر   يمبتن واژه در غرب و يناگر چه با مفهوم ا ؛در اسالم يشرفتپ مفهوم توسعه و 
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را متصلب به  يمفهوم توسعه و پيشرفت اسالم توان ينم ؛ندارد يتناقض قطع تعارض و يبشر

 . دكـر تصـور   يمـاد  ينگرشـ  و يسطح ينشيبا ب يانسان يچارچوب فكر در و يبشر  انديشه

 يـاي خود گو ادعا است و ينا واضح بر يلدل يافته توسعه يوجود مشكالت فراوان در كشورها

نادرسـت   يمبـان  يهبر پا اشتباه و يبا مفهوم يا نكرده يداتحقق پ يااست كه توسعه  يتحق ينا

 دهـد و  يجامعه قـرار نمـ   يرو يشعمل، توسعه و پيشرفت را پ مقامكه در است  شكل گرفته

و در  اسـت  يـده گرد ينـژاد  يضتبعـ  و يمانند اخـتالف طبقـات   ييها بحران يبرا يخود عامل

مجموع بايد توجه داشت كه هدف توسعه در غرب با هدف توسعه در اسالم سازگاري ندارد و 

 ينگرشـ  بـا  مسئله ينا ،يگرد يسو از .تفاوت جوهري و ذاتي وجود دارد ،بين ماهيت اين دو

 يكـردي بـا رو  يشـرفت پ توسعه و به شود يموجب م ،يماد ينيب به انسان با جهان يساحت تك

 قـادر  بـه تـأمين آن   و يـا  را مورد غفلت قرار دهد اسالمنظر  و شود يستهمحدود نگر خاص و

و هدف در  يرتوسعه و پيشرفت از نظر اسالم تصو يالزم است ابتدا مبنا دليل ينبه هم .نباشد

 يشرفتپ سپس عوامل توسعه و انواع توسعه و ،آن يدر پ شود و يفتعر يسالمكمال ا رشد و

  .ها پرداخته شود آن هب يبا توجه به آرمان شهر مهدو و يردقرا گ يتاز نظر اسالم مورد عنا

  يشـه كـه در اند  يممكن است به لحاظ ملزومات �توسعه�  ذكر است استفاده از واژه شايان

ـ  ا گـرايش بـه   ذهن مخاطب بـ ي در وابستگي نوع ،غرب دارد و  پديـد آورد آن  يمفهـوم غرب

كه در سخنان مقـام معظـم    چنان دليل؛ ينبه هم ؛ شكل دهد يغرب  توسعه يهپژوهش را در سا

از وام گـرفتن   و فمعطـو  � يشرفتپ�  ژهآمده است مناسب است جهت پژوهش به وا يرهبر

  .)80 :1392،الگوي اسالمي ـ ايراني(شود  يزپره يغرب يممفاهپيشرفت 

 يمترسـ  يانـه گرا يـا دن و يسـاحت   را تكاين فرايند  يتوسعه و پيشرفت از نظر اسالم يمبان

در  7امـام صـادق  . كند يم يدتأك يادن و ينبرتوسعه و پيشرفت جامعه در ساحت د و كند ينم

: 3، ج1413صـدوق، ( نْياهدنْيـاه لĤخرَتَـه ولَاآخرَتَـه لـد     كرَتَ نْا منَّم يسلَ: فرمايد مي اين باره

الزم است توسعه و پيشرفت مبتني بر تحقق اين امر در دنيـا و آخـرت    به همين دليل،. )156

آرمـاني     دهـد پيشـرفت جامعـه    ايـات نشـان مـي   در آيات و رو بررسي. د بررسي قرار گيردمور

  : م آمده استن كريآكه در قر چنان بيت بوده است؛ تأكيد پيامبر و اهلاسالمي مورد توصيه و 



 

 

60 

ل 
سا

چ
م

ده
ار

ه
 /

ه 
ار

شم
4

5
 

 /
ن

تا
س

اب
ت

 
13

9
3

  

محمد رسولُ اللَّه و الَّذينَ معه أَشداء علَى الْكُفَّارِ رحماء بينَهم تَراهم ركَّعـاً سـجداً   
   مـثَلُهم ـكذل ودجنْ أَثَرِ السم هِموهجي وف ميماهرِضْواناً س و نَ اللَّهتَغُونَ فَضْالً مبي

  علـى   وراةِ و مثَلُهم في الْإِنْجِيلِ كَزَرعٍ أَخْرَج شَطْأَه فĤَزره فَاسـتَغْلَظَ فَاسـتَوى  في التَّ
    حاتـاللُـوا الصمع نُـوا وينَ آمالَّذ اللَّه دعو الْكُفَّار يظَ بِهِمغيل اعالزُّر جِبعي هوقس

ظراً عأَج رَةً وغْفم منْهمحمد رسول خدا است و كسانى كه با او هستند عليـه  ؛ يمام

بينـى كـه    كفار شديد و بى رحمند و در بين خود رحيم و دلسوزند، ايشـان را مـى  

عالمتشـان در  . همواره در ركوع و سجودند و در طلـب فضـل و رضـوان خداينـد    

رخسارشان از اثر سجده نمايان است، اين وصـف ايشـان اسـت در تـورات و امـا      

آنان در انجيل اين است كه چـون زراعتـى هسـتند كـه از شـدت بركـت        وصف

شود و مستقيم بـر پـاى    ها هم كلفت مى زند و آن جوانه هايى مى پيرامونش جوانه

مـؤمنين نيـز ايـن    [آورد  ايستد به طورى كه برزگران را بـه شـگفت مـى    خود مى

ى كـه ايمـان   ، اين براى آن است كه كفار را به خشم آورد، خدا به كسـان ]طورند

كنند وعده مغفرت و اجـرى   آورده و از آن بين به كسانى كه اعمال صالح هم مى

  ). 29: فتح( عظيم داده

خـود را   هـاي  اند كه جوانـه  و ياران او به زراعتي تشبيه شده 6شريفه پيامبر  در اين آيه

يستاده و رشد و خود ا  اي كه بر ساقه گونه است؛ به  خارج ساخته؛ سپس به تقويت آنان پرداخته

اين تشبيه رساترين تعبيري است كه بر پيشـينه   1.زارعان را به شگفتي واداشته است ،نمو آن

وقفـه   جاهليـت بـا تـالش بـي      دارد كـه در شـرايط آن روز جامعـه    پيشرفت در اسالم داللت

يافته آن در جامعـه   مؤمنان شكل گرفت و ماهيت توسعه  و همراهي گروهي اندك 6پيامبر

  .گيرد و همين امر موجب خشم كفار گرديد مي ي عصر ظهور شكل آرمان

بلكه فعاليتي برابر با روز يا شـرايط گذشـته و بـه تعبيـري      ،تنها ايستايي از نظر اسالم نه 

صـدوق،  ( �  هو مغْبونٌمنِ استَوى يوماه فَ� :استدرجازدن موجب زيان و خسران دانسته شده 

سؤال . روح حاكم بر اسالم بر پيشرفت و كمال جامعه تأكيد دارد ،اسبر اين اس).  342: 1403

شهر مهدوي تحقـق پيـدا    از اين كه پيشرفت با كدام مؤلفه قرار است از منظر اسالم در آرمان

                                                 

  .46: 5تفسير صافي، ج: ك.ر.  1
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ر اسالم و تأكيد بر پيشرفت د  شود و با توجه به پيشينه فته ميگر  اين مقاله پي  ، در سامانهكند

را به كمال، ضرورت آن به عنوان عملي صـالح و موجـب  غـيظ كفـار،     گ آرمان  رسيدن جامعه

آرمـاني مهـدوي تحليـل      تالش آنان براي رسـيدن بـه جامعـه    گرايان و براي انگيزش آرمان

  . گردد مي

  شهر مهدوي  و پيشرفت، آرمانتوسعه  مفهوم

ئل هـا بـه مسـا    يشمندان مختلف با توجه بـه رويكـرد و گـرايش آن   در ديدگاه اند 1توسعه

  . است داراي  تعاريف متعددي گوناگون

  : نويسد با گرايش فرهنگي در تعريف توسعه مي ادواردتايلور،
هـاي پيچيـده برخـورد كنـيم،      هرگاه با هنرهاي پيشرفته، دانش مترقي و سازمان

گيـري   قبل نتيجه  ها از توسعه و پيشرفت تدريجي مراحل ساده بايد بدانيم كه اين

مرحله بلكه هر  آيد؛ مدن به خودي خود به وجود نمياي از ت اند و هيچ مرحله شده

   .)250 :1353اديبي،(شود و متكي به آن است  لي ناشي ميقب  از مرحله

با اصطكاك وتجزيه حركـت همـراه   توسعه را ادغام و يكپارچگي ماده دانسته كه  اسپنسر،

   .)99 :1376توسلي،(است 

بـه  . دانـد  هي، متافيزيك وعلمي مـي رحله االكنت، پيشرفت انسان را داراي سه م اگوست

 گيـرد  ي، با تكامـل ذهـن بشـر شـكل مـي     نظر كنت هر يك از مراحل  پيشرفت جامعه بشر

  ). همان(

پردازان جهاني شدن نيـز توسـعه و پيشـرفت را در قالـب رشـد فزاينـده        بسياري از نظريه

اقتصـادي   ،اجتمـاعي  ـاسي  فناوري ارتباطات و اطالعات، توسعه روابط بين الملل در ابعاد سي

ويژه در حـوزه كـالن    ، بهجهانيهاي  گيري سازمان لفه آن را شكلمؤو  كرده وفرهنگي تصور

دهد توسعه در ساحتي مادي  هاي مذكور نشان مي دقت در تعاريف و شاخص 2.دانند اقتصاد مي

                                                 

1  . Development 

  .شدن نوشته دكتر حسين سليمي هاي جهاني كتاب نظريه: ك.ر .2



 

 

62 

ل 
سا

چ
م

ده
ار

ه
 /

ه 
ار

شم
4

5
 

 /
ن

تا
س

اب
ت

 
13

9
3

  

ـ   است كه در اين فرض نمـي و طبيعي   از هرگونه امر قدسي ديده شده و دور   ه مدينـه توانـد ب

ها با هـدف   ويژه كه هدف غايي در هيچ يك از آن ؛ بهدناظر باش فاضله و آرمان شهر مهدوي 

شـهري كـه    تـوان پـذيرفت كـه آرمـان     حتي نمي. نهايي در انديشه مهدويت  مشترك نيست

همكـاري    اي كه فارابي برپايه و يا جامعهكند  افالطون مبني بر شهرياري فيلسوفان مطرح مي

دهد و يا شهر نابي كه فوكوياما در پرتو ليبرال دموكراسي در سر  مورد اشاره قرار مياجتماعي 

از آن سـخن  ...  مور، آگوستين، سيسـرون، هـابز و بولتالـك و    پروراند و يتوپيايي كه تامس مي

  .همسو و هماهنگ باشد  فاضله  با مدينهگويند   مي

كـه پيشـرفت    در حـالي  كنـد؛  ، توسـعه را دنبـال مـي   غرب با گرايش به شرك و تسـاهل  

به همين لحاظ مفهوم پيشرفت متمايز از مفهوم  د با تساهل و شرك  قابل جمع باشد؛توان نمي

  : فرمايد فت ميمقام معظم رهبري در باره مفهوم پيشر. توسعه است
توسعه را بـه كـار     اب كرديم؛ تعمداً نخواستيم كلمهپيشرفت را با دقت انتخ  كلمه

است كه كلمه توسعه يك بار ارزشي و معنـايي دارد؛ الزامـاتي را    علت اين. ببريم

مـا  . با خود همراه دارد كـه مـا بـا آن التزمـات همـراه نيسـتيم، موافـق نيسـتيم        

فهمند،  ا از آن ميجهاني را كه معناي خاصي ر  افتاده خواهيم يك اصطالح جا نمي

مورد نظـر خودمـان    ما مفهومي را كه. كار خودمان بكنيم  بياوريم داخل مجموعه

بيانـات  ( �پيشـرفت �اين مفهوم عبـارت اسـت از   . كنيم است، مطرح و عرضه مي

بـا   1389هاي راهبردي در سـال   م رهبري در نخستين  نشست انديشهمقام معظ

 .)ايراني پيشرفت -عنوان الگوي اسالمي

  : در بياني ديگر فرمودند
امـش و  اه با آسـايش و آر پيشرفت رسيدن به حيات طيبه، يعني زندگي گوارا همر

بيانات مقام معظم رهبري در اجتماع بزرگ مـردم  (در كل سعادت دنيا و عقباست 

   ).18/2/1384رفسنجان  در تاريخ 

حق، تـأمين سـعادت دنيـا و آخـرت      دار به مهدويت و آرمان شهر مهدوي كه  داعيه  آموزه

وسعه و پيشـرفت در آن زدودن  ت  بوده و هدف نهايي آن و اوج قلهاست  بر اظهار دين مبتني 

  هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى�: شرك از نظام هستي و برپاداشتن توحيد در كل جهان است
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ظْهِرَهيقِّ لينِ الْحد شْـرِكُون   والْم كَرِه لَو و ينِ كُلِّهلَى الدي از ادعيـه  در بخشـ . )33:توبـه ( �ع

  : است ن مطلب آمدهمهدوي براي اشاره به اي
و الْقَـائم بِـدينك   ... اللَّهم و صلِّ علَى ولي أَمرِك الْقَائمِ الْمؤَمـلِ و الْعـدلِ الْمنْتَظَـر   

تَخْلَفْتا اسضِ كَمي الْأَرف فْهتَخْلـ     اس ه الَّذينَ منْ قَبله مكِّنْ لَه دينَه الَّـذي ارتَضَـيتَه لَ
دعـوت بـه كتـاب     !خداوندا  ؛َ شَيئا  أَبدلْه منْ بعد خَوفه أَمناً يعبدك لَا يشْرِك بِك

هي و برپايي دين را بار ديگر با امام زمان آغاز كن؛ همان گونه كـه قبـل از او   اال

دين تو به پا گشته بود و رضايت تو در گرايش جامعه به اوست؛ چراكه با ظهور او 

منيت و توحيدي، دور از هر گونه  شرك به تو جايگزين ترس و نگرانـي خواهـد   ا

    .)581 :1414طوسي،(شد 

از اين رو توسعه و پيشرفت با توجه به آرمـان شـهر مهـدوي فراينـدي اسـت كـه در آن       

مبتنـي برحاكميـت    ،گيرد كه به تحقق هدف نهايي حكومت جهاني مهدوي عواملي شكل مي

شـهر   آرمـان   يافتـه  توان در وجوه توسـعه  را ميتبلور و تجلي اين پيشرفت انجامد و  توحيد مي

الزم است عـواملي كـه بـه تشـكيل ايـن فراينـد         ،اينبنابر. در بعد سياسي نگريستمهدوي 

    .ها در جامعه فراهم شود و زمينه پرورش و تكثير آن شود، مورد توجه قرار گيرد نتهي ميم

  مذموم  ممدوح و؛ توسعه انواع 

بـه همـان    داشـته باشـد و   ي و دوپهلوژانوس يا چهره تواند ياست كه م ينديفرا ،توسعه  

 ينگران يهاز موارد ما يا در پاره ،شود يم يترق رشد و و يشرفتجامعه  موجب پ ياندازه كه برا

 يـت آنچه در اسالم نسبت به توسعه و پيشرفت مـورد عنا  .است يناامن فقر و و منشأ بحران و

  :تدو مطلب اس گرفتهقرار يژهو

و  در امـان باشـد   ياز هرگونـه خسـارت   حفظ شده و يانسان و يهاال  يهكه سرما ينا، اول

قَـد  . جامعه بداند براي چه خداوند متعال فرصت زندگي كـردن در اختيـار او قـرار داده اسـت    
بـه شـما فرصـت  داده تـا راه     خداوند متعـال   ؛أُمهِلُوا في طَلَبِ الْمخْرَجِ و هدوا سبِيلَ الْمنْهجِ

   .)109: 1414 ،نهج البالغه(نجات را يافته و به سوي آن برويد 

عنـوان توسـعه را بـر جامعـه      تـوان  ينمـ  ؛شـود  يچه توسعه به خسران جامعه منتهـ چنان
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 و يچه جهت الزم است جامعه بداند توسعه در دليل ينبه هم. دكرمتضرر اطالق  زده و خسران

جهـت   قـرآن كـريم   .هدف غايي و مقصد نهـايي آن كجاسـت   شود و يم يجادا يمتيبه چه ق

: رياتاالـذ ( �وما خَلَقْت الْجِنَّ والْإِنس إِلَّا ليعبـدونِ �: گونه آورده است    را اين يشرفتپ توسعه و

را مورد توجه قـرار دهـد كـه بـه      يجهت يدتوسعه و پيشرفت با يفهشر يهآ ينبر اساس ا .)56

فاصله  يتكه از عبود يكه توسعه و پيشرفت يافتتوان در يم يهآ يناز هم و نجامدا يم يتعبود

 يخسران اخـرو  آخرت و يبآن تخر يجهنت يراز ؛مطلوب باشد تواند ينم اسالماز نظر  گيرد يم

فيهـا    هـو أَنْشَـأَكُم مـنَ الْـأَرضِ و اسـتَعمرَكُم     �: فرمايد يم  يگريد يهدر آ قرآن كريم .است
آبـاد   و يآبـادان  عمـارت و  يخداوند متعال انسان را بـرا . )61: هود( � استَغْفرُوه ثُم تُوبوا إِلَيهفَ

 يمنابع و يهاال يهقابل تصور است كه انسان سرما يزمان يآبادان عمران و.است يدهكردن آفر

 دنـ كرا آباد  يشوآخرت خ و يادن ،يهسرما كردن تييربا مديرد و كار گ به ،دارد ياررا كه در اخت

  .وجود آورد را به آرمان شهر فاضله و  درسطح باالتر مدينه يا و

سخن گفـتن از شـهر نـاب كـه      ،گيرد شهر مهدوي قرار مي وقتي هدف رسيدن  به آرمان

دانـد و   را خاستگاه آن مـي  فوكوياما در پايان تاريخ براي واپسين انساني كه ليبرال دموكراسي

 ؛گذاري نخواهند بـود  و فارابي و ديگران موقعيت مناسبي براي سرمايهافالطون   فاضله  مدينه

زيرا در ديدگاه آنان، انسان كامل مورد غفلت واقع شده و حتي گاه فنـاوري و مدرنيتـه بـراي    

مسير پيشرفت از در اين حالت است كه  انسان  در  .اعتقاد به آن وارد ميدان شده استزدودن 

بـاز   )609 :20طباطبـايي، ج (اسـت   4آن امام زمـان نظور از خلقت كه م  همراهي با عصاره

  .د شدنخواهند ماند و به خسران گرفتار خواه

الزم است كه منظور از توجه به توسعه و پيشرفت در اسـالم و   يزمطلب ن ينتوجه به ا

موجـب تـدارك    يـا، بـه دن  يتـوجه  يب يراز يست؛ن ياتماد و يادن كتر ،به آخرت يژهتوجه و

 صـورت  يـا سـاختن آخـرت در دن  . شود ينم ياموجب ساختن دن يزاز آخرت ن غفلت آخرت و

 دنبال ييبه تنها توان يرا نم يك يچاست كه ه يدهدو چنان درهم تن ينعمران ا و يردگ مي

امـري نكوهيـده و مـورد     :و گرايش به هريك بدون ديگـري از سـوي اهـل بيـت    د كر

خطاب به عاصم بن زياد كه دنيارا  7در همين زمينه امام علي. شمار آمده است سرزنش به
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  : ترك گفته بود، فرمودند
آيا به  !اى شيطان در تو راه يافته و هدف تير او قرار گرفته !اى دشمنك جان خود

طيبـات را   ]به ظاهر[ كنى خداوند تو خيال مى كنى؟ و فرزندانت رحم نمى  خانواده

تـو در   !ها اسـتفاده كنـى؟   كه از آن دوست ندارد ]در واقع[ اما ؛بر تو حالل كرده

اى :گفـت   عاصـم ! گونه با تو رفتار كند تر از آنى كه بدين ارزش پيشگاه خداوند بى

  بـرى  تو خود با اين لباس خشن و آن غذاى ناگوار بـه سـر مـي    چرا !امير مؤمنان

امام به  ]به تو اقتدا كنيم  و بر ما الزم است در حالى كه پيشوا و امام ما هستى؟[

خداوند بـر   ]وظيفه من غير از شما است[ من مثل تو نيستم !واى بر تو :فرموداو 

حق واجب شمرده كه بر خود سخت گيرنـد و همچـون طبقـه ضـعيف       پيشوايان

  .هيجان نياورد كه سر از فرمان خداوند برتابـد  به او را، تا ندارى فقير مردم باشند،

   .)325 :1414، نهج البالغه(

شود توسعه و پيشرفت اسـالمي   ت به عاصم بن زياد  معلوم مينسب 7از توبيخ امام علي

امام بـه پيامـدهاي   و اهتمام  :زهد اهل بيت  فقيرانه نيست و نبايد به بهانه مستلزم زندگي

  .دستان از امكانات مادي و رفاه دنيوي فاصله گرفتناشي از فقر تهي

آن است كـه جامعـه    يودر آرمان شهر مهد يژهو به توسعه و پيشرفت ممدوح در اسالم و 

بـه ايـن   به جهت اشاره  .به دست آورد يزآخرت خود را ن ياتوسعه دن عمران و يقدر آن از طر

  : در روايت آمده است ،مطلب
به وسيله قائم شما زمين خود را با تسبيح و تقديس و تهليـل و تكبيـر و تمجيـد    

  ). 632: 1376، صدوق( ذات مقدسم، آباد كنم

عمران و آباداني هسـتي را در پرتـو    ،مهدوي  يشرفت و توسعه جامعهاين روايت پبراساس 

ايـن تعـابير    رسد هر يـك از  به نظر مي .تسبيح و تهليل و تقديس و تكبير تجربه خواهد كرد

از ايـن رو  . گيـرد  مـي  ها شكل د كه پيشرفت جامعه در صورت تحقق آناشاره به حقيقتي باش

   ؛ چراكه او منشأ همهعه به خداوند متعال دانستممكن است تسبيح را احساس فقر مطلق جام

ط به طهارت جامعـه  كرد و تقديس را منو امور است و تهليل را ناظر به فراگيري توحيد تصور

ها در سـايه   اين  متعال در جامعه مطرح كرد كه همهو تكبير را تعظيم خداوند  از شرك فرض
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ياينـد و دولـت    مي دوي تحققشهر مه دست با كفايت او در آرمان و به 4حكومت امام عصر

گيرد و موجبات عمران سرزميني و مـادي   مهدوي آنان را درهمين دنياي مادي پي مي  كريمه

 .آورد را نيز در حد نهايي فراهم مي

جامعـه باشـد و     همه يبرا يردگ يشكل م  يشرفتپ آنچه در قالب توسعه و كه ينا ،دوم 

 تعـادل و  نـرود و  ينب قبل از آن از هايدستاورد و گردندمند  ها از آن بهره نسل عموم مردم و

بـه   ؛جامعه محفـوظ بمانـد   يپارچگ يك انسجام و هم نخورد و توازن طبقات مختلف جامعه به

   .نداشته باشد يمانشحفظ ا يبرا يا مؤمن مخاطره خود برسد و يكه كافر به زندگ يا گونه

  : اند در اين باره فرموده 7امام علي
 هم كند  تـا مـؤمن بـه ايمـان و    ازم است زمينه آرامش وامنيت را فربرحكومت ال

بـا   پيكـار   حكومت زمينه  در سايه. سپري كنند كافر به زندگي خود برسد و روزگار

حق نـاتوان را   ،و به كمك حكومت ها را ايمن سازند هم كنند، و راهادشمنان را فر

و از گزنـد تبهكـار در    رسـانَد  ه آسودگى به شبتا نيكوكردار روز ب ،از توانا بگيرند

     .)80: 1414، نهج البالغه( .امان مانَد

 يگـاهي از نظـر اسـالم جا   ،بر هم زدن توازن جامعه كمك كند و عيضكه به تب يا توسعه

   :دنك يم يمعرف ينچن يمقرآن كر ازدر  توسعه و پيشرفت را خداوند همه جانبه بودن  .ندارد
عنْـه   ممنكُم وما آتَاكُم الرَّسولُ فَخُـذُوه ومـا نَهـاكُ    ياءالْأَغْن نَيدولَةً ب يكُونَلَا  يكَ

شَد إِنَّ اللَّه اتَّقُوا اللَّهوا وفَانتَهقَابِ يد7: حشر( الْع(.  
توسعه به شـمار   يها از شاخص يكيكه - يهتداول و دست به دست شدن وگردش سرما 

 مـذموم  منـدان ثروت در دسـت  – آيـد  به شمار مي يافتهسعه جامعه تو يبرا شاخصي رود و يم

 و خـواري  يـژه هـر گونـه و    ينـه باشـد تـا زم   شـته دا يـان كل جامعـه جر  در بايد تداول و است

توسـعه و پيشـرفت   امكـان   بـرود و  ينب از يواختالف طبقات يضتبع يجهدر نت و يانحصارطلب

لـت كريمـه،   ي بـر تشـكيل دو  مبتن 4ي امام مهدي بررسي سيره .همگان فراهم باشد يبرا

شـهر مهـدوي در حكومـت آن حضـرت نمايـان       يافتگي آرمـان  توسعه  ه دهد كه جلو نشان مي

ر براي عموم مردم است و در پايدا  شهر مهدوي ايجاد توسعه رز آرمانهاي با از ويژگي. شود مي

  .  مند خواهند شد سياسي آن حضرت همگان بهره  سيره



  

 

ه
لف

مؤ
 

ها
 ي

و پ
ه 

سع
تو

ي
ت

رف
ش

…  

67 

 فاضله مدينهعدالت، خاستگاه توسعه در 

و از  و امام قرار داده 6عهده پيامبرخداوند متعال  مسؤليت تحقق و اجراي عدالت رابر  

در . تفات نباشـند  بارگي ظالم و گرسنگي مظلوم بي است تا نسبت به شكم ايشان پيمان گرفته

ا از هـ  اند كه تا زمـاني كـه انسـان    عدالتي در جامعه نمادي از جريان ظلم و بي ،حقيقت اين دو

 كنـدي صـورت   برند، توسعه و پيشرفت در جامعه با اصطكاك فراوان و به ها رنج مي وجود آن

پذيرد و چه بسا در بسياري از موارد ممكن نگردد و عموم مردم هم در مقابل آن به ايجاد  مي

در ايـن   7امام علي. تحول قادر نخواهند بود و نيازمند كمك امام، براي تحقق عدالت باشند

   :فرموه استباره 
لَو لَا حضُور الْحاضرِ و قيام الْحجةِ بِوجود النَّاصرِ و ما أَخَذَ اللَّـه علَـى الْعلَمـاء أَلَّـا     

لَأَلْقَيت حبلَها علَى غَارِبِها و لَسقَيت آخرَها   مظْلُومٍ  يقَاروا علَى كظَّةِ ظَالمٍ و لَا سغَبِ
اگر خداوند از عالمان پيمانى سخت نگرفته بود كـه   ؛ أْسِ أَولها و لَأَلْفَيتُم دنْياكُمبِكَ

تأمل  بى ؛ستمديده هيچ آرام و قرار نگيرند در برابر شكمبارگى ستمگر و گرسنگى

  ]. كشـيدم  و چون گذشته خود را بـه كنـارى مـى   [نمودم  مي رشته حكومت را رها

  ).50 :1414، نهج البالغه(

هـي در  اال و اولياي :دهد حكمت حضور انبيا نشان مي 7عليدقت در سخنان امام   

جامعه و همنشيني آنان با مردم براي حفظ جامعه از لغزش و رهايي از ستم است كه تازمـاني  

اوج . داشتتوسعه و پيشرفت جايگاهي نخواهد  ،كه روح اين گونه مسائل بر جامعه حاكم باشد

 7به همين لحاظ امام. فاضله قابل مشاهده است  گرا در مدينه آرمان  جامعهتوسعه و پيشرفت 

  : آمده است 7در كالم امام علي كه چنان ؛گردد مي با جامعه همراه
نْتسأَح لَقَد و  كُمارجِو      ـقِ الـذُّلِّ وـنْ رِبم تَقْتُكُمأَع و كُمائرنْ وي مدهبِج طْتأَح و

يمِ شُكْراً منِّي للْبِرِّ الْقَليلِ و إِطْرَاقاً عما أَدركَه الْبصـرُ و شَـهِده الْبـدنُ مـنَ     حلَقِ الضَّ
دم تـا  كـر سـر بـردم، و همـه تـالش خـود را       هبا شما به نيكويى ب ؛الْمنْكَرِ الْكَثيرِ

رهايتـان  هاى سـتم   و از حلقه و از بندهاى خوارى آزادتان كردم كنمتان  پاسدارى

   .)224 : همان( كردم

براي ها  جامعه به انسان همنشيني امام با جامعه و تالش وكوشش او براي رشد و بالندگي
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بخشد تا خـود را ازپيلـه ظلـم و ذلـت      مي انگيزه و اميد رسيدن به آرمان مطلوب در جوار امام

  .د و به آرمان شهري در سايه انديشه امامت دست يابندنبرهان

 فاضله به لطـف  حضـور    گرا در مدينه آرمان  نهايي توسعه و پيشرفت جامعه  بهتحقق مرت 

دن ساختاري است كه با ظلم مخالف است و به برادري اهـل   امام در بين مردم  و نهادينه كر

 ردومت قائم سـود گـرفتن مـؤمن از بـرا    اي كه در ساختار حك به گونه ؛ورزد ايمان  اهتمام مي

با آمدن امام دوازدهم  ظلم و جـور از  ). 173: 3، ج1428صافي، ! (آيد مؤمنش ربا به شمار مي

جواري جامعه با آن مهدوي به لطف هم  فاضله  ، توسعه و پيشرفت و تشكيل مدينهرود مي بين

   :رود هدي از بين ميمؤمن به امام م  يابد و مشكالت جامعه م تبلور ميامام هما
ؤمني بيماري، نقص و آفت را دور سـاخته  زماني كه قائم قيام كند خداوند از هر م

  ).317: 1397نعماني، (و نيرويش را به او باز خواهد گردانيد 

افتد  تر اتفاق مي اهتمام امام عصر به تحقق عدالت فراگير در جامعه آن چنان است كه كم

بيـت مـورد اشـاره قـرار      و يا در روايت  اهلدوي از سوي آن حضرت مطرح شده حكومت مه

اي كه روايات دال بر اجراي عدالت  به گونه ؛اشد و در آن سخن از برپايي عدالت نباشدگرفته ب

دستاورد توسعه و پيشـرفت بـا توجـه بـا آرمـان شـهر       . اند در دولت كريمه به حد تواتر رسيده

از آن جهت تحقق خواهد يافت كه روح ايمان و اعتقاد به امـام در جامعـه پيشـرفت     ،مهدوي

  . گردد من به او باز ميكند و نيروي مؤ مي

شـود   آيد رمز و راز اين اتفاق مهم در اين باشد كه هواي نفس كنار گذاشته مي مي به نظر

ها موفـق   بندد و انسان توسعه از جامعه رخت برمي  گرايانه به مسئله نيستي و انسانو تفكر اوما

شود مورد  مي تحليل مينگرد و در انديشه اسال افقي كه امام به آن مي شوند پيشرفت را با مي

   :آمده است 7م عليدر سخن اما به همين دليل. وجه و دقت قرار دهندت
نَفْي الْهوى عنْ نَفْسه يصف الْحقَّ و يعملُ بِه لَا يدع للْخَيرِ غَايةً إِلَّا   عدله  فَكَانَ أَولَ

د أَمكَنَ الْكتَاب منْ زِمامـه فَهـو قَائـده و إِمامـه يحـلُّ      أَمها و لَا مظنَّةً إِلَّا قَصدها قَ
خود نخستين مرحله عدالتش اين است كه ؛  حيثُ حلَّ ثَقَلُه و ينْزِلُ حيثُ كَانَ منْزِلُه

گويد و به حق  حق مى ؛را بيرون رانده  هاى دل خواسته و ،ملزم كردهرا به عدالت 

پـا خاسـته و در   ه ب  جرايشكه براى ا جز آن ،هيچ كار خيرى نيست .كند عمل مي
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ـ    به سوي آن به راه افتاده، كه جز اين ،جا گمان نيكى نبرده هيچ   هزمـام خـود را ب

او بـار   ،آيـد  هر جا قرآن فرود دست قرآن سپرده و قرآن رهبر و پيشواى او است،

جـا را منزلگـاه خـويش     ناو آ ،و هر جا منزل نمايـد  خويش را در همان جا افكند،

   ).119: همان( سازد

سياسي   يابد كه عدالت، در انديشه ور مييافتگي آرمان شهر مهدوي از آن جهت تبل توسعه

گرايـي   ادين نيست و ايدئولوژي آن برساختاي نم هبراي اجراي حكومت مسئل 4مهدي امام

ب و بـه تصـوي    كند كيد نميحقوق بشر و آزادي تأ يافته مبتني بر داري سازمان صرف و سرمايه

  .گردد منتهي نمي ،گيرد منافع صاحبان قدرت شكل مي   قوانين حقوق بشري كه در سايه

بر باطن افـراد و   شهر مهدوي است؛ يشرفت آن در آرمانكه تجلي پ سياسي  الگوي توسعه

 و آن تربيت  نيـروي اخالقـي اسـت      و دغدغه .است مبتني تغيير و دگرگوني روحي ـ اخالقي 

گيرد كه نسبت به اين امر مهم اهتمام  و از ايشان پيمان مي براي نيروسازي است آن  تالش

  : آمده است 7به جهت اشاره به اين مطلب در كالم  امام علي. داشته باشند
مسلماني را دشـنام  .. .گيرد كهبندد و از آنان بيعت ميقائم ما با يارانش پيمان مي

اي هجوم نبرند، كسي را به ناحق نزننـد،  د، به خانهحريمي را هتك نكنن... ندهند

 .  )128 :3، ج1428صافي، ( مال يتيمان را نخورند... طال و نقره ذخيره نكنند،

  محور خواهد بود؛ برخالف فرايند توسـعه اي عدالتسياسي در عصر مهدوي توسعه  توسعه

  ر، آزادي و توسـعه سياسي در جهان امروز كه با وجود شـعارهاي مختلفـي چـون حقـوق بشـ     

شود كـه از  عدالت صرفاً مكانيسمي تلقي مي. سياسي، عدالت مسئله اصلي جهان امروز نيست

سياسـي بـا     اما در الگوي نظام مهدوي، توسعه. خود تأمين شود بايد خودبهطريق اقتصاد آزاد، 

ضرت ح هدف قيام آن. است 4دل و داد شعار اصلي امام مهديع. تأمين عدالت همراه است

يمأل االرض عدالً و قسطاً بعد ما ملئت ظلمـاً  �تعبير . نيز برقراري عدل و داد در جهان است
 . ترين ويژگي حكومت آن حضرت است مهم گوياي ؛)260: 1ج ، 1363، صدوق( �و جوراً

  فاضله مهدوي درمدينه هاي پيشرفت شاخص

ن كـ مم يـر غ دشـوار و بس  يو پيشرفت بدون در نظر گرفتن عوامل آن امر تصور توسعه
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 يـري گ آنچه بـه شـكل   مجزّا از توسعه به صورت جداگانه و يتماه يگربه عبارت د . نمايد يم

كه به  يبدون عوامل توان ينم مفهوم را ينا .يستقابل دسترس ن ،انجامد يم يشرفتپ توسعه و

و  خلـق به  يندفرا ينا كه در يالزم است عناصر دليل ينبه هم .در نظرگرفت ،انجامد يآن م

 قسمت از پـژوهش  يندر ا به همين دليل .، تحليل شوندكند كمك ميتوسعه و پيشرفت  رشد

  . ها به صورت گذرا اشاره شود ترين آن به مهمتالش خواهد شد 

  7محوريت امامت معصوم .1

از آن بـه عنـوان    تـوان  ياست كه م يمسائل ينتر ياز اصل يكي ياسالم يشهدر اند امامت

 يلدل .دكرفت استفاده ازجمله توسعه و پيشر ،يماز مفاه ياريبس يبرا ياصلعامل  ولفه ؤم يك

موجب نجات  جدا كننده حق از باطل بوده و ،با او يهمراه امر آن است كه شناخت امام و ينا

 و .امامت اسـت   يعه بسته به انديشهش يتماه و ياسالم يشهاند وامق است و يتاز مرگ جاهل

آنچه مهم است . كند يم يداخود را پ يقيمفهوم حق امامت معنا و يهفاضله در سا  عمران مدينه

رهبـري  با  يآرمان  جامعه تحقق و يپيشرفت اسالم سؤال مهم است كه توسعه و ينپاسخ به ا

پاسخ به  براي؟ گرفتخواهد چگونه شكل  ،گيرد يخود را او م يتكه ماه و انسان كاملي امام

  .يستناي  چارهدر جامعه  كرد اوركاز آگاهي ا جز شناخت امامت و لسوا ينا

 يالگـوبردار   يزهانگ فاضله به جامعه نشان دهد و  هدف را در مدينه تواند يشناخت امام م 

 اي يفهفرض از وظ ينجامعه در ا. كند يجادجامعه ا در را و تكثير آن يتوسعه و پيشرفت اسالم

سـنت را   كتـاب و  و آيـد  يآن بر م به يدندر مقام رس بود و اهدآگاه خو، گيرد يكه بر عهده م

ـ   يقيتيهمان حق ينا و دهد يم خود قرار امور  سرلوحه همـان   ؛آن اسـت  ياست كه امـام در پ

  : فرموده است 7يگونه كه امام عل
سلَي لَى  إِنَّهامِ  عالْإِم   وـي الْملَاغُ فالْإِب هبرِ رنْ أَملَ مما حظَـةِ إِلَّا مع تاجال ـي   وف ـاده

خدا امر فرمـوده   بر امام واجب نيست جز آنچه را همانا  ؛النَّصيحةِ و الْإِحياء للسنَّة

است، و آن، كوتاهى نكردن در پند و نصيحت، و تـالش در خيرخـواهى، و زنـده    

  ).152: 1414 :البالغه نهج( 6سنّت پيامبر داشتن نگه

ن آقر يها متشكل از آموزه يپيشرفت اسالمروح توسعه و  گفته يشمطالب پ بر اساس   
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عنوان توسعه و پيشـرفت را   توان يم نياست و زما :يتاهل ب يرهس و يفسنت شر و يمكر

جامعـه   يمنش او در سـامانه اعتقـاد   امام و ياتمنو ،د كه درآن جامعهكراطالق  يا بر جامعه

 ؛بخشـد دوي نظام و جهت ر مههش پيشرفت در آرمان  و به موازنه يردقرارگجدي  مورد اهتمام

  : آمده است 7همان گونه  كه در سخن امام علي
و إِنِ استَنْصرُوكُم فَانْصرُوهم تُنْصـرُوا و  ] فَالْبدوا[انْظُرُوا أَهلَ بيت نَبِيكُم فَإِنْ لَبدوا 

     وكُمعـدلَـنْ ي ى وـدـنْ هم وكُمخْرِجلَنْ ي موا فَإِنَّهذَرتُع    مـبِقُوهلَـا تَس ى ودإِلَـى ر
هـا   اگـر آن  ؛به اهل بيـت بنگريـد    ؛بِالتَّقَدمِ فَيصرَعكُم الْبلَاء و تُشْمت بِكُم الْأَعداء

اقدامي انجام ندادند شما نيز به عملي دست نزنيد و اگر آنـان شـمار را بـه يـاري     

برند و  مسير هدايت بيرون نمي ايشان را ياري كنيد كه ايشان  شما را از؛ طلبيدند

دهند، بـر ايشـان سـبقت نگيريـد كـه در بـال گرفتـار         در وادي هالكت قرار نمي

  ).715: 2، ج1405هاللي، (گيريد  و مورد شماتت دشمن قرار ميشويد   مي

شـهر   در وراي ظهـور در آرمـان   در رسيدن جامعـه بـه غـايتي مطلـوب،    تجلي پيشرفت   

   .شود جامعه به سوي امام متمركز ميگوش و چشم  دد كهگر ر ميزماني آشكا ،مهدوي

بصـارِهم حتّـي   يِ إسـماعهِم و اَ فاهللاُ عزَّوجلَّ لشيعتنّا  دمإنَ قائمنĤ اذّا قاَم : 7اباعبداهللا 
: الَيـه و هـو فـي مكانـه    يسمعونَ و يينْطُرون فَيكُونَ بينَهم و بينَ القَائمِ تريد، يكملّمهمِ  ]لَا[

ها و ديدگان  قيام كند خداى عزّ و جلّ در گوش 4هنگامى كه قائم ما: فرمود 7امام صادق

پيكى نباشد و آن  4شيعيان ما چنان نيروى رسانايى بنهد كه ديگر ميان آنها و حضرت قائم

ان جايى كـه هسـت   و را در همبا آنان سخن بگويد و آنان بشنوند و ا] از فاصله دور[حضرت 

  .)241 :8، ج1363كليني، (ببينند 

يـافتگي سياسـي    تعابير گويايي است كه بر وجه  ديگري از وجوه توسعه  از جمله �مداهللا�

از پيشـرفت توجـه و   دليل اين ادعا آن است كه ايـن مرحلـه    .شهر مهدوي داللت دارد آرمان

ت ايند مرهون ساختار قيام اسگيرد و اين فر شكل مي 4حكومت امام عصر  بصيرت در سايه

اي كه شيعيان آن حضرت با امـام   به گونه؛ برد كلي از بين مي طور امام و مردم را به  كه فاصله

 . در حالي كه او  در مكان خويش است ؛نگرند شنوند و به او مي در ارتباط بوده، سخن او را مي
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  همراهي و همدلي جامعه با امام عصر  .2

دهد تحقق ظهور به زمينه و خاستگاهي نياز دارد كه منتظـران   ت نشان ميمرور روايات مهدوي

االهـي و   و پيشـرفت  به همين لحـاظ توسـعه  . ظهور در فراهم كردن آن نقش قابل توجهي دارند

 ينـدي فرا مطلوب كه هدفش تكثير الگويي براي رسيدن به آرمان شـهر مهـدوي اسـت، در قالـب    

  يآن رو بـه  يدنرس يكوشش جامعه برا كه بدون تالش و قابل تصور نيست ياراد يرغ و يعيطب

كند بـه صـورت    توان آن را از نظر دور داشت و اهميت آن ايجاب مي اساسي كه نمي  اما نكته .دهد

  .مجزّا به آن پرداخته شود؛ تاب و توان و ظرفيت جامعه براي پذيرش امامت و ملزومات آن است

فراتـر از آن اسـت كـه بـا      7امام هشتم يره تعبب است و يمهم يارامامت امر بس  مسئله 

بـا   يتوان همراه مردم  عموم جامعه و. )199 :1ج همان،( عقول ناقص مردم قابل درك باشد

از حامالن علـم   علوم امام بوده و يبرا يظرف مناسب توانند ينم يحت ؛امامت را ندارند يشهاند

با توجه به آرمان شهر  ،وسعه و پيشرفتخود از موانع جدي ت ،كه اين امر يندامامت به شمار آ

امـام   ،اگر جامعه در حدي باشد كه ظرفيت پذيرش علم امامت را داشـته باشـد  . مهدوي است

هـاي   شاخصـه  تواند آن را ظرف وجودي علوم امامت قرار دهد و جامعـه بـا علـم امامـت     مي

امكـان بـردوش    زيـرا  ؛مانـد  از پيشرفت بـاز مـي   ،در غير اين صورت گيرد؛ پيشرفت را پي مي

   .كشيدن علم و دانش  امامت را نخواهد داشت

   : آمده است 7از امام صادق يثيدر حد
…لَةً لَنَشَرْتملَّ حج زَّ وع اللَّه يي آتَانالَّذ يلْمعل تدجو لَو    و ـلَامالْإِس و يدحالتَّو

نَ الصم عالشَّرَائ ينَ والد انَ ويـرُ      الْإِيمي أَمـدج جِـدي لَـم و كي بِـذَلل فكَي و دم
حملَةً لعلْمه حتَّى كَانَ يتَنَفَّس الصعداء و يقُولُ علَى الْمنْبرِ سلُوني قَبـلَ   7الْمؤْمنينَ

اگر حامالني چند را از بـراي علـم خـويش    … ؛)93 :1389صدوق، ( أَنْ تَفْقدوني

يافتم هر آينه نشر توحيد و اسـالم   داي عزوجلّ به من عطاء فرموده بود ميكه خ

كردم و چگونه اين امـر مـرا ميسـر     مد ميصها از لفظا ال و ايمان و دين و شريعت

شود و جدم اميرالمؤمنين حامالني را از براي علم خويش نيافت حتي آنكه چنـان  

فرمود كه از من بپرسـيد   منبر مي كنيد بر سر مي ربود كه آه سرد از سينة پر درد ب

  .پيش از آنكه مرا نيابيد
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 7از امام صادق �لنشرت�تعبير  و پيشرفت وارد نشده است؛ توسعه  گرچه در راوايات واژه

و پيشـرفت را در سـايه آن   توان مفهوم توسعه  به نيكي بر تحقق اين مفهوم داللت دارد و مي

آن اين كه چه چيـزي در توسـعه و پيشـرفت     د و به يك سؤال اساسي پاسخ داد وتحليل كر

  ه يابـد؟ در پاسـخ بايـد گفـت توسـعه     شهر مهدوي قرار است توسع به ويژه در آرمان ،اسالمي

آن امر  ظرفيت و پروش استعداد الزم براي پذيرش امامت و استقبال از آنچه امام، جامعه را به

مـردم و    اي كه توده ؛ به گونهيابداي است كه الزم است تحقق  پديده كند؛ و يا از آن نهي مي

  . هي امامت دانسته شودبه تعبيري  جامعه در اين فرايند  حامالن اهداف اال

 با امامـت و  يتوان همراه يا جامعه هر دهد ينشان م يخيتار يها داده يل اطالعت وتحل

او  يـت بـه دسـت بـا كفا    يامام دوازدهم كه بناست آرمان شهر مهدو يژهو به ؛را ندارد يتوال

   : گردد اداو آب يهاز ناح ينزم و يردسامان گ
زمين را از دشمنان خود پاك كنم و به دوستانم ارث دهم و بـا  ]قائم [وسيله او ه ب

خودم را پست سازم و كلمه خـود را برافـرازم و بـه او بنـدگانم و     ه او كلمه كفار ب

   )631: 1376صدوق، ( .بالدم را زنده كنم
بـه   ،شـده اسـت   يهبه خضر تشب  يامام حسن عسكر سخندر  زدهمجا كه امام دوا از آن

بـه داسـتان    ،آمـده اسـت   يمدر قران كر بنا بر آنچه يهتشب ينحكمت اتوان فهميد،  خوبي مي

قـالَ إِنَّـك   � :شود يگفته م 7يبه موس 7بان خضرزكه در آن از  گردد يخضر برم و يموس
كـه اسـتاد او بـه     يبا خضر نب يدر همراه يمكل ياموس). 67 :كهف( .�لَنْ تَستَطيع معي صبرا

 يموسـ  ينفراغ ب امر ينهم خضر صبر نداشت و يدر مقابل كارها و ياوردهتاب ن آيد ميشمار 

  .شد را موجب خضر و

همراهي  ي وتوسعه و پيشرفت اسالم درنكته قابل دقت و بسيار ظريف همين جاست كه  

 بازمانـدن جامعـه از مصـاحبت و    از عوامل مهمـي كـه  يكي  فاضله،  با انسان كامل در مدينه

مظروف  يالزم برا يتنداشتن ظرف عدم تحمل علم امامت و ،شود يم را باعث با امام يهمراه

 بـه  و رسـد  يآسان بـه نظـر نمـ    يامامت امر علمكه تحمل  جا از آن. است يتوال يانتها يب

راه رسـيدن بـه آن را تسـهيل     ،ابزار و امكانـات توسـعه امـروزي   است كه  نيازمند يرساختيز
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الزم اسـت  آمـاده كنـد؛   تحمل علم امامت  برايخود را  ،از طريق آن تا جامعه بتواند كند نمي

 و شـكيبايي بـه منظـور   آن به راهكاري براي صبر   در سايه اتخاذ شود كه جامعه  يسازوكار

براي رسـيدن بـه   خاصي  گرچه در آيات و روايات. داوم رابطه خود با امام دست يابدحفظ و ت

رسد اهتمام به امتحان عصر غيبت  در  به نظر مي اشاره نشده است؛ آستانه تحمل علم امامت

   :گويد ؛ همان گونه منصور صيقل ميتأثير قابل توجهي داشته باشد اين مسئله
پس در آن ميان كه مـا بـا يـك     .جماعتي نزد او بودند ؛وارد شدم 7بر امام باقر

ناگاه رو به ما  ؛آن حضرت رو به يكي از ياران خود داشتگفتم و  ديگر سخن مي

آنچـه  ! هيهـات ! يـد؟ هيهـات  گو شما از در مورد چه چيز سخن مي :كرد و فرمود

واقع نخواهـد شـد تـا     ]منتظر آن هستيد[كشيد  هاى خود را به سويش مى دنگر

هـاى خـويش را بـه سـوى آن      و آنچـه گـردن  ]  هيهـات [كه پاكسازى شويد،  اين

كه باز شناخته و از يك ديگر جدا شـويد و آنچـه    تا اين ،گردد واقع نمى ،دكشي مى

كشيد واقع نخواهد شد تا اين كه غربال شويد، و  هاى خود را به سويش مى گردن

مگـر پـس از    ،كشيد واقع نخواهد شد هاى خويش را به جانب آن مى آنچه گردن

تا كسى  ،قع نخواهد شدكشيد وا هاى خود را مى نوميدى، و آنچه به جانبش گردن

بختى  ، به نيككه اهل سعادت است و آن روزى ، به سيهكه اهل نگون بختى است

  ). 209 :1397نعماني،( رسد

موجب شده بود جامعه اسالمي  :مهدويت از سوي اهل بيت  وصف اهداف بلند مسئله 

مهـدوي را    لهفاضـ   مدينـه    ي را پيش روي خود ببيند و چهرهو منتظر ظهور موعود افق روشن

وگـو در   همين امر موجب گفت .دراي رسيدن به آن  لحظه شماري كنواقعي بيابد و همواره ب

بخـش توسـعه و پيشـرفت     توانست نويد ف آن شده بود كه خود ميي آرماني و وص جامعه  باره

كه  خود پـژوهش  (جامعه در اطاعت از امام هاي  ها و آلودگي باشد مشروط به آن كه ناخالصي

حامل امر امامت و واليت از غير آن بازشناخته شود و  ازبين برود و مطيع و )طلبد تقلي ميمس

شده و از  به لغزش گرفتارافرادي كه در همراهي با امامت رشد الزم را ندارند و در گذر زمان 

مدار را ترك گوينـد و شـقاوت خـويش را نمايـان      افله واليت، قمانند همراهي با امامت باز مي

 . ؛ واگذار كننددارند را به امام د و ميدان را به افرادي كه سعادت مصاحبت و وفاداريسازن
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    زمان هماهنگي با اقتضائات .3

 يكند در توسعه و پيشرفت از نظر اسالم نقش مهم يم يكه جامعه در آن زندگ عصري

 يحدود را برنمم  توسعه يكه حت گيرد يچنان در تنگنا قرار م  ،گذر زمان گاه جامعه در .دارد

 روايتـي در  .گـذارد  ينمـ  يباق ييجا يشرفتپ يبرا يدر اوج سادگ يزندگ ياتدر جزئ تابد و

  : آمده است
هـاى   ديد آن جناب لباس ؛رسيد 7صادق امامورى در مسجد الحرام به سفيان ث

نزديـك  . او را سرزنش كـنم  ،روم به خدا قسم مي: گفت است؛ بهايى پوشيده گران

به خدا قسم پيغمبر اكرم و على مرتضى و هيچ ! بن رسول اللَّه يا: گفت و امام شد

: فرمودنـد  7حضرت صـادق  !اند اسى را نپوشيدهچنين لب ات   يكدام از پدران گرام

د و مطـابق همـان   كر در زمان فقر و تنگدستى مردم زندگى مى 6پيغمبر اكرم

تـرين مـردم بـه     شايسته ؛؛ ولى بعد از او نعمت فراوان شدهدكر سختى گذران مى

  : دكرن هستند بعد اين آيه را قرائت هاى دنيا ابرار و نيكا نعمت

قُلْ منْ حرَّم زِينَةَ اللَّه الَّتي أَخْرَج لعباده و الطَّيبات منَ الرِّزقِ قُلْ هي للَّـذينَ آمنُـوا   
هـاى   ايسته تريم به نعمتما از همه مردم ش: و فرمود )32:اعراف( في الْحياةِ الدنْيا

تـا  [ام  بينى بـراى مـردم پوشـيده    لباس من مى ،در ضمن، آنچه تو در ظاهر. خدا

كشيد  ،سفيان را گرفته ستگاه د آن .]جعفر بن محمد فقير و محتاج است نگويند

بـه او   ،د و لباس خشنى را كه از زير پوشيده بـود كرهاى رو را يك طرف  و لباس

ام كه درشت و خشن اسـت و   ن لباس را براى خودم پوشيدهاي: نشان داد و فرمود

گاه دامن سفيان را باال زد كه در رو لباس درشـت   آن. آنچه ديدى براى مردم بود

اين لباس خشن و : و فرمود س نرم داشتولى در زير آن لبا ؛و خشنى پوشيده بود

ين لباس نرم را اى تا به مردم بنمايانى كه زاهد و پارسايى و ا درشت را رو پوشيده

   .)360 :47 ، ج1402 ،مجلسي( اى كه خوش بگذرانى ش خود پوشيدهبراى آساي

و  4گذر زمان و رسيدن بـه ظهـور امـام دوازدهـم     كه يابيم از مطالب پيش گفته در مي

موجب سـير قهقرايـي بـه گذشـته و      ؛تجديد سنن در عصر آن حضرت به عنوان انسان كامل

بلكـه بـه تناسـب     ؛شي از نبودن ظرف مناسب زمـاني نيسـت  بازگشت به نواقص و كاستي نا

، در عصر ظهور تشكيل حكومت امام عصر و رشد و غايتي كه در وراي ظهور روي خواهد داد



 

 

76 

ل 
سا

چ
م

ده
ار

ه
 /

ه 
ار

شم
4

5
 

 /
ن

تا
س

اب
ت

 
13

9
3

  

شـود و هرگـز    كامل و مطلوبي از نوزايي و تجدد و رشد و شكوفايي به ارمغان آورده مي  گونه

همـان باشـد كـه در     ،گيـرد  وي شكل ميمهد  فاضله  وان پذيرفت پيشرفتي كه در مدينهت نمي

قرار داد كه  7توان سخني از امام صادق شاهد اين ادعا را مي .بوده است :زمان اهل بيت

  : در آن آمده است
و منْ كَانَ آخرُ يوميه خَيرَهما فَهو مغْبوطٌ و منْ كَـانَ    منِ استَوى يوماه فَهو مغْبونٌ

مورُ يـنْ  آخم انِ وإِلَى النُّقْص وفَه هي نَفْسةَ فادرَ الزِّيي نْ لَمم ونٌ ولْعم وا فَهمشَرَّه هي
هـر كـس كـه    : فرمود 7امام صادق ؛كَانَ إِلَى النُّقْصانِ فَالْموت خَيرٌ لَه منَ الْحياةِ

ى كه پايان دو روزش دو روزش برابر باشد مغبون گشته است، و كس) كردار نيك(

همه آرزوى او را كشند و بر او رشـك برنـد،    ،بهترين لحظات آن دو روزش باشد

شخص كه آخر دو روزش بدترين اوقات آن دو روز باشد، از نيكى و رحمـت خـدا   

 .دور شده است

آن كس كه بهتر شدنى در خود نبيند، پس او رو به كاهش نهاده، و كسى كه  نيز

  ).342: 1403صدوق، ( رگ برايش از زندگانى بهتر است، مرو به كاهش باشد

توانـد در   دهد جامعه نمـي  نشان مي �و منْ لَم يرَ الزِّيادةَ في نَفْسهبر  7تأكيد امام صادق

د و آرزوي رسيدن به آن را داشته باشد يندشخود بي  ظهور و آن دوران طاليي به گذشتهعصر 

  . خلقت باشد  عصاره و ت متناسب با انسان كاملفو ناگزير است در پي نمو و  پيشر

با  شهر مهدوي نسان كامل است آرمانهمان گونه كه عصر ظهور عصر حضور  ا ،ينابنابر

تـر   يابد و جامعه به رشدي فزاينده و پيشـرفتي فـزون   مي اهتمام به موازنه با اين زمان تحقق

 .  خود خواهد داشت  نسبت به كل گذشته

  تعقل و تفكر .4

 ينتـر  عقـل محبـوب  . يسـت ن يشب ياليخ يتعقالن توسعه و پيشرفت بدون تعقل و تصور

   :آمده است 7يت امام باقردر رواكه  ؛ چناناست يهمخلوق اال
چون خدا عقل را آفريد، او را به سخن در آورد و سنجيد، گفتش پيش آى، پـيش  

د، بـه عـزت و جـالل خـودم سـوگن     : آمد و گفتش پس رو، پس رفت، خدا فرمود

تو را به كسى دهم كه دوسـتش   .تر باشد نزد من از تو محبوب خلقى نيافريدم كه
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همانا روى امر و نهى من با تو است و كيفر و پاداشم به حسـاب تـو اسـت     .دارم

 ).10 :1، ج1363كليني، (

براي تكليف و عقل را ميزاني  د را برپايه عقل استوار كردهخداوند متعال اوامر و نواهي خو

در جايي كه عقل موجب . عقاب و ثواب اعمال نيز بر اساس عقل است .ن قرار داده استبندگا

 ؛رفت وعقب ماندگي باشد تواند موجب پيشرفت و توسعه و يا پس مي اًقطع ،ثواب و عقاب است

در  گذاشـتن آن  رابطـه مسـتقيم دارد و كنـار    با اطاعت از اوامر و گرايش به ثوابه عقل چراك

  .استحقاق عقاب داراي نقش اساسي است يش به نواهي وگرا

همان گونه كه در سخن امـام   ، لوازم آن نيز خواهد بود؛ورزي باشد جا عقالنيت و خردهر 

   :آمده است 7علي
 يـت عنا خـود  يفـه به خلبا دين و حيا را  ]عقل[ محبوب  يدهپد ينخداوند متعال ا

 وآدم عقل را برگزيد  ها را اختيار كند كه حضرت يكي از آنو از او خواست فرمود 

 ماندنـد  آن همـراه   يـز ن حيـا  وديـن   ،كرد ياراخت اكه حضرت آدم عقل ر يهنگام

   .)همان(

آورد، ملزومـات عقـل را    يرو يـت جامعه بـه عقالن  اگر دهد ينشان م يثحد يندقت در ا

 يـد تأك و يهتوصـ  بـر تعقـل در امـور    يمتعـدد  مختلف و ياتدر آ يمقران كر .آورد يدست م  به

تـدبر در   .)27: ؛ يوسف151 و 32 :؛ انعام118و  65 :؛ آل عمران242 و 73، 44: بقره( كند يم

 شهر مهـدوي  ي و آرماناسالم توسعه و يشرفتنقش عقل در پ  دهد ينشان م ياتگونه آ ينا

آن بـه عقـل    يـت ماه يحت توسعه و رفت ويشكه قوام پ يا گونه  به؛ است ياتيح مهم و ياربس

 خداونـد متعـال هـدف از بعثـت و     كه جاست تا آن يورز خرد و يتعقالن يتاهم. وابسته است

هرچند . رسد يم ياييپو هها عقل ب به كمك آن را پرورش آن قرار داده است و يامبرانارسال پ

با پيشرفت مـورد   ،ده استبيت در جهت پرورش عقل دريافت كرآنچه جامعه از پيامبر و اهل 

 7همان گونـه كـه در سـخن امـام صـادق      ؛دارد اوانيفاصله فر نظر در آرمان شهر مهدوي

  : خطاب به ابوبصير آمده است
: گفـتم  7يك دفتر كوچك بود، به امام صـادق  6در تارك شمشير رسول خدا

ها كه از هر حرفـى هـزار حـرف گشـوده      همان حرف :در آن دفتر چه بود؟ فرمود
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هـا دو حـرف    تـاكنون از آن حـرف  : فرمود 7امام صادق:شود، ابو بصير گويد مى

  ).296: 1، ج1363كليني، ( .بيرون داده نشده

درجه به پيشرفت در حد كامل و  6بر اساس اين روايت جامعه نتوانست در زمان پيامبر

محقق خواهـد شـد و   رشد فزاينده و متحول شدن علم در عصر ظهور  .اعالي آن  دست يابد

را ه توسعه و پيشرفت علم و عقـل  جامعدولت كريمه   مهدوي در سايه  فاضله  جامعه در مدينه

  : اند فرموده 7امام صادق در اين زمينه. كند ترين مرحله مشاهده مي در بهترين و كامل
، فَلَـم يعـرِف النَّـاس     الْعلْم سبعةٌ و عشْرُونَ حرْفاً، فَجميع ما جاءت بِه الرُّسلُ حرْفَانِ

أَخْرَج الْخَمسةَ و الْعشْـرِينَ حرْفـاً فَبثَّهـا     4فَينِ، فَإِذَا قَام الْقَائمحتَّى الْيومِ غَيرَ الْحرْ
علـم بيسـت و   ؛ في النَّاسِ، و ضَم إِلَيها الْحرْفَينِ حتَّى يبثَّها سبعةً و عشْـرِينَ حرْفـا  

كنـون   اند دو حرف است و مـردم هـم تـا    آنچه پيغمبران آورده. هفت حرف است

كند بيست و پنج  پس موقعى كه قائم ما قيام مي .اند بيش از آن دو حرف ندانسته

سازد و آن دو حرف  آورد و آن را در ميان مردم منتشر مي حرف ديگر را بيرون مى

ـ   كـه بيسـت و هفـت حـرف خواهـد شـد       هـا ضـميمه نمـوده تـا آن     آنه را هم ب

 .)336: 52ج ،1403،مجلسي(

به  ن را ناظر به مفهوم پيشرفت دانست؛توان  آ عابيري است كه  مياز جمله ت "بث"تعبير 

در روايت ديگـري آمـده   . داد مردم روي خواهد  در عصر ظهور  براي توده  ويژه كه اين اتفاق

  : است
  ـعمفَج ـادبوسِ الْعءلَى رع هدي اللَّه ضَعنَا ومقَائ إِذَا قَام    مقُـولَهـا عبِه  كَم و   بِـه لَـت

مهلَامگـذارد و   كند دست خود را روي سر مردم مي هنگامي كه قائم ظهور مي ؛أَح

   ).25:  1، ج1363كليني،( .گردد بدان وسيله عقول آنها جمع و افكارشان كامل مي

 يستيچ و كند يجلوه م يتدر رشد عقالن يدر آرمان شهر مهدو يشرفتپ توسعه و يتماه

 هر نوع تالش و يشافزا دليل ينبه هم. بخشد يم يشكل معن ينبهترتوسعه و پيشرفت را به 

بلكـه   ؛به توسعه و پيشرفت دانسـت  يدنرس توان يرا نم يهرگونه وسعت يدايشپ يا و يكوشش

به  يدندر رس ياساس يخود نقش توسعه و پيشرفت است و يبرا يشاخص  ،رشد آنكه  يعامل

به رشد جامعه نخواهد  يعمل كمك يشافزا ،شدعقل است كه اگر نبا كند؛ جرا ميمفهوم ا ينا
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جامعـه قابـل    يبـرا  يمهدو  فاضله  كه در مدينه ييها به آرمان يدنرس يبرا يقيتوف داشت و

    .گردد يحاصل نم به هيچ وجه ؛وصول است

به تدبير و مديريت و است كه توسعه و پيشرفت  ضروري اهتمام به عقالنيت از آن جهت

عقـل برعهـده   دهي امور و جوامع توسـعه يافتـه و پيشـرفته را     و سامان ريزي نياز دارد برنامه

همـان   ؛دهـد  توسعه و پيشرفت را پرورش مي  ل عاملي براي تفكر است و انديشهعق .گيرد مي

ـ �: آمده اسـت  گونه كه در روايتي ـ ع الَ ـ لاكَ لَقْ ـ  رِيبدتَّ ـ عبـادةَ  ا ولَ  ؛)8:20همـان ج ( �ركُفَالتَّكَ

بـه نظـر    .شود ي مؤاخذه بندگان خدا و يا اعطاي پاداش به بندگان مي شاخصي برا ،عقالنيت

عال ظرفيت وجـودي  به امر آخرت اختصاص ندارد و در دنيا نيز خداوند مت رسد اين روايت مي

 كنـد؛  وجه به عقل جامعه محاسـبه مـي  هي و يا سلب نعمت را با تاال هاي تبندگان براي نعم

آرمان شهر مهـدوي در دولـت    ن در زمان ظهور و درحتي توسعه و پيشرفت كه حد اعالي آ

هـي شـكل   و رشد فزاينده اين موهبت اال ي ارتقا سايه در ،شود انسان كامل آشكار مي  كريمه

  .گيرد مي

و در قـران كـريم در    دارد يريدر توسعه و پيشرفت نقش انكار ناپـذ تفكر  نيز مانند تعقل 

بـه   تفكـر  .)50:انعـام  ؛266 و 219: بقـره  )استآيات مختلف مورد توصيه و تأكيد قرار گرفته 

  : قلب است يرتبص دل جامعه و ياتموجب ح 7تعبير امام علي
هـا بـه وسـيلة نـور راه      كه روشني چو در تاريكي است كه دل بينا را چنان  انديشه

 1363كلينـي،  (رود بر شما باد كه خوش برآئيد و كم بپائيد و كم انتظار بريـد   مي

   .)28 :1ج

در عبادت آن جامعه  يحتطبق كالمي ديگر از آن حضرت،  كه اهل تفكر نباشد  يا جامعه

   :شود ينم يدهد يصالح و يرخ
 :همـان (تي كه تفكر نباشد خيري نيست د؛ در عباعبادةٍ لَيس فيها تَفَكُّر  لَا خَيرَ في

36 .(  

را از  و آن .كند يانه متوسعه و پيشرفت رو به دنبالتفكر است كه جامعه را  ينا يقتدر حق

 يـزه انگ ييو مقصود نهـا  ييها در باره هدف غا انسان كند يكمك م دور نموده و پردازي يالخ
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الگـو   يبـرا  و كنندبه آن را هموار  يدنراه رس و يندبه آن تالش نما يدنرس يبرا كنند و يداپ

 روي يشموانع پ و فراهم آورند را ير آنموجبات تكث، در سطح جامعهالگوي مناسب  از يبردار

 يـر ز تر مسـئله شـده و   يقدق يلتفكر موجب تحل ،تربه يربه تعب .هدف را از مقابل خود بردارند

اهيم مشابهي در گـذر زمـان پيـدا    زيرا توسعه و پيشرفت مف ؛آورد يرا فراهم م يرتساخت بص

وم اصـلي  به عنوان مفه افراد جامعه، مفهوم بدلي و غير اصلي آن را كرده است و  بسياري از

  .اند آن پذيرفته

بـه نظـر    .انجامـد  توسعه و پيشرفت حقيقي مـي  رشد عقالنيت و بالندگي تفكر  به كشف 

هاي  انديشي آخر الزمان كه خود حكايت از نوعي پيشرفت در فهم جامعه از آموزه آيد، ژرف مي

  : است آمدهدر پاسخ امام سجاد به عاصم حميد  كه ، از همين باب باشد؛ چنانهي دارداال
خداى عز و جل دانست كه در آخر الزمان مردمى محقق و مو شكاف آيند از اين 

بِـذات   و هـو علـيم   و آيات سـوره حديـد را كـه آخـرش      قُلْ هو اللَّه أَحدرو سوره 
پس هر كه براى خداشناسى غير از اين جويد هـالك   .، نازل فرموداست الصدورِ

  ).  91: همان( است

ين رو، توسعه و پيشرفت در آرمان شهر مهدوي در سايه امامت و واليت با اهتمام بـه  به هم

   .بخشد تكامل احالم و عقول، نهال تعقل و تفكر را بارور و تنومند نموده و توحيد را تحقق مي

شـهر   تگي آرمـان يـاف  اول آن كه توسـعه  :پيشرفت از دو جهت قابل توجه است تجلي اين

كه  نيست حركتي فردي و يا جزئي ،گيرد كومت آن حضرت صورت ميح  مهدوي كه در سايه

شده از سوي دولت كريمه  بلكه اين فرايند به صورت نهادينه دهد؛ مياي از موارد روي  در پاره

اي كـه ابـواب حكمـت بـر مـردم گشـوده        به گونه د و نمود آن براي همگان است؛خواهد بو

  . شود مي

حكومت مهدوي به   يافته در سايه كه عقالنيت پرورش دوم، تبلور پيشرفت تا بدان جاست

بخشند كه قادرند درون  ي ميقدرت ،شوند دستي تلقي مي ي كه در مجامع بشري، پايينهايرقش

آيد،  از شئون حكومت به شمار مي اي را كه و مسئله بر اساس كتاب و سنت قضاوت خود  خانه

  . ندحل و فصل كن
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  : در سخن امام باقر آمده است
شويد تا آنجا كه يـك زن در خانـة خـود     ر دوران او شما از حكمت برخوردار ميد

نعمـاني،  (پـردازد   برابر كتاب خدا و روش پيامبر به انجام تكاليف شرعي خود مـي 

1379: 239( .  

؛ كه اصل قضاوت در اسالم تا قبل از ظهور براي زنان پذيرفته نيسـت  اينقابل تأمل   نكته

توانند جايگاهي را درك كننـد كـه    مي گيرد كه زنان نيز ورت ميصر ظهور رشدي صلكن درع

فكـري و   رشـد  يا نخبگان است و اين امر گويـاي  قبل از پيشرفت در اختيار خواص جامعه و

  . گراي مهدوي است آرمان  افزايش توان تعمق جامعه

  قلوب  تقويت ايمان و تزكيه .5

نيازمنـد   يدر آرمـان شـهر مهـدو    امـر  يـن به فراخور تحقق ا يو پيشرفت اسالم توسعه 

  . است ظرفيت

و رعايـت تقـوا موجـب     بر اساس آيات قرآن كـريم ايمـان بـه خـدا و همراهـي بـا انبيـا       

   .)96: اعراف(ي توسعه و پيشرفت جامعه خواهد شد گير شكل

  يجد يمانع ،مردم ياز سو يهاال يامبرانپ ياستهزا كه دهد ينشان م يمن كرآتدبر در قر

 شـده  مطلـوب موجب عقب ماندن جامعه از توسعه و پيشـرفت   بوده و يشانبا ا يهمراه يبرا

  .گردد يم ها باز مغفول آن يا و يضمر بافراد به قلو ينا يتظرف عدم .ستا

توسعه و پيشرفت را   ينهزم برقرار سازد و يهمردم را با فرستادگان اال يوندپ تواند يآنچه م

رآيد و آن را براي پذيرش قلب خود ب  عه در مقام تزكيه؛ اگر جامقلوب است  يهتزك ،فراهم آورد

ـ    ويژه حكو به ،امامت و واليت  انديشه در ايـن صـورت    ،دمت امام داوزدهـم نـرم و ماليـم كن

آرمـان شـهر مهـدوي شـكل      وار بود كه توسعه و پييشرفت اسالمي با توجه بـه توان اميد مي

  : آمده است 7در كالم امام علي كه چنان خواهد گرفت؛
ما قيام نمايد آسمان بارانش را ببارد و زمين گياهش را بروياند و كينـه از    اگر قائم

دل بندگان زدوده شود و درندگان و چهارپايان با يك ديگر در صلح و آشتى بوده، 

زاران گـام ننهـد و زيـور و     تا آنجا كه زنى از عراق تا شام راه بيفتد و جز بر سبزه
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اى او را به هيجان نياورده و او از هـيچ   ، هيچ درندهزينت خود را بر سر داشته شد

  ).144: 3 ،ج1428صافي، ( چيزى نترسد 

 رود و شود كه كينه از دل بندگان بيـرون مـي   در حكومت آن حضرت سازوكاري اتخاذ مي

كنـد   جا رشد مـي  تحمل و پذيرش الطاف امامت و عبوديت تا آن  شوند و آستانه تزكيه مي  آنان

 ،شهر مهدوي به ديگر سخن در آرمان. گذارد جايي براي دشمني و عدوات نميكه محبت خدا 

گيـرد و از ايـن    ها را در اختيار مي گيرد كه امام عصر، حاكميت دل افقي براي جامعه شكل مي

 . دارد يابد كه حكومت مهدوي به او ارزاني مي رو جامعه به آرماني دست مي

  گيري  نتيجه

از اين رو . است متفاوتمفهوم آن در غرب  اسالمي با  انديشهماهيت توسعه و پيشرفت در 

 توجه به آرمـان شـهر مهـدوي بـه     يافتگي و پيشرفت با هاي توسعه تحليل چيستي و شاخص

مهـدويت    وسـعه و پيشـرفت از نظـر گـاه مسـئله     است كه به فرايند ت نيازمند بررسي عواملي

عقل، ازدياد تفكـر    دهد رشد فزاينده ، نشان ميآنچه در اين پژوهش صورت گرفت. انجامد مي

را افزايش  در جامعه، اهتمام به عدالت، تحول و دگرگوني زمان، توان همراهي جامعه با امامت

انتهاي امـر امامـت و واليـت قـرار      قلب، آن را ظرفي براي مظروف بي  داده و به شرط تزكيه

  ، بـين جامعـه  سـيدن بـه آن  ر  دهـد كـه در نتيجـه    جامعه  شكل مي دهد و غايتي را براي مي

. شـود  خلقت همگرايي ايجـاد مـي     به عنوان انسان كامل و عصاره 4رگرا  با امام عص آرمان

پارچه حكومـت توحيـدي   مبتني بر اظهار دين و حاكميت يك هدف توسعه آرمان شهر مهدوي

 يـز شـود و بربنـدگان خداونـد متعـال ن     تحقق يافته و ديگر به خداند متعال شرك ورزيده نمي

گـرا   آرمـان   ر انتزاعي و حقيقي دارد و جامعهغي  له چهرهفاض  اين مدينه. ستمي روا نخواهد شد

آن در عـالم هسـتي باشـد و      ، شاهد جلـوه هاي آن تواند با تالش براي رسيدن به شاخص مي

    .يا و آخرتش را در آن تجربه كندسعادت دن
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