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  دهيچك
ئه مسير تحقق آن تبيين نوع نگاه به مقوله توسعه و ارا سازي،يكي از عناصر محوري در تمدن

و ن ي پيشرفت مورد توجه مسئوالايران-الگوي اسالمي هاي اخيربه همين دليل در سال. است
مهدويت در نظـام فكـري   بديل انديشههاي بيرغم ظرفيتبه . پژوهشگران قرار گرفته است

كنون تا ؛4مهديه حكومت جهاني امام دن برسي طراحي مسير انقالب اسالمي براي اسالم و
 از منظر. ده استانديشه مهدويت در طراحي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت بسيار مغفول مان

شده اسـت كـه از آن بـه عنـوان      هايي و صف رو و متكاملپيش اي جامعهآيات و روايات، از 
فته از منظر اسالمي، شناسايي عناصر اين جامعه متكامل و پيشر. شودجامعه عصرظهور ياد مي

-موجبات طراحي يك الگوي توسعه و پيشرفت متناسب با فرهنگ اسالمي و رسالت انقالب

هاي جامعه عصر  ايم با بررسي ابعاد و ويژگيدر اين مقاله كوشيده. آورد مي اسالمي را فراهم
وهش روش پـژ . ين ابعاد پيشرفت اسـالمي بهـره بـريم   از آن به عنوان مبنايي جهت تبي ظهور،

 بعـد از بـدين صـورت كـه     ؛باشـد اي مياسنادي و كتابخانه و با بررسياستنتاجي -استداللي
جامعه مهدوي طرح گشته است،  هايي كه در زمينهبررسي و واكاوي مجموعه منابع و وصف

راهبـرد كـالن و راهبردهـاي     ،)هـا  پـيش فـرض  (ل منسجم شامل اصول نظريبه ارائه يك مد
  .ايمداختهپيشرفت پر كاربردي براي
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  مقدمه

جامعـه   خـم  و نماي حركت پيشرفت كشور در مسـير پـر پـيچ   الگوي اسالمي، به نوعي قطب

هدايت و راهنمايي مسير اجتماع از وضع موجود به وضع مطلوب  اسالمي است كه در تالش براي

  :شمرندمعظم رهبري در اين زمينه در بياني رسالت اين الگو را چنين بر ميمقام. است

الگوي اسالمي يعني يك نقشه جامع، بدون نقشه جامع دچار سردرگمي خـواهيم  
گويد كه به كدام طرف، به كدام سمت و براي كدام هدف اين الگو به ما مي...شد

  .)1389ماه م رهبري، ديبيانات مقام معظ... (كنيمداريم حركت مي

هاي اسالمي و با توجه كامـل  اين الگو به عنوان نقشه جامع تعالي كشور، بر مبناي آموزه

انقـالب  . )1: 1392 ،شوراي راهبردي الگوي پيشـرفت (باشد به مقتضيات و شرايط كشور مي

ر برخـي از  اش هر چند د ها و اهداف متعالي به آرمان رسيدن اسالمي از آغاز تاكنون در مسير

هـاي متعـددي    همچنان با چالش ها از حوزهدر برخي  رخوردار بوده؛ها از موفقيت نسبي ب حوزه

فـتح  به طـور مثـال،   . ها نياز دارد رفت از آن برون مواجه است كه به راهكارهاي مناسب براي

ي از ندسي، پزشكي و صـنايع نظـامي، برخـ   هاي مه هاي علم و دانش در بسياري از حوزه قله

امـا از سـوي ديگـر كشـور      ها را مرتفـع سـاخته اسـت؛    اين حوزه كالت گذشته كشور درمش

هاي مختلف علوم انساني و اجتماعي با مشكالت متعـددي نظيـر بيكـاري،     همچنان در حوزه

تورم، وابستگي گسترده به درآمدهاي نفتي، سيسـتم ماليـاتي ضـعيف، محـيط كسـب و كـار       

شـود   محيطـي مواجـه اسـت كـه باعـث مـي       ايل زيستنامناسب، توزيع نامناسب درآمد و مس

همچنـين، هـر چنـد كشـور طـي      . تر نمايان گـردد  در كشور كم علميكارآمدي دستاوردهاي 

هاي پـنج سـاله توسـعه و انـواع      انداز، برنامه اي نظير سند چشم ساليان اخير از اسناد باالدستي

ديگري در سطح   لقه مفقودهرسد ح همچنان به نظر مي؛ مند بوده است هاي كلي بهره سياست

دسـتي نيـز از   گردد بدون وجـود آن، ايـن اسـناد باال    حكمراني كشور وجود دارد كه باعث مي

در كنـار مسـائل   . خـوردار نباشـند  هاي اجتماعي و اقتصادي بر رفع چالش كارآمدي الزم براي

در منطقـه  المللي، به ويـژه   ، سرعت باالي تغييرات اجتماعي و اقتصادي در عرصه بينمذكور

تني بر هاي اجتماعي نوين مب خاورميانه و مأموريت ذاتي انقالب اسالمي ايران در ايجاد هويت
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 كنـد  لگـوي حكمرانـي را دوچنـدان مـي    نياز به توليد چنـين ا  :بيت هاي قرآن و اهل آموزه

  .)74: 1391 پيغامي و حسيني،(

هاي الگوي پيشـرفت در  هلفمؤ كننده بديل انديشه مهدويت، ارائههاي بياز طرفي ظرفيت

هايي بـراي جامعـه عصـر    در لسان آيات و وروايات، ويژگي. شودنقطه غايي آن محسوب مي

طـرح ايـن   . سـازد ظهور طرح گرديده است كه آن را به عنوان يك جامعه الگو، بي بديل مـي 

ده اي از سوي مردم نبـو ها، صرفا از روي خلق ذوق و اشتياق براي آرزوي چنين جامعهويژگي

ه نمونه و تالش به حـد وسـع خـود    بلكه مراد اصلي از طرح آن، الگوگيري از اين جامع ؛است

اسـاس آن، انقـالب اسـالمي را    بـر   ;اي كه امـام راحـل  انديشه. است ن بودهبراي تحقق آ

-، بايد بـا الهـام  الگويي از پيشرفتلذا هر . تلقي كرد 4گستر مهديساز حكومت عدل زمينه

جامعه مهدوي طراحي گردد و به انديشه مهدويت، به عنوان يكي از منابع  هايگيري از مولفه

  .اصلي طراحي الگو نگريسته شود

هاي فيزيكي و انساني و  ههاي رخ داده در حوز البته هر چند اين عدم تعادل ميان پيشرفت

دهنـده   هاي اسالمي از يـك منظـر نشـان    يك الگوي حكمراني مناسب مبتني بر انديشه عدم

هاي پس انقالب در توليد  هاي اساسي كشور در حوزه علوم انساني و ناكارآمدي سياست ضعف

از سـوي ديگـر   انقـالب اسـالمي اسـت؛    متخصصان علوم انساني مبتني بر نيازها و مسـائل  

در طول تاريخ پيشرفت خود  رهايي دانست كه ساير ملل دنياتوان آن را گذاري همانند گذا مي

تعـادلي در كشـور    كه نسبت به عـدم چنـين   بايستي بيش از آن ،بنابراين. اند با آن مواجه بوده

معـارفي  . نسبت به ضرورت توجه به اين مهم، در اين مقطع تاريخي توجه داشـت  ،نگران بود

  .چون معارف مهدوي، از پتانسيل بااليي در جهت بسط اين الگو برخوردار هستند

توجه به وجـود ذخيـره معرفتـي    دم شك ريشه اصلي چنين عدم تعادلي در كشور در ع بي

هرگونه الگوي الزم جهت تمشيت و تـدبير   مهدويت است كه نتيجه آن عدم همچون انديشه

بسياري از مسائل اين الگـوي پيشـرفت،   . امور به سمت غايات مطلوب انقالب اسالمي است

بـه طـور مثـال، مفهـوم عـدالت هـم در       . مسائل عمومي براي مردم شرق و غرب عالم است

جايگـاهي ممتـاز    هاي انقالب اسالمي و هم در انديشه مـدرن غربـي همـواره از    گيري جهت
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ايـن در   .)1: 2003كونـو،  (تحليل مورد توجه قرار گرفته است  و به عنوان واحد برخوردار بوده

حالي است كه در انديشه اسالمي و به تبع معارف مهدوي، اين مفهـوم از جايگـاه و تعريفـي    

به  .)17: 1392،حسينيپيغامي و (اجتماعي و اقتصادي برخوردار است  مسائلمتفاوت در حوزه 

اي است كه بارها از سوي مقام معظم رهبري در خصوص  رسد اين مسئله همان نكته نظر مي

سازي اسالمي با تمدن مغـرب زمـين در عـين اسـتفاده از تجربيـات       افزاري تمدن تفاوت نرم

  1.ه استكشورهاي غربي مورد تأكيد قرار گرفت

اي شده و بر اين اساس مطالعات در ساليان اخير به موضوع الگوي پيشرفت توجه ويژه

در ميـان همـه ايـن     2.زيادي صورت پذيرفته است كه بعضا خالي از ايراد نيز نبـوده اسـت  

اي اين حوزه و ارائه اركان و اصـول آن در  ها كه در تالش جهت تبيين مفاهيم پايهفعاليت

تر به طور مستقيم به انديشه مهدويت به عنوان يك  اند، كمع پيشرفت بودههاي متنوعرصه

رسـالت  . آيـد اند كه به نظر عجيب مـي ظرفيت بي بديل در اين ساحت توجه مبذول داشته

 4سازي براي حكومت جهاني اسالم به امامت حضرت حجتاصلي انقالب اسالمي، زمنيه

رفت از احي الگوي مطلوب و ترسيم وضع بروناست و بر اين مبنا، يكي از اركان اصلي طر

هـايي اسـت كـه در لسـان آيـات و      وضع موجود، توجه به معارف مهدوي و به تبع ويژگـي 

كنـد، طـرح و   كه بـا عـزم و اراده حركـت مـي     هر آن. روايات، به جامعه مهدوي اشاره دارد

اي گذر از وضع شوق انتظار جان مايه حركت بر. تصويري از مسير و مقصد در انديشه دارد

حركتي كه بايد با شناسايي مقصد آغاز گردد و بدان سو . موجود به سوي وضع مطلوب است

هاي همه ها و تالشبه عنوان ثمره مجاهدت 4حكومت جهاني امام مهدي. متمايل شود

پـذيرد و تشـنه   ها و مشخصاتي است كه فطرت انساني آن را مـي انبياي االهي واجد مولفه

  .هداف چنين حكومتي استها و اآرمان

                                                 

و دانشجويان دانشگاه امام  اندتااسبيانات مقام معظم رهبري در ديدار : به طور مثال رجوع كنيد. 1
 www.khamenei.ir، 29/10/1384، 7صادق

   .92تا  89هاي  اسالمي ايراني پيشرفت در سالسه كنفرانس الگوي هاي بامجموعه كت: ك.ر. 2
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  لهبيان مسئ

اي است هاي جامعه، در گرو توجه به ويژگيارائه تصوير آينده انسان و جهان از منظر اسالمي

به فهم تصويري واقعي  عصر ظهور ما راسيماي . با قيام خود برپا خواهد كرد 4كه امام مهدي

بشري در عصـر حاضـر داراي مسـائل     انسان و اجتماعات .كندآرماني از آينده رهنمون مي و البته

 .وجود انسان و حيات او بستگي داردبيشماري است كه تنوع و چندگانگي آن مسائل به تنوع ابعاد 

و سياسـت  ، اين مسائل از موضوعات بلند ماوراي طبيعت آغاز شده و تا مسـائل ملمـوس اقتصـاد   

  .اي براي آن بيابدكه بشر نتوانسته چاره مسائلي. تربيت و جامعه ادامه يافته است

هـدف آفـرينش و فلسـفه خلقـت      بـه  الگوي بصيرت بخشي است كه بشر را ،جامعه مهدوي

فكر در باب جامعه مهدوي و تصـور   .كند و را  به سوي غايت خويش رهنمون ميمتوجه كرده و ا

دارد و فعلي معتـرض نگـه مـي   به وضع كنوني و اميدوار براي بهبود وضعيت  ، انسان راآن دوران

انساني كه وضـع  . براي فرد و تكامل براي فرهنگ جامعه تعادل روحي و رواني ايجاد خواهد كرد

  .دهد را تصور و بعد تخيل نكند؛ تعادل رواني خود را از دست ميخوب 

بايـد  ضرورت ديگر پرداخت به جامعه مهدوي از اين منظر است كه جامعه منتظر و زمينه ساز 

امعـه مهـدوي را   يعنـي ج  ،نقطـه آخـرين   ،شد جامعه فعلي خودگيري كالن براي ردر مقام جهت

نيـاز   الگـويي به  جامعه سازي. و بعد وضع فعلي خود را بر اساس آن تحليل كنيم ترسيم و تصوير

با ريز شـدن   ،ينابنابر .شوداست و در گذشته يافت نمي متعلقه آينده و آن الگو در نگاه ما ب دارد

با ذكـر ايـن    .الگوگيري از آن جامعه االهي باشيمايد به سمت در جزئيات درباب جامعه مهدوي ب

هاي جامعه عصـر ظهـور بـراي    يد گفت احصاي كامل و منسجم مولفهبندي باتوضيحات در جمع

  .باشدتحقيق حاضر مي ، موضوعارائه الگو جهت كمك به تدوين الگوي اسالمي پيشرفت

  مباني نظري پرداخت به جامعه عصرظهور

حـول  هاي مدل الزم است توضـيحاتي اجمـالي   مستقيم به توضيح ابعاد و مولفهد قبل از ورو

   : كنيممباني نظري تحقيق در اين حوزه بيان 

گشـته اسـت و    گيـر و پـر ژرفـايي ذخيـره     بزرگ و عالم يرسالت براي اجراي 4امام مهدي
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خطوط كلي  توان ازميليكن  ؛هاي او جز پس از ظهور آشكار نخواهد شدحقيقت و عظمت برنامه

 مباني جامعه مهـدوي  جا كه از آن نيز .ن بر اساس روايات اسالمي سخن گفتحركت و قيام ايشا

به خصوص قرآن كريم از چنـين   ،تصويري بر اساس منابع ديگر ديني ،دارد ريشه در عقل و نقل

  .امكان پذير استاي  جامعه

تري از  ا روايات كماست و لذبه قبل از برپايي جامعه مهدوي مربوط بخش عظيمي از روايات، 

يات از آن جامعه عصـر ظهـور   تصويري كه قرآن و روا ،با اين حال. هاي عصر ظهور داريمويژگي

. مل خوبي براي ورود در عرصـه تصـويرپردازي االهـي باشـد    تواند مح ، ميدهدبراي ما نشان مي

دينـي تنهـا در    بدين معنا كه ما بر اسـاس متـون  ؛ موعود شيعه هم شخصيت است و هم وضعيت

بابـائي،  (نوعي وضعيت نيز باشيم  جويو بلكه بايد در جست ؛بريم نمي انتظار يك شخصيت به سر

-اري كه به سر مـي پرسش از چيستي و چگونگي انتظ، بدون آگاهي از آن وضعيت .)197: 1387

  .ماندبريم، بي پاسخ مي

  :در اين موضوع از دو جنبه حائز اهميت است مربوط بهروايات 

دالت عـ ، مهم ديني و انساني همچون توحيدهاي  اين روايت به طور قطعي از تحقق آرمان-1

  .دهندو بسط اخالق و معرفت خبر مي

ما را ها  مقدمات و آثاري به همراه دارد كه تأمل در آن، لوازمها  تحقق هريك از اين آرمان-2

  .)211  :همان(كند  ديگر از جامعه مهدوي راهنمايي ميهاي  به سوي ويژگي و مشخصه

را فـراهم   معيارهـاي الزم  وضعيت فعلي جامعه مـا ها از طرفي براي نقد و بررسي اين ويژگي

 گـذاري گيـري و سياسـت  تواند در جهتبه عنوان الگويي الهام بخش مي كند و از طرف ديگرمي

  .يك جامعه دخيل باشد

 كه روايات مربوط بـه  ن ايناي ضروري است و آه اين جامعه نكتهدر باب چگونگي پرداخت ب

تـوان  اما مـي  كه تمام ابعاد آن بيان نشده است؛ بدين معنا ؛جامعه مهدوي داراي محدوديت است

  .ريشه دارد در تعاليم وحياني اي كه دانست كهجامعه مهدوي را جامعه

كسي كـه خـود در   . )22: 1385 ،مجتهدي(كه شناخت عصر ظهور نسبي است  نكته ديگر آن

شكوه ظهور را آن گونـه كـه   تواند روزگار پر مي چگونه است، ه شده و در آن به سر بردهغيبت زاد
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  ؟، ترسيم كندشود واقع مي

  :فرمايند مي در اين زمينه 7امام باقر

كـه آن   شناخت آن روزگار، آن گونه كه خواهد بود براي شما ممكن نيست تا اين

  .)366 :52، 1403مجلسي،( دوران را ببينيد

ف جامعه عصر گرچه در اين تحقيق به اقوالي در وصات از آن نظر الزم است كه ااين توضيح

عصـر   ، عصر ظهور ؛باشدعلما و داراي اسناد معتبر مي شاره شده است كه مورد قبول اكثرظهور ا

از آن اي  و شناخت آن براي كساني كـه رايحـه   بروز تحوالت گوناگون در تمام ابعاد هستي است

  .دشوار است ،اند كردهاستشمام ن فضا را

-استنتاجي و با بررسي اسـنادي -با اين اوصاف در اين پژوهش با استفاده از روش استداللي 

منحصر بـه فـرد   ها  مدلي طراحي گرديده است كه از نظر انسجام و كامل بودن مولفهاي  كتابخانه

  . باشدمي

 ظهور هاي عصردرآمدي بر الگوي اسالمي پيشرفت با الهام  از ويژگي. 4

اما هدف . است هاي مختلفي ذكر شدهعصر ظهور ويژگي تاكنون از ابعاد مختلفي براي جامعه

بلكه در قالب يك مدل منسـجم و   ؛باشدها نمي تحقيق حاضر ارائه فهرست جديدي از اين ويژگي

همه جانبه سعي شده است تا راهبردهايي كاربردي براي ايجاد الگـويي اسـالمي از پيشـرفت بـا     

  . هاي عصر ظهور طراحي و تبيين شود ه به ويژگيتوج

اطي معنادار بين ابعـاد  كند همين ايجاد ارتب مي آنچه تحقيق حاضر را منحصر به فرد و متمايز

اصـول  : لذا اين مدل از سه بخش اساسي تشكيل شده است. باشد مي هاي مذكور مختلف و مؤلفه

در ادامه به تبيين ابعاد مختلف اين سـه  . يهاي اساسلفهو مؤ، راهبرد كالن )ها پيش فرض(نظري

  :كل كامل مدل را ارائه خواهيم كردپردازيم و در نهايت ش بخش اساسي مي

  اصول نظري .۴-۱

مدل حاضر در فضـاي نظـري    ،به عبارت ديگر. نظري خاصي استاين مدل داراي چارچوب 

. ممكن نخواهد بـود  خاصي بيان شده است كه اگر اين فضا درست فهم نشود، فهم كل مدل نيز
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و بـه نـوعي در    ، مانند روحي بر تمام مدل اثرگـذار اسـت  هاچارچوب نظري يا همان پيش فرض

، چـارچوب نظـري  . اسـت  نظـري افكنـده   ل سايهها به طور مجزا بر تمام مد مدل، هر كدام از آن

و ي مدل هريشه دارد كه به عنوان پاي ها ير اجزاي مدل در آنداراي سه اصل اساسي است كه سا

  :باشندها ميهاي نظري استخراج مولفه پيش فرض

  اصل اول ظهور؛ سرآغاز فرايند تكامل نهايي . 4-1-1

را  بدين شـكل كـه جامعـه مهـدوي     ؛اي باشدز جامعه مهدوي نبايد به شكل نقطهتصوير ما ا

دوران آغـاز  يا سكون و توقف حكفرما باشد و جا به بعد  از آن نقطه پاياني و غايي بشر انگاريم كه

  .هي استچنين تصوري خالف آن جامعه اال .حساس مالمت و يكنواختي و سردي بپنداريما

هـاي   ي آغاز حركت اصلي انسان است، نه پايان كار، و ايـن حسـن مهـم آرمـان    ومهد جامعه

به تعبير شهيد مطهري، در هر مكتبي وقتي آرمانش محقّـق شـود، ديگـر كـار آن     . اسالمي است

ميرد؛ اما انساني كه نبردهاي با باطل را به اتمـام رسـانده، هنـوز اصـل      شود و مي مي مكتب تمام

ها را برطرف كرده، تازه در ابتداي  او كه نقص. كند جلو چشمش خودنمايي مي �راتيقوا الخَتباسفَ�

در خود است كه بايد باال رود و اين سير، منتها و نهايـت نـدارد و هرچـه بـاال رود،       سير صعودي

العـاده علمـي و معنـوي     دستگاه هستي براي او امكان باالتر رفتن هست و شايد فلسفه رشد فوق

   .)70: 1383سوزنچي،( مردم در عصر ظهور همين نكته باشد

ن دوران جامعه مهدوي نقطه آغازي براي حركت بشر بوده ومسير تعالي و رشـد حقيقـي در آ  

  .يابدارتقا مي ها و نيازهاي بشرتازه نمايان شده و آرمان

  :فرمايند مي مقام معظم رهبري در اين باره

در  6انبيـا  ى تعـاليم  در سـايه  حركتى كه بشـر   ما مكرر عرض كرديم كه همه

عريضى است   اسفالته  انجام دادند، حركت به سمت جاده قرون متماديه طول اين

بشر  به سمت اهداف واال كشيده شده است كه 4حضرت مهدى  كه در دوران
هـا در كـوه و    كه يك جماعتى از انسـان  مثل اين. در آن جاده حركت خواهد كرد

هاى كسانى همـين   ىيها با راهنما زارها و خارستان هاى دشوار و باتالق راه كمر و

  وقتى به جاده. اصلى برسانند  كنند تا خودشان را به آن جاده دارند مي طور حركت
م روشـن اسـت؛ حركـت در آن آسـان     راه باز است؛ صراط مسـتقي  اصلى رسيدند،
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جـور   وقتى به جاده اصـلى رسـيدند، ايـن   . كنند مي است؛ راحت در آن راه حركت

هـى  به سـمت اهـداف واالى اال   نيست كه حركت متوقف بشود؛ نه، تازه حركت
  .نشدنى است شود؛ چون ظرفيت بشر يك ظرفيت تمام شروع مي

هاى دشـوار، سـخت،    ها، راه يراههها، ب راهه طول اين قرون متمادى، بشر از كج در

آلود، در بـين   با موانع گوناگون، با بدن رنجور و پاى مجروح شده و زخم با برخورد
  ايـن جـاده  . اصلى برسـاند   حركت كرده است تا خودش را به اين جاده ها اين راه

مـان ظهـور اسـت كـه اصـالً      زمان ظهور است؛ همان دنياى ز  اصلى همان جاده

پژوهان  و دانش اندتاديدار با اس. (شودشروع مي جا ك معنا از آنبه ي حركت بشر
  )18/4/1390 ،حوزه مهدويت

دالت و وقتي از جامعه مهدوي به عنوان جامعـه اخـالق و عـ   ذكر اين نكته نيز مهم است كه 

يـك شـكل و يـك نـوع و يـك       منظور آن نيست كه همه ،گوييمبرپايي قانون االهي سخن مي

اني اسـت و درعـين حـال    دولت او، دولت عاشقي و عدل جهـ . ت و تنوعي نيستدازه اند و تفاوان

شكل و  هم ، هاي چوبي؛ شهر آدمكها نيست؛ شهر مهدوي شهر كليشهها نيستحكومت كليشه

  .)48: 1388 پور،رحيم( هم سليقه نيست

  اصل دوم واقعي بودن آرمان جامعه مهدوي. 4-1-2

افقـي وراي وضـع كنـوني بشـر اسـت،       حال كه داراي در عين ،جامعه آرماني در منظر شيعه

نگـرد و در  بـه افـق آرمـاني بشـر مـي      از دل واقع بيني. نيستگرايي به معناي خيال بافي آرمان

  . آيدوجوي آن بر مي جست

هـايي كـه در اسـالم مطـرح      كه تمام آرمـان  هاي اسالم هست و آن اين نكته مهمي در آموزه

مكاتب جديدي كه چند قرن اخير در جهان غرب پيدا . هستندفتني ه، واقعي و عيني و دست ياشد

آل  ها از نـوع ايـده   اند كه آرمان آن اند، به طور عمده معترف بوده هايي را مطرح كرده شده و آرمان

ها براي رسـيدن بـه آن آرمـان، صـرفاً توصـيه روشـي اسـت؛ يعنـي بكوشـيد           است و توصيه آن

يد؛ هر چند معلوم است كه آن آرمان، سرانجام، دست نيـافتني  االمكان به آن سمت و سو برو حتّي

ها  آل ترجمه دقيقي از آرمان آن ها، اتوپيايي نبوده كه واژه ايده هاي فاضله آن در واقع مدينه. است

ـ اسـالم، انسـان را تـا حـد     . ستآل و غير عيني ني هاي اسالمي، صرفاً ايده است؛ اما آرمان ة خليف



 

 

140 

ل 
سا

چ
م

ده
ار

ه
 /

ه 
ار

شم
45 

 /
ن

تا
س

تاب
 

13
93

  

 جامعـه  بـه ) 7مؤمنـان  امير و 6مپيامبر اكر(ل از هر چيز نمونه آن را خواهد و قب مي اللهي

 ترتيـب،  همين به. است يافتني دست ها انسان وسيله به آرمان، اين بدانند تا كند مي عرضه بشري

 واقعـي  امـري  نيـز  را آن تحقّـق  كنيم، برقرار دنيا در كامل عدالت با اي جامعه خواهد مي ما از اگر

  .)68: 1383، سوزنچي( نيافتني دست آرماني همچون صرفا نه داند، مي

  )اي بودن تحوالت نشئه(اسي تحوالت جامعه مهدوياصل سوم نوع شن. 4-1-3

غير قابل شـناخت   و  هاي عجيب از پديده  آن كه در خوريم به رواياتي برمي ،درباره عصر ظهور

توسـط بـرادر    درمشرق نبرادر مومه شدن ديد، طوالني شدن روزها، چون طلوع خورشيد ازمغرب

ي گونه تعبيرات در روايات را مجـاز از تكنولـوژ   برخي اين. خبر داده شده است ...درمغرب ومومن 

  .كنندتلقي مي 4اي از جانب امام عصرها را معجزهمعاصر دانسته و برخي اين پديده

رسش اسـت،  گوي اين پ كه پاسخ در اين ميان عالمه طباطبايي كالمي دارند كه عالوه بر اين

 212-210ذيـل آيـات   ايشان در  .در جامعه مهدوي از اين منظر راهنما باشدبراي تأمل  تواندمي

  :اند ه در اين باب آوردهبقر سوره

  خـوريم كـه ائمـه    مـي رله بئي از آيات به ايـن مسـ  در بسياري از روايات ذيل برخ

بـه ظهـور    گاه،رجعت، گاه بهآن را به قيامت در تفسير مقطعي گاه :معصومين

 رساند كه يك نحو سـنخيت  اند واين تفسير مي تفسير كرده 6آل محمد مهدي

سـه مرتبـه    ،لذا ظهور و رجعت و قيامت  .ومناسبتي بين اين سه روز موجود است

از يك حقيقت واحد است كه داراي شدت و ضعف است و هرچه به سمت قيامت 

همچـون   4ر مهديروز ظهو. تر است لت تجلي حق كامئانش، كنيم حركت مي
هرچند ظهـورش از ظهـور   ، شود گر مي روزي است كه حق جلوه، قيامت رجعت و

روايت شده كه ايـام اهللا سـه روز    :بيتاز اهل .تر است رجعت و قيامت ضعيف

  .)154و  153 :3، ج1346طباطبايي، ( روز قيامت روز رجعت و، روز ظهور :است

والت بنيادين در جوهر هستي است و به عنوان سرمنشأ تح �ظهور� ،در نگاه عالمه طباطبايي

داشتن انتظـار تحـوالت اساسـي و     ،بنابراين. اي از مراتب عالم به سوي كمال معنادار است مرتبه

 ذكـر  قابـل . اسـت  متناسبهاي آن عالم  ويژگيجا نبوده و با  انتظاري بي، گسترده در ساحت عالم

  .خاص ايشان است نگاه عالمه طباطبايي و است كه اين نوع نگاه نوآوري
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  سازي راهبرد كالن زمينه. 4-2

. اسـت  �سـازي راهبـرد كـالن زمينـه   �شود آنچه به عنوان راهبرد كالن در اين مدل ارائه مي

توانـد همـان الگـوي    بدين معني كه بايد از وضع فعلي حركت كرد و با الگـويي مـدون كـه مـي    

آنچه شـفيعي  . اين يك ضرورت است .رفت  مهدوي پيش پيشرفت باشد، به سمت جامعهاسالمي 

جايگاه الگوي اسالمي ايرانـي پيشـرفت    ).1384(ناميده است  �استراتژي انتظار�سروستاني آن را 

  . يعني الگويي جهت تحقق راهبرد كالن زمينه سازي جاست؛ دقيقا همين

مـه  راي اين زمينه سازي چه بايد كرد؟ راهبردهاي كاربردي بخش سوم مدلي كه در اداحال ب

راهبرد كالن جامعه منتظر در دوران غيبت، جهت تعـالي مبتنـي    .اين سوال است به پاسخ آيد؛مي

اي فردي نـاظر بـه يـك    سازي صرفا مقولهزمينه. سازي استبر تعريف اسالمي آن، راهبرد زمينه

هـاي خـاص خـود را دارد و تمـام      فرد يا شخص منتظر نيست؛ بلكه در ساحت اجتماعي نيز جلوه

براسـاس چنـين   . گيـرد هاي فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصـادي را در جامعـه دربرمـي   عرصه

-آنچه بيش از پيش تأثير راهبرد زمينـه . ساز نيز قابل تعريف و تحليل استراهبردي، دولت زمينه

گذاري اين راهبرد در كند، آن است كه نفوذ و گستره تأثيرسازي را بر پيشرفت كشور دوچندان مي

هاي فردي يك فـرد منتظـر از منظـر اسـالمي     بي بديل است؛ چرا كه از طرفي بر آمادگيجامعه 

  .نورددهاي اجتماعي را درميتأكيد دارد و از سوي ديگر گستره آن تمام ساحت

  عصر ظهور ي پيشرفت با الهام از جامعهراهبردهاي كاربرد. 4-3

بعدي يـا منحصـر بـه رفـاه     تك ، هاي رايج سطحيبر خالف مدلپيشرفت ، در نظام مهدوي

هي آميخته اسـت و بـا محوريـت    بلكه راه و سياستي است كه بااحكام و قوانين اال ،دنيايي نيست

بشر . خ و روز ثمر دادن جامعه بشري استظهور نقطه عطف تاري. گيرد هي صورت ميمديريت اال

معنوي وجود او را فرا اج در سرور به سر برده و ابته ؛هاي چنين رخدادي بوده استكه تشنه آرمان

هاي دروني و بيروني در ساحت فـردي و اجتمـاعي انسـان، از علـم و     تحوالت و انقالب. گيردمي

در اين  .گيردانسان را در بر ميآگاهي و عقالنيت تا عدالت و آباداني گسترده و تا معنويت و رشد 

  ..تمهدوي احصا شده اس معههاي جا راهبرد كاربردي از ويژگي مدل چهار
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  رشد عقالنيت و آگاهي عمومي. 4-3-1 

انسان از جهت . دهدنجي نهفته آشكار گشته و شكوفه ميعقل آدميان چون گعصر ظهور، در

هم شامل عقالنيت ابـزاري و  ، رشد در عقالنيت. گردديت رشد كرده و عقول مردم زياد ميعقالن

ر، عصـر  عصـر ظهـو  . انسان ل عقالنيت ارزش و عقل معادشود و هم شام مي عقل معاش آدميان

مهم ترين ره آورد عصر ظهور به يـك   .النيت و علم در تمام سطوح آن استحوزه عقگستردگي 

  .است �كمال عقل آدمي�معنا 

  :فرمايد مي 7امام باقر

آنگاه كه قائم ما قيام كند،  خداوند دستش را بـر سـر بنـدگان خواهـد گذاشـت،       
: 52ج ،1403مجلسـي،  ( مل خواهد كـرد را جمع و تقكرشان را كاها  آنهاي  عقل

336(.  

  )انسان كامل(فهم پذيرش واليت ولي اهللا.  4-3-2

. هى بر روى زمـين اسـت  واليت االهاي آن دوران، ظهور حاكميت ترين ويژگيمهماز جمله 

بنـابراين، دورنمـاى   . تحقق عدالت، امنيت و حتى تحقق رفـاه عمـومى  : آثار اين واليت عبارتند از

معنويـت جـزء اركـان اساسـى      ،وى در معارف اسالمى اين است كه در آن جامعه اوالًجامعه مهد

جامعه است و اصوالً جامعه مهدوى بر محور عبوديت و بندگى خداى متعال شكل گرفته اسـت و  

  . شود در پرتو اين معنويت و عبوديت در جامعه، عدالت و رفاه محقق مى ،ثانياً

اهللا است؛ زيرا اساساً چيزى در عرض  ر، تجلى واليت ولىهاى عصر ظهو يكى ديگر از ويژگى 

نفوس بشـرى   ؛شود محقق مىاو بنابراين، وقتى واليت . واليت ولى خدا بر روى زمين وجود ندارد

گيـرد، طبيعـى اسـت     پذيرند و مناسبات اجتماعى بر محور آن واليت شـكل مـى   آن واليت را مى

متناسب هستند، محقق  خاصى كه با همان جريان نور هاى معنويت، عدالت، رفاه و امنيت در قالب

و به تعبير ديگر  اوگيرى همه مناسبات بشرى، بر محور تقواست؛ نه بر محور ه شود؛ زيرا شكل مى

با عبوديت و  در جامعه مهدوى، عدالت .بر محور واليت ولى اهللا است و نه بر محو اولياى طاغوت

اى  ر، هرگاه مناسبات واليـت خـداى متعـال در جامعـه    به تعبير ديگ. است متناسب هيواليت اال

، جامعـه مهـدوي   سب با بندگى خداى متعال شكل گرفـت اجبارى شد و همه روابط اجتماعى متنا
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   .تحقق يافته است

 )از بين رفتن ظلم و ظالمان(از بين رفتن موانع بيروني هدايت 

قت، به استغضاف كشيدن فكري دهد يكي از علل رويارويي افراد در برابر حقييخ نشان ميتار

  يكي از راهبردهاي عملياتي در بسط هدايت عامـه، . و اقتصادي مردم توسط مستكبران بوده است

-به عبارتي استكبارستيزي، برخالف تصوري كه گاه رواج مي. از بين رفتن اين مانع بيروني است

هللا، بـا حاكميـت   بـراي تحقـق حاكميـت ا    4مهـدي . گردد، در جوهر معارف مهدوي قرار دارد

هـا را در   كنـد و آن طاغوت و شيطان كه تجلي آفاقي آن مستكبران و ظالمان اسـت، مبـارزه مـي   

  .مجموعه مبارزات ابتدايي قيام خود از ميان برمي دارد

ديني و ورويارويي با حقيقت را بـه عنـوان يـك علـت معـده      ظلم و ظالمان در جامعه، گاه بي

در . مانع بيروني پيشروي هاديان و مصلحان اجتماعي بـوده اسـت  اند و به عنوان يك موجب شده

الگوي پيشرفت اسالمي، نيز بايد اين تقابل به شكل پررنگي ديده شود و هويت و شاكله انقـالب  

  .اسالمي در چالش با مستكبران جهان تبيين و تعريف گردد

بلكـه  . كننـد اجبار شيعه نمـي  هيچ كس را به 4ت حجتحضر ،شيعياناساس اعتقادات  رب

. كنـد خودنمايي مي راين راهبرد در ايجاد عدل بسيا .برند مي ايشان موانع بيروني هدايت را از بين

  . روند، اوكه مانع هدايت استبراي مثال ايشان به جنگ سفياني مي

  احياي دين 4-3-4

 رهچهـ . اي نو از دين اسـالم اسـت  در عصر ظهور، ترسيم چهرهترين رويدادهايي  يكي از مهم

گونـه جعـل و تحريـف و    به دور از هـر   ، پيرايه،  بيخالص، درخشان ، دين اسالم در عصر ظهور

ت تـاريخ و وارد شـدن   ر اثر گذشـ ؛ لكن باست منطبق بر اصل و حقيقت اين دين شريف خرافه و

 ،كنـد به اصالح و احياي دين اقدام مـي  4،  وقتي امام عصرها در دينها و انحرافانواع پيرايه

بر اساس آيات قرآن بـه   آورده و) دين جديدي(كنند كه او امر جديدي در آن عصر گمان دمي مر

داشت منطبق با اصل حقيقـت تلقـي   بررا از دين،  برداشت غلط خود اينان .پردازند مي مقابله با او

 روايات فراواني آمده كـه اين انحراف از دين تا قبل از دوران ظهور تا حدي است كه در . كنندمي

  .آورنده كتاب و سنت جديد و يك امر جديد است 4مهدي
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اين  4اب احياي دين به دست امام عصرنهج البالغه در ب 138در خطبه  7اميرالمؤمنين

  :فرمايند مي چنين

هنگامي كه ديگران هواي نفس را بر هدايت مقدم بدارند، او اميال نفساني را بـه  

 ، او آران را بارأي خود تفسير كننـد گرداند و هنگامي كه ديگران قرآ مي هدايت بر

توان  مي نيكو او به مردم نشان خواهد داد كه چه .و افكار را به قرآن بازمي گرداند
  .سازده قرآن و سنت را زنده مياو تعاليم فراموش شد .به عدالت رفتار كرد

ور كنـد،  هنگامي كه قائم ظهـ � :فرمايد مي كه 7ابيري چون تعبير امام باقرتع بنابراين مراد

نعمـاني،  ( �آورد ودر قضـاوت روش جديـدي دارد  هاي تازه ميهاي نو و كتاب جديد و روششيوه

ــاي اال   ؛)85:  1376 ــاتم انبي ــن خ ــاگر دي ــه او احي ــود ك ــد ب ــي آن خواه ــته ــان . اس ــه س او ب

  . بار ديگر بر جاهليت غلبه خواهد يافت  يك ؛كه جاهليت را ويران ساخت 6پيامبراسالم

  معه عصر ظهورجاهاي  مولفه

  عدالت  4-4-1

. بوده اسـت اجتماعي در طول تاريخ ه انبياي االهي و غايت همه مصلحينآرمان هم �عدالت�

في كه چه به لحاظ كمي و چه به لحـاظ كيفـي از جامعـه مهـدوي شـده      ترين خط و وصبرجسته

هميشـه   هـا  بشارت به موعود بـراي انسـان  . مهدوي برپا خواهد شدكه عدالت در جامعه  ؛ آناست

مقـام  . مقرون به اين پيام و نويد بوده است كه او برپاكننده عدالتي گسترده در جهان خواهـد بـود  

  :فرمايندمعظم رهبري در اين باب مي

ع به آن دوران آمده نگاه روايات كه راجع به آن بزرگوار و راج  شما وقتى در همه 
دم در آن دوران دينـدار  بينيد اغلب تكيه بر روى اين نيست كـه مـر   مى ؛كنيد مى

بلكه تكيه بر روى اين است كه مـردم   -شوند  كه ديندار هم مى با اين -شوند  مى

شود؛ اين مطلب  شوند و قسط و عدل اقامه مى در آن وقت برخوردار از عدالت مى
برجسـته در آن    يعنـى نقطـه   ؛هاى آن بزرگوار و روايات هسـت  در دعاها و زيارت

بيانـات مقـام   (ت عـدالت اسـ    عدالت؛ بشر تشـنه  :ست ازا بارتپر از نويد، ع  آينده

  .)4/6/1386 ،ديدار با اعضاي دولت معظم رهبري در
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دعوت به توحيد و مبارزه با شرك و كفـر اعتقـادي    ،در روايات ما نيز همان طور كه اشاره شد

يـاز بشـريت در   به اندازه ايجاد عدالت و اجراي آن مورد تأكيد قرار نگرفته اسـت و آن ريشـه در ن  

  .)780: 1381حكيمي،(لت و تشنگي او به اين گفتمان است دوران به عدا

  :بشارت داد مهدي موعود را اين چنين به امت خويش 6پيامبر اسالم

بشارت باد شما را بـه  ! بشارت بايد شما را به مهدي! بشارت باد شما را به مهدي،
ه شديد مـردم را فـرا گرفتـه    در حالي كه اختالف و زلزل ،كنداو خروج مي !مهدي

همان گونه كه از ظلم و جور انباشته  ،كنداو زمين را از قسط و عدالت پرمي. است

كند و عدالت او قلوب بندگان خدا را سرشار از حالت عبادت و بندگي مي. شده بود
  .)115: 1383طوسي،( گيردهمه آنان را در بر مي

، سياسـت ، اعـم از اقتصـاد   ،ه ساحات وجود انساناي به ابعاد همعدالت مهدوي داراي گستره

اين گستره و ژرفا چيزي اسـت كـه   .فرهنگ و امنيت و ژرفايي وراي امور سطحي و ظاهري است

، اولين جلوه عدالت او چنين 7بر اساس روايتي از امام صادق. در لسان روايات قابل رويت است

   :است

افـرادي كـه حـج     :دهده ندا ميسازد، اين است كمياولين عدالتي كه قائم ظاهر 
حجراالسـود و محـل طـواف خانـه خـدا را در اختيـار        ، دهندمستحبي انجام مي

  .)374 :52ج ،1403 مجلسي،(ها واجب است قرار دهند اني كه حج بر آنكس

  :مايدفرمي 7جا است كه امام صادق تا آن نفوذ عدالت او در اعماق جامعه

هـاي   وارد خانـه ، شـود  مـي  گرما وارد خانـه  عدالت را همچنان كه سرما و، مهدي

  .)362: همان(دادگري او همه جا را فرا بگيرد مردمان كند و 

از  .كنـد  مـي  او به حقوق انساني و عدالت در رفتار اجتماعي توصيه كرده و در اين مسير اقدام

   :نقل است چنين 7حضرت علي

و . كنـد خرد و آزاد مـي  مي او را 7] مهديامام [كه  مگر اين ،مانداي نميبرده"

مظلمه و حقي بر گـردن   .شودپرداخت ميكه بدهي او  ماند جز اينبدهكاري نمي
-كسي كشـته نمـي  .شودكه به صاحب حق بازگردانده مي اين جز ،ماند نمي كسي

تگان انقالب جهاني خود او خون بهاي كش[پردازد كه ديه او را مي شود، مگر اين

  .)225و  224: همان( ...و ]كندها را تضيع نمينپردازد و حقوق آرا نيز مي
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عـدالت را در  هـي  اي االبر هم خواهد زد و بر اسـاس برنامـه   را در جهان او اين روند ظالمانه

هاي جزيي در روايـات اشـاره   برخي از اين برنامه. در سرتاسر جهان گسترش خواهد داد تمام ابعاد

هـا  يكـي از آن . لمانـه دارد هـم زدن ايـن روابـط ظا   شده كه حكايت از چگونگي شيوه امام در بر 

  :7است از امام باقر روايتي

و تمـام  ...دهـد  مـي  هاي بزرگ و اصلي را توسعهراه ]هنگامي كه قائم قيام كند [
هـا و  كند، و همه دريچـه خراب مي ،اي مانع ايجاد راه استمساجدي كه به گونه

هـايي كـه   ها و فاضالبها و ناودانها گشوده شده، يا بالكنهايي كه به راهپنجره

  .)333 :همان(بندد قرار گرفته است، مي ]هاي عمومي راهدر [

قـرآن   آن است كه مكانيزم برقراري چنين عدالتي در جامعه مهـدوي چيسـت؟  مهم اما نكته 

ي به اين پرسش هم پاسـخ  به شكل لطيف، كريم كه از عدالت به عنوان هدف بعثت انبيا ياد كرده

  :فرمايد مي سوره حديد 25در آيه  كه ست؛ چنانداده ا

   لْنَا لَقَدسلَنَا أَرسر نَاتيبِالْب أَنزَلْنَا و مهعم تَابالْك يزَانَ والْم قُوميل  ـط؛   النَّـاسسبِالْق

هـاي آشـكار بـرانگيختيم و بـا آنـان كتـاب و ميـزان         همانا پيامبران را با نشـانه 

  . دمان به قسط و دادگري برخيزندمرفرستاديم تا 

در اين آيه هدف انبيا اين دانسته شده است كه مردمان خود قائم به قسط و عدل شوند نه 

، هدف بوده است جامعه عادل. ها تحقق يابد ه از طريق حكومت آنها عدالت در جامع اينكه آن

  .نه عدالت در جامعه

هـا كـه در ادامـه بـه     ر جـان انسـان  از طريق تحـوالت انفسـي د   7بنابراين، امام مهدي

- چگونگي اين تحول اشاره خواهيم كرد، آنان را بستر ساز حكومت جهاني عدل محور قرار مي

االهي بـه سـاز و كارهـاي عادالنـه فـردي و      مردم در جامعه مهدوي در ذيل واليت ولي. دهد

ر جامعه مهدوي بر بنابراين، ريشه خود اين عدالت گستري د. شونداجتماعي از عدالت نايل مي

هاست و شايد يكي از رموز پرداخت به عـدالت بـه ايـن انـدازه در مـاجراي      اثر تحوالت انسان

مهدويت همين نكته باشد كه اساسا تحقق چنين عدالتي در گرو تحوالت بنيادين در روحيات و 

- مـي در بسياري از روايات هر جا سخن از عدالت مهـدوي  . هاي آدمي استو نگرشها  انگيزه

- سخن گفتـه مـي   4شود، از تغييرات روحي در جان آدميان بر اثر واليت االهي امام مهدي
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  :فرمودند 6شود؛ چنان كه رسول خدا

نـدگان را بـا   بهـاي   دل. كند مي از امت رفع گرفتاري 4له مهديخداوند به وسي
   .)75: 51ج همان،( گيرد مي همه را فرا كند و عدالتش اطاعت و عبادت پر مي

  :نيز فرمودند ايت مشهور ديگريدر رو

 دسازكند و عدالت را گسترده ميرا از غنا پر مي 6قلوب امت محمد 7مهدي
  .)92 :همان(

غناي روحي و حالت بندگي و خضوع نسبت به حق تبـارك و تعـالي بـا برقـراري عـدالت در      

وحـي و  بلكه اساسا بسـتر و سـبب چنـين عـدالتي در همـين تحـوالت ر       ،جامعه بي ارتباط نبوده

  .عقيدتي ريشه دارد

  :فرمايند مي 4چنين عدالتي از جانب امام عصردر معناي  ;امام خميني

آن كسي كه به اين معنا موفق خواهد شد و عدالت را در تمام دنيـا اجـرا خواهـد    
كه فقط قضيه عـدالت در  –فهمند  مي كرد، نه آن هم اين عدالتي كه مردم عادي

 صـحيفه نـور،  ( عدالت در تمام مراتب انسـانيت  بلكه-زمين براي رفاه مردم باشد

  .)208: 12، ج1379

برقـرار  انسـانيت   ر جامعه مهدوي در تمـام ابعـاد  هي دعدالت به عنوان رسالت تمام انبياي اال

ايجاد عدالت در  ؛ تاعدالت اقتصادي است ي از عدالت مهدوي كهترين معناخواهد شد؛ از سطحي

انسـان را   انسان اين عدالت است كهحرافات فكري و عملي عقل و روح انسان و برطرف كردن ان

  .رساند مي باالي رشد و كمالهاي  به پله

  رشد معنويت و اخالق  4-4-2

از بـين   ، از قلوب آدميـان ها  و دشمنيها  زدوده شدن كينه ، رونق يافتن طاعت و بندگي حق

هاي ترقي معنـوي آدميـان   ونهها، از جمله نمع و ايجاد روح بي نيازي در انسانرفتن حرص و طم

  :فرمايد مي 6رسول خدا .در عصر ظهور است

 قيام كند، خداوند غنا و بي نيازي را در دل بندگانش 4زماني كه حضرت مهدي

 ،كند، هركس به مال و ثـروت نيـاز دارد   مي كه حضرت اعالماي  به گونه ؛نهد مي
  .)235 :1386طبسي،( شود نمي كسي پيش قدم ،ولي براي آن ؛بيايد
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. رسـيدن بـه معنـاي واقعـي آزادي اسـت      پيام قيام مهدوي رهايي بشر از هواهاي نفسـاني و 

پيام  .اندسير و گرفتار هواهاي نفساني خويشكساني هستند كه اها  اسيرترين و گرفتارترين انسان

در  و وارستگي و آزادگي از همه غل و زنجيرهاي خودسـاخته بشـري اسـت    4قيام امام مهدي

  :فرمايد مي امعه مهدوي صحنه بروز اين آيه شريفه است كهنهايت ج

ضَعي منْهع مرَهإِص الَّتـىِ  الْأَغْلَالَ و  هِم  كاَنَـتلَـيدوششـان  از را گرانشـان  بـار ...؛ع 
  ).157: اعراف... (گشايد مى را زنجيرشان و بند و گزيند برمى

  امنيت در جامعه مهدوي  4-4-3

هان چيـره گشـته اسـت؛ يكـي از     ناامني بر ج 4ر حضرت مهديحالي كه پيش از ظهودر 

اين گسـتره امنيـت برآمـده از    . به جامعه است �امنيت�ت، بازگرداندن ترين كارهاي حضربنيادي

ترش امنيـت در روزگـار   درباره گس .است تحوالتي است كه در خوي و عادات مردم به وجود آمده

برد و مار بـه  درد و شير، گاو را از بين نمي نمي گوسفند را، گرگ :گفته شده است 4امام مهدي

اين تغيير و تحول در خوي حيوانـات نيـز وارد   . جودانباني را نميرساند و موش نميانساني آسيب 

  .دهدرا از در آشتي با يكديگر قرار ميشده و آنان 

رق رود كه در روايت است يك دختـر جـوان از شـ   جا پيش مي ت در جامعه مهدوي تا آنامني

كند و خطري او را تهديد نخواهد كرد و جهان به غرب جهان بدون هيچ تهديدي تنهايي سفر مي

  .شودنميكسي مزاحم او 

  مهدوي رفاه عمومي در جامعه 4-4-4

 فقر از، ر اثر بهبود وضع اقتصادي، آن است كه بشودروايات در اين زمينه استفاده مي آنچه از

ي كه دارندگان زكات براي رساندن آن به نيازمندان به رنج ا ونهجامعه بشري ريشه كن شده؛ به گ

  .يابندكنند، كسي را نمي وجو مي و هرچه جستافتاده 

   :فرمايد مي 7امام صادق

اي كه مردم با چشـم  به گونه ؛كندهاي خود را بيرون ريخته، آشكار ميزمين گنج
گردنـد كـه   كساني مـي  بينند و دارندگان زكات سراغخود آن را بر روي زمين مي

بـه   شـود و مـردم   نمي ولي كسي يافت ؛بدهند نيازمند باشد تا زكاتشان را به آنان
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 :52ج ،1403مجلسـي،  ( گردنـد فضل و بخشش خداوند از ديگران بـي نيـاز مـي   

337.(  

  عمران و آباداني در جامعه مهدوي 4-4-5

 امـع بشـري حـاكم   و، زمين زنده و آباد خواهد شد و شـادابي بـر همـه ج   4در عصر مهدي

آغـاز  او، دوران حاكميـت  . آوردغان مـي حقيقت شادي را براي جامعه به ارم  4مهدي. شود مي

بريم كه نگامي به عظمت اين آباداني پي ميه. گسترده در سطح جهان استيك انقالب عمراني 

عـالم بـه    ها بـه طبيعـت و  جهاني كه با انواع آسيب. اني پيش از ظهور را درنظر بگيريمميزان وير

  .روي ديگري را مشاهد خواهد كرد ؛ها روبرو بودهدست انسان

  :فرمايندمي 7امام باقر

كـه   مگر آن ،ماندنمياي  در روي زمين هيچ ويرانه 4در زمان حكومت مهدي   

  .)331: 1363صدوق، ( گرددآباد مي

 زمين هـر آنچـه  ونق يافته و كشاورزي ر .گرددوان باريده و خشكسالي ريشه كن ميفرا باران

اسـت كـه طبيعـت در    در لسان روايات به اين نكته اشـاره شـده   . سازد مي عرضه دارد ظاهر براي

ها عرضه  سخاوتمندانه براي انسان ها و ذخاير نهفنه در خود را بيرون ريخته وعصر ظهور گنجينه

  .داردمي

   :چنين نقل است 7حضرت علي از

ي وي بيـرون دهـد و همـه امكانـات و     بـرا  ،مين آنچه را در اعماق خويش داردز

  .)425 :نهج البالغه... (بركات خويش را در اختيار او گذارد

   :فرمايندكنند و ميندگي در آن دوران به خوشي ياد مياز ز 6گراميرسول

سند كـه هرگـز ماننـدش ديـده     رهايي ميبه نعمت 4هديامت من در دوران م

آسمان بارانش را پـي  . ستنرسيده ا و هيچ مومن يا كافري به چنان نعمتي نشده
دارد؛ بلكه آن را يزي از گياهان را در خود نگه نميفرستد و زمين نيز چدر پي مي

  .)115 :1383طوسي،. (فرستدبيرون مي

ـ  4معه بشري از اقدامات امام مهديبنابراين پديد آوردن رفاه براي كل جا ر است كه خود ب
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  شود  مي ه تبع تحوالت در طبيعت حاصلاثر تحوالت انفسي در جان آدميان و ب

  تكامل علوم 4-4-6

در  7از امـام صـادق   .ي دانش و صنعت در عصر ظهور هستيماز طرف ديگر شاهد شكوفاي

  : شده است نقل چنين اين باب

 ،حرف است و همه آنچه پيامبران آوردند و بـراي مـردم آشـكار سـاختند     27علم 

 .امـروز جـز آن دو حـرف را نشـناختند     تنها دو حرف آن بوده است و مردم تا بـه 
كنـد و در بـين مـردم     مي حرف ديگر را آشكار 25هنگامي كه قائم ما قيام كند،  

كند و مجمـوع بيسـت و    مي دهد و آن دو حرف را نيز ضميمه مي نشر و گسترش

  .)326 :8ج ،1365 كليني،( سازد مي هفت حرف را ميان مردم منتشر

مـرزي را   ،و دانايي و علم و حكمت كند ي خيره كننده ميفتعلم و دانش در عصر ظهور پيشر

  :فرمايند مي در اين باره 7امام باقر.كند مي جامعه تسري نشناخته و به تمام قشرهاي

تـا آنجـا كـه     ،به همه مردم حكمت و علم بياموزند، 4در زمان حكومت مهدي
   .)239 :1376ي، نعمان(اب خدا و سنت پيامبر قضاوت كنند با كت ، زنان در خانه ها

بشر را به سـمت فهـم بـاالتر توحيـد و      ،نات و عالم وجودگسترش دانش و شناخت اسرار كاي

  .كشاند مي يگانگي خداوند در عالم هستي

 هاي عصر ظهور  مدل اسالمي پيشرفت با الهام از ويژگي

ه از ؛ اما چيزي كـ هاي مختلف مدل اسالمي پيشرفت تبيين و توضيح داده شد جا بخش تا اين

در مدل ترسيمي زير اين روابـط نشـان   . اين اجزا است روابط بين ،اي برخوردار است اهميت ويژه

هاي مدل ريشـه   و پيش فرض چارچوب نظريسازي، در راهبرد كالن زمينه) الف: داده شده است

 ديگر بـر فراينـد تكامـل نهـايي    ظهور سرآغازي  ، واقعي است يآرمان، ظهور كه دارد؛ از جمله اين

  .از نشئات تحول آخرالزماني استاي  است و نيز ظهور نشئه بشر

  . شودبراي تحقق راهبرد كالن زمينه سازي ظهور، راهبردهاي كاربردي ارائه مي) ب

 جامعه مهدوي فـراهم هاي  با عملياتي شدن راهبردهاي كاربردي، بستر براي تحقق مولفه) ج

  . شود مي
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  هاي نظري پيش فرض

  

  راهبردهاي كاربردي

  

معنويت و  امنيت
 اخالق

رفاه عمومي و  تكامل علوم
 آباداني

 اقامه عدل 

از بين رفتن موانع 
 بيروني هدايت

فهم پذيرش واليت 
 انسان كامل

و رشد عقالنيت 
 آگاهي عمومي

 احياي دين

  

 مولفه هاي 
عصر  جامعه

 ظهور

  

  : ظهور 

 آرمان واقعي

سرآغاز : ظهور

 تكامل نهايي
  :ظهور

 اي تحول نشئه

  

  راهبرد كالن

 "زمينه سازي"
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  گيرينتيجه

در اين پژوهش ضمن طرح بحثي در باب چيستي مقوله الگوي پيشرفت، با تتبع در مجموعـه  
اي مربوط به جامعه عصرظهور، بـه طراحـي الگـويي مربـوط بـه      منابع ديني و مطالعات كتابخانه

هاي آن را در موضـوع الگـوي اسـالمي پيشـرفت نشـان      و داللت عناصر جامعه مهدوي پرداخته

هاي طرح شده در زمينه جامعه مهدوي ذيل راهبردهاي كـاربردي  براساس اين الگو، مولفه. داديم
در الگـوي اسـالمي   هـا   باشد و به تناسب توجه نظري بـه آن  طرح گشته كه نقشه عمل طرح مي

سازي اسـت،  نزديك و به راهبرد كالن كه زمينه پيشرفت و تحقق آن در عمل، به جامعه مهدوي

  . هاي ما به ظهور استايم و آن، معلول نگاهتر شدهنزديك
كه بايد از  اي آرماني غير مرتبط با امروز بنابراين، بايد به جامعه مهدوي نه صرفا به عنوان جامعه

صالحي نگاه كرد كه ذيـل  هاي اين جامعه، به عنوان راهبردهاي امعارف مطرح شده در زمينه مولفه

الگـوي اسـالمي پيشـرفت مبتنـي بـر      . ساز اسـت وظيفه ما به عنوان دولت، حكومت و جامعه زمينه
هـاي  هاي جامعه مهدوي، به عنوان آرمـان ساز حكومت جهاني مهدوي، به آرمانراهبرد كالن زمينه

يطي اسـت كـه   نگرد و به تناسب ظرفيت و وسع خود در تـالش بـراي فـراهم كـردن شـرا     خود مي

  .اهللا و انسان كامل است؛ فراهم آوردموجبات پيشرفت واقعي را از منظر اسالمي كه حاكميت ولي
گوينـد بايـد    اى مـى  افتد؛ اما عـده  در جامعه مهدوى جهشى اتفاق مىبرخي بر اين باورند كه 

بـه  آن چه در تأييد انديشه معتقدان به حركـت طبيعـى   . طبيعى به سمت ظهور طى شود حركتي

مسـتند بـه عوامـل     يامـر  افتد، رسد، اين است كه ظاهراً آن چه در عصر ظهور اتفاق مى نظر مى
مراعـات  نيست كه هيچ قواعد طبيعى در آن  وار معجزه اي پديده ؛ يعنى عصر ظهور،استظاهرى 

معجـزه  گرچه ممكـن اسـت حركـات    لذا . چنين امرى، دفعى اتفاق بيفتد رسد نشود و به نظر نمى

گيرى كلى اين حركات و همه عوامل آن، يك مسير طبيعى را طى  جهت ؛صورت پذيرديز آسايى ن
هـت  با طرح نظريه خود در باب انتظار و اقدام عملـي در ج  ;با همين فرض امام خميني .كند مى

مبنا و پايه . انداخت مباني زمينه سازي و انتظار حقيقي براي ظهور را درتشكيل حكومت اسالمي، 

بـر ايـن    .هاي نظريه اختياري بـودن ظهـور اسـت   اعتقاد به مولفهسازي براي ظهور، نظري زمينه
قـوم زمينـه    .نه آمـدني  ،سيدني استكه ظهور ر چرا ؛ما بايد به سمت ظهور حركت كنيم ،اساس

است كه بر اين باور است خود بايد شرايط ظهور را فراهم و علـل غيبـت را   اي  قوم و جامعه ساز،

كه به دست اي  جامعه نداريم جز داشتن تصويري ازاي  مينه سازي ظهور چارهبراي ز. برطرف كند
يـابي وضـع كنـوني خـود و يـافتن      ارز .اي آرماني برپا خواهد شـد  به عنوان جامعه 4امام عصر

  . دهدت از وضع كنوني را به ما نشان ميهاي يك جامعه آرماني، راه برون رفشاخص
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