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  چكيده

حقيقت انسـان، فرصـت    هاي انساني است؛ دوراني كه ، دوران تبلور استعداد�عصر ظهور�

منابع روايي شيعه خبر از رويدادي شگرف در عصر ظهور داده است . نمايان شدن خواهد يافت

تمركـز و تكامـل عقـول،    . تواند منشا و بناي درخشش استعداد انسان باشد كه اين رويداد مي

چگونگي اين پديده خـود موضـوع پژوهشـي مسـتقل     . اتفاقي مهم در عصر ظهور خواهد بود

  .ديگر بدان پرداخته استاي  ست كه نگارنده در مقالها

هاي تاثير پـذير   مساله مهمي كه اينك در پي پاسخ دادن بدان هستيم، روشن كردن حوزه

زماني كه عقول كامل شد، آثار اين تكامل در چه ابعادي : به بياني ديگر. از تكامل عقول است

  .خود را نشان خواهد داد

حـوزة معرفتـي، مردمـان بـه معـارفي همچـون خودشناسـي،        بر اساس ايـن تحقيـق، در   

هايي نظير عبـادت،   در بعد ارزشي و اخالقي به ارزش. شوند شناسي نايل مي خداشناسي و دين

به تحـولي عظـيم در    رهاورد تكامل عقل ابزاري نيز. گردند عدالت و پرهيز از گناه آراسته مي

  .گيري از طبيعت خواهد انجاميد و بهره هايي مانند اقتصاد، مديريت، سياست، امنيت حوزه

  .4آثار تكامل عقول، مهدويت، عصر ظهور، امام مهدي :واژگان كليدي

                                                 
  .وزه علميه قممركز تخصصي مهدويت ـ ح 3برگرفته از پايان نامه سطح .  1
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 Derik.1358@yahoo.com    »نويسنده مسئول« ،مركز تخصصي مهدويت 3سطحدانش آموخته .  3
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  مقدمه 

 1.هاي انساني و االهي است داراي جايگاهي ويژه و مهم در مؤلفه �عقل�از منظر اسالم، 

ظهـور،   در عصـر ).  43: 1414شريف الرضـي،  (شكوفايي عقل رسالت همة انبيا و اوليا است 

نشيند؛ مردم بر اثر تجربـه و بلـوغ تـاريخي از آمـادگي      اهداف انبيا و اولياي االهي به ثمر مي

 7و امام ) 208ـ 206: 2ج ،1425صدر، (شوند  الزم براي تمركز و تكامل عقول برخوردار مي

ابزار جمع و تكميل عقول، دستان پـر  . كند رسالت خويش را با تمركز و تكامل عقول آغاز مي

و مفهوم تمركز و تكامل عقـول بـه جمـع    ) 75: 1ج ،1386امامي كاشاني، (توان واليت است 

و ) 567 ــ 566: 1ج ،1383صـدر الـدين شـيرازي،    . (ها ناظر اسـت شدن عقل فرد فرد انسان

كيفيت جمع و ). 75 ـ73: 1، ج1386امامي كاشاني، (رسيدن به اتحاد و اجماع نتيجة آن است 

و تربيت تدريجي امام ميسر است و تأثير عنايت امام، عـادي و طبيعـي   تكامل عقول با تبليغ 

زمان تمركز و تكامل بعـد از ظهـور   ). 210 -206: 2، ج1425صدر، (است، نه از طريق اعجاز 

  ).567 ـ566 :1ج ،1383صدر الدين شيرازي، (است 

وردهاي به تحقيق و تبيـين نيـاز دارد، مسـئله دسـتا     يكي از مسائل مهم دوران ظهور كه

نوشتار حاضر در پي تبيين آن است كه تكامل عقـل در عصـر   . هاست كامل شدن عقل انسان

ظهور در بعد معرفتي چه رهاوردهايي دارد؛ دستاوردهاي ارزشي و اخالقي كامل شدن عقـول  

فرضـيه  . كدامند و شكوفايي عقل در حوزة ابزاري و معـاش انـديش، چـه دسـتاوردهايي دارد    

ها در عصر ظهور در حوزة نظري و معرفتي كه از مقولة شـناخت و   نسانتحقيق آن است كه ا

نفس  �شناخت�از جملة آن معارف، . معرفت است، به حقايق و معارفي دست پيدا خواهند كرد

، يكي ديگر از معـارف ارزشـمندي   �شناسي دين�و  �معرفت خداوند متعال�و از ديگر معارف، 

، �هـاي معنـوي  آراسـتگي بـه ارزش  �. مند خواهند شد است كه مردمان آن دوران از آن بهره

روي آوردن به عبادت، پذيرش عـدالت و دوري جسـتن از معصـيت، از رهاوردهـاي     همچون 

                                                 
؛ 32: ؛ انعام65: ؛ آل عمران76و  44: بقره: در قرآن آيات متعددي به اين امر اشاره دارد، از جمله.  1

 .60: قصص و 80 مؤمنون،؛ 67و  10: ، انبياء109: ؛ يوسف51: ؛ هود16:؛ يونس169: افاعر



  

 

س
نا

ش
ه 

ون
گ

 ي
الن

عق
ر 

ثا
آ

 ي
ور

ظه
ر 

ص
ع

  

29 

، ماننـد اقتصـاد، مـديريت،    �شكوفايي همه جانبة امور اجتماعي�. آيندعقل عملي به شمار مي

رهاوردهـاي رشـد عقـل     مندي صحيح از مواهب طبيعي، از رشد سياسي، امنيت كامل و بهره

  . ابزاري است

  رهاوردهاي جمع و تكميل عقول در عصر ظهور 

عقالنيـت  �گردد تا سطح عقالنيت جامعه در سـه حـوزة    موجب مي تمركز و تكامل عقول

دارد كـه   اين شكوفايي دستاوردهايي. ، شكوفا شود�عقالنيت ابزاري«و  »اخالقي�، �معرفتي

  :شود مي ها پرداخته در ادامه به بيان آن

  آورد معرفتي ره

  .شناسي از جمله دستاوردهاي معرفتي تكامل عقل هستند خودشناسي، خداشناسي و دين 

  خودشناسي. 1

ترين مسائلي است كه در اديان توحيدي،  شناخت و معرفت انسان به خود، يكي از مهم

 �خودشناسي�عالمه مصباح يزدي . اي برخوردار است به ويژه در دين اسالم از موقعيت ويژه

كه انسان را به حقايق طبيعت و اسرار خلقـت   ترين مسائل اديان دانستهرا از جمله محوري

  ).20: 1385مصباح يزدي، (كند رهنمون مي

كه انسان به هويت و حقيقت انساني و جايگاه رفيع  توان گفت خودشناسي، يعني اين مي

بدانـد كـه خـالق هسـتي،     و  )285: 2ج ،1386مطهـري،  (خويش در هسـتي واقـف گـردد    

هاي ارزشمند و به عبارتي ذخايري در اختيار او گذاشته است كه تعالي و تكامل او را  سرمايه

  .كنند فراهم مي

و سـخنان عالمـان    )232: 1366تميمي آمـدي،  و  105: مائده(با توجه به آيات و روايات 

شـود كـه معرفـت     مـي روشن ؛ )19: 1389جوادي آملي، و  9 و 8: 1386مصباح يزدي، ( دين

هاي اسالمي بسيار مورد تأكيد قرار گرفته و از اهميت، ارزش و جايگاه وااليي  نفس، در آموزه

مهم بودن اين مقوله به دليل نقشي است كه اين مؤلفه در تحقق كمال آدمي . برخوردار است
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شناسـي   خودشود كه تنها دليلي كه انسان به دنبال  از بيان اهميت خودشناسي روشن مي. دارد

و در . شود، همان عاقالنه نينديشـيدن اوسـت   رود و بالتّبع از اين نعمت بزرگ محروم مي نمي

دهد و تكامل خود  واقع، چون عقل آدمي كامل نيست منفعت خود را به درستي تشخيص نمي

اما اگر عقل انسان كامل شود، از منفعت اصـلي خـود   . بيند را در كسب مال و مقام دنيوي مي

  .رود شود و با تمام توان به دنبال آن مي آگاه مينيز 

و  هايشـان  هاي غفلت از برابـر عقـل   بر اين اساس، مردمان عصر ظهور با كنار رفتن پرده

شناسـي و نقـش آن در هـدايت و     ، به جايگاه و منزلت واقعي و خطير خود شكوفا شدن عقول

فهمنـد كـه    مي. برند تي پي ميو به مرتبة واالي خويش در هس. شوندتكامل انسان واقف مي

بنابراين، مانع جوالن و تاخـت و تـاز نيروهـاي    . حقيقت انسان همان بعد روحاني انسان است

  .شوند ها بر حقيقت وجودي خود مي شيطاني و نفساني و غلبة آن

آنان با باال رفتن سطح درك و معرفتشان، تـوان انديشـيدن در مـورد حقـايق هسـتي را       

عنـوان خاسـتگاه اصـلي خودشناسـي و در پرتـو       سـاية خـردورزي، بـه    كننـد و در  كسب مـي 

هاي حجت االهي، به درون خود نگرش و تأمـل ديگـري خواهنـد داشـت و بـراي       راهنمايي

. هاي نهفتة در خود حركتي جـدي و مسـتمر خواهنـد كـرد     شكوفا كردن استعدادها و سرمايه

ند و ابـزار و امكانـات روح بـه    هـاي ارزشـم   مان عصر ظهور با شـناخت نيروهـا، سـرمايه   دمر

خودشناسي و در نهايت به كمال و رشدي كه اليق و شايستة مقـام و منزلـت انسـان اسـت،     

  . شوند نايل مي �خودشناسي�خواهند رسيد و در واقع به رتبه ارزشمند 

انـد كـه كـاركردي نظـري      دستيابي به خودشناسي را از رهگذر خرد دانسـته  7امام علي

   :اند هامام فرمود. است
كـه خـود را    و آن] از عقـل بهـره جسـته   [ هر كس خود را شناخت خـرد ورزيـده  

  ).52: 1366تميمي آمدي، ( نشناخت گمراه شد

  خداشناسي .2

 7امـام صـادق  . متعال از موضوعات بسيار اساسي و حائز اهميت است �معرفت خداوند�

كلينـي،  (داننـد  مي �داشناسيخ�اولين علم و معرفتي را كه همة مردم بايد به آن آگاه باشند، 
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در . )262: 1401خـزاز رازي،  ( انـد ترين علوم نيز دانسـته  و اين اولين علم را مهم) 50: 1365

و ) 39: 1414شـريف الرضـي،   ( معرفت به خداوند متعال سـرآغاز ديـن   7بيان اميرالمؤمنين

  ).431: 1376ليثي واسطي، (همچنين پايان راه عنوان شده است 

  : فرمايند مى 7است كه امام صادق به همين دليل

هـاي   دانستند در خداشناسي چه ارزشي وجود دارد، هرگز به شـكوفه  اگر مردم مي

منـد   هـا بهـره   هاي آن كه خداوند متعال دشمنان خود را با آن زندگي دنيا و نعمت

تـر از   ارزش تر و بـي  ها پست افكندند و دنيايشان در نظر آن ساخته است، نظر نمي

منـد   نهنـد و از نعمـت شـناخت خداونـد متعـال بهـره       د كه بر آن پا مـي چيزي بو

  ).247:  8، ج1365كليني، (شدند  مي

تعالي نيست؛ زيرا شناخت ذات  منظور از شناخت حضرت حق، رسيدن به حقيقت ذات باري

اين نوع شناخت بـراي  ). 92: 1همان، ج(گيرد  او به هيچ وجه در حيطة علم ممكنات قرار نمي

الغيوبي است كه خداوند به   اين مقام، مقام غيب. جودي، از جمله انسان ممكن نيستهيچ مو

همچنين احاطة تام پيـدا كـردن بـه    . هيچ موجودي آگاهي به اين منطقه را اجازه نداده است

كه ممكنات متنـاهي و   اسما و صفات االهي كما هو حقّه، ميسور و ممكن نيست، به دليل اين

امـا شـناخت   ). 88: 1414شـريف الرضـي،   (امل بر نامتناهي را ندارند محدود، قدرت اشراف ك

ناپذيري ذات خداوند متعال و همچنين نبود توان بر احاطـة تـام نسـبت بـه اسـما و صـفات       

تعالي به اين مفهوم نيست كه هيچ گونه شناختي نسبت به حضرت حق، مقدور و ميسور  باري

از شناخت در مـورد حـق تعـالي وجـود دارد     توان گفت گونة ديگري  مخلوق نيست، بلكه مي

فهمد كه جهان هسـتي داراي آفريـدگاري اسـت كـه از أسـما و اوصـافي        انسان مي). همان(

برخوردار است و اگر چه وي به دليل محدوديت عقل، توان احاطة كامل بر اسما و اوصـاف او  

ائل به آگـاهي و  را ندارد؛ هر شخصي به قدر توان، سعه و ظرفيت وجودي خويش، به اين مس

  ). 701 ـ700: 13ج ،1389جوادي آملي، (يابد  شناخت دست مي

ها را به شناخت و ايمان به  ها، انسان از ابتداي آفرينش بشر، همواره پيامبران و اوصياي آن

تـر   اند؛ با اين همه تأكيد و ترغيب به مقولـة خداشناسـي، بـيش    وجود خالق هستي فرا خوانده

گذاشتن دستورات رهبران االهي، فطرت خداجويي و خداشناسـي خـويش را   ها با زير پا  انسان
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دينـي و شـرك قـرار     اند و در صفوف كفر و بي ها و زنگارهاي جهل و ترديد پوشانده با حجاب

  .اند گرفته

گيري از عقل به دنبال كسب حقايق، از جملـه خداشناسـي    هاي عصر ظهور با بهره انسان

ها  اختي عقل است، خواهند رفت و نهايتاً معرفت و شناخت آنترين كاركردهاي شن كه از مهم

در اين صورت، با تأللؤ عقل، يكي از . يابد به خداوند متعال در تمام سطوح خداشناسي ارتقا مي

هاي اصلي رسالت پيامبران االهي در جامعـة عصـر ظهـور بـه ثمـر خواهـد        محورها و برنامه

  . نشست

شناختش به عـالم كاينـات، اعـم از موجـودات مـادي و       تر شود، هر اندازه عقل بشر كامل

كند  انسان در ساية اين شناخت، هرگونه استقالل را از غير خدا نفي مي. شود تر مي مجرد بيش

ها عين نياز بوده و به وجـود مسـتقلي متكـي هسـتند و  بـا اراده و خلقـت        فهمد كه آن و مي

وقتي انسـان بـه چنـين ارتبـاطي بـين       عيبه طور طبي. اند خداوند پا به عرصة وجود گذاشته

تر شده، به او نزديك  كاينات و خالق هستي واقف گردد، معرفت و شناخت او به پروردگار بيش

 :1381حكيمـي، ( انـد  برخي از نويسندگان نيز به اين مطلب اشاره كـرده . گردد تر مي و نزديك

188.(  

امـل جـدايي حـق از باطـل     هاي عقل اين است كه با رشد خود، ع يكي ديگر از خاصيت 

بـا رشـد    طبعـاً و چون خداوند متعال حقّ محـض اسـت،   ) 198: 1ج ،1412ديلمي، (گردد  مي

گري حق، بيش از پيش خـدا را احسـاس    انسان با جلوه. شود تر نمايان مي عقل، نور خدا بيش

  .گردد كه حاصل آن قرب به خداوند متعال است تر مي كرده و معرفتش به او افزون

شي از حديث قدسي معراج كه به بيان حاالت مـؤمن هنگـام مـرگ و ورودش بـه     در بخ

  : پردازد، آمده است بهشت مي
كه تو عقل مرا كامل كردي تا تـو   چگونه رضايت تو را نجويم و حال آن !خداوندا

  ).204 ـ303: همان( شناخته و تشخيص حق از باطل را دانستمرا 

  :فرمايد يكي از كاركردهاي شناختي و نظري عقل؛ مي مورد خداشناسي به عنوان در 6رسول خدا

  ).4: 1، ج1375 فتال نيشابوري،( �شود پروردگار ما به وسيلة عقل شناخته مي�
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دانـد  سرچشمة معرفت نسبت به حق تعالي را رشد عقالني بشـر مـي   اهللا مكارم شيرازي آيت

  ).216: 1386مكارم شيرازي، (

  شناسي دين. 3

هـا، عـاملي قدرتمنـد و تأثيرگـذار بـر       ترين شناخت نوان يكي از مهمآشنايي با دين، به ع

اي كه سعادت دنيوي و اخروي انسان در سطح فردي و اجتماعي  زندگي انسان است؛ به گونه

  .به آن وابسته است

شناسان و انديشمندان ديني صـورت گرفتـه    در مورد دين، تعاريف متعددي از سوي جامعه

تـرين   انـد تـا مهـم    آنان در صـدد بـوده  . اند خاصي به دين نظر كردهاست و هر كدام از زاويه 

تعريفي جـامع و كامـل از ديـن امـري      هرسد ارائ لذا به نظر مي. هاي دين را بيان كنند ويژگي

از سوي ديگر با توجه . اي كه شايد برخي از اين تعاريف قابل جمع نباشند دشوار است؛ به گونه

راد ما از دين، ديـن روشـنگر اسـالم اسـت كـه در دوران      به مباحث گذشته روشن است كه م

بـه همـين دليـل از نقـل و     . باشكوه ظهور، مردم به دليل رشد عقول، پذيراي آن خواهند بود

كنيم و همين مقـدار را   بررسي تعاريف دين و ورود به مباحث جزئي و اختالفي صرف نظر مي

كـالم  و ) 19: آل عمـران (م اسـت  جا خصوص اسال شويم كه دين مورد نظر در اين متذكر مي

اعتقـادات، اخـالق و احكـام    : از عالمان و انديشمندان كه دين را شـامل سـه قسـم    تني چند

مـالك قـرار    را ؛)26: 1384و جـوادي آملـي،    15: 1ج ،1370طباطبائي، ( ؛ همچوناند دانسته

   .ايم داده

ها را بـه سـوي    سانهاي اكيد، ان با سفارش :خداوند متعال در قرآن كريم و معصومين

  .  )225: 1، ج1371برقي، و  122: توبه( اند اين شناخت مهم تشويق و ترغيب كرده

اين مهم متأسفانه با ورود موانعي، از مسير واقعي خود كـه اجـراي شايسـتة آن در سـاية     

جز گروهي اندك، از محتواي  ،ها تر انسان بيش. حكومت رهبران االهي است خارج شده است

اي براي  اند و زندگي كفر آلود و مشركانه اليم روشن، مستحكم و استوار آن دور شدهدين و تع

داري  و ديـن   دينشناخت اين جريان در آخرالزمان فزوني يافته و روز به روز . اند خود رقم زده

  ).103، خ150: 1414شريف الرضي، (تر خواهد شد  ها افزون ها و تحريف تر و بدعت كم رنگ
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تعال از جهاني شدن دين مبين و پيروزي كامل آن بر تمام اديان عالم خبـر  ولي خداوند م

  .)33: توبه( داده است

كه هدف ظهورش احياي ديـن   4اين وعدة االهي در عصر حكومت جهاني امام مهدي

تحقق خواهد يافـت و آيـين واحـدي بـر جهـان حـاكم       ) 579: 1419ابن مشهدي، ( خداست

  .)38 : 5ج ،1372طبرسي، ( گردد مي

يابـد؟ پاسـخ را بايـد در     اما سؤال اساسي آن است كه چرا در عصر ظهور دين رونـق مـي  

هيچ انساني . است �سعادت�ها جست وجو كرد و آن، درخواست  درخواست دروني تمام انسان

جاست كه شياطين  توان يافت كه مشتاق رسيدن به سعادت نباشد؛ اما مشكل اصلي آن را نمي

هـا دريـغ كـرده و مسـيرهاي منحرفـي را كـه        به سعادت را از انسانانس و جن، راه رسيدن 

شود،  اند؛ اما وقتي ظهور واقع مي سرانجام آن شقاوت است، به عنوان راه سعادت معرفي كرده

مردمـان آن عصـر در سـاية رشـد عقلـي، آگـاه       ). 17: رعـد (شوند  ها نابود مي تمام اين حباب

فهمند كـه تنهـا از مسـير شـناخت ديـن و       آنان مي. ندبين وضوح مي شوند و راه اصلي را به مي

تـوان   مي: به عبارت ديگر. توانند به سعادت در دنيا و آخرت نايل شوند داري است كه مي دين

گفت رونق يافتن دين در عصر ظهور به دليل رشد و تكامل عقول است؛ زيرا دين راه رسيدن 

راهـه تشـخيص داده    ار رود، راه از بـي به رستگاري است و هنگامي كه غبار جهل و گناه، كنـ 

رسـاند و   دهد اومانيسم و سكوالريزم او را بـه خوشـبختي نمـي    شود و انسان تشخيص مي مي

سعادت دنيا و آخرت تنها در ساية اطاعت محض از حضرت حق و گـوش جـان فـرادادن بـه     

  .آيد دستورات او فراهم مي

داري؛ جايگاه و ارزش واالي خود  نشناسي و دي به همين دليل، در عصر ظهور مقولة دين

  .يابد را باز مي

  .هاي شناختي عقل است ترين كاركرد شناسي يكي از مهم بنابراين، دين

  ).84: 1366تميمي آمدي، ( �دين و ادب نتيجة عقل است� :فرمايد ؛ مي7امام علي

در شناسي را از رهگذر رشد عقالني بشـر   عالمه جوادي آملي دست يافتن به موضوع دين

  ). 179: 1387جوادي آملي، (اند  عصر ظهور دانسته
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  اثر اخالقي

، از جمله دسـتاوردهاي ارزشـي و اخالقـي تكميـل     �دوري از گناه�و  �عدالت�، �عبادت�

 :شود ها پرداخته مي عقول است كه در ادامه به بررسي آن

  عبادت. 1

ويـژه ديـن    بـه كه در فطرت و سرشت انسـان ريشـه دارد؛ در اديـان توحيـدي،      �عبادت�

اي كه تكامل حقيقي و همه  روشنگر اسالم از جايگاهي مهم و اساسي برخوردار است؛ به گونه

دعوت به بندگي حضرت حق، رسالت مشـترك  . پذيرد جانبة بشر به وسيلة عبادت صورت مي

ها مأمورند در مسير بندگي كه همـان   همة انسان). 36: نحل(همة پيامبران االهي بوده است 

؛ حركت كنند؛ به اين معني كه افعال عبـادي و ديگـر شـئون    )61: يس(مستقيم است صراط 

: نساء(زندگي را تنها به قصد اطاعت خالق هستي انجام دهند و چيزي را شريك او قرار ندهند 

اعتنايي به اين پيام االهي كه همان هدف و غرض خلقت بشر  ها با بي تر انسان ؛ اما بيش)36

. آورند ؛ عبادت و پرستش خالق هستي را چنان كه شايسته است، به جا نمي)56: ذاريات(است 

ها و پيروزي عبوديت شهوت و محبت مال و ثروت؛ عنـان   آنان با پذيرش بندگي ديگر انسان

 ههمـ  هاند؛ به طوري كه در آخرالزمـان، عبـادت كـه نتيجـ     خويش را به دست غير خدا سپرده

اي براي برتري طلبـي بـر مـردم قـرار      داست، وسيلهدستورات خ ههم همعارف ديني و خالص

  ).486 ـ485: 1414شريف الرضي، (گيرد  مي

گيري از تربيت امام و در نتيجه رشد و شكوفايي عقـول،   اما در دوران ظهور، مردم با بهره

توفيق خواهند يافت كه تنها خداوند متعال را عبادت كرده و هيچ چيز و هيچ كس را شـريك  

؛ اما سؤال اين است كه چگونه بندگي خـدا عقـل تبيـين    )179: 1411طوسي، (د او قرار ندهن

رود و انسـان   با رشد عقل، غبار از عرصه ايمان فرد كنار مي: شود؟ شايد بتوان چنين گفت مي

). 139: نسـاء ( حقيقت اين است كه عزت تماماً در دست خداوند است. كند حقيقت را درك مي

حكومت و قـدرت فقـط تحـت قـدرت     ). 58: ذاريات(تعال است روزي تنها در دست خداوند م

وقتي انسان دريافت كه اگر طالب عزت و مـال و حكومـت و   ). 21: و مجادله 1: ملك(اوست 

فهمـد   پذيرد؛ چرا كه مـي  قدرت است بايد مطيع خداوند باشد؛ ديگر بندگي مال و مقام را نمي
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كـه    تـر آن  گيـرد و مهـم   را در اختيار مياين امور تنها به دست خداست و با بندگي خدا همه 

كنـد و   ارزش بودن عزت و قدرت و مال و حكومت دنيـا را درك مـي   انسان، با رشد عقل، بي

  . سپرد ها نمي ديگر دل به آن

بنابراين، در عصر ظهور، از رهگذر رشد عقل عملي و رهايي مردم از بندگي ديگران است 

  .گردد بخش عبادت، سيراب و كامياب مي بشري با شعاع روح هجامع هكه روح تشن

  :اند فرموده 7اميرالمؤمنين

  ).113: 1376ليثي واسطي، ( �است] حق تعالي[بردارترين شما از  ترين شما، فرمان عاقل�

جـوادي  (داند عالمه جوادي آملي روي آوردن به عبادت را از رهگذر عقل عملي ميسر مي

  ).133: 1387آملي،  

  عدالت. 2

خواهي، امري فطـري   عدالت. يافتگي عقل در حوزة عملي است ز جمله آثار رشدا �عدالت�

ها و آرزوهاي انسان در طول تاريخ  ها از آرمان آيد و برقراري عدالت در تمام زمينه به شمار مي

اين مهم از چنان اهميتي برخوردار است كه خداوند متعال در قرآن كريم، يكـي از  . بوده است

هاي آسماني و قـوانين و مـوازين اسـتوار و محكـم      ران و نازل كردن كتاباهداف بعثت پيامب

االهي را اقامة عدالت در ميان جامعه و از بين بردن ظلم و ستم در ميان آنـان دانسـته اسـت    

  ).25: حديد(

بشر بر اثر پيروي از هواي نفس و عدم پذيرش واليت و سرپرستي حاكمان االهـي و دور  

ي تدر نتيجه عدم آمادگي الزم براي پذيرش عدالت، در طول تاريخ؛ حبودن از معارف ديني و 

  .هاي فردي و اجتماعي بوده است عدالتي در جنبه در حكومت رهبران االهي، شاهد بي

اجراي عدالت در سراسر گيتي را رسالت همة انبيا دانسته كه در عصر خويش،  امام خميني

  ).480 :12ج ،تا خميني، بي(اند به اين امر موفق نشده

: 1، ج1365كليني، ( عدالتي در آخرالزمان به اوج خود خواهد رسيد به بيان روايات، اين بي 

؛ چرا كه برقراري عدالت در ميان جوامع تنها با حضور رهبران االهـي و وجـود معـارف    )338

رسد، بلكه تحقق اين مهم عالوه بر حضور حاكم عدالت گستر و وجود  ديني، به سرانجام نمي
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آمد و مردمي پذيراي عدالت نيازمند است؛ ولـي   وانين محكم االهي، به ياراني مخلص و كارق

كننـد و بـا    بيشتر مردمان با تقويت نيروهاي نفساني، نيروهاي عقالني خويش را تضعيف مـي 

خاموشي نور عقل و فطرت، همواره با عدل و داد مخالفت ورزيده، زير بار عدالت و گسـترش  

  .روند ع نميآن در ميان جوام

منـدي از تعلـيم و    اما مردمان عصر ظهور كه از آمادگي الزم برخوردارند، به دليـل بهـره   

و تكامل عقولشان و برگشت به فطرت سالم خود، پذيراي حكومت امـام   7 تربيت امام عصر

بنـابراين،  . آورنـد  خواهند شد و به سوي عدل و عدالت و برقراري آن در ميان جوامع روي مي

ها و دستاوردهاي مهم حكومت مهدوي كه نشان دهندة رشد يافتگي  ز بارزترين ويژگييكي ا

هـاي زنـدگي و برچيـده شـدن ظلـم و       عقل عملي است؛ گسترش عدل و داد در تمامي جنبه

  .)318: 1ج ،1395ابن بابويه، ( ستمگري از صحنة گيتي خواهد بود

  :است  تعبيري گهربار فرموده در 7اميرالمؤمنين

  ).26: 1376، ليثي واسطي( �، حاصل و نتيجة عقل استعدالت�

  دوري از گناه .3

يافتگي عقل، در حوزة عملي؛ دوري جستن از گناه است؛ زيرا پرهيـز از   ديگر مصداق رشد

  ).456: 1388جوادي آملي، ( گناه به عقل عملي مربوط است

ام شئون حيـات فـردي و   بار فراواني دارد و تم بدون ترديد گناه و مداومت بر آن آثار زيان

كند و در نتيجه بين انسان گناهكار و خـالق هسـتي    خوش نابودي مي اجتماعي آدمي را دست

  .شود شود؛ در نتيجه رابطة انسان با خالق متعال قطع مي حجابي آويخته مي

ها را از سقوط در پرتگاه گناه و عواقـب شـوم آن، بـر حـذر      آيات و روايات متعددي انسان

  ).268: 2ج ،1365و كليني،  36: احزاب(اند  داشته

هاي االهي، شخصيت معنوي و انسـاني   تر مردم با زير پا نهادن دستورات و آموزه اما بيش

اند؛ چرا كه آنان از نعمت عظيم عقـل   خويش را در خدمت شهوات و تمايالت حيواني درآورده

مـي تـوان تشـخيص سـود و     با تعطيلي عقل و حاكميت غرايز و شهوات، آد. اند مند نشده بهره

در اين صورت، زشـتي و پسـتي گنـاه را درك    . دهد زيان دنيوي و اخروي خود را از دست مي
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مصباح (از آثار شوم گناه در امان نخواهد بود بر آن،  كند و طبعاً با ارتكاب گناه و مداومت نمي

  .)234: 1391يزدي، 

اي كه در  برد؛ به گونه ن ميطوفان سهمگين گناه به تدريج جنبة معنوي بشر را از بي

  .)158ـ 157: 1414شريف الرضي، ( رسد آخرالزمان به اوج خود مي

گردد، مضرات و منافع خـود را   اي برخوردار مي در عصر ظهور كه انسان از عقل رشد يافته

شود و او را از رسـيدن بـه    ترين خسارتي كه متوجه انسان مي يابد كه بزرگ شناسد و درمي مي

طبيعتاً چنين انسـاني، ديگـر نـه تنهـا     . دارد؛ از ناحية ارتكاب معاصي است ي باز ميقرب االه

  .افتد رود حتي به فكر گناه كردن نمي عمداً به سراغ گناه نمي

  :فرمايد مي 7اميرالمؤمنين

ها و به كار بردن  به درستي كه خردمندي در دوري كردن از گناه و نظر كردن در عاقبت�

  ).817: 1410يمي آمدي، تم( �دورانديشي است

ها را به دليل مشكل عقلي و عـدم   آيت اهللا جوادي آملي ارتكاب معاصي و مداومت بر آن

داند كه داراي مراتبي مندي از آن دانسته و دوري جستن از گناه را نشانة حيات عقلي ميبهره

  ).523 ـ522: 11ج ،1389جوادي آملي، ( است

عصر ظهور، گناه به طور مطلـق از بـين خواهـد رفـت؛     البته اين بدان معني نيست كه در 

هاي ارتكاب گنـاه و   توان گفت به واسطة رشد عقالنيت و خردورزي در مردم، انگيزه بلكه مي

هاي فساد و گناه  در عصر ظهور، حضرت ريشه. در نتيجه ارتكاب معاصي بسيار كم خواهد شد

در جامعة آرماني حضرت، بـه گنـاه و    را از بين خواهند برد؛ در عين حال، ممكن است افرادي

بهاءالـدين نيلـى   (انحراف دچار شوند؛ زيرا طبق برخي روايات گرچه ابليس كشته خواهد شـد  

هاي او نجات خواهند يافت؛ اين، به معنـاي از   و مردم از شر وسوسه). 83ـ  82: 1426نجفى، 

گـر در زمـان    بين رفتن همة شياطين نيست؛ زيرا شهوت و غضب و ديگـر شـياطين وسوسـه   

مردمان عصر ظهور نيز از حق انتخاب و اختيار برخوردار : به ديگر سخن. ظهور نيز وجود دارند

  .به همين دليل ممكن است برخي گرفتار ارتكاب معاصي نيز بشوند. هستند
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  نتايج ابزاري

 »كـاركرد ابـزاري عقـل   «يكي ديگر از كاركردهاي عقل كه مورد ستايش اسـالم اسـت،   

شود، نيرويي است كه  نيز تعبير مي �عقل معاش�ر اين نوع كاركرد؛ كه از آن به عقل د. است

پردازنـد   مردمان با به كارگيري آن به تأمين، تدبير و تنظيم امور زنـدگي و معـاش خـود مـي    

  . )125: 1391برنجكار، (

 البته عقل ابزاري يا عقل معاش مورد تأييد اسالم، با عقل ابزاري مطرح شده توسـط برخـي  

دانند كه از  آنان عقل معاش را در طول شهوت و هواي نفس مي. انديشوران غربي متفاوت است

كند و تنها معطوف به دنياي مادي است  خدمت به دين و معنويت و آخرت انسان شانه خالي مي

  ).167: 1387و الهي نژاد،  38: 1380برنجكار، (و در مقابل عقل نظري و عملي قرار دارد 

سـاز زنـدگي    در اين نوع كاركرد در خدمت عقل نظري و عملي بوده و زمينه عقل ابزاري

  . سعادتمندانه در دنيا و آخرت است

  :اند فرموده 7امام علي. شود اي از روايات در اين مقوله اشاره مي در ذيل به نمونه

ت نسب ها ترين آنين مردم از نظر عقل، بهترين آنان از لحاظ تأمين معاش و با همتبهتر�

  ).52: 1366تميمي آمدي، ( �به اصالح معاد خود است

يـابيم كـه    در مورد زندگي مردمان عصر ظهور، در مي :با نگاهي به روايات معصومين

اين دريافت ما . اي خواهند رسيد  سابقه هايي نظير اقتصاد، مديريت و سياست به رشد بي مقوله

يافتگي عقـل   در اين موارد گوياي رشدشود كه رشد جامعة بشري  را به اين نكته رهنمون مي

  .ابزاري در آن جامعه است

هاي عقل ابزاري در دوران ظهور است،  در ادامه به برخي مصاديق كه گوياي رشد شاخصه

  :خواهيم پرداخت

  اقتصادي. 1

در آن عصر بر اثر رشد نيروي . شد يافتگي عقل ابزاري استر ، يكي از مصاديق�اقتصاد�

؛ يملعو  علميهاي  و فراهم شدن همة زمينه 4هدايتي و نظارتي امامعقالني بشر و نقش 

اي كـه در طـول تـاريخ     گونـه  هاي اقتصادي جهان، به كار گرفته خواهند شد؛ به تمام ظرفيت



 

 

40 

ل 
سا

م
ده

نز
پا

 /
ه 

ار
شم

49 /
ن 

تا
س

تاب
13

94
  

در ساية حكومت عدالت گستر آن حضرت و از   ).478: 2، ج1381اربلي، (سابقه بوده است  بي

  . يابد اقتصادي، وضع اقتصاد عمومي بهبودي كامل ميهاي  بين رفتن نظام طبقاتي و فاصله

يابد؟ در اين مـورد بـه    مهم اين است كه چگونه با تكامل عقل، وضع اقتصادي بهبود مي

  :توان اشاره كرد شود، مي چند نكته كه از روايات استفاده مي

بـد كـه   يا با رشد عقل ابزاري، فـرد در مـي   :هاي ناسالم اقتصادي پايان دادن به رقابت .1

هاي ناسالم، در اصل به ضرر اقتصاد خواهد بود؛ هرچند ممكن است سود مقطعي داشته  رقابت

كند و اين به نوبة خود به اقتصاد جامعـه رونـق و بهبـود     لذا از چنين كارهايي پرهيز مي. باشد

  :فرموده است7 امام باقر. بخشد مي
مـين بـه سـوي او جمـع     هاي اهل دنيا، از درون زمين گرفته تا روي ز تمام ثروت

بياييد به سوي آنچه به خـاطرش قطـع رحـم    : گويد پس به مردمان مي. گردد مي

ريختيد و مرتكب آنچه خدا حرام كرده  را مي] به ناحق[هاي حرام  كرديد؛ خون مي

كند كه قبـل   به مردمان چنان بخشش مي] از مال و منال[پس او . شديد بود، مي

  ).114: 1426نيلى نجفى، (است  گونه عطا نكرده از او احدي آن

يابد كه براي رونق اقتصاد  وقتي عقل معاش كامل شد، فرد در مي :پرداخت حقوق مالي. 2

بيند؛ بلكه آن را موجب تقويت  بايد حقوق مالي را پرداخت كند و اين را ضرري براي خود نمي

  .بيند اقتصاد جامعه مي

  :فرمايد مي 7امام باقر
آورد و از آسـمان بـارانش را نـازل     مين، بذرش را بيـرون مـي  خداوند متعال از ز  

 4ماليات خود را بر دوش گرفته به سوي مهدي] از روي رغبت[كند و مردم  مي

، 1380عياشـي،  ( دهد وسعت مي] در امور زندگي[برند و خداوند به شيعيان ما  مي

  ).61: 2ج

يعنـي  ؛ )474: 2ج ،1381اربلـي،  ( هذه الْأُمةِ  وبِقُلُ  في  الْغنَى  و يجعلُ اللَّه :غناي باطني. 3

آوري  شود و ديگـر بـراي جمـع    افراد با تكامل عقلشان، احساس نيازهاي كاذبشان كنترل مي

كه مسـتمند و نيازمنـد هسـتند؛ از     لذا با آن. ها است، حرصي ندارند اموالي كه خارج از نياز آن

  .كنند ش قناعت ميزنند و به كم خوي پذيرش زكات سر باز مي
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  :چنين آمده  است 7در روايت مفضل از امام صادق
گرداند؛ بـه نـوعي    هاي خود را آشكار مي هنگامي كه قائم ما قيام كند، زمين گنج

بينند و مـردي از شـما كسـي را جسـت وجـو       ها را بر روي زمين مي كه مردم آن

ـ      مي ذيرد؛ امـا چنـين   كند كه از مالش به او عطـا كنـد و زكـات مـالش را از او بپ

يابد و مردم به سبب آنچه خداوند متعال  ها را از او قبول كند، نمي شخصي كه اين

 ،1413مفيد، (گردند  نياز مي بي] از ديگران[ها روزي نموده  از فضل خويش به آن

  ).381: 2ج

  .شود توان گفت تغييراتي از اين دست موجب رونق اقتصادي مي بنابراين مي

  مديريتي. 2

و خواه به مفهوم عـام آن  ) ها و نهادها مديريت سازمان(، خواه به مفهوم خاص �ريتمدي�

اصلي ضروري و اجتناب ناپذير بـراي  ) اي گرداندن و اداره كردن در هر سطح و هر مجموعه(

مديريت با اتخاذ تصـميم در  ). 101: 2ج ،1378ابن بابويه، ( آيد ادامة حيات بشر به حساب مي

تواند عـاملي   اش در هدايت مجموعه تحت پوشش، مي نوان عمده وظيفهشرايط مختلف، به ع

در عصـر ظهـور،   . باشد براي رشد و اعتالي آن مجموعه يا به انحطاط كشـاندن آن سـازمان  

مندي از امام  هاي تحت پوشش آن، با محوريت و بهره حكومت جهاني اسالم و تمام مجموعه

در آن روزگـار،  . داره و هدايت خواهنـد شـد  بر اساس كارآمدترين شيوة مديريتي ا 7معصوم

از شايستگي و توانايي مديريتي  -در پرتو كمال عقل و سالمت -مديران و كارگزاران حضرت

ديگـر مردمـان نيـز حاكمـان و زمامـداران حكـومتي را يـاري        . اي برخوردار هستند العاده فوق

جامعـة عصـر ظهـور اشـاره     به بخشي از مديريت بـانوان در   7روايتي از امام باقر. دهند مي

  .  در عصر ظهور است) مرد و زن(كند كه اين نكته گوياي فراگير بودن قدرت مديريت  مي

  :فرمايد مي 7امام باقر
بيتها بِكتَابِ اللَّه تَعالَى و سنَّةِ   في  تُؤْتَونَ الْحكْمةَ في زمانه حتَّى إِنَّ الْمرْأَةَ لَتَقْضي  

به شما حكمت خواهند داد، تـا   4در زمان حكومت امام مهدي  ؛6اللَّه رسولِ

اش بر اساس كتاب خدا و سنت رسـول خـدا، حكـم خواهـد      جا كه زن در خانه آن

  ). 239: 1397، نعماني. (كرد
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فقط؛ به معناي قضاوت رايج نيست، بلكه به معناي حكم كردن متقن، مستحكم و  �قضا� 

  ).99: 5، جتابيفارس، ابن ( استوار در هر كاري است

كه يك نگاه معتقد است : با عنايت به اين نكته، در زمينة اين روايت دو ديدگاه وجود دارد

بانوان در تمام اموري كه به خانه و خانواده مربوط است و در حيطة مسئوليت آنان قـرار دارد،  

ان در محـيط خـانواده در   بانو: به ديگر سخن. گيري و حكم كردن قادر خواهند بود به تصميم

داري و شوهرداري، مديريت داخلي اين واحد كوچك؛ اما مهم را بر  داري، بچه خانه: سه محور

اموري نظير شوهرداري نيكـو، مـادري، پاسـداري از كيـان انسـاني و دينـي       . گيرند عهده مي

ل و حسـن  خانواده، نظارت بر روابط اعضاي خانواده نسبت به هم، تنظيم دخل و خرج و اعتدا

هـاي مهـم مـديريتي بـانوان      توان از جنبه تدبير در مصرف را براي تأمين مايحتاج زندگي مي

  .عصر ظهور به شمار آورد

شـود كـه زن    اي حكمـت داده مـي   كه به مردمان عصر ظهور به انـدازه اين  ديدگاه ديگر

كند و در واقع  ميگيري و حكم  دار در خانة خود، بلكه در مسائل بيرون از خانه هم تصميم خانه

اي كه زنـان در خانـة خـود، تـوأم بـا      گيرد؛ به گونهانقالبي علمي صورت مي ،در عصر ظهور

پـردازي،  ترين سطوح جهـاني در مـورد همـة مسـائل نظريـه      عالي توانند در مديريت خانه، مي

  ).61 ـ60: 1388ازغدي،  رحيم پور(كنند گيري و داوري تصميم

توان اين واقعيت را دريافـت كـه وقتـي زنـان      و نگاه موجود، ميبه هر حال، با توجه به د

نماينـد، در سـطح كـالن جامعـه و      دار با اتخاذ تصميم درست، امور خود را مديريت مـي  خانه 

تمـام  . تر، در پيشرفت نظم و دقت در مديريت، اتفاقات بزرگي خواهد افتاد هاي فراگير مديريت

يني اسـتوار خواهنـد شـد و در عـين حـال، بـا تقـوا و        هاي قوي علمي و د ها بر پايه مديريت

  :آمده است 7كه در روايتي از امام صادق خداترس خواهند بود؛ چنان

گزينـد و   قيام نمايد، در هريك از مناطق زمين فردي را بر مي 4آن گاه كه قائم

هرگـاه كـاري   . در كف دست تـو اسـت   ]دستورالعمل تو[عهد تو : فرمايد به او مي

و شـيوة   ]ندانستي كـه حكمـش چيسـت   [وي دهد كه آن را نفهميدي براي تو ر

كـه  [داوري آن را ندانستي، به كف دست خود نگاه كن و بر اساس آن عمل كن 

  ).320ـ 319: 1397، نعماني( ]آنچه در آن مشاهده كردي، همان تكليف تو است
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نـدي از ايـن   م در روزگار ظهور، مردمان عصر ظهور در ساية رشد و شكوفايي عقل و بهره

گيري و حكم  مايه، به جايگاه دنيا و سراي آخرت واقف خواهند شد و لذا از تصميم گوهر گران

بـديل عقـل، تمـام     گيـري از موهبـت بـي    كند و با بهره نمودن جاهالنه و نابخردانه پرهيز مي

بنـابراين،  . )277: 1366تميمـي آمـدي،   (مـي كننـد   كارهاي مربوط را ساماندهي و مديريت 

عقـل پايـه و   : به ديگر سـخن . ريت صحيح، بخشي از كاركرد عقالنيت و خردورزي استمدي

  .اساس مديريت است

  :فرموده است 7اميرالمؤمنين

  ).354: 1366تميمي آمدي، ( »بهترين دليل بر بسياري عقل، حسن تدبير است�

  سياسي .3

داشـتن خـط    ، به معناى رشد فكرى و آگاهى در مسائل سياسى جامعـه و  �سياسى  بلوغ�

  .فكرى صحيح و اطاعت از رهبران شايسته است

هـاي اسـتقامت و    ترين پايه ترين و اساسي رشد بينش سياسي در ميان مردم، يكي از مهم

هاي اسالمي را در  تواند اصول و ارزش حاكم اسالمي زماني مي. استواري حكومت ديني است

مطرح شـده از سـوي رهبـر االهـي را      جامعه اجرا كند كه مردمان آن جامعه، احكام و قوانين

؛ و رهبري االهـي  )6 :5، ج1365كليني، (بپذيرند و او را در اين مسير پيروي و همراهي كنند 

  .هاي االهي پيش ببرد ها و انديشه از اين رهگذر جامعة اسالمي را در مسير اهداف، برنامه

رشد سياسـي، از پـذيرش    تر جوامع، مردم بر اثر پيروي از تمايالت نفساني و عدم در بيش

اند كه در بنـد   واليت و سرپرستي حاكمان االهي سرباز زده و سلطه و نفوذ افرادي را پذيرفته

روايات گوياي آن است كه عدم بينش سياسي مردمـان و عـدم احسـاس    . هواي خود هستند

هـا، در   مسئوليت آنان در قبال سرنوشت خويش و جامعه و در نتيجه پذيرش ديگـر حاكميـت  

  ).486 ـ485: 1414شريف الرضي( يابد دوران پيش از ظهور شدت مي

تكية افرادي بر اريكة قدرت كه شايستة اين جايگاه نيستند، نشـان دهنـدة ايـن واقعيـت     

اند و اين حقيقت نشـان دهنـده عـدم بيـنش      است كه از سوي جامعه مورد پذيرش واقع شده

  . سياسي مردم است



 

 

44 

ل 
سا

م
ده

نز
پا

 /
ه 

ار
شم

49 /
ن 

تا
س

تاب
13

94
  

ي و فهم دقيق مسائل نيز به رشـد و بالنـدگي مطلـوبي    مردمان عصر ظهور، در بعد سياس

تـوان   اند كه مي هايي براي مردمان عصر ظهور ذكر كرده برخي روايات، ويژگي. خواهند رسيد

گفت تحقق چنين خصوصياتي در مدينة فاضله نشان دهندة رشد و بلوغ سياسي مردمـان آن  

  :فرمودند  7جامعه است، چنان كه امام رضا
است كه در عصـر   4،  فرزندش، حجت قائم7 امامِ پس از حسن  ! ...اي دعبل

كننـد   غيبتش انتظار او را خواهند كشيد و در دوران ظهورش از ايشان اطاعت مي

  ).266: 2ج ،1378ابن بابويه، (

عالوه بر مطيع بودن مردمان جامعه؛ موارد ديگري وجود دارد كه تحقق هر كـدام از ايـن   

ايـن  . دهـد  وع تعامل مردم را با حاكم و حكومت اسالمي نشان ميموارد در جامعة اسالمي، ن

هايي عينيت  سازند كه اگر در جامعه چنين شاخصه نوع تعامالت ما را به اين نكته رهنمون مي

در فرمـايش  . يابند، نشان دهندة رشد عقالنيت مردم و در نتيجه بلوغ سياسي آن جامعه است

جا كه به تعامـل صـحيح بـين حكومـت      است؛ از آنذيل گرچه به دوران ظهور تصريح نشده 

اسالمي و مردم مربوط است؛ شامل دوران حكومت مهدوي و جامعة رشد يافتة عصـر ظهـور   

  .شود نيز مي

  :فرمايد مي 7اميرالمؤمنين 
دار باشيد و در  بر شما اين است كه در بيعت خويش با من وفا] حاكم[اما حق من 

واهي كنيد و هنگـامي كـه شـما را فراخوانـدم،     خ حضور و نهان نسبت به من خير

شـريف  ! (اجابت كنيد و هنگامي كه به شما دستوري دادم، از آن اطاعـت نماييـد  

  ).79: 1414الرضي، 

هاي زندگي اسـت،   در عصر ظهور كه عصر شكوفايي و رشديافتگي مردمان، در تمام جنبه

  .شوند مردمان از رشد و بلوغ سياسي نيز برخوردار مي

توان گفت بـا   شود، مي كه چگونه با شكوفايي عقل، رشد و بلوغ سياسي حاصل مي ايناما 

شود و در واقع انسان در ساية رشد عقل،  رشد عقل، براي مردم، جايگاه و مقام امام روشن مي

كند كه امام سياستمداري است كه سياست او بسان ديگر اعمالش بر محور عصمت  درك مي

هـا و   گـر االهـي، نـه مجـري هـوس      عـاليم و قـوانين هـدايت   است و حاكمي است مجري ت
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از سوي ديگر انسان عصر ظهور بـا رشـد عقلـش بـه ضـعف و نـاتواني       . هاي خويش خواسته

بـرد؛ و لـذا واليـت و     مـي   بخـش االهـي پـي    خويش و نيازش به انسان كامل و تعـاليم روح 

شـعور و آگـاهي و رشـد و     پذيرد، كه اين نشان دهندة نهايت سرپرستي او را با جان و دل مي

  .بلوغ سياسي اوست

  امنيتي. 4

امنيـت در  . از مسائل مهم و حياتي بـراي هـر جامعـه اسـت     �امنيت كامل و همه جانبه�

 به عنوان يكـي از احتياجـات اساسـي بشـر    ... هاي فردي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و جنبه

در بيشتر جوامع . شود مختل مي نعمتي است كه بدون آن حيات مردمان ،)320 :1404حرّاني، (

اثر نبود عقالنيت و پيروي از تمايالت نفساني و عدم تبعيت از رهبران االهـي، تجـاوز بـه     بر

. حقوق افراد و در نتيجه بروز مظاهر ناامني نظير فساد، غارت اموال و جنگ را شاهد هسـتيم 

يابـد؛ بـه    زايش مـي رفته رفته هرج و مرج، خوف و ترس و عدم آرامش خاطر در مردمـان افـ  

  .)64ـ 63 :1401خزاز رازي،( اي كه در آخرالزمان به نهايت حد خود خواهد رسيد گونه

هـاي ضـعيف   هاي حاكم، امنيت از ميان حكومـت و ملـت  بر اثر خوي تجاوز طلبي قدرت

  ).34: 1382 طبسي،( پيش از ظهور برچيده خواهد شد

يابـد و   و در حـد اعـالي خـود ظهـور مـي      اما در عصر نوراني ظهور ، امنيت در همة ابعاد

در آن دوران، قـانون بـر    ).398: 3، ج1391صافي گلپايگـاني،  ( گيرد سرتاسر جهان را فرا مي

در سـاية رشـد   . شـود  شود و مانع زورگويي و تجاوز به حقوق ديگران مـي  فرما مي جامعه حكم

حقـوق  . بنـدد  عه رخت ميامني از جام عقل و حاكميت قانون االهي، علل و عوامل و مظاهر نا

آيد كه در آن، منافع همة  اي امن پديد مي شوند و جامعه ها زايل مي شود، خوف افراد رعايت مي

  ). 55 :نور(كنند  شود و مردمان با آرامش خاطر زندگي مي مردم تأمين مي

. و ياران او نازل شده است 4اند اين آية شريفه در بارة امام عصرفرموده 7امام صادق

  ).240: 1397، عمانين(

كه چگونه با رشد عقل امنيت كامل و همه جانبـه در ميـان مردمـان و جامعـه      اما سرّ اين

فهمد كه آنچه ماية آرامش و خوشـبختي   توان گفت آدمي با رشد عقل مي گردد، مي حاكم مي
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قدرتمندان اي كه تنها شامل ثروتمندان و   لذا امنيتي جزيره. است، امنيت واقعي و فراگير است

نظمـي و ايجـاد    باشد دوام و كارايي نخواهد داشت و قانون گريزي، سبب هـرج و مـرج، بـي   

داري و تكليـف محـوري و تبعيـت از     راه صحيح و شايسته؛ همان دين. شود مظاهر ناامني مي

  . قوانين االهي و رعايت حقوق ديگران خواهد بود و اين درك، بر اثر رشد عقالئي او است

دي آملي حاكميت امنيت و آرامش در جامعة مهدوي را حاصل عبور از مرحلـة  عالمه جوا

  ).264: 1387جوادي آملي، ( اندحيواني و كمال عقل دانسته

هـا   ، تعامل ميان آن نيز با توجه به اين كه عصر ظهور، عصر مردمان عاقل و خردمند است

  . نيز آرامش بخش است

   :فرمايد مي 7اميرالمؤمنين
نشيني با شخص خردمند، همراه با امنيت و آرامش است و ضرر و زياني به  مهمدمي و ه�

  ).429: 1366تميمي آمدي، ( �رسد مصاحب او نمي

  بهره گيري از طبيعت. 5

اي بـراي آن قائـل    موهبتي االهي است كه مكتب اسالم، ارزش و جايگاه ويژه �طبيعت�

؛ دربـارة طبيعـت و   )28: 5، ج1365 و كلينـي،  61: هـود (بسيار  در قرآن و احاديث. شده است

بقاي نسـل بشـر،   منابع طبيعي و محيط زيست؛ گوياي نقش و اهميت اين موهبت االهي در 

  .هاي خداوند است پرورش و كمال او و حيات ديگر آفريده

هـا را بـه    ميان انسان و طبيعت پيوندي ناگسستني وجود دارد و دين مقدس اسالم انسان

  .)29: 1388جوادي آملي، (يعي توصيه كرده است گيري از منابع طب بهره

مندي از مواهـب   برداري از اين نعمت االهي مسئول هستند و ضمن بهره ها در بهره انسان

شريف الرضي، (طبيعي، بايد همواره در راه حفظ سالمت و پايداري اين سرماية عظيم بكوشند 

1414 :242.(  

آوري، بـا تصـرفات خودخواهانـه و     با پيشرفت فنويژه  اما متأسفانه بشر در طول تاريخ، به

: هود(وري نادرست از طبيعت و منابع آن؛ به جاي عمران و آباداني زمين  غير مسئوالنه و بهره

هايي در طبيعت شده است؛ امـا در دوران ظهـور، در سـاية تعـاليم امـام       ، سبب نابساماني)61
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رخ خواهد داد و اوضـاع نابسـامان   انگيزي در طبيعت  و رشد عقل، دگرگوني شگفت 4 زمان

هاي زيست محيطـي،   در آن روزگار، از تمام امكانات، نيروها و ظرفيت. آن تغيير خواهد يافت

يابد و عمران و  طبيعت حياتي تازه مي. برداري صحيح و استفادة كامل به عمل خواهد آمد بهره

  ).394 :2ج ،1395ابن بابويه، (گيرد  آباداني سراسر گيتي را فرا مي

اما  اين مهم در عصر ظهور چگونه امكان خواهد يافت؟ اين اتفاق مبارك به دو شكل 

در تبيين دينـي و االهـي   . بيان معنوي و االهي و بيان مادي و طبيعي: قابل تبيين است

در عصر ظهور از رهگذر رشد عقل، در مسير صحيح بنـدگي خداونـد   بشر : توان گفت مي

مند  و بركات آسماني  ا خداوند متعال او را از مواهب طبيعت بهرهو لذ. گيرد متعال قرار مي

بشـر در پرتـو رشـد عقـل و     ). 96: اعراف(كند  هاي زميني خود را بر او نازل مي و نعمت

هاي زيست محيطي بهـرة كامـل    بندگي راستين خالق هستي، از همة امكانات و ظرفيت

موقع، نبود  هاي كافي و بهمدن باراندر واقع سرسبز شدن تمام مناطق جهان و آ. بردمي

فقيه ايماني، (آفات و مشكالت؛ همه و همه بر اثر تقوا و قدرت معنوي جامعه خواهد بود 

1389 :177.(  

توان گفت كه مردمان عصر ظهـور بـر   در تحليل دوم كه بياني زميني و طبيعي است، مي

و منطقـي از مواهـب طبيعـت،    برداري درست  عقالني و پيشرفت علمي به لزوم بهرهرشد اثر 

فاده از مواهب طبيعي از تو ضمن اس. شوندها پاي بند مي ها، مراتع و جنگل ها، آب زمين: نظير

  . پرهيزند تخريب محيط زيست مي

مندي از مواد خـام زمـين را   عالمه جوادي آملي، سامان بخشيدن به محيط زيست و بهره

ني بشـر و بـه كـارگيري هـوش، اسـتعداد،      هاي وحي، رشد عقالمندي از هدايتحاصل بهره

  ).28 ـ27: 1388جوادي آملي، (داند ها ميفناوري و خالقيت انسان

  نتيجه گيري

در اين تحقيق، بر اساس آيات و روايات، معلوم گرديد كه تمركـز و تكامـل عقـول داراي    

شـمندي  مردمان عصر ظهور در پرتو تكامل عقل، به حقايق و معـارف ارز . دستاوردهايي است
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آنـان  . كننـد رسند و به دين معرفت كـافي پيـدا مـي   همچون شناخت خود و خالق هستي مي

هايي نظيـر عبـادت، عـدالت و دوري جسـتن از گنـاه       همچنين از رهگذر رشد عقل به ارزش

مردمان عصر ظهور عـالوه  . شوند كه نشان تعالي عقل عملي مردم آن جامعه است آراسته مي

و ارزشي، در بعد ابزاري و ساماندهي امور دنيوي بـه رشـد مطلـوبي     بر رشد در حوزة معرفتي

. گيري از طبيعت، متحول خواهد شـد  خواهند رسيد و اقتصاد، مديريت، سياست، امنيت و بهره

ر امام معصوم استوار است ودر واست كه بر محوريت حض ررات ناشي از ظهويبديهي است تغي

  . طف خداوند بر انسان هاي عصر ظهور جست و جو كردواقع اين فرايند را بايد در استمرار ل
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