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  دهيچك

، از جمله مسائل مهم و قابل مهدويت در بدنه جامعه منتظر �جامعه آرماني دين�اربردهاي ك

ناپذير آن در تحقق الگويي روشمند كه بتواند اهداف و  توجهي است كه به دليل نقش اجتناب

اسـت؛ بـه    را فراهم كند، مورد توجه محققان و انديشمندان قرار گرفته   انتظارات جامعه ديني

كه امروزه وجود تمايالت ديني در جوامع جهاني و حضور تأثيرگذار و انكارناپـذير   ويژه اين

تواند در ترسـيم وضـعيت    جامعه منتظر، در صورتي مي .دين، به سرعت در حال توسعه است

ها باشد كه بر اصول و  گذار و الگويي براي ديگر ملت اي با كيفيت و اثر آينده جهان، جامعه

را سر لوحه فعاليت ) مهدويت(هاي جامعه آرماني دين  ري كند و بايستههاي خود پافشا آرمان

، از قبيل كاركرد سياسـي بـا   )مهدويت(تبين كاربردهاي جامعه آرماني دين . خود قرار دهد

هدف تأثير گذاري بر آينده جوامـع، كـاركرد فرهنگـي متـأثر از فرهنـگ انتظـار، كـاركرد        

تواند  سازي آن در متن جامعه منتظر؛ مي ها و بوميعقيدتي، با هدف عمق بخشي و اصالح باور

اي درخشـان و نهايتـا    ريـزي و حركـت بـه سـوي سـاختن آينـده       گام مؤثري به منظور برنامه

  .  تلقي گردد 7سازي براي ظهور امام عصر زمينه

  .سازي منتظر، زمينه آرماني، مهدويت، جامعه هاي جامعه كاركرد :واژگان كليدي

                                                 
   behroozlak@gmail.com  قم 7دانشيار گروه علوم سياسي دانشگاه باقرالعلوم. 1

   ebrahim14@maifa.com  مركز تخصصي مهدويت  3دانش آموخته سطح . 2
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 مقدمه

 ،تيمهـدو  ،واقـع  در و اسـالم  نيمبـ  نيد يها آموزه نيتر مهم از ،تيمهدو اورب و شهياند

 كـه  اسـت  جهـان  در موعـود  و مطلـوب  ر،يفراگ روشن، ،يحتم يا ندهيآ يبرا نما تمام يا نهيآ

 .ننـد يب مـي  هدفمنـد  را بشـر  يزنـدگ  خيتـار  آخرالزمـان،  موعود شهياند با انياد يتمام روانيپ

ـ ب حـد  در 4قائم امام به معتقد هر كه است يسرشار منبع ،تيمهدو فرهنگ بررسـي   و نشي

ـ پ پـاك  سـالله  از موعـود  يمنجـ  ظهـور  بـه  درسـت  نگرش .كند مي برداشت آن از خود،  امبري

 معروف به امر ياياح يبرا تالش و ها تيمسئول و ها   ارزش ارها،يمع از حيصح درك ؛6اسالم

 و انسان نيب ،ييوال رابطه براساس داريپا و يقو يا رابطه ؛جامعه و خود اصالح و منكر از ينه و

در اين ميان، اين رسالت خطير و مهم به عهده آينده پژوهي ديني  .كند يم جاديا 4عصر امام

  .است گذاشته شده

 .رسد توضيح بعضي از مفاهيم جهت روشن شدن بحث ضروري به نظر مي

  شهر آرمان) الف

از مفـاهيمي هسـتند كـه دانـش واژه      ،»مدينـه فاضـله  «، »شهر آرمان«، »جوامع آرماني«

، ��Utopia. ها داللت دارد بر آن) Utopia( =رنسانس عصر اومانيست مور، تامس( »يوتوپيا«

به معناي  ،�توپوس� ��Topos كلمه و �نفي� يوناني، به معناي �او� ��OU اي مركب از واژه

ال � ،�ناكجـا آبـاد  �، �ردكه وجود نـدا  جايي�به معناي  ،اين واژه از لحاظ لغوي. است �مكان�

به معناي جزيره خيالي وصف شده كـه در آن سياسـت و قـانون و     اغلباما  ؛باشد مي �مكان

  .دگرد همه چيز در كمال خوبي اجرا مي

آل،  از جمله دولـت يـا كشـور كامـل و ايـده      است؛ معاني ديگري براي اين واژه ذكر شده

، 5ج، فرهنگ كامل انگليسـي ( كند بحث مي كشور خيالي، كتابي كه درباره كشور مرفه الحال

  .)واژه يوتوپيا

هميشه تعدادي از دانشمندان و  �جامعه آرماني�تا كنون تصور ايجاد ها  زمانترين  از قديم

رو هر يك از آنان طرحي جداگانـه   اين از. داشته است انديشه وران جهان را مجذوب و مفتون 
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 ،تـرين معمـاران جامعـه آرمـاني     در ميان كهـن . ستكرده ا براي جامعه آرماني تدوين و ارائه

 �مدينـه فاضـله  �طـرح   �جمهـوري �وي در سرتاسر رسـاله  . افالطون از همه مشهورتر است

از  ،بعد از او در جهان اسالم دانشـوران و انديشـمندان بسـياري   . خويش را عرضه كرده است

. هاي آرماني خود پرداختند معهبه تصوير جا ،�آراء اهل المدينه الفاضله�جمله فارابي در كتاب 

آگوسـتين در   ؛ از جملـه اند در دنياي مسيحيت نيز انبوهي از نويسندگان به اين كار اقدام كرده

 �آتالنتـيس نـو  �فرانسـيس بـيكن در   و  �يا هيچ كجا ناكجاآباد�توماس مور در  ،�شهر خدا�

  ).411 :1390ي، زدي مصباح(

ي نه مضر است نه لغو؛ مشروط بـر ايـن كـه    حقيقت اين است كه طرح نقشه جامعه آرمان

  : داراي سه ويژگي اساسي باشد

شناختي  شناختي، و جامعه شناسي، روان اول اين كه كامال واقع بينانه باشد و حقايق زيست

  را به هيچ روي از نظر دور ندارد و به دست فراموشي نسپارد؛ 

آرماني را تصوير نكند، بلكه راه و دوم اين كه با ارائه طريق همراه باشد؛ يعني فقط جامعه 

  : روش رسيدن به آن را نيز نشان دهد
دهـد و تقريبـاً در    ها را جنبه غير عملي، وهمي و پنداري مـي  آنچه تمام اين طرح

ها نيز مشترك است، اين كه طراح غالباً دنياي آينده را بالواسطه بر روي  تمام آن

را بي فاصله با مدينه فاضـله مربـوط   نهد و مدينه فاسده يا جاهله  دنياي حال مي

كوشد نشان دهد تحول مدينه فاسـده بـه مدينـه فاضـله از      كند؛ اما هيچ نمي مي

هـا را سـبب توانـد شـد، كـدام اسـت؟        يابد و آنچـه تـوالي آن   كدام راه تحقق مي

  )233و 232:  1381 كوب زرين(

واسـط، بـراي جامعـه     هاي كه اهدافي را، اعم از هدف اصلي و نهايي و هدف و سوم اين 

اي از مراتب آنها، شور   تر بودن پاره آرماني تعيين كند كه داراي مراتب باشند تا سهل الحصول

ها را به مبارزات اجتماعي و تغيير اوضـاع و احـوال    و خواست و اراده را در مردم برانگيزد و آن

لوب بدين معنا نباشـد  موجود، مايل و راغب گرداند، و از اين گذشته، عدم وصول به كمال مط

طرحي كه اين سه خصيصه را . است كه هيچ كاري انجام نشده و هيچ پيشرفتي حاصل نيامده

ترين فايده و منفعت آن، اين است كه هدف  مهم. داشت باشد، دستاوردهاي عظيم خواهد داشته
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  ).455: ، 1390مصباح يزدي(دارد  هاي اجتماعي را معين و معلوم مي فعاليت

  مهدويآرماني جامعه )ب

. رسـند  يفقـط حكومـت مـ      نه ،درآن به امامت انياست كه پارسا يا جامعه ي،آرمان  جامعه

هـي،  پرستي، اطاعت كامـل و دقيـق از اوامـر و نـواهي اال     اثر خداشناسي، خدا بر ب،يترت نيبد

كسب رضاي خداي متعال و تقرب به درگاه او، جامعه آرماني اسالم به هدف نهايي خود كـه  

سـايه ايـن كمـال      و در ؛)414: همـان ( و يابـد  دسـت مـي   ،كمال حقيقي انسـان هاسـت  است

آرزوهايي همچون حاكميـت كامـل    ؛گردد است كه آرزوهاي هميشگي بشر محقق مي انساني

عدالت، آزادي و صلح، حكومت جهاني واحد، آباداني كامل زمين، بلوغ فكري، رفع كامل فساد 

  ).60: 1391مطهري،. (با طبيعت و جنگ و شرارت، و سازگاري انسان

 نـوعي سازد، برخورداري از  ها متمايز و ممتاز مي آنچه جامعه آرماني اسالم را از ساير طرح

تئـوري   .هماهنـگ اسـت   هـا  جهان بيني و ايدئولوژي جامع و كامل است كه با فطرت انسان

ن را داده باشند هاي سياسي جهان، امتحان خودشا ها و رژيم كه همه نظام پس از آن، مهدويت

هاي حاكم بـر جهـان بـه اثبـات      و ناتواني بشر در اداره جهان آشكار شده و ناكارآمدي تئوري

نمايـد و بشـر    در تاريخ تمدن بشر رخ مـي  ترين تئوري و محكمبه عنوان آخرين  ؛رسيده باشد

  . كند تشنه عدالت و مديريت صالح و سالم را اداره مي

جامعـه آرمـاني     كننـده  هاي اصلي و تعيـين  وشكافانه به مؤلفهبنابراين، با نگاهي دقيق و م

زمينه و بستر مديريت آينده  توان  ها در جامعه منتظر؛ مي مهدوي و سعي در اجراي آن سياست

صد مهدوي را ايجاد  در توانيم جامعه صد است كه ما نمي قابل ذكر. حتمي الوقوع را فراهم كرد

اي تـوجيهي   ممكن بود، ظهور حضـرت در چنـين جامعـه   كنيم؛  چه اين كه اگر چنين چيزي 

اكثري از جامعه مهدوي را به وجود آورد  گيري حد توان جامعه اي با قابلت الگو نداشت؛ اما مي

مهدوي در اين جامعه بستر ساز و نمونـه مـورد    آرماني هاي بنيادين جامعه كه برخي از شاخص

  .گيرد استفاده قرار مي

ـ  بـه  4زمـان  امام ظهور با ي،بشر عهجام بهيط اتيح شك بدون . ديرسـ  خواهـد  قتحقّ
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 به و ستين قانع ايدن يماد موجود وضع به كه اي است جامعه يي،وال و يقيحق مومنان جامعه

هـاي   توان كاركرد بر اين اساس، مي .است ظهور قتيحق يتجل كهاست  محض حقيقي دنبال

  : ردجامعه آرماني مهدوي را در جامعه منتظر چنين شمارش ك

  كاركرد سياسي با هدف تأثير گذاري بر آينده جوامع .1

  نگري مثبت در جامعه ايجاد آينده. 1-1

  :دارد وجود بشر  ندهيآ  دربارهي كل نگرش دو

 اي و خود دست با انسان. است تار و رهيت فراسوي بشر،  و ندهيآ كه است معتقداول  ـ نگرش

 بـر  را ييتارهـا  ارتباطـات  افـزون  روز  سـعه تو و صـنعت  ،يتكنولـوژ  علم، همچون ييابزارها

ايـن نگـرش منفـي، غالبـا از آن     . آورد مـي  در پـا  از را او يروز كه است دهيتن خود يپا و دست

ها را مادي محـض   است كه به ماورا اعتقاد ندارند و جهان و جهانيان و ارتباط ميان آن كساني

  ).999: 15ج ،1378مطهري، ( دبه تعبير ديگر، ديدگاه ماترياليستي دارن. پندارند مي

 و شـيرين  يينماورد بشر خيتارو فرجام  آينده دورنماي كه بر اين باور است دوم ـ نگرش

آل را در خـود جـاي    اسـت كـه جامعـه ايـده     يعني آينده تاريخ به منزله ظرفي ؛است لذتبخش

 ،آسـماني  غيـر  و انيآسم از اعم ،اديان پيروان اكثر و خدا و ماورا به معتقدان اًغالب است و داده

 اين نوع .كنند مي جو و جست آن، در را خويش اجتماع و فرد بالندگي ،نشاط و داشته باور بدان

 بـراي  نيز و است مهمي نقشداراي  انساني جوامع و انسان ساز  و  ساخت در ،آينده به نگرش

 بـه  توجـه  بـا . داشت  خواهد تأثيرگذاري نقش ها، انسان زندگي كردن هدفمند و بخشيدن معنا

 منـابع  در مثبـت  نگـري  آينـده مـا شـاهد    انسـان،  زندگي در مثبت نگري آينده بودن تأثيرگذار

 هنديان مقدس هاي  كتاب در همچنين  و مسيحيت منابع ، دوداو مزامير در يان،يهود،  زرتشتيان

  ).21: 1386نژاد،  ياله( هستيم 

 عالوه اسالم، دين كه است اين ديگر، اديان نگري آينده از اسالم نگري آينده بودن متمايز

 ارائـه  بـا  و پرداختـه  آن جزئيـات  بيـان  به مثبت، آيندة نماد عنوان به مهدويت كلي معرفي بر

 از و مهدويت مقوله  و نگري آينده از روشن و صحيح تعريف با نيز و معقول و هاي روشن آموزه
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 نظـارت  نيز و دنيا اين در وا بودن حاضر و زنده ،منجي مصداق كردن مشخص با تر مهم همه

 بـه ) مطلـق  ايـده ( نظـري  عقـل  مقام از را نگري آينده ايده ؛ها انسان گفتار و اعمال بر ايشان

 عملي بشري جوامع و بشر براي را آن و داده سوق) مهدوي فاضله مدينه( عملي عقل جايگاه

  ).همان( كرده است كاربردي و

يي نهـا  يروزيپكند و  جو ترسيم مي ي جامعه خدا، آينده مثبت را براتمام تيقاطع با قرآن 

 دسـت  شـدن  كوتـاه  ؛)105: انبيـا (، صالحان يقطع غلبه ؛)9: صف و33 :توبه(ي، اسالم مانيا

را،  بشـر  سـعادتمندانه  و درخشـان  ندهيآ و )6و 5: القصص(، شهيهم يبرا جباران و ستمگران

  . است داده دينو ،)128 :اعراف(

است؛ بـه طـوري    نگري مثبت در جامعه، اشاره فراوان شده آيندهدر روايات اسالمي نيز به 

آيـد   در مي 4كه با از بين رفتن مشركان، تمام ممالك روي زمين تحت حكومت امام زمان

 7المـومنين  بـراي نمونـه اميـر   . دهـد  و او حكومت عدل را در سراسـر زمـين تشـكيل مـي    

  : فرمايد مي
كه ماده شتر جموش،  آورد چنان مي گرداني به ما روي دنيا پس از سركشي و روي

  )209: نهج البالغه.  (�مهربانانه به سوي بچه خود رود

  . سپس آن حضرت آيه پنجم سوره مباركه قصص را تالوت فرمود

  مند آينده سازي و مديريت نظام آينده. 2-2

هـا و تـالش بـراي رسـيدن جامعـه بـه        كردن برنامه سازي و مديريت آينده، منسجم آينده

قدمي در جهت مديريت  سازي به معناي پيش در حقيقت، آينده. ط آرماني و مطلوب استشراي

 عالقمندان از بسياري براي پرسش اين. باشد اي مطلوب مي مند آينده براي ايجاد جامعه نظام

 بـراي بايد دانسـت   �ساخت؟ را آينده توان مي به چه صورت� كه: بوده است مطرح آينده امور

 سـاختن  مسير در نخست گام عنوان به �سازي ظرفيت� ، بايد�مطلوب هآيند� ساختن محقق

 تـوان  مـي  صـورت  آن در آيـد،  وجود به تغيير براي الزم ظرفيت اگر. شود گرفته نظر در آينده

   .ساخت محقق را آينده توان نمي الزمهاي  ظرفيت ايجاد بدون ،اساس اين بر. ساخت را آينده

توانـد محـدوده بسـيار     سازي در حوزه مهدويت، مي يندهروست كه اهميت توجه به آ از اين
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هاي مختلف زندگي جوامع انساني را پوشش داده و در معرض برنامه ريـزي و   وسيعي از جنبه

  : هايي همچون ريزي برنامه. مند قرار دهد مديريت نظام

ث قابـل  پـردازي حـواد   با استفاده از تصوير: سازي جامعه براي رويارويي با آينده آماده) الف

توانيم خود و ديگران را براي آينده مطلوب مجهز و تحقق آن  تحقق و ارزيابي احتماالت، مي

ها را شناسايي كـرده، در برابـر آن    ها و تهديد توانيم فرصت در اين حالت مي. را مديريت كنيم

  .ريزي كنيم ها برنامه براي به دست آوردن آن

نگـاري   بـا اسـتفاده از آينـده   : ده در زمان حـال سازي، نمايي كلي از آين ترسيم و شبيه) ب

توانيم بذر تحوالت آينده را در زمان حال شناسايي كرده، نقش خود و جامعه را در  موعود، مي

  .آن بستر برويانيم

بعد از ترسيم و ادراك صحيح فراينـد آينـده مطلـوب، بـه دليـل       :خود باوري و اعتماد) ج

تـوانيم   قات در آينده مورد بررسي قـرار مـي گيـرد، مـي    كه گستره وسيعي از حوادث و اتفا اين

  .ها اقدامات الزم را مهيا سازيم و پيش برويم نسبت به آن

سازي با رويكرد نگـاه بـه آينـده مطلـوب، در      آينده :كسب موقعيت برتر و اقتدار آفرين) د

منـد   نظامگيري مربوط به آينده در زمان حال است؛ يعني ما به منظور مديريت  حقيقت تصميم

لـذا  . كنـيم  آفرين خود را ترسيم مي هاي برتر گيريم و موقعيت آينده، در حال حاضر تصميم مي

سازي مطلوب دريافت مي كنيم، ما را در كسب موقعيت برتـر و در   دانش و بينشي كه از آينده

   ).32-31: 1387-1386 ،يروزآباديف(كند  عرصه دفع تهديدات ياري مي

 بـه  يابيدسـت  هـاي مطلـوب،   با نگاه بـه آينـده  سازي  ندهيآ ياوردهادست نيتر مهم از يكي

با توجه به اهداف و سيره بنابراين، . باشد مي كشور اي سازمان كي سطح در مشترك يدگاهيد

ها  توان اهداف، راهبردها، سياست ياران او و دولت كريمه حضرت در عصر ظهور، مي ،7امام

هـا و   و تعـارض  ،رخـدادهاي جهـاني   ،رد بـا حـوادث  و راهكارها را به دسـت آورد و در برخـو  

هـا را در نظـر    آمده، با تكيه بر منابع غني شيعه و اجتهاد پويـاي آن، اولويـت   هاي پيش تزاحم

  .گرفت
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  ) فرا ملّي(اي  اندازهاي ملّي و منطقه ايجاد چشم. 1-3 

سـازي   انداز مچش. تفاخر و نه موجي گذراست  سازي در دنياي امروز، نه وسيله  �انداز چشم�

هـاي مطلـوب    ترين ابزار براي دستيابي به موفقيت پردازي توانمند، كليدي و در پي آن، راهبرد

اي كه حيات متعـالي آن بـا    هاي كليدي گوناگوني دارد؛ اما در جامعه انداز، كاركرد چشم. است

بخـش  ترين آن كاركردهـا، انتقـال اطمينـان     هاي قدسي پيوند خورده است، شايد مهم ارزش

سازي با رويكرد مشاركتي، نه تنها قويـاً ممكـن اسـت،     انداز چشم. هاي ما به آينده باشد ارزش

شود؛ و گزافه نيست  نفعان آينده محسوب مي گويايي از احترام و اعتماد به همه ذي  بلكه نشانه

انـداز   از نظر تاريخي، چشم. اگر آن را نمادي برجسته از مردم ساالري در دنياي كنوني بدانيم

انداز در واقع موهبتي است كه از سوي منبع وحي بـه   چشم. قدمتي به اندازه اديان االهي دارد

هر دين االهي در هـر سـطحي از كمـال و فراگيـري كـه باشـد، نـوعي        . است بشر اعطا شده

ــي  چشــم ــه شــمار م ــداز ب ــد ان ــرين چشــم برجســته. آي ــي، چشــم ت ــدازهاي دين ــدازهاي  ان ان

  .اند ايي جهاني داشتهه  است كه ديدگاه �اولوالعزم پيامبران�

 در را خـاص  روش دو بتوان ديشا د،يجد ياجتماع يها نظام و جوامعگيري  شكل خيتار در

   :كرد كيتفك هم از نهيزم نيا

دهي  شكل به ،ها دهيا از نظام كي نيتدو با ،شود مي آغاز ردخُ سطح از كه وهيش كي درـ 

 يتيريمـد  با و زمان مرور به و شود مي اقدام آن رشگست و ياجتماعهاي  كنش از يخاص نوع

ـ  بعثـت  كـه مي گردد،  محقق ياجتماع نظام كي شكل به ستهيشا  ،6اسـالم  مكـرم  ينب

  . است وهيش نيا اي از نمونه 6امبريپ عصر يمدن جامعهگيري  شكل

 گـرفتن  دسـت  به از استفاده با شود، مي شروع جامعه كالن سطح از كه گريد يشكل درـ 

 به معطوفهاي  كنش و مناسبهاي  ساختدهي  شكل به ،جامعه در تيحاكم و ياسيس قدرت

 انقـالب  نمونـه  در بـاً يتقر اي كـه  وهيشـ  ؛شود مي اقدام مطلوب ياجتماع نظام با متناسب ،آن

هرسـيج و  ( اسـت  شده يريگيپ گذشتههاي  سال يط 1امام حضرت لهيوس به رانيا ياسالم

  ) .60-59 ،1381: صادقي

 مسـلط  هاي گفتمان خلق به كه است كساني آن از جهاني  جامعه رهبري فتمان،گ عصر در



  

 

 ال
وه

ج
و

گو
ي

ي
 

دو
مه

ر 
شه

ن 
ما

آر
 ي

وز
مر

ه ا
مع

جا
ر 

د
  

35 

 مشاركت و حضور خواهان خويش، �تاريخي ماموريت� اقتضاي به اسالمي، ايران. باشند قادر

 ايران كه شود مي تضمين زماني مشاركت، و حضور اين و است جهاني نظام رهبري در فعاالنه

و . كنـد  تبديل بشر  آينده خصوص در �مسلط گفتمان� به را �سيقد انداز چشم� بتواند اسالمي

 رهبـري   عرصـه  در تـر  فعال چه هر مشاركت و حضور براي را اسالم مقدس نظام راه لذا بايد

 مثابـة  بـه  ،مهـدوي  جامعـه  گيـري  شـكل  و منجي ظهور به اعتقاد. كنيم هموار جهاني  جامعه

 نويسندگان فيلسوفان، دانشگاه، ،حوزه عالمان. دشو مي تعريف اسالمي جامعة آرمانيِ انداز چشم

 از را خـود  شـناخت  زمينه، اين در تر بيش هرچه تحقيق و پژوهش با توانند مي پژوهان آينده و

 آن بـر  خـود  ظـن  از چيـزي  تواننـد  نمي بخشند؛ اما تعالي مهدوي شهر آرمان مختلف جوانب

 و شـده،  ترسـيم  روايات و آيات در امعهج اين اصلي خطوط و مباني. بكاهند آن از يا ،بيفزايند

 آن زيـاد  يـا  كـم  كه باشد دين در بدعت منزلة به تواند مي ،ها آن در خودسرانه تصرف نوع هر

  ).106:1392كارگر، ( است مطرود كلي به و خطرناك

  هاي عدالت خواهانه ها و قيام تأثير بر ايجاد انقالب. 1-4

ـ ب موجـب  و شده 4يمهد حضرت يجهان انقالب در عيتسر باعث كه يامور از  ،يداري

ـ ق؛ گردد يم ظهور نهيزم آمدن فراهم جهينت در و يجهان جامعه يآگاه   يهـا  انقـالب  و هـا  امي

 و داشـته  زمينـه  نيا بر ييسزاه ب ريتأث كه ها انقالب نيا از يكي. است انهيدارگرايب و ياسالم

در سال  ،رانيا ملّت بزرگ انقالب ده،يگرد جهان مردم نيب در ناب اسالم شدن مطرح موجب

 نظـر  به نيچن ات،يروا مطالعه با. باشد يم 6امبريپ سالله از يمرد بزرگ يرهبر به1357

است؛  4يمهد حضرت اميق ساز نهيزم و بخش يآگاه حركت همان انقالب، نيا كه ديآ يم

 وصـف  در يبعضـ  و ام،يـ ق نيا رهبر فيتوص در ها آن از يبعض كه يگوناگون اتيروا كه چنان

 1404، مجلسي( است شده وارد  …هستند  يا منطقه چه ازآنان  كه نيا و گران، اميق و مردم

   . ؛ گوياي نكته اي است كه به آن اشاره شد)213:  57ج

راهبرد نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران، حمايت از بيداري اسالمي مردم منطقه عليه 

  .باشد ميها  هاي دست نشانده آن دولت
 بـه  رانيست؛ اين نيمسلم ريسا كردن يعيش اي اعراب كردن يرانيا نبالد به رانيا
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ـ ب اهـل  و 6امبريپ سنت و قرآن از دفاع دنبال ـ اح و 7تي  ياسـالم  امـت  ياي

 و حماس يها سازمان سنت اهل مجاهدان به كمك ،ياسالم انقالب يبرا. است

ـ  به امل، و اللّه حزب يعيش مجاهدان و جهاد  و اسـت  يشـرع  واجـب  انـدازه  كي

ـ ا حكومت و ملت. كند يم فيتكل احساس  اعـالم  قـاطع  و بلنـد  يصـدا  بـا  راني

 تضـاد  و غلبـه  نـه  ي،اسـالم  وحـدت  بـه  ترور، به نه و ها ملت اميق به كه كند يم

 نـه  ي،اسـالم  جهـاد  به ،ينژاد و يقوم يبرتر به نه ،نيمسلم يبرادر به مذاهب،

 همـه  سـعادت  يبـرا . تاسـ  ملتـزم  و معتقـد  شاءاللّه نإ گناهان، يب هيعل خشونت

 بـه  و ميبشناسـ  را خـود  نيسنگ  فهيوظ آن، كنار در و ميكن دعا مسلمان يها ملت

  ).11/1390/ 14: رهبري معظم مقام( ميكن عمل آن

  :همچنين ايشان فرمودند
ـ ب مييگو يم كه نيا ـ ا ي؛اسـالم  يداري ـ پا حـرف  ني . اسـت  دار شـه ير ؛اسـت  دار هي

 را يسـاالر  مـردم  ؛خواهنـد  يمـ  را يآزاد ؛خواهند يم را عدالت ،مسلمان يها ملت

 ننـد، يب يم اسالم در را ها نيخواهند؛ ا يم را ها انسان تيهو به ياعتنا ؛خواهند يم

 بـدون . انـد  خـورده  شكسـت  و داده امتحان گريد مكاتب گر؛ چونيد مكاتب در نه

ـ پ دسـت  بلنـد  اهداف نيا به شود ينم كه هم يفكر يمبنا  يمبنـا  آن. كـرد  داي

 يداريب و اسالم :از است عبارت منطقه يها ملت اعتقاد و مانيا حسب بر يفكر

   ).14/3/1391: همان( �است نياها  جنبش تيماهي، اسالم

 تحـت  مكنـت،  و قـدرت  داشـتن  بدون ن،يسنگ و مهم امور نيا مذكور، مطالب بر اساس

. سـت ين ريپـذ  امكـان  ق،يـ دق يانـداز  چشم و هوشمندانه يتيريمد و قدرتمند دولت كي يلوا

 بـه  آن، اهـداف  دنيرس ثمر به و ياسالم يجمهور مقدس نظام حفظ در ست،يبا يم ،نيبنابرا

   .كرد جانبه همه تالش، 4يمهد حضرت اميق ساز نهيزم عنوان

  كاركرد فرهنگي متأثر از فرهنگ انتظار. 2

  شكل دهي به نظام آموزشيِ منتظر محور. 2-1

خودش را آمـاده سـازد، يكـي از     4ولي عصركه شيعه بايد براي ظهور حضرت  جا از آن

. هاي ظهور را فراهم سـازد  كه بتواند زمينه هاي اين آماده باش عمومي، تربيت نسلي است راه



  

 

 ال
وه

ج
و

گو
ي

ي
 

دو
مه

ر 
شه

ن 
ما

آر
 ي

وز
مر

ه ا
مع

جا
ر 

د
  

37 

شـان از تـوان و نيرويـي آسـماني و االهـي       فرزنداني پرتوان، كه هـر كـدام   �تعليم و تربيت�

جواناني در اوج ايمان و تقوا . كنند برخوردار گشته و به اوج قدرت و صالبت روحي دست پيدا

كه خوف از خدا و خشيت االهي قلوبشان را لبريز كرده و آنان را بـه نهايـت درجـه شـهود و     

تواند از تهاجم بـي امـان مهاجمـان فرهنگـي      در عصر حاضر، نسلي مي. شهادت نزديك كنند

داشته  هاي عاطفي و قلبي عميقي مصون باشند كه به دين و مظاهر مكتب و مذهب وابستگي

ترين اموري است كه  ترين و اساسي تربيت نسل مهدي باور و مهدي ياور، يكي از مهم. باشند

فرهنگي نظام و همچنين مراكز تبليغي و ديني و باالخص كـانون خـانواده بـه     يهمه نهادها

ترديد دشمنان  بي. گيري اعتقاد فرزندان، بايد به آن ملتزم باشند ترين عامل شكل عنوان اصلي

را تنهـا معـارض    4امام زمـان  ين فرهنگ اصيل و مدعيان جهاني سازي؛ حكومت جهاناي

گيـري از هنـر و    داننـد و بـا بهـره    سازي فرهنگي جهان با فرهنگ غـرب مـي   تحقق همسان

هاي اساسي فعاليت خود را مبارزه با اعتقاد به ظهور منجي االهي قـرار   تبليغات، يكي از محور

اند كه اعتقاد بـه ظهـور منجـي االهـي،      ت خود به اين نتيجه رسيدهها در محاسبا آن. اند داده

روست كـه بـراي تخريـب فرهنـگ      از اين. همواره براي مقابله با ستمگران اميد آفرين است

هـا بـراي    مجموعه ايـن تـالش  . اند گذار نكرده انتظار در منظر نسل جديد، از هيچ تالشي فرو

: از سـوي ديگـر  . اسـت  تربيت مهدوي چالش ، تخريب فرهنگ مهدوي در اذهان فرزندان ما

امـر تربيـت را    -به سبب اقتضائات خـاص زمـاني   -پيچيدگي امر تربيت ديني در عصر حاضر

همه اين عوامل، ضرورت اهتمام همراه با بينش و بصيرت را آشكار . سختي خاصي داده است

  .سازد مي

  : بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران فرمود
ع اسالم تربيت كنيم جوانـان خودمـان را، تربيـت كنـيم بـانوان      ما هم بايد به تب

وقتـي  . خودمان را؛ بانوان ما تربيت كنند اطفـال خودشـان را در دامـن خودشـان    

ها را تا برسند به آن وقتي كه برومند شـوند و بـراي    بزرگ شدند، تربيت كنند آن

   ). 283 : 5، ج1386خميني،  امام(اسالم و براي انسانيت خدمتگزار باشند 

بنابراين، براي استحكام خانواده و طراوت جامعه، بسيار به جاست كـه والـدين در تربيـت    
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  .فرزندان خود اهتمام ورزند

  ايجاد تحول فرهنگي در جهت جامعه موعود. 2-2

ي،ل عالم هستتحو اسـت كـه    افرادي نيازمندو با ارزش  يادينل بنقبل از هر چيز به تحو

و اين در درجه اول بـه   بر عهده بگيرندنان اصالحات وسيعى را در جهان بتوانند بار سنگين چ

آن برنامـه   تحقـق فكرى براى همكـارى در   و آگاهى و آمادگى روحى و باال بردن سطح انديشه

انقالب بزرگ  يجاددر ا ينقش مهم يب،و تهذ يخودساز ي،تحول روح و ييرتغ. نياز داردعظيم 

  : فرمود 7صادق امام. آن دارد يدنرس يروزيو به پ
كه منتظـر باشـد و در    يد، باشد با7دارد از ياران حضرت قائم هركس دوست مي

  ).200 :1397نعماني،( …كننداين حال به پرهيزكاري و اخالق نيكو رفتار 

ظهور حضـرت   ينهزم يجهتحول جامعه موثر بود و در نت بر توان يم يبا خودساز ين،بنابرا 

  :اين زمينه مطالبي از مقام معظم رهبري گوياست در  .يدفراهم آ يشپ از يشب
هرچه كه در صالح خود، در معرفت  -ها  خصوص شما جوان به –شما مردم عزيز 

تر تالش كنيـد، ايـن    ها در وجود خودتان بيش و اخالق و رفتار و كسب صالحيت

اگـر مـا خودمـان را بـه     . خود ما است ها دست اين .تر خواهيد كرد آينده را نزديك

همچنان كه شهداى مـا بـا فـدا     ؛الح نزديك كنيم، آن روز نزديك خواهد شدص

آن نسلى كه بـراى انقـالب، آن   . تر كردند كردن جان خودشان، آن روز را نزديك

هرچه . تر كردند هاى خودشان آن آينده را نزديك ها را كردند؛ با فداكارى فداكارى

ح جامعـه انجـام بـدهيم، آن    ما كار خير و اصالح درونى خود و تالش براى اصال

   ).23/8/79 :مقام معظم رهبري( كنيم تر مى عاقبت را دائما نزديك

سازد  محسوس اجتماعي را مي مهندسي فرهنگي مهدويت، به لحاظ معرفتي، نوعي كنترل نا

مند كردن رفتار فرد يـا گـروه بـر اسـاس آمـوزه       كه با تأثير بر اليه ذهني جامعه به دنبال قاعده

زماني سكان مهندسي فرهنگي ما بر اساس جامعه موعود ساماندهي خواهد شـد  . استمهدويت 

كه مختصات فرهنگ مهدويت و جامعه آرماني مهدوي را به دقت رصد و ارزيـابي و سـپس بـر    

اساس آن معيارها، فرهنگ جامعه خويش را باز خواني كنيم و با شناسايي مؤلفه هـاي ضـعف و   
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   .1نگ مطلوب و مهدويت گام برداريمقوت فرهنگ موجود، به سمت فره

 تشـكيل  اسـالمي  مطلـق  اخـالق  بـا  دولتـي  است، اسالم مبناي بر كه مهدوي جامعه در

. است انساني پاك فطرت و تعقل شريعت، مضامين هاي وحياني، آموزه از برگرفته كه شود مي

 اخالق و تقواگرايي معنويت، بصيرت، سوي و سمت به بشري جامعه مهدوي، دولت اساس بر

 و هــا پــوچي اخالقــي، رذايــل و فســادها هــا، انحــراف از بســياري و رود مــي پــيش متعــالي

 آن دنبـال  بـه  ها قرن بشر كه را آسايشي سان، بدين و بندد مي بر رخت جامعه از ها بندوباري بي

 نايـل  نيـز  ادراكـي  و روحـي  تكامل به آن سايه در آدمي و دارد مي عرضه بشر به ،بوده است

  ).107:1392 :ارگرك( آيد مي

  تأثير بر شكل گيري الگوي اسالمي ايراني پيشرفت. 2-3

 حكومـت  تشـكيل  بـا  كه ،6اكرم پيامبر رسالت آغاز دوران و نبوي سيره به نگاهي با

 دينـي  تعـاليم  محـور  بـر  انسـاني  جامعـه  تعالي و رشد هدف با را خود دولت وظايف ،اسالمي

 حكومـت  وجـودي  فلسـفه  اساسـاً  كـه  دست يافـت  كلي نتيجه به  اين توان مي ؛كرد متمركز

 و اسـالمي  تربيت و تعليم و مبتني باشد �مداري دين� بر كهاست  اي  جامعه تشكيل ،اسالمي

 از ،باشد هياال كمال و متعالي اهداف مسير در كه را انساني پذيري هويت فرايند به دهي جهت

 جامعـه  معنوي مصالح تأمين و دبشناس حكومتي وظايف و ها مسئوليت ترين مهم وترين  اصلي

 محتـواي  در تـا  بـود  مراقـب  بايـد  البتـه  .شـود  دار عهده دولت و ملت بين تعامل نتيجه در را

 بعد هاي حاكميت در ؛ چنان كهندهد روي انحراف اسالمي و ديني فرهنگ بر مبتني حكومت

 و سالميا حكومت بين خأل نوعي  به طوري كه  ؛هستيم آن شاهد 6اكرم پيامبر رحلت از

 خـود  بـه  صـوري  و ظاهري شكل ديني فرهنگ از حكومتي نظام و آمد وجود هب دين حقيقت

 توسـعه  اصـلي  عامـل  ،اجتماعي و فردي حيات بر ناظر شرعي احكام اجراي ،اين بنابر .گرفت

الَّـذينَ إِنْ مكَّنَّـاهم   � :فرمايد مي كريم قرآن ؛ چنان كهاست سنت و قرآن ديدگاه از فرهنگي

                                                 
يكي ساعت صفر بـه  وننشريه الكتررضا شجاعي مهر، مهدويت و بازتعريف مهندسي فرهنگي كشور،  .1

 WWW.BFNEWS.IRآدرس 
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 بايد اسالمي حكومت كه استپيام آيه مذكور آن ). 41 :حج (�…الْأَرضِ أَقاموا الصالةَفي 

  .سازد فراهم را آن تعالي و معنوي روحيه حفظ و مردم دينداري زمينه

 دينـداري  توسـعه  جهـت  در حكـومتي  ابـزار  از نبايـد  كـه  داشت توجه بايد نيز نكته بدين

 كردن واگذار از آن جا كه .داد خواهد عكس نتيجه قطعاً هككرد؛  استفاده مدبرانه غير مديريتي

 بـا  ،حاكميـت  جريان از خارج نهادهاي به معنويت ترويج و ريزي برنامه در كالن هاي سياست

 جامعـه  كالن سياستگذاري توسط آگاهانه و مدبرانه مديريتي با بايد ؛بود خواهد مواجه شكست

 و شـود  بنـدي  حيطـه  ،دولتـي  غيـر  و دولتي يفوظا و ها مسئوليت ،اسالمي حاكميت قالب در

 و قرآن از پذيري الگو بر مبتني( ديني فرهنگ گردد و سرانجام اسالمي حاكميت بقاي موجب

 كـه  چـرا  ايجـاد شـود؛    يافته توسعه شهروند و دولت با جامعه ترويج و گسترش يابد و) سنت

 حكـومتي  ظـام ن تقويـت  موجـب  صـورتي  در، محـور  مـردم  اسـالمي  حكومت در مردم نقش

 معنوي بنيه تقويت و مردم دينداري ،اين بنابر، باشند داشته دينداري روحيهمردم  كه شد خواهد

  1بود خواهد اجتماعي هاي ناهنجاري شدن برچيده باعث اسالمي حاكميت در جامعه

  تحول آفريني مثبت در جامعه منتظر: 2-4

ديني و مخالفت با ظلم و جور در از وظايف مهم مسلمانان و شيعيان، توسعه و نشر حقايق 

مسلمانان بايد با استفاده از علم و تكنولوژي، حقايق اسالم را به گوش جهانيـان  . است  جامعه

كه با فطرت انسـاني هماهنـگ اسـت،     :ها را با مؤلفه هاي مكتب اهل بيت برسانند و آن

 همچنـين . يوندنـد آشنا كنند تا از اين رهگذر حق را از باطل تشـخيص داده و بـه حقيقـت بپ   

 عالوه و باشند يكديگر حال مراقب بلكه ،نپردازند خويش به تنها دارند وظيفه راستين منتظران

 را انتظـارش  كـه  سـنگينى  و عظـيم  برنامه زيرا؛ بكوشند ديگران اصالح در خويش اصالح بر

 آن در بايـد  تحـول،  عناصـر  تمـام  كه اى است برنامه ، بلكهنيست فردىاي  برنامه ،كشند مى

 بايـد هـا   تـالش  وهـا   كوشـش . باشـد  همگانى و جمعى دسته صورت به كارو  دنجوي شركت

                                                 
اكبر غـاربي، عوامـل مـوثر در توسـعه فرهنگـي از ديـدگاه قـرآن و سـنت بـه آدرس اينترنتـي           : رك .1

OLD.IDO.IR.   
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 جهـانى  انقالب برنامه همان عظمت به بايد ،هماهنگى اين وسعت و عمق و دنگرد هماهنگ

 از توانـد  نمـى  فردى هيچ جمعى، دسته مبارزه وسيع ميدان يك در .دارند را آن انتظار كه باشد

 موضـع  هر و اصالح ،ببيند جا هر در را ضعفى هر است موظف بلكه ،اندبم غافل گرانيد حال

 و فعاالنه شركت بدون زيرا كند و هر مستضعفي را از استضعاف برهاند؛ ترميم را پذيرى آسيب

 واقعـى  منتظـران  ،بنـابراين  .نيستپذير  اى امكان برنامه چنان تحقق مبارزين، تمام هماهنگ

   .كنند فراهم مي ديگر را هاي سانانصالح ، زمينه اخويش اصالح بر عالوه
 قـدم  يـك  مـا،  انقـالب  با كه طورى همان 4عصر ولى ظهور كه بدانيم بايد ما

 مردمى همين يعنى،؛ بشود تر نزديك تواند مى هم باز انقالب، همين با؛ شد نزديك

 بـاز  توانند مى؛ كردند نزديك زمانشان امام به قدم يك را خود و كردند انقالب كه

 امـام  بـه  را خودشان مردم همين ؛ديگر قدم يك و ديگر قدم يك و قدم يك هم

 كه اسالمى از مقدار اين دايره بتوانيد شما هرچه چطور؟. كنند تر نزديك 4زمان

 بخشـى  امـا ؛ نيست البته كامل اسالم كنيم، نمى مبالغه( داريم ايران در شما و من

 هرچـه  را اسـالم  از مقدار همين، )دكن پيدا ايران در توانسته ملت اين را اسالم از

 مظلـم  و تاريـك  نقـاط  در ديگـر،  كشـورهاى  در عالم، ديگر آفاق در بتوانيد شما

، 4عصـر  حجت و امر ولى ظهور به مقدار همان؛ بدهيد اشاعه و گسترش ديگر،

  ).6/4/1359 :يرهبر معظم مقام( �شديد نزديك و كرديد كمك

  صالح باورهاكاركرد عقيدتي با هدف عمق بخشي و ا. 3

  تعميق انتظار پويا و سازنده . 3-1

  : است گونه دو ندهيآ به ديام و فرج انتظار

 كـه  اسـت  اى گونه به ؛استو نيرو آفرين  تعهدآور ؛است نگهدارنده و سازنده كه انتظارى

) 169: 3حنفي، ج قندوزي(برترين اعمال امت  و )122 :52مجلسي، ج( عبادت نوعى تواند مى

ايـن انتظـار   . مسـئوليتي اسـت   تحركـي و بـي   كه در آن، سكون، بـي  انتظارى وشود؛  شمرده

 4يمهـد  حضرت انقالب .شود مي محسوب "گرىياباح " نوعى و بخش اسارت، گر رانيو 

ـ با زين آن انتظار ،اساس نيا بر .است گونه اصالح و ايپو و سازنده يانقالب ـ ا بـا  دي  نهضـت  ني
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 بـه  حتماً برد، مى سر بهو عدالتي فراگير  بخش آزادى دجها انتظار در كه ارتشى. باشد متناسب

 دست  هب است شايسته نبردى ميدان چنين براى كه سالحى ؛آيد مى در كامل باش آماده حالت

 هرگز ،نيستبهره مند  آمادگى چنين از كه ارتشى. كند مى تقويت را خود افراد روحيه آورد، مى

 و مصـمم  بسـيار  مردانـى  انقالبـى  چنـين  بـه  يدنبخش تحقق براى. برد نمى سر به انتظار در

 مستلزم هدفى چنين براى ،خودسازى و است الزم عميق بينش داراى و آماده كامالو  نيرومند

  .است اجتماعى و فكرى و اخالقى هاى برنامهترين  عميق بستن كار به

 بـه  و اسـت  سـازنده  نفسه يف نباشد، يمنف اگر انتظار. است �االنتظار علم�پژوهي  ندهيآ  

 به را �يانتظارقدس� ،يوح وتيب. كند مي جاديا يتعال و تالش يبرا �خالق كشش� ،اصطالح

 روشـن  را تيبشـر  ييغـا  نـده يآ فيتكل كه ريفراگ ي واكثر حد انتظار كياند؛  داشته يارزان ما

ـ  تيـ فاعل و تيعامل و تر، شيب ياريهوش به را ما كه يانتظار. كند مي  سـاختن  يبـرا تـر   شيب

 ما به را �يعرف انتظار� هم مدرنپژوهي  ندهيآ اما ؛دارد مي باز ستم و ينابرابر از يعار يجهان

 نيا و يحداكثر و ساخته خدا انتظار ،يكي آن. دارد را خودش خاص ارزش كه دارد مي  يارزان

  ).124: 1386، فر يملك( است يحداقل و ساخته بشر انتظار يكي

  لت محورتشكيل جامعه آينده نگر و عدا. 3-2

  :مقام معظم رهبري در اين رابطه مي فرمايند
 ظهور عالم در آن مينأت براى پيامبران همه كه است اى جامعه ،� مهدوى جامعه�

 بـاالخره  كه  انسانى آل ايده جامعه آن تا بودند مقدمه پيغمبران همه يعنى ؛كردند

 گـذارى  پايه و آمد خواهد پديد عالم اين در 4موعود مهدى و عصر ولى وسيله به

 را آن زمـين  آيـد،  مى كسى كه مرتفعى بناىيك  مانند. بيايد وجود به ؛شد خواهد

 و آيد مى او از پس ديگرى كس. كند مى آن از را خاشاك و خار و كند مى تسطيح

 تا آيد، مى او از پس ديگرى كس .كند مى گود و كند مى ريزى، پايه براى را زمين

 را ديوارهـا  تـا  آيـد  مى او از پس ديگرى كس و كند ندبل و ريزى شالوده را ها پايه

 اين مرتفع، كاخ اين تا آيند مى مسؤوالن و مورانأم ديگرى، از پس يكى و بچيند

 از ،:هـى اال انبياى. بشود پرداخته و ساخته زمان طول در تدريج به رفيع، بنيان

 بـه  قـدم  را بشـريت  و را جامعـه  تا آمدند ديگرى از پس يكى بشريت، تاريخ آغاز
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؛ شـدند  موفق همه انبيا. كنند نزديك نهايى، هدف آن و آرمانى جامعه آن به قدم

 بـارى  .نمانـد  ناكام مسير اين در و راه اين در هم هىاال رسوالن از نفر يك حتى

 را بـار  آن قدمى كدام هر. بود شده نهاده مقام، عالى ماموران اين دوش بر كه بود

 كـار  بـه  داشتند، توان هرچه؛ كردند كوشش؛ دكردن نزديك منزل سر و مقصد به

 و گرفـت  آنـان  دسـت  از ديگـرى  را بار اين؛ آمد سر آنان عمر كه وقتى آن. برند

 بـر  ميـراث  4عصر ولى. كرد تر نزديك مقصد به را آن مسافتى و قدمى همچنان

 هـى اال جامعـه  آن ايجـاد  در را آخـر  گـام  و آيد مى كه است هىاال پيامبران همه

  ).6/4/1359 :مقام معظم رهبري(. ددار مى بر

. گيرد قرار مي عالم يمنج يها برنامه سرلوحهمحور،  عدالتجامعه  ايجادبر اساس روايات، 

 در را عـدالت  يبرقرار بايد دارد، يبرم گام موعود كمال به رو كه يا جامعه نيز غيبت عصر در

 يفرهنگـ  ،يسياس ،ياقتصاد يساختارها يتمام دهد؛ زيرا قرار خود ياصالح يها برنامه رأس

 و عـادل  نظـام  در بشـر . متـأثر هسـتند   جامعه در عدالت تأمين ميزان از شدت به ي،اجتماع و

 حقـوق  بـه  و دهـد  يمـ  تـن  تكليف به فراغت و آسايش با ؛شود يم تربيت يدرست به ،دادگستر

 سـعادت  بـه  جامعه، به تعهد و يپذير مسئوليت اين سايه در بشر .اردذگ يم احترام نيز ديگران

 ياجتمـاع  يزوايـا  همـه  رب كه مديريت اركان و جامعه ياصل يها پايه بايد لذا. يابد يم دست

 روابـط  كـل  تـا  باشـد  عادالنـه  كنـد،  يم مشخص را جامعه حركت جهت و دارد مستقيم تأثير

 آن مسـتلزم  ،عدل يبرقرار .بگيرد خود به يدادگر و عدالت رنگ ها زمينه يتمام در ياجتماع

 و كننـد  يپوشـ  چشم ،خود ناحق اما ،بسيار يدرآمدها و ها سرمايه از افراد، از يگروه كه است

 خواهـان  عـدالت  عليـه  خـود  نامشـروع  منـافع  حفـظ  يبـرا  آنان كه شود يم باعث عامل اين

 مشـكل  بسـيار  غيبـت  عصـر  در را عـدالت  اسـتقرار  يبـرا  تالش امر، همين. شوند برانگيخته

 در امـا  ؛داشـت  نخواهنـد  را آن ييـارا  ديگران ،يحقيق ظرانمنت و مصلحان از غير و سازد يم

 كه يا گونه به است، مند ارزش و توجه درخور بسيار نيز آن شكوهمند يمدهاياپ و نتايج عوض

  .سازد يم ممكن و آسان را مشكالت يتمام تحمل نتايج، اين به رسيدن شوق

  هويت بخشي به جامعه شيعي. 3-3

اي  جامعه ؛دانست �جامعه و فرد به يبخش تيهو� در توان مي را تيمهدو فرهنگ تياهم
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 موجود وضع با كه ديرس خواهد فرا دگر يعصر كه است باور آن بر و دارد اعتقاد ندهيآ به كه

 در اسـت،  بيغا يمنج عصر و 4زمان امام عصر كه ما زمانه در �تيمهدو� .متفاوت است

 يسـت يك تيـ هو ؛اسـت  يزنـدگ  ينامع تيهو. داراي كاركردي اساسي است ما تيهو فيتعر

 ،يبخش تيهو تياهم .است ريجداناپذ او از و نينش هم او با لحظه به لحظه كه است شخص

 زمـان  امـام  بـا  هعيشـ  تيـ هو ،به اين دليل. ماست وجود سازنده و مقوم و است يذات اهميتي

 و يجـاهل  جامعـه  از را آن و است بخش تيهو امامي، عيش مكتب در. شود مي فيتعر شيخو

 او اسـت،  4موعـود  يمهد همان ما امام كه زين ما زمانه در پس. سازد مي جدا يجاهل عصر

 يمهـد  از مـا  غفلـت  گونـه  هـر . اسـت  انيعيشـ  مـا  وجـود  از يبخش بلكه ما، وجود از جدا نه

  ).12ـ11 :1392، لك يبهروز( بود خواهد خودمان شتنيخو از غفلتبا  4منتظر

 و هويت داراي 4مهدي حضرت نزديك ياران و قيام رهبران خصوص بهجامعه شيعي؛ 

 7علـي  امـام  كـه  خوردارند؛ چنـان  بر اي ويژه يگانگي و همساني از و بوده مشتركي ماهيت

 مشـتركات  ايـن ). 224 :1401، مانيسـل  كامـل ( �هسـتند  هماهنـگ  و يكدل ايشان� :فرمود

  : عبارتند از

 معرفـت  و بـوده  موحد و تيكتاپرس اعتقادي نظر از ،7مهدي ياران :ايماني هويت )الف

 را خاطرشـان  خداونـد،  مقدس ذات در ترديد غبارو  دارند متعال خداوند به ژرفي باور و عميق

  ).308 :52ج ،1404 ،يمجلس( آاليد نمي

 آگـاه  و فكـر  خـوش  بصـير،  خردمند، هايي انسان ظهور عصر انقالبيون :فكري هويت) ب

 امام. شتابند مي  حق دين ياري به و كرده تخابان را خود راه هوشياري، و درايت با كه هستند

�.است ]حكمت[ نوراني مشعل آنان، هاي دل گويي�: فرمايد مي 7صادق
  ).همان( 

 اخالق نيك و صالح وارسته، هايي انسان مهدوي، جهاني انقالب ياران اخالقي؛ هويت) ج

 مـژده  ،زبور و قرآن در كه اند شايستگاني آنان. باشند مي دور به ها كژي و ها پليدي از و هستند

  ).105 :انبياء( است شده داده آنان به زمين روي بر وراثت

 گريـز  باطـل  و سـتيز  ظلـم  گـرا،  حـق  ظهور، عصر در انقالبي نيروهاي :سياسي هويت )د

 نهـايي  مصـاف  كـه  هستند حقي گروه آنان. كنند مي قيام فراگير ستم و ظلم عليه كه هستند
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 ياري را حق امام آنان وسيله به خداوند�: فرمود 7صادق امام. زد خواهند رقم را باطل عليه

  ).308 :52، ج1404مجلسي، ( �.دهد مي

 از محـروم  مستضـعف،  طبقـات  از ،ظهـور  عصـر  در انقالبيـون  عموم :اجتماعي هويت) ح

 روي بـر  حاكميت و پيروزي وعده قرآن كه هستند بشري جوامع رنجديده و ستمديده قدرت،

 از قرآن در كه زمين مستضعفان: فرمود 7علي امام) 5: قصص(: است داده آنان به را زمين

: 51ج ،يمجلسـ ( �…هستيم بيت اهل ،ما دهد، مي قرار پيشوا را ها آن خداوند و شده ياد آنان

 و يكـدل  و دارد وجـود  فراوانـي  اشـتراك  وجوه ،4مهدي حضرت ياران بين ، بنابراين،)63

  .)85:1386كارگر، ( كنند مي عمل متحد

  هاي مختلف ايجاد اميد، تالش و پيشرفت در عرصه. 3-4

 منـابع  تـرين  مهـم  از و آفرين اميد  و ساز انسان عقايد از فرج در جامعه منتظر، يكى انتظار

 حكومـت  سـوى  به ها انسان دادن سوق و تكامل و تحول سازي زمينه براى دهى شوق و الهام

، برانگيزنـده  گـاه  انتظـار همـه  ، تشـيع  ذهبم خصوص به، اسالم ديدگاه از. است ايمان و عدل

 انتظـار . است مستمر حركت و قيام، ايثار، مقاومت شور سرچشمه، آفرين جنبش، بخش تحرك

 مـا آميختـه   مـردم  دينـي  زندگي وپود تار و با است تاملي قابل مقوله، ايران ديني جامعه براي

   ).207 : 1387شهيدي،  يهاشم(است 

و بر پويايي  است نيآفر اميد ،امام و استيس جوهر و جان �تمهدوي� ي،عيش يفكر نظام در

 فرهنـگ  بـر  ،غـرب  جهان در يفرهنگ يمهندس نظام .افزايد و بالندگي و شور و نشاط جامعه مي

ـ ا كـردن  كيهژمون صدد در يي،گرا يماد يچاشن با سم،يسكوالر  نظـام  گسـتره  در نيدكتـر  ني

ـ تول حجـم  شگسـتر  بـا  يفرهنگ راهبرد نيا .استمبتني  تهيمدرن محور بر نينو ياجتماع  داتي

 در راندن هيحاش به و كردن يمنزو در يسع ميمستق طور به اقتصاد، يحداكثر تيمحور و يماد

 محـور  اخـالق  فرهنـگ  يبرا ياصالت ي،فرهنگ يمهندس نوع نيا در .استسازي  فرهنگ حوزه

 و يديـ توح رنسـانس  كيـ  خـود  نـوع  در كـه  – ياسالم انقالب يروزيپ از بعد اما ؛ندارد وجود

. گرفـت  شـكل  عـدالت  و اخـالق  بـر  يمبتنـ  يفرهنگـ  اصالت - بود تهيمدرن هيعل سنت شورش

 - بود گذاشته مدرن نظرات عرصه به پا ايدن و نيد اختالط شعار با كه – ياسالم انقالب يروزيپ
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 اقتصـاد  يمهندس غلبه با ي،غربسازي  يجهان وسازي  نظام تحوالت كهاست  ينيع سند نيبهتر

  ).60- 59، 1387، مهر شجاعي( كرد دعوت سخت يچالش به را محور

منتظر راستين حجت خداست و هماره در تالش و تكاپوست تا فرهنگ نـاب مهـدوي، از   

آوري كه در مكتب انتظار آموخته  از اين روست كه هر متخصص فن. علم به عين و عمل آيد

اگـر امـام   . دارد ري روا نمـي گرديده است؛ در ارائه صـحيح تخصـص متعهدانـه، هـيچ قصـو     

 �…منتظر ظهور آن حضرت، حتي يـك تيـر هـم كـه شـده آمـاده كنـد       �: فرمود 7صادق

؛ صبغه تمثيل دارد، نه تعيين، زيـرا آمـادگي رزمـي وظيفـه متخصـص      )320: 1397ي، نعمان(

نظامي است و رسالت كارشناس اقتصادي، تالش براي حل تورم، رفع بيكاري، تعديل تقاضا و 

تقليل فاصله رنج آور طبقاتي است و وظيفه مجتهد فقهي يا حقوقي يا سياسي، جهـل  عرضه، 

زدايي و ايستادگي در برابر هجوم فرهنگي و در نهايت، تبيين و تعليـل و حمايـت عالمانـه از    

  ).185 :1389، جوادي آملي. (مباني اعتقادي است

  چشـم  به ما يكنون جامعه در منتظر جامعههاي  شاخصه از يبرخ ي،رهبر معظم مقام دگاهيد از

 بـا  4يمهـد  حضـرت  ظهـور  اتيخصوص همه كه است مسئله نيا از يناش امر نيا و خورد مي 

  :نديفرما مي نهيزم نيا در شانيا. است يمتجل رانيا ياسالم انقالب در تر كوچك اسيمق
 در كوچـك  مقيـاس  يـك  در هسـت،  4مهدى ظهور در كه خصوصياتى همه�

 تبقيـ  حضـرت  مخاطـب  هـم  جـا  آن در. هسـت  هم يرانا ملت اسالمى انقالب

 دهـد  مى پشت كعبه خانه به كه اى لحظه آن در يعنى، ؛اند عالم مردم همه 4اهللا

 اهـل  يا�: زند مى صدا كند، مى فرياد بلند صداى با را خود دعوت و كند مى تكيه و

 يك و ملت يك مخصوص كه كرد اعالم آغاز، از هم ما اسالمى انقالب. � !العالم

 بـزرگ  هـاى  قـدرت  همـه  بـا  بزرگـوار  آن كه همچنانى .نيست كشور يك و قوم

 بـه  تكيه با فقط و خالى دست با هم ما انقالب افتد، مى در و كند مى ستيزه جهان،

 ظهـور  كه طورى همان. شد مقابل جهانى عظيم هاى قدرت همه با ايمان نيروى

 ما انقالب؛ ريزد ىم هم به را معمولى و مادى هاى حساب همه 4مهدى حضرت

 خـط  در كـه  - مـا  اسـالمى  انقـالب  با امروز. ريخت هم به را ها حساب همه هم

 بـزرگ  گـام  يك 4مهدى حضرت انقالب - است جهان سطح در عدالت ايجاد

 عاقبـت  آن اسـالمى،  حكومـت  آمدن وجود به فقط نه. شد نزديك خود هدف به
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 معنـاى  اسـت  ايـن  و كنـد  مى هم تسريع را آن بلكه ؛اندازد نمى عقب به را موعود

  ).29/3/1360: مقام معظم رهبري( �انتظار

  نتيجه گيري

 و تيـ فيك اي با جامعه جهان، ندهيآ تيوضع ميترس در تواند مي يصورت در �منتظر جامعه�

 وكنـد   يپافشـار  خـود هـاي   آرمـان  و اصول بر كه باشدها  ملت گريد يبرا ييالگو و گذار اثر

 از ها؛ اعم عرصه همه در خود تيفعال لوحه سر را) تيمهدو( �نيد يآرمان جامعه�هاي  ستهيبا

ـ تب. دهـد  قـرار  يفرهنگ ي واقتصاد ،ياجتماع، ياسيس  نيـ د يآرمـان  جامعـه  يكاربردهـا  نيي

ـ ر برنامـه  براي تواند ميمنتظر؛  جامعه متن در آنسازي  يبوم و) تيمهدو(  بـه  حركـت  و يزي

گـام    7عصـر  امـام  ظهـور  يبـرا سـازي   نهيزم در نهايت و اي درخشان ندهيآ ساختن يسو

 و است آن واقعي الگوي و بشري جامعه غايت و فرجام مهدويت قرآن، منظر از .باشدمؤثري 

 موقعيـت  و پربـار  را ما انديشه مهدويت، انديشه. شود بازتعريف آن از استفاده با ما هويت بايد

 تقويـت  هـا  آرمان حفظ در مياسال انقالب رسالت و ها ماموريت اجراي در را اسالمي جمهوري

  .است مهدويت هاي ظرفيت از بخشي تعالي و عدالت پيشرفت،. كند مي

 تـدوين  در توانـد  مـي  كـه  اسـت  جـامعي  يها لفهؤم داراي ،)مهدويت(جامعه آرماني دين 

 نگـرى  عـام  و فراگيـرى : از عبارتنـد  هـا  مؤلفـه  شود؛ اين واقع توجه مورد انداز چشم سندهاي

 نمودهاى كنى ريشه و گرايى حق ، بخشى كمال و گرايى معنويت ، گرايى دالتع، )شمولى جهان(

 تـأمين ، )…و نـاامنى  جنـگ،  ظلـم، ( سـتيزى  خشـونت  ، يكتاپرسـتى  و عبوديت تحقق باطل،

، )مستضــعفان و صــالحان حكومــت( ســاالرى شايســته مــردم، خشــنودى و منــدى رضــايت

از ،�مهـدويت � رو، اين از .آهنگى هم و ىسازوار انسجام، ايجاد ، سازنده و مثبت گرايى لتحو 

 توسـعه  ريـزي  برنامـه  و طراحـي  بر موثر و مهم عامل عنوان به شيعي، باور در اساسي مباني

 نظـامي  عنـوان  بـه  ايران، اسالمي جمهوري. گيرد قرار توجه مورد بايستي مي ،كشورفرهنگي 

رسيدن به جامعـه   مسير تا است تالش در و جامعه منتظر، شيعي، اسالمي هاي ارزش بر مبتني

  . كند طي اسالم عاليبر مبناي عمل به آموزه هاي  خداوند به اتكال با ،راآرماني دين 
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