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 اشاره
مایه حرکت بـرای گـذر از وضـع موجـود بـه سـوی         شوق انتظار جان  

وضع مطلوب است؛ حرکتی که باید بـا شناسـایی مقصـد آغـاز گـردد و                 
اتنـد  بدان سو متمایل شود؛ و در این حال، آحاد جامعه یا سالک راه نج 

ــدرن    ــی جاهلیــت م ــه ور در ســید قهقرای ــا غوط ــران  . و ی شــعور منتظ
ــان اســت؛      ــاه آن ــداد نگ ــدل در امت ــت شــهر ع دســتمایه ادراک حقیق

ول حفــظ و ؤ شــهر صــالحان بــوده، مســیمنتظرانــی کــه مکلــف بــه احیــا
جویانـه و حـق      حراست از آنند؛ شهری که بـه آرزوهـا و تمـایالت کمـال             

هـای  گران آن، بسـیج آگاهانـه گـروه       بخشد و تصـویر   طلبانه انسانی می  
متنــوع و متکثــر مــردم بــرای تحقــق جامعــه موعــود اســت؛ شــهری کــه  
مختصات آن مقید به اصول خردنامه و هنـر اسـت؛ شـهری کـه روابـط                 

 .اجتماعی مردم آن نمایانگر تمام خردمندی و کمال زیبایی است
ــع ــود و     سرشــت تصــویر بصــیرت  ،و در واق ــده موع بخــش از آین

ای جامعـه انسـانی همـین عقالنیـت و          ق فعال انتظـار هـزاره     راهبرد فو 
 .زیبایی است

 :ها و اصطالحات رهنماواژه
 شـهر خـرد و زیبـایی    . 5شـهر صـالحان    . 4شـعور و ظهـور        . 3مبـدا و مقصـد        . 2مسیر حرکت     . 1
 ایانتظار هزاره .7تصویرپردازی بصیرت بخش    .6

 
 مقدمه

از مسیر و مقصد در اندیشه کند، طرحی که عزم حرکت می هر آن 
 حرکتی برای گذر از وضع موجود به سوی وضع     ۀطلیعنیز   انتظار   .دارد

مطلوب است؛ حرکتی که باید با شناسایی مقصد آغـاز گـردد؛ مقصـدی      
 در ،کــه اگــر شــناخته نشــود، مــرگ آدمــی چــون مــرگ جــاهلی اســت   

 .های جهل، ناآگاهی، جمود و سکونترین الیه عمیق
اللهـم  . نی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک ضـللت عـن دینـی            اللهم عرف .... 

 1. هدیتنی  و ال تزغ قلبی بعد اذۀ جاهلیۀالتمتنی میت
  2.ۀ جاهلیۀمن مات و لیس له امام فمیتته میت

بدیهی است که چنین عقوبـت سـنگینی در برابـر کوتـاهی و تقصـیری بـزرگ تعیـین                    
هـای ظـاهری و نسـب او        سب ویژگـی  پس منظور از شناخت امام، شناخت او برح       . شود می

 .نیست
کند و خود اساس عدل و میزان است؛ مخاطب دعا حکیمی است که به عبث حکم نمی       

مرگ جاهلی است، مراد از شناخت امام و آشنایی بـا           ) عج(پس اگر مرگ ناآشنا با امام زمان        
 درستی تا   چه بسا گمراهانی که او و اجدادش را به        . او چیزی فراتر از شناخت ظاهری است      

                                              
 1082، ص مفاتیح.  1
 ).به نقل از حرکت العقول (67پیام امام زمان، ص .  2
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شناختند، ولی با راه، شیوۀ حکومت و مقصد او ناآشنا بودند و بـه کـام مـرگ                     می ابراهیم
 .جاهلی فروافتادند

 حرکت  ؛بنابراین مقصود از این شناخت، شناختی شوق انگیز برای شروع حرکت است           
 اهـداف   ، شـهری کـه در آن      ؛»شهر عدل «های او و امت او در احیای        به سوی تحقق خواسته   

 شهری که در امتداد صـراط مسـتقیم و طریـق            ؛آمیزندمام و امت و منتظِر و منتظَر به هم می         ا
  1.رسدها به ارث می یابد و به همانالوسطی به دست صالحان تحقق می

سخن از راهی طوالنی است که هر لحظه سکوت و غفلت از سیر در آن، ممکن اسـت                  
) شهر عدل موعود(ا مختصات این راه و مقصد آن داشته باشد، ام ناپذیر در پی  انحرافی جبران 

 گردد؟یابد و احیا میکدام است و چگونه مسیر کاروانیان در آن استمرار می
های قرآنی و روایی، احیای این شهر، حاصل تالش و کوشش نسلی از بنـی       بنابر داللت 

 یابند؛ به شایستگی زندگی در شهر عدل صالحان دست می،آدم است که با مجاهدت خود
      لحوناالذکر ان االرض یرثها عبادی الص      و لقد کتبنا فی الزبور من بعد   ان فی

 )102 و 105 /انبیاء( هذا لبالغاً لقوم عبدین
 از تورات، نوشتیم که مسلماً زمین را عباد صالح به ارث خواهند             پس ،و در زبور   .1

 .خداوندندبرد و به یقین در این سخن پیام رسایی است برای قومی که بنده 
            وعداهللا الذین امنوا منکم و عملوالصالحات لیسـتخلفنهم فـی االرض کمـا.....  
 )88 /نور(

خداوند به کسانی از شما که ایمان آورند و اعمال صالح انجام دهند، وعـده داده                 .2
  2... .است که قطعاً آنان را در زمین به خالفت خواهد رساند

دی از صالحیت مورد نظر است کـه حضـرت          ، ح »صالحین«و  » صالحون«های  در واژه 
ابراهیم علیه السالم پس از آن همه مجاهـدت و مقاومـت در راه خـدا، در آخـرت بـه آنـان           

  3.شودملحق می
گردد دهد که به زودی زمین از شرک و گناه پاکیزه می           از سوره انبیا بشارت می     105آیه  
  4.ای صالح و موحد در آن زندگی خواهند کرد و جامعه
دهـد کـه بـه زودی جامعـۀ      سوره نور نیز به اهل ایمان و عمل صالح مـژده مـی  55یه  آ

ها متمکن    دین آن . گیردشود و زمین در اختیار آنان قرار می       صالحی مخصوص آنان ایجاد می    
شود؛ امنیتی که در سایۀ آن از شر کفار و منافقـان در امـان باشـند و                  گشته، امنیت برقرار می   

                                              
 .البالغه، خطبه شانزدهم و نهج105آیه انبیاء، سوره  قرآن کریم، :ک.ر.  1
 .214 و 213بررسی شخصیت اهل بیت در قرآن، صص : ک.ر.  2
 .425 – 421، صص 1المیزان، ج : ک.ر.  3
 .492، ص 14همان، ج .  4
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  1.ادت کنندآزادانه خدا را عب
که مردم وضع خـویش را بـه    دارد، پایدار است، مگر این    و نعمتی که خداوند ارزانی می     

 :دست خویش دگرگون سازند
 تی یغیروا ما بانفسهمحان اهللا الیغیر ما بقوم )11 /رعد( 

چه را    دهد، تا هنگامی که آنان آن     و خدا نعمتی را که نزد گروهی است تغییر نمی          .3
  2.، تغییر دهنددر ضمیر دارند

تـوان اسـتفاده کـرد کـه بـا          اگر دلیل بقای یک نعمت، شایستگی و صالحیت است، می         
گردد و شرایط   های از دست رفته باز می       بازگشت به مراتبی از شایستگی و صالحیت، نعمت       

 .یابدزندگی اقوام، بهبود می
یی بـا   مسیر کسب شایستگی به سوی مقصدی آرمانی و واال است؛ مقصـدی کـه آشـنا               

بنـابراین  . بخشـد افزایـد و اسـتقامت آنـان را فزونـی مـی           مختصات آن، بر شوق منتظران می     
شـهر  «تصویرپردازی آینده موعود، راهبردی است برای افزایش اشتیاق منتظران به حیات در             

 .»عدل
 شعور و ظهور؛ دورنمای شهر عدل در امتداد نگاه منتظران

انگیـز معصـوم در راه وصـال بـه شـهر عـدل         مگویا سیر تاریخ حکایت مکرر تنهایی غ      
ناپذیری که حیات دنیوی را با خار در چشـم و اسـتخوان در حلقـوم و                  است؛ تنهایی وصف  

هـا قـرار    همزیستی با جاهالنی که ظاهری از آدمـی دارنـد، در شـمار دشـوارترین شـکنجه                
  3.دهد می

ی فارغ از قیود    وعده خداوند حکیم است؛ حکیم    » شهر عدل «قابل تأمل است که تحقق      
واذا قضی امرا فانما یقول لـه        :زمان و مکان که عزم او بر تحقق چیزی همان وقوع آن است            

 .4کن فیکون
سـازد و   کند و نعمتش را فقـط بـرای شایسـتگان پایـدار مـی             حکیمی که کار عبث نمی    

 5 .حضور و حیات وی در شهر عدل را برای صالحان مخصوص ساخته است
ای است که پاسخ آن، کلید افتتاح شـهر          پیروان، حلقۀ مفقوده معادله    گویا شعور و بلوغ   

                                              
 .214 و 212 صص ،15همان، ج .  1
 .468، ص 11همان، ج .  2
 .75، ص 3نهج البالغه، ترجمه امامی و آشتیانی، خطبه : ک.ر.  3
 .117: بقره.  4
 .11سوره رعد، . ک.ر.  5
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  1.عدالت است؛ زیرا همواره مردم، زمامدارانی چون خود خواهند داشت
با دقت در سیره معصومان علیهم السالم و با اعتقاد به وحدت رویۀ آنان در برخورد بـا                  

سیرۀ امامانی کـه همگـی مفسـر،        . دآی امکان تشخیص حق از باطل فراهم می       2ها،انواع پدیده 
توضیح دهنده و متجلی کننده حقایق دین پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله بودنـد و در همـه                    

  3.ساختند عین گفتار، کردار و سیرت پیامبر را نمایان می،حال
پس هرگاه شعور و بلوغ اجتماعی به میزانی رسید کـه جامعـه از شایسـتگی پیـروی از             

ها به حکومت قیام نمودند و هرگاه جامعه بـه سـوی دیگـران                وردار گردد، آن  معصومان برخ 
  4.شتافت، طریق دیگری برای هدایت تدریجی مردمان برگزیدند

رسد و طبق حکم خالق، اطاعت از امر        امام در اوج کمال علمی و معنوی، به امامت می         
شـود و نـه در    ایجاد مـی یابد؛ به طوری که نه در حکم خدا تغییریاو بر دیگران وجوب می   

یافتگــان، صــالحان و  چــه تحقــق شــهر کمــال شــود کــه آنپــس اســتدالل مــی. مشــی امــام
براسـاس ایـن   .  پیـروان اسـت  5اندازد، ضعف در توان و تمایل پیشگان را به تأخیر می     عدالت

استدالل، بلوغ و شعور پیروان، الزمۀ تحقق ظهور و قیام برای تحقق شهر عدل است؛ بلوغ و 
 !ر الزم برای ادراک حقیقت عدالت و تمایل به قیام و پایمردی برای احیای آنشعو

 معصوم علیهم السالم همواره بر حمایت از عامه مردم تأکید داشته، آنان را سـتون                ۀسیر
: ک.ر(دین نامیده و نقش آنان را در تحقـق عینـی حاکمیـت مـورد توجـه قـرار داده اسـت                       

 .)1جدول
 بعمن متن نمونه سخنان ردیف

ستون دین، انبوهی مسلمانان و ساز و برگ در برابر  نامه به مالک اشتر. 1
دشمنان عامه مردم هستند، پس باید گرایش تو به آنان و 

البالغه، ترجمه  نهج. ک.ر(میل تو به سوی ایشان باشد 
 .)723آیتی، ص 

 53نهج البالغه، نامه 

من از رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله بارها شنیدم که  کار دارنددرباره مردمی که به والی نیاز دارند یا با او . 2
گردد امتی که در میان  هرگز پاکیزه نمی«: گفت می
ها حق ناتوان بدون لکنت زبان، از توانمند بازستانده  آن

ها را  گویی یا عجز آن ؛ پس تحمل نمای درشت»نشود
 .)741همان، ص . ک.ر(در سخن گفتن 

 53همان، نامه 

خودکامگی نمود و در این خودکامگی بد کرد؛ شما نیز  درباره عثمان و کشته شدن او. 3
ناشکیبایی کردید و در این ناشکیبایی بد رفتار کردید 

 30همان، خطبه 

                                              
 .405حکمت اصول سیاسی اسالم، ص : ک.ر.  1
کـه   و ایـن ... دهـم کـه  ؛ یعنی شهادت مـی و ان ارواحکم و نورکم و طینتکم واحده... ان  اشهد«جامعه کبیره آمده است زیارت  در   . 2

 .)1004مفاتیح، ص (تجلی حقیقتی واحد است ) اهل بیت(ارواح و نور و طینت شما 
 .38ـ37، صص )18ج (مرتضی مطهری، مجموعه آثار : ک.ر.  3
 .77 - 75، صص 3 و خطبه 183، ص 74 خطبه ،1، ترجمه امامی و آشتیانی، ج ۀالغبنهج ال: ک.ر.  4

علی رضاییان، : ک.ر(توان حاصل توانایی پیروان و تمایل آنها به انجام آن فرض کرد آمادگی افراد برای انجام هر کار را می     بلوغ و   5. 
 .)413ـ414مدیریت رفتار سازمانی، ص 
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 .)91همان، ص . ک.ر(
که به نیکی کردن، منت بر مردم نهی، یا  زنهار از این دربارۀ چگونگی رفتار والی با مردم. 4

نمایی کنی، یا  ه از جمله اعمالت بوده بزرگچ درباره آن
 که همانا منت ؛به مردم وعده دهی و خالف آن نمایی

نمایی روشنی  سازد، و بزرگنهادن، نیکی را باطل می
حق را ببرد و خلف وعده سبب برانگیختن خشم خدا و 

 .)749همان، ص . ک.ر(مردم شود 

 53همان، نامه 

رزد کسی را که حقی را ببیند و آن را یاری خدا بیام دربارۀ مردم حق طلب. 5
دهد و ستمی را ببیند و آن را دور سازد و صاحب حق 

 .)477همان، ص (را در گرفتن حقش یار باشد 

 196همان، خطبه 

  و نفی استبدادها در استقرار حکومت عدل دربارۀ اهمیت توجه به مردم و نقش آن» علیه السالم«گزیده سخنان امام علی . 1جدول : عنوان جدول

 
تاکنون هرگز شنیده نشده و در هر گـزارش معتبـری مشـاهده نشـده اسـت کـه روش                    

 1.معصومان علیهم السالم، حتی برای نجات مردم، به استبداد گرایش یابد
هـا    توان چهار حالت کلی را در نظـر گرفـت کـه در آن             های رهبری، می  براساس نظریه 

 .شود شعور پیروان تعیین میسبک مطلوب رهبری برحسب میزان بلوغ و
ها به انجام کار نیـز انـدک          در حالتی که توانایی افراد برای فعالیت کم باشد و تمایل آن           

شـود؛ در چنـین وضـعیتی       ترین میزان بلوغ و آمادگی در میان پیروان مشـاهده مـی             باشد، کم 
 .شودتوصیه می» استبدادی دستوری و شبه«های رهبری استفاده از سبک

ها به انجام فعالیت زیـاد باشـد، سـطح     ی که توانایی افراد کم باشد، ولی عالقۀ آن    هنگام
اسـتداللی ـ   «شود و استفاده از سـبک رهبـری   بلوغ پیروان، متوسط یا نسبتاً پایین برآورد می

 .گرددتوصیه می» تشویقی
کـار  ای بـه انجـام      در صورتی که افراد از توانایی مطلوبی برخوردار باشند، ولی عالقـه           

 .استفاده گردد» مشارکتی«شود که از سبک رهبری نداشته باشند، توصیه می
ای باشد که افراد هم از توانایی مطلوب و هم از تمایل زیاد بـه               اما اگر وضعیت به گونه    

، انجام کار را برعهده     »تفویضی«تواند با استفاده از سبک      انجام کار برخوردار باشند، رهبر می     

بنابراین چهار حالت کلی شـکل      . سئولیت آن را نیز به ایشان تفویض نماید       پیروان گذارده، م  
 .)1نمودار (گیرد می

.های رهبری متناسب با میزان بلوغ پیروان انواع سبک: 1جدول 
2 

لـوغ در میـان   ترین حد ب  شود که کم   هنگامی از سبک دستوری استفاده می      ،بدین ترتیب 
                                              

 .البته واضح است که باید میان قاطعیت برای نیل به اهداف اجتماعی و استبداد تفاوت قائل شد.  1
 .400-403رفتار سازمانی،  براساس مدیریت .  2

 سبک تفویضی
 )شودانجام کار و مسئولیت آن به خود افراد واگذار می(

 سبک مشارکتی
 )شودها در نتیجه انجام می کار با مشارکت افراد و سهیم کردن آن(

 سبک استداللی ـ تشویقی
 )شودها به انجام کار مبادرت می و تشویق کارکنان و هدایت آنبا حمایت (

 سبک دستوری
 )شودانجام کار از طریق دستورات صریح و روشن از کارکنان مطالبه می(
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هـای اسـتداللی،    تـدریج از سـبک   کارکنان مشاهده شود؛ ولی با افـزایش بلـوغ کارکنـان، بـه          
رسـد در حـالتی کـه سـطح بلـوغ      مشارکتی و تفویضی نیز باید استفاده کرد؛ اما به نظـر مـی            

شـود و   مردمان پایین است، هر حرکتی برای تشکیل حکومت عدل با شکسـت مواجـه مـی               
  1.نیل به این مقصود، همانند کشت در زمین دیگران استهرگونه تالش برای 

بنابراین هرچه میزان بلوغ و شعور افراد جامعه افزایش یابد، برامکان کامیابی در تحقـق               
 ).2نمودار (شود شهر عدل افزوده می

 طلب در بافت سیستم اجتماعی ـــ کم خواه و حق زیاد ــــ تعداد افراد عدالت

 
ها بـرای تعجیـل در ظهـور و اسـتقرار       ترین و مؤثرترین اقدام     یکی از مهم  بدین ترتیب،   

اسـت؛  » جامعه صـالحان  «حکومت عدل پایدار، سوق دادن جامعه به سوی ترکیب اجتماعی           
سـتیز و   گریـز، عـدل    زیاد و افراد عدالت   ،ای که در آن افراد حق طلب      دهی جامعه یعنی شکل 

 .خردستیز در حداقل باشند
هـای اقـدام بـرای هـدایت سیسـتم          ترین و کارآمدترین اسـتراتژی    مناسبشاید یکی از    

بخـش از وضـعیت مطلـوب آینـده          مدار، ارائه تصویرهای بصـیرت    اجتماعی به وضعیت حق   
 .باشد

ــی  ــدام را م ــن اق ــوعی ای ــوان ن ــال «ت ــوق فع ــنش ف ــود و  » واک ــر وضــع موج در براب
 2. دیگران تلقی کردۀهای القاگران تصویرپردازی

 با ارائۀ تصـویری مناسـب از وضـعیت هـدف، امکـان اجمـاع نیروهـا و                   ،بدین ترتیب 
توانـد  آید؛ اجماعی که مـی    طلبانه به سوی آینده فراهم می      یری اصالح های متفرق در س    گروه

 .باشد» امت«گیری مقدمه شکل
 :هایی قابل طرح است براین اساس، پرسش

ترین تمایل   ها و بدون کم    گاه آن ها و القا به ناخودآ    توان بدون تحمیق توده   چگونه می . 1

                                              
 .53، ص 5 نهج البالغه، ترجمه آیتی، خطبه :ک.ر.  1
 های بصیرت بخـش و انـواع      های القایی با تصویرپردازی   برای آشنایی با استراتژی تصویرپردازی از آینده و تفاوت تصویرپردازی         .  2

 و اردیبهشت   1382تابستان  تصویرپردازی از آینده،    زت،  پورععلی اصغر   :  رجوع کنید به   ،های القایی های مواجهه با برنامه   واکنش
1383. 

                                                احتمال گرایش جامعه به تباهی و نابودی                   
 احتمال تحقق جامعه عدل موعود

 بلوغ و شعور نسبتاً پایین بلوغ و شعور متوسط بلوغ و شعور نسبتاً باال )صالحان جامعه(بلوغ و شعورباال 
جامعه (بلوغ و شعور پایین 

 )فاسد
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 به راهبردهای تزویرمدار، جامعه را به سوی تحقق شهر عدل سوق داد؟
 بخش از آینده، باید بر چه مبنایی انجام شود؟ ترسیم تصویر بصیرت. 2
 الزامات حاکم بر فراگیری تصویرپردازی از آینده کدامند؟. 3
بخـش   باشـد تـا بتـوان آن را بصـیرت         هایی برخوردار   یک تصویر باید از چه ویژگی     . 4
 نامید؟

 های اصلی تصویرپردازی ـ تمام خرد و کمال هنرمبانی و شاخص
ای ترسیم نمایند که شـوق      اگر تصویرپردازان بخواهند مختصات جهان آینده را به گونه        

مستمر و پایدار مردم را به تحقق آن برانگیزانند، باید با تعهد به حقیقت، بـه دو مبنـای مهـم                     
 .عقالنیت و زیبایی: پایبند باشند
شـوند؛ بـا وجـود      ها متحول مـی   کنند و تمدن  ها تغییر می  کنند، فرهنگ ها رشد می  انسان

هـا هرگـز     انسـان  .شـود اند، دگرگون نمـی   آدمیان به طور منطقی دریافته    که  چه   این، هرگز آن  
برای نفـوذ بـر اندیشـه        در واقع    .توانند باورهای قطعی عقالنی خود را از نظر دور دارند         نمی

 .نیست» منطق«ثرتر از ؤآدمی، هیچ چیز م
هـا، در زنجیـر تردیـد       اند که با شک بر واقعیـت      ای یافت شده   عده ،البته در طول تاریخ   

ای از نیروهـای    های سفسطی اسیر شده، کارکرد مفید و سازنده بخش عمـده           ناشی از تحلیل  
ره پایدارترین باورهای انسانی، بر مبانی عقالیی با این حال، هموا  1؛از میان بردند  اجتماعی را   

هـای آدمـی،     بـا توجـه بـه محـدودیت        ، اما در شرایط موجود    .اندو اصول منطقی مبتنی بوده    
ی یرسد؛ مگر در موارد استثنا     عقالنی، بعید به نظر می     گیری کامالً یابی به شرایط تصمیم   دست

 به عقالنیت نسبی    ز این رو آدمی معموالً     ا .های تصمیم بسیار محدود و معین باشند      که گزینه 
تواند به وضعیت بهینه دست یابد، دسـت کـم از           گیرد تا اگر نمی   کند و تصمیم می   اعتماد می 

 2.بخش برخوردار گرددوضعیت رضایت
ها، محرک مهمـی اسـت      ییشوق ادراک زیبا  و  ها  چنین تمایل آدمی به ادراک زیبایی       هم

 .انی، مشوق رفتار آدمیان استترین سطوح بلوغ انسکه در عالی
کنـد، شـوق    در واقع، اگر عقالنیـت راسـتا و مسـیر حرکـت صـحیح را مشـخص مـی                  

 امـا  .دهـد راه آدمـی قـرار مـی    شناسانه، نیرو و حرارت ضروری برای حرکـت را فـرا       زیبایی
در وضع موجود، آدمی شیفته     . های قابل ادراک در شرایط عادی، نسبی و زوال پذیرند         زیبایی

بازنـد و او را در حسـرت        ی بودن، رنـگ مـی     ایشود که به اقتضای دنی    تون چیزهایی می  و مف 
                                              

 .27 -25فاطمه زیباکالم، سرگذشت سوفسطائیان و شکاکان؛ صص : ک.ر.  1
 .40 - 28الوانی و شریف زاده، فرآیند خط مشی گذاری عمومی، صص : ک.ر.  2
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 بنابراین آدمی درگیر سـیری یادگیرنـده و رو بـه اصـالح در دو جهـت         .گذارند خود تنها می  
 :مکمل است

تر مبانی عقالنی برای تطهیـر تصـورات، رفتارهـا و           ـ سیر به سوی دریافت هرچه دقیق      
 ماعی؛های فردی و اجتکنش

شـناختی تصـورات، رفتارهـا،       تـر مبـانی زیبـایی       ـ سیر به سوی ادراک هر چـه ظریـف         
 .تعامالت فردی و اجتماعی

تـوان تحقـق    اگر این دو تمایل فطری آدمی مدنظر قـرار گیرنـد، هـیچ نهـایتی را نمـی                 
که در آن حالت، عقالنیت به تمام و زیبـایی بـه کمـال               های انسانی فرض کرد، مگر آن      آرمان
 .صل گرددحا

یعنی پایان کار انسان در بهترین وضعیت قابل تصـور، وضـعیتی اسـت کـه رفتارهـای                  
فردی و اجتماعی، دقیقاً منطبق بر اصالت عقل و کامالً متناسب بـا حقیقـت هنـر باشـند؛ آن                    

  1.ی الهی را نمایان سازندانسح یهایی از حقیقت اسما جلوه،که در کلیت خود چنان
 ، بر عهده تصویرپردازان شهر موعـود اسـت کـه مسـیر خـود را در دو طریـق          رواز این 

 .شناسی هنری استمرار بخشند گرایی علمی و زیباییمنطبق بر عقل
  مظهر عقالنیت و زیبایی،شهر عدل موعود

شود؛ انجـامی کـه براسـاس       شهری است که انجام کار آدمی بدان ختم می        » شهر عدل  «
حیدی، مقرون به سعادت و بهـروزی عامـه مـردم خواهـد بـود؛               های الهی در ادیان تو    وعده

 .مردمی که در احیا و پایداری این شهر و حکومت عدل آن نقش اساسی دارند
گوی امتی حکیم     حکومت عدل موعود، از میان مردم برخاسته است و مسئوالنش پاسخ          

 .دانو دانشمندند که امامی عادل و عالم را به پیشوایی خود انتظار کشیده
 امام خـود را در امـر        کند و دائماً  امتی که جز برای احقاق حق و تحقق عدل سؤال نمی          

دهد؛ امتی شایسته حیات در شهر عدل، شـهر صـالحان و            اصالح ترکیب حکمرانان یاری می    
کنـد؛ زیـرا    عمومی معنی پیدا مییای است که رجوع به آرا     در چنین جامعه  . شهر خردمندان 

رسند کـه بـدون اثرپـذیری از تبلیغـات برتـر             بلوغ و بینش اجتماعی می     ازای    اندازهمردم به   
 .دهند خود را با مصالح خود تطبیق مییاحزاب مزورتر، آرا

هـای جامعـه را اصـالح         تداول امر به معروف و نهی از منکر، به طـور آگاهانـه، اشـتباه              
 بنـابراین   .دگاه کلیـت جامعـه در خطـا متوقـف نشـو            شود که هیچ  نماید و موجب آن می     می

                                              
 .33-31بقره،: ک.ر.  1
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 با رای امام و رهبـر خردمنـد و           عامه مردم در شهر عدل کامالً      یتوان انتظار داشت که آرا     می
 .دوراندیش آنان منطبق باشد

تر، که با دانـش و   ای نه با ثروت و قدرت و شهرت بیش    نخبگان و اشراف چنین جامعه    
هـای  ا، بـه سرچشـمه  هـ  شوند و مردم با اقتـدا بـه آن  تر شناسایی می اخالص بیش حکمت و   

 .یابندحکمت و آگاهی دست می
های روایی زیادی درباره سطح عقل و خرد         اشاره ،)ع(در سنت گزارش شده از معصوم     

 .)2جدول (شود مردمان شهر عدل یافت می
 منبع اصلی منبع و ماخذ منسوب به متن روایت ردیف

ها را  عقول آنذارد و گ چون قائم ما قیام کند، دستش را بر سربندگان می 1
 .رساندز ساخته، اخالقشان را به کمال میکمتمر

امام باقر علیه 
 السالم

مسعود پورسیدآقایی، 
 35پیدای پنهان، ص 

، 52     بحاراالنوار، ج 
 و منتخب 336ص

 .482االثر ص 

امام باقر علیه  .به همه مردم حکمت و علم بیاموزند) عج(در دولت مهدی  2
، 52     بحاراالنوار، ج  .35 صپیدای پنهان،  السالم

 .352ص 

3 
پیامبرانی برگزید و پیمان وحی را از آنان گرفت، ) آدم(از میان فرزندان او 

های پنهانی  گنج.... ها فرستاد تا و پی در پی رسوالن خود را به سوی آن.... 
 .ها را آشکار سازندعقل

امام علی 
 السالم علیه

 وآشتیانی ترجمه امامی
 .1نهج البالغه، خطبه .65، ص 10ج 

4 

دست  هکنند که اگر آن را ب چه بسیارند افرادی که برای چیزی عجله می
، دوست دارند هرگز به آن نرسیده بودند و چقدر )پشیمان شده(آورند 

که آن ) مهدی(بدانید که آن شخص از ما .... امروز به فردا نزدیک است
نهد و بر همان سیره و ن گام میها را دریابد، با چراغی روشنگر در آفتنه

های اسیر ها را بگشاید، بردگان و ملتکند تا گرهروش صالحان رفتار می
 گمراه و ستمگر را پراکنده و حق جویان های را آزاد سازد، جمعیت

ها  سپس گروهی برای درهم کوبیدن فتنه.... پراکنده را گرد هم آورد
!  شدن شمشیر به دست آهنگرچون آبدیده  هم.گردندآبدیده و مهیا می

گیرد و معانی آیاتش گوش آنان را نوازش چشم اینان با قرآن روشنی می
دهد و شامگاهان و صبحگاهان از جام حکمت و معارف الهی سیراب می

 .گردندمی

امام علی 
 السالم علیه

البالغه ترجمه  نهج
امامی و آشتیانی، ج 

؛  آیتی 151، ص2
 .339ص

نهج البالغه، خطبه 
150. 

 .عدالت را اجرا نتواند کرد، مگر کسی که آن را به بهترین وجه بشناسد 5
امام موسی 
کاظم علیه 
 السالم

سازی  حکیمی جامعه
 .542، ص 1کافی، ج  .167قرآنی، ص 

6 

-ی در آخرالزمان خواهد آمد که دارای شگفتمای علی بدان که مرد
- مردمی که پیامبر را ندیدهها هستند،ها و استوارترین یقینانگیزترین ایمان

ها پنهان است، با این حال، از راه نوشته و  اند و حجت خدا نیز از نظر آن
 .آورندایمان می) خطی سیاه بر کاغذی سپید(کتاب 

پیامبر اکرم 
 )ص(

سازی قرآنی،  جامعه
 .165ص 

، 1الدین، ج    اکمال
، 52، بحار، ج 405ص

 .125ص 
 

 
 آدمیان در ترسیم قواعد     ۀشناسان ای است که تمایالت زیبایی    مختصات این شهر به گونه    

 .گو باشد پاسخشکل ترین هو مناسبات اجتماعی را به ب
ناپذیر از زیبایی در رفتار و سلوک فردی و اجتمـاعی،            رهبر این تمدن، با مراتبی وصف     

 .)3جدول (پذیرد ثیر میأشود و رفتار مردم نیز از این زیبایی تی میشناسای
کنـد و رسـالت هنـر بـه حقیقـت خـود نزدیـک               معنی جلوه می  شعار هنر برای هنر بی    

شناسـانه بـرای عامـه      های زیبـایی  شود؛ حقیقتی که تالش به منظور توسعه ادراک اصالت         می

 درباره مراتب خردمندی و عقالنیت مردم شهر عدلهای روایی گزارش شده  داللت
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. دانـد های پایدار را وظیفه هنرمندان می      ییها با سرشت و جوهر زیبا      مردم و آشنا ساختن آن    
هـای  کننـده کـه از جلـوه    شهر عدل امام مهدی، شهری است در اوج زیبـایی؛ شـهری خیـره     

هایی منسجم، مستحکم و خلل ناپذیر      نازیبای فقر، بیماری و فساد به دور است و از خانواده          
 .شودتشکیل می

شناسی، طریق هنر را بـه طریـق    اییوجوی رموز پایدار زیب    هنرمندان این شهر در جست    
گیرد؛ اهدافی منطبق   علم و هنر در خدمت اهداف مقدس انسانی قرار می         . زنندعلم پیوند می  

 . الهی در رفتار و حاالت جوامع انسانییبا اهداف خلقت در متجلی ساختن اسما
 یسـی تشبیه حاالت و رفتار امام زمان به پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله، حضرت ع               

ناپذیری از وقار، زیبایی، آراستگی در ظـاهر، رفتـار و          بر حدود وصف   و حضرت موسی  
 )3جدول (. پیرایگی محیط زندگیکردار ایشان داللت دارد؛ زیبایی آمیخته با سادگی و بی

 ایـن رفتـار و      1.بها به معنای نیکویی است و بر زیبایی صـورت و سـیرت داللـت دارد               
شود و کل جامعـه     ای مملو از پیروان مشتاق آموخته می      جزای جامعه سلوک زیبا و موقر، به ا     

 .گونه خواهد شد کننده رفتار و حاالتی از این منعکس
سـویی بـا اهـداف     ای که بـه دلیـل هـم   گیرد؛ جامعهبدین ترتیب، جامعۀ عدل شکل می  

المین در اقتدا به امامی که حسـن جمـال عـ           2.یابد به قابلیت بقا و پایداری دست می       ،خلقت
 .است

 بایـد بـا تعهـد مسـتمر بـه دو            ،نتیجه بحث آن است که تصویرپردازی از آینده موعـود         
یافته در طریق اصالح قـرار       شاخص مهم صورت گیرد و مستمراً بازپردازی تصاویر پردازش        

 .یافته شده و زیبایی کمال گیرد؛ تعهد به عقالنیت کامل
 ق فعال منتظرانبخش و راهبرد فو تصویرپردازی بصیرت: ختم سخن

ای کـه هـر       عدالت مفهومی است که عمیقاً با خردمندی و زیبایی مالزمه دارد؛ به گونـه             
شناسی   و هر چه از زیبایی     3چه یک جامعه از عقالنیت ابزاری به عقالنیت ارزشی و جوهری          

شود، مختصات شهر عدل را     تر    گرا نزدیک  شناسی عمیق و باطن    ظاهرگرا به زیبایی  سطحی و   
 .بخشدتر عینیت می بیش

  رابطۀ عقالنیت جوهری و زیبایی پایدار با ماهیت مصنوعات تولید شده در جامعه،3نمودار 
 

 منبع اصلی منبع و ماخذ منسوب به متن روایت ردیف

                                              
 .113پیام امام زمان، ص .  1
 .255 و 254 و صحیفه سجادیه، ترجمه رضایی، صص 127 و 126البالغه، صص   نهجبینش تاریخی: ک.ر.  2
 .388-375سید مهدی الوانی، مدیریت عمومی، صص : ک. ر،برای آشنایی با مفهوم عقالنیت ابزاری و عقالنیت جوهری.  3
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 کنیه من ،اش از فرزندان من است، نامش، نام من و کنیهمهدی  1
، و از نظر خلق و ترین مردم است به من، از نظر خلق و صورتاست، شبیه

 .سیرت

) عج(پیام امام زمان )ص(پیامبر اکرم 
ق، ص .، هـ1408

109. 

الدین صدوق، کمال
 .257 و 286صص 

 در شکل صورتش و سخنان و ،ترین مردم به من استمهدی امت من، شبیه 2
 .رفتارش

 پیام امام زمان )ص(پیامبر اکرم 
 .109ص

کمال الدین صدوق، 
 .286 و 257صص

پیام امام زمان  )ص(پیامبر اکرم  .طاووس اهل بهشت استمهدی  3
 .111ص

، 51بحاراالنوار، ج
 .91ص 

ها کن و راه به عدالت حکومت کند و در زمان او ستم ریشه،چون قیام کند 4
 ...گردد امن می

االثر، ص منتخب .40 ص پیدای پنهان )السالم علیه(امام صادق 
308. 

او از هیبت موسی و بهاء عیسی و قضاوت مهدی این امت، از ما است،  5
 .داوود و صبر ایوب برخوردار است

پیام امام زمان  )ص(پیامبر اکرم 
 .107،ص 1408

 .26االثر،  منتخب

دهد که به کارگزاران خود در تمامی بالد فرمان می» السالمعلیه«مهدی  6
، 2ایی، ج روزگار ره .42 ص پیدای پنهان امام صادق  .شهرها را آباد سازند

 .65ص 
منتخب االثر،  .42 ص پیدای پنهان امام باقر  .شود آباد، خرم و سرسبز میزمین به وسیله مهدی  7

 .157ص
کند که دیگر ، اموال را میان مردم چنان به تساوی تقسیم می)عج(مهدی  8

، 52بحاراالنوار، ج .38 ص  پیدای پنهان امام باقر  .شود تا به او زکات دهندنیازمندی یافت نمی
 .390ص 

 
 

خـواهی  تر در خدمت ترویج فرهنگ عدالت       هرچه مصنوعات تولیدشده در جامعه بیش     
 .شودتر می باشند، جامعه به مختصات شهر عدل نزدیک

های انسـانی   ها و گروه  شوند، در ورای نسل    و ساخته می   مصنوعاتی که عاشقانه طراحی   
هـای مقـدس و     شناسـانه و عقالنـی کتـاب       وجـوه زیبـایی   . شوندمانند و منتقل می    پایدار می 

ها در آثاری چون نهج البالغه، صحیفه سجادیه، دعای عرفه و دعـای کمیـل کـه                  انعکاس آن 
اند که در میان آثار دیگران اتی انجامیدهاند، به تولید مصنوعزیبایی و حکمت را به هم آمیخته  

 .نظیر ندارند
 باطنی و پایدار

 

 
 
 
 
 

 ارزش جوهری                        عقالنیت                      ابزاری                         ظاهری و گذرا

 مصنوعات زیبا، معتبر و پایدار
 

 مصنوعات نامعتبر، موقتی و ناپایدار

 
های فیزیکـی    سرّ پایداری و اعتبار ارزش بسیاری از آثار هنری، ادبی و ساخته            ،در واقع 

 آثـار شـعرایی کـه بـیش از دیگـران از           ،بـرای مثـال    .نیز همین اسـت   ) نظیر بناهای باستانی  (

 های روایی گزارش شده درباره مراتب زیبایی و فرزانگی سیرت مهدی و یاران او، داللت3جدول 
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کـه  ای    گونـه اند قابل مقایسه با آثار سـایر شـعرا نیسـت؛ بـه              ثیر پذیرفته أهای مقدس ت   کتاب
ها، اهمیت   با آثار بسیاری از شعرای معاصر آن      مولوی  ظ، نظامی و    مقایسه آثار فردوسی، حاف   

 .سازد روشن میتر  ها را بیشاین شاخص
رسد پیوند کند؛ به طوری که به نظر می   تکامل علم و هنر، راه ادیان حقیقی را هموار می         

 گویـا  .انجامـد شناسی هنری، به شناخت صحیح و معتبر از دین مـی  عقالنیت علمی و زیبایی  
 .گردد رسند، مسیر بقا بر صراط علم و دین هموارتر میهرچه عقل و هنر به تمام و کمال می

، )یادگیرنـده (گـرا و رو بـه اصـالح         بنابراین تصویرپردازان راه آینده باید در سیری حق       
های خود نقد  خود بر ساخته   .فزونی بخشند اشناسی   به خردورزی و زیبایی   را  التزام آثار خود    

شاءاهللا سیر جامعـه بشـری بـه سـوی     ها اصرار نمایند تا ان  پایان عمر بر اصالح آنبزنند و تا  
 .شناسی هنری هموارتر گرددای بنا شده بر عقالنیت علمی و زیباییآینده

این هر دو، در مسیر توسعه بلوغ و شعور انسانی قرار دارند؛ شعور ادراک ظهور مهدی                
 ۀهـای اجتمـاعی سـاخت   جلی حکـم او بـر سیسـتم   و همۀ مظاهر خرد و زیبایی که با ت        ) عج(

 .یابدآدمیان، مجال ظهور می
ـ          که با شناسایی وجوه عقالنی و زیبـایی         امید آن   ۀشناسـانه شـهر عـدل او، شـوق آگاهان

جوامع بر استمرار حرکت به سوی احیای آن و کسب شایستگی برای حضـور و حیـات در                  
اک ظهور و حیات در شهر عدل امام مهدی  آن افزایش یافته، به توسعه شعوری که مقدمه ادر        

 . بیانجامد،است) عج(
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