
 

 

وه وا میقرآن کر یها  در آموزه یشهر مهدو آرمان یلیتحل یبازپژ  اتیو ر
 1علی محمدی آشنانی

 17/2/1411: رشیپذ خیتار   12/12/1411: افتیدر خیتار

 چکیده
کنون، همواره در آرزو ،یاجتماع یزندگ شیدایبشر از آغاز پ  یمطلهوب، بهه طراحه یا به جامعهه یابی دست یتا

را  یالههه یانسههان یشهههر واال آرمان زیههاسههت. در برابههر، خداونههد متعههال ن دهیههازیدسههت گونههاگون،  یشهههرها آرمان
که بشر  و وعده داده نییتب ،یطراح  میبرخاسهته از تعهال  آن جامعهه ؟جع؟،یبا ظههور حرهرت مههد ت،یاست 
کرد. براساس آموزه یانیوح ممتهاز و  یهها  یژگهیو یشههر، دارا آرمان نیها ات،یهقهرآن و روا یها  را تجربه خواهد 
که آن یلیبد یب پهژوهش  نیها یها افتههی. کنهد یشاخص و برجسهته مه گر،ید یشهرها را نسبت به آرمان  است 

که آرمان اتیو روا اتیآ یبه بازخوان یلی_ تحل یفیکه با روش توص  ،یشهر مههدو پرداخته، مدلل نموده است 
گ یگسههتردگ . جهان5 ؛یشهههر مهههدو تحقههآ آرمان تیهه. حتم4: هماننههد یبهه یژگههیو   ده یدارا . 8بههودن؛  ریههو فرا
کامهل؛  ت  یوال . 6مردمهان؛  دمهداریتوح ی. اتحهاد و همبسهتگ2گسهترده؛  یمهدار . عهدالت و حآ4مداوم انسان 

 ؛یالهه نید یها مردم بر آموزه یسبک زندگ یادگذاری. بن2 ؛یانسان حیو مناسبات صح باطاتارت یریگ شکل
 ،ی. آبهادان47 پژوههان؛ قتیبهه حق یگسهترده و دادن پناهنهدگ تیهمن. ا4 ؛یو معنهو یاجتماع ،یفرد ی. آزاد3

 یوله د،یهنما یم شترک،م یگرچه در اسم، آرمان ها  یژگیو نیاز ا ی. برخباشد  یم زیبرانگ اعجاب یرشد و استوار
ک ینگر با دقت و ژرف کم و   .گردد    یو ممتاز بودن آنها، آشکار م لیبد یآن، ب فیدر 
کلیدی  واژگان 

کامل، یشهر مهدو آرمان، ؟جع؟یمهدامام  کر، عدالت، انسان   .اتیو روا میقرآن 

 مقدمه
کنون، همهههواره در آرزوی دسهههت بشههر از آغهههاز پیهههدایی زنهههدگی اجتمهههاعی ای  یهههابی بهههه جامعهههه تههها

که در آن هر چیز در جهای خهود قهرار داشهته و زنهدگی « بهشتی این جهانی»کامل یا ، مطلوب بوده 
                                                        

کر اریاستاد. 1  .(dr.mohammadi.quran@gmail.com)تهران، ایران میدانشگاه علوم و معارف قرآن 
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ژپو
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. بههه جانبههه آدمههی را فههراهم سههازد و آرامههش باشههد و فههالت و رسهتگاری همههههمهراه بهها آسههایش ، در آن
گونههاگون، دسههت زده اسههت )محمههدی،  همههین جهههت در طههول تههاریخ، بههه طراحههی جوامههو آرمههانی 

(. خداوند متعال نیز به عنوان آفریدگار و پروردگار جهان هستی و جامعه بشری، 442-25: 4845
زنهدگی ی پرداخته است؛ براساس طراحی الهی، بدون شهک جامعه آرمانی اله به طراحی و معرفی 

یهها فههرود و افههول بههوده، تهها در نهایههت و غایههت  تکامههل  پیشههرفت و ، همههواره در حههالاجتمههاعی بشههر
که از آن در قرآن، با عنوان حاکمیت شایستگان، صهالحان و  ای منتهی می تاریخ، به جامعه شود 

 یاد شده است.  «شهر مهدوی آرمان»پارسیان و در روایات به 
گونههاگونی، طراحهی و  بها عنایهت بهه آن نیهز، جامعهه آرمههانی  در قهرآن و روایهاتکهه جوامهو آرمهانی 

ههههایی هماننهههد  در جوامهههو آرمهههانی الههههی و بشهههری، نیهههز آرمهههان و توصهههیف شهههده اسهههتمههههدوی، 
، در ایههن میههاننمایههد،  رفههاه هرچههه بیشههتر، آرمههانی مشههترک، می ورزی، آزادی، بهبههود و  عههدالت

که ویژگیپ که جامعهه مههدوی را بهر دیگهر جوامهو  های بی رسش اساسی آن است  بدیل و ممتازی 
ک  میبرتری ، بشری بهه قهرآن و  داسهتنا ابه وش توصیفی _ تحلیلیاین مقاله با ر دام است؟بخشد، 

در ده عنهوان، سهامان بخشهیده و دالیهل آن را  را شههر مههدوی بدیل آرمان های بی روایات، ویژگی
 .  نهاده استپیش رو 

 شناخت مفاهیم بنیادین
برای وضوت مباحث نخست به شناخت واژگانی و اصطالحی جامعهه، آرمهانی و جامعهه آرمهانی 

 شود: پرداخته می
 . جامعه1

ده یها  کشهور، یهک شههر و یها در لغت، جرگه، اجتماع، مجتمو، حوزه، حلقه، هیئت، مهردم یک
که برای گردهم جمو آمهدهرسیدن به هدف مخصوص ت گروهی از مردم  انهد، و  حت قواعد معین 
( 24: ش4822، بسهتانی( نیز انجمهن، اتحادیهه، مجمو)33، 42: ج4884دیگ بزرگ)دهخدا، 
ه)معلوف، پردازنههههد، محههههل اجتمههههاع، دانشههههگا تحصههههیالت عههههالی می کههههه به گروهههههی از مههههرد و زن

کامل)معین، 32، 4ش: ج4838 زبیدی، ( طوق، غل)4573: 4824(، همچنین به معنای تمام، 
گفتنی545، 57-44ج :4444 بهههه  1معهههادل سوسهههییتی« جامعهههه»اسهههت واژه  ( اطهههالق شهههده اسهههت. 

                                                        
1. society 
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 .(23-22 :4827، باشد)طیبی اجتماع و جمو می نایمع
ثغههور »برخههی آن را متههرادف بهها  ؛مختلفههی شههده اسههت  وتعههاریف متعههدد اصههطالت،   در جامعههه از
کمیهت روههیگ ( و864 :4862)آبراهام و دیگران، « ها و ممالک ملت اطهالق ، آن را بهر دولهت و حا

گفته  .(426، کنتاند) ردهک ای از برخهورد نیروههای مترهاد  شهبکه، جامعه انسانی، ماکس وبربه 
کههه در سههازمان اجتمههاعی و روابهها میههان افههراد . برابههر (37 :4827، شههود)طیبی ، متجلههی مههیاسههت 

کهه در جبهر یهک سلسهله ها  انانسهای از  ، عبهارت اسهت از مجموعههجامعهه، شهید مطههری تعریف
در یکهدیگر ادغهام شهده و در یهک ، هها و آرمهانها  و ایهدهها  نیازها و تحهت نفهوی یهک سلسهله عقیهده

 .(44 :4826، طهری)مورند زندگی مشترک غوطه
 . آرمان 2

، 4: ج4824)معین، تحسهر، انهدوه، حسرترا به معنای آرزو و امید، « آرمان» شناسان واژه لغت
کمهالبهه معنهای عقیهده  ، نیزافسوس پشیمانی و ،( رنج بردن44 مطلوب، پنهدار  و نظهر مطلهوب و 
، انگلیسهههی ههههای فرانسهههه و  در زبان« آرمهههان»مهههه کل. (82: 4864، خلهههف تبریهههزی )ابناند انسهههتهد

نیز آرمان،  در اصطالت. (64 :4827، عقیده و نظر مطلوب است)آراسته خو 1«ایدئال»معادل واژه 
کههه امههر یهها چیزی  «:سههیای»بههه تعبیههر  .(68-64: طالههو و خواهههان آن اسههت)همان، آدمههی  اسههت 

کهههه دارای ههههم، آرمهههان» آهنگهههی تهههام  چیهههزی نیسهههت جهههز حرکهههت طبیعهههی فکهههر بهههه سهههوی حیهههاتی 
یعنی تصهوری از ، در هر جامعه، آرمان اجتماعی. بر این اساس (424 :4827، جمیل صلیبا«)است

ک ریههک نظههم فرهنگههی، اجتمههاعی، سیاسههی و...  یههت مههردم در تنظههیم رفتههار خههویش آن را بههه کههه ا
چههون  صههوری از یههک نظههم عههالی همچنههین ت، شناسههند و در اندیشههه آن مههردم مرجههو مههیعنههوان 

گونه جلی نمیای عادی ت داده شهود.  ای نمونهه و خهاص در یههن متبهادر می کند، بلکه به عنوان 
آرمهانی را  شده ذیرفتههای پ رت سلسله مراتو ارزششکل و صو، های غالو رسمیت و رواج ارزش

 .(466 :4822، )بیرو دهند از جامعه در یهن دارند، تشکیل میکه افراد 
 . جامعه آرمانی3

گونهه عبهارت از هر»را ، نامیهده شهده 2«اتوپیها یها یوتایها»در زبهان التهینکهه برخی جامعهه آرمهانی 
، آرمهانی ، جامعه عیاجتما اصطالح علوم کتاب در. (53)آشوری، اند دانسته« آرمانی نظم اجتماعی

                                                        
1. Ideal  
2. Utopia  
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 :چنین تعریف شده است
 شهرایا بر، همبستگی بر مبتنی عقالنی اصل آن در که است ای جامعه چنان، آرمانی جامعه
 و واال مطلوبی تحقآ برای قوانین، آن در. شود مسلا، اجتماعی سازمان تکوین در طبیعی
عمهال در را مها رفتهار، قهوانین ایهن و آینهد مهی پدیهد خهاص افهرادی بهه توجهه بدون و مشترک  ا 
 .(834: 4822، بیرو)کنند می تنسیآ و تنظیم، دیگران منافو گرفتن نظر در با و عدالت

، به ی جامعه آرمانی مهدویها ویژگی توجه به تواند با     گفته، می پیشرسد تعریف  به نظر می
گرفته شود  . کار 

 بدیل مهدوی بیشهر   آرمانبازشناسی 
که جامعه بازخوانی آیات و روا کهه یات، نشانگر آن است  براسهاس اراده الههی، آرمهانی مههدوی 

تهههرین، واالتهههرین و نیکهههوترین جامعهههه انسهههانی، طراحهههی شهههده اسهههت، ولهههی از خصهههایص و  عهههالی
گهر چهه در جوامهو  همتا و برتری نظیر، منحصر به فرد، بی یی بیها ویژگی بخشی برخوردار است. ا

عههدالت، رفههاه و... بههه ظههاهر، بهها صههفات ممتههاز جامعههه  چههون ههها هههم آرمههانی بشههری، برخههی ویژگی
ههها را آشههکار مههی سههازد. در ایههن  نمایههد، ولههی دقههت در آیههات و روایههات، تفههاوت مهههدوی هماننههد می

 شده است: آن جامعه الهی، ارائه  یها یگترین ویژ بخش، مهم
 جامعه آرمانی مهدوی حتمیت تحقق. 1

، دیگهر اندیشهمندان سوی از تنها نه، اخیر دوران شهرهای آرمان ویژه به بشری آرمانی جوامو
 قابههل غیر و رؤیههایی، پردازانههه خیههال، لفافههه در یهها صههراحت بههه، جوامههو آن طراحههان سههوی از بلکههه
 تالشهی نیهز، جوامهو آن تحقهآ امکهان اثبهات حتهی بهرای جههت همهین بهه، اند شهده معرفی تحقآ
 بیههههوده و لغهههو، را آرمهههانی جوامهههو وین  تهههد، مخالفهههان برخهههی از، رو ایهههن از. اسهههت ناذیرفته صهههورت
 قبیهل ایهن کهه بیهان بهدین، اند شناسهانده بخش زیهان را آن، گذشهته فراتهر پا ای عده و کرده معرفی
 نخواهنهد حقیقت به، اند آمده تصور به که گونه بدان هرگز که این از گذشته، ناکجاآباد های طرح

: 4837، یهزدی مصهبات)کاهنهد می دارنهد بهاور آنهها بهه کهه ییها انسهان بینهی واقهو از بلکه، پیوست
، بشهری شهرهای آرمهان مقابهل نقطهه درسهت. (527: 4836، کوب زرین ؛6: 4832، روویون ؛445

 ضهروری بلکهه، عملهی و ممکهن تنها نه، متعال خداوند، آن طرات سوی از، مهدوی آرمانی جامعه
هههذ   َوَعهههَداهلله : اسهههت شده داده وعهههده، آن تحقهههآ و معرفهههی، حتمهههی و

هههوا   َن یال َ هههنکمه  َءاَمنه هههوا   َو    م  له  َعم 
َحت   هل  م  یلَ  الص َ هه َفن َ ل  ههَتخ  ض   فههی   س  ر 

َ َلَف  َکَمها اْل  ههَتخ  ههذ   اس 
هن َن یال َ م   م  ه  ل  ههَنن َ یلَ  َو  َقههب  هم   َمک   مه یههد   لهه ههذ   نهه

 ال َ
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َترَی  میلَ  َو  لَهم    ار  َلنه ه هن َبد   هد   م   م   َبع  ه  ف  ًنها َخهو  م 
َ
وَننی  ی أ هده به وَن ی اَل  ع  که هر  هَد  َکَفهَر  َمهن َو  ئایَشه بهی   ش  هَ   َبع   َیال 

َلئَ   و 
ه
مه  َفأ ون هه قه َفاس  گرفته، و خداوند انجام آن را خود» (22: )نورال  اسهت؛ زیهرا خداونهد  بهر عههده 

کتاب، متعال : ؛ فهتح4: )صهف« فرمهود معرفی، کردن دین خود آسمانی را جهانی های هدف نزول 
گ  و، (88: ؛ توبه53 که بسیاری از آدمیان یها دچهار ضهعف ، سترش را بر عهده آدمی ننهاداین  چرا 

از انجهههام ، چهههون پیهههروان انبیهههای پیشهههین گهههاه ههههم  یههها دارای مشهههکل بیرونهههی و، درونهههی هسهههتند
 گویند: به پیامبران خود می، سر باز زده، خود های مسئولیت

ااَْقااُوا  ْ  ْیا ََ ااُْ  َهَاَُْواا ِْإن َ لا ااخ  َبااخ  ْن َ
َ
ااُْأ ااْم َ َُْْیاافِْْ  ْ َد ما َهاا   نااَ َْْفُذ 

َ
ااَ َْْوْْأ ب ا ااَُْفَقااِلَ َْْر َنااُِْإن َ َْهُها

ون ْ؛(42:ْ)مُئخهَْقِعخا
گفتند:  لیاسرائ ]بنی م یمها هرگهز وارد آن نخهواه، جا هسهتند آن در، تا فرعونیان ا  موسی!»[ 
کنی[ پ ]با آنان د ویتو و پروردگارت برو، شد  .میا ن جا نشستهیما هم، دیکار 

بهه  6-2: آیهات را در سوره قصص نهایی خداوند به وجود آوردن جامعه آرمانی، بر این اساس
ر   َو  اراده خود: ن ده ینه

َ
ن َ  أ مه ذ   َعلَی  ن َ

وا   َن یال َ فه ع  ر  ته ض   فی   اس  ر 
َ م   َو  اْل  ًة  نَجَعَلهه ئم َ

َ
مه  َو  أ ث   نَجَعَلهه َوار 

 * َن یال 
َن  َو  َمک   م   نه ض   فی   لهه ر 

َ َ   َو  اْل  ر  َعو   نه ر  َمها َو  َهاَماَن  َو  َن ف  وَدهه نه م جه هه هن  ها م  وا   م َ ونی َکهانه هَذره  22و در آیهه  ح 
زیهرا اراده ، کسی در حتمی بودن تحقآ آن تردیهد نکنهد دهد تا نسبت می، به فعل خود، سوره نور

 یابد: می خداوند بدون تردید تحقآ
ُ َ ِْْإّن َ ها را م 
َ
َر َدِْْإَذ ْأ

َ
نْئُیَشْْأ

َ
وَلْیْأ ْْقا ونیفَْْكا َْوها ْ؛(24:ْ)یسْكا

که می  .شود می درنگ موجود گوید: باش! پس بی امرخداوند این است 

که برپایی جامعه آرمانی این نکته را روشن می، گفته دقت در آیات پیش ، نهایی قهرآن را سازد 
بیهان فرمهوده ، گسترده و وعهده جههانی، گرفته است و آن را به صورت عام  خداوند خود به عهده

 .(22 :نور ؛2 :اراده و خواست  ال یتخلف الهی شناسانده است)قصص، آن رااست و تحقآ 
گیر بودنگستردگی و  جهان. 2  فرا

کههه در مکههانی و زمههانی خههاص و محههدود، آرمههانی بشههری جوامو بهها جمعیتههی ، جههوامعی هسههتند 
ای  جامعهه، آرمانی مههدوی اند؛ امها جامعهه طراحهی و ترسهیم شهده، مخصوص یا برای نژادی ویژه

گیرجه گستر و فرا . اسهت توصهیف شده، گسهترده اقهوام و بها زمانی، هها مشتمل بر همه سرزمین، ان 
 به تعبیر شهید مطهری:
و ها  تمههههدن ها،  و جامعههههه  آینههههد در می ، همههههه جوامههههو بشههههری، بههههه شههههکل واحههههدیدر آینههههده
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 .(824، 5ج: 4823، کنند)مطهری های متعدد، به سوی یگانه شدن سیر می فرهنگ

کههه دیههن و روش زنههدگی  انسههانی، گسههتری انراز ایههن جه فقهها ، نههزد خداونههد متعههال، آن اسههت 
برانگیختهه شهده ، بهه سهوی همهه مهردم؟ص؟، ( و پیهامبر اسهالم44: عمهران )آل. همان اسالم اسهت

ههاس   َو  اسههت؛ لَن  ههًة ل 
َکاَف  اَل   َِ ا  َنا

َسههل  ر 
َ
 .«و مهها تههو را جههز بههرای همههه مههردم نفرسههتادیم( »53: )سههباَمهها أ

َِ  ین:همچنهه َنا َسههل  ر 
َ
ههاس   َوأ لَن  ههواًل  ل  نیههز « ا تههو را رسههول بههرای مههردم فرسههتادیمو مهه»( 24 :)نسههاءَرسه

َمهههًة اسهههت:  شده فرستاده، رحمهههت بهههرای همهههه جهانیهههان پیهههامبر بهههه عنهههوان اَل  َرح  َِ ا  َنا
َسهههل  ر 

َ
َوَمههها أ

َعاَلم   ل  برابهر وعهده ، افزون بهر آن .«ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم( »472: )انبیاءَن یل 
کهه اسهاس  دیهن الههی اسهت، الههی پایهدار خواههد شههد: ، بهرای همیشهه، بشهرهای  در نسهل، توحیهد 

َمًة َباق   َکل  هم   یًة ف  یَوَجَعَلَها  هه ه  َلَعَل  ب  هوَن یَعق  عه ج  کلمهه پاینهده( »53: )زخهرفر  کلمهه توحیهد را  ای  او 
گردنههد شههاید بههه، قههرار داد، هههای بعههد از خههود در نسههل کتههاب ، عههالوهه بهه« !سههوی خههدا بههاز  آخههرین 

کتاب، آسمانی یعنی قرآن گیهر ، حکهم الههی، اسهاس آن هیمنه یافته تها بر، آسمانی های بر همه  فرا
َه  :شههود ًنهها َعلَ یَومه م   ه  یههم  که م  یههبَ  َفههاح  َمهها َنهه ههَزَل  ب  ن 

َ
و حههافو و نگاهبههان آنهاسههت؛ ( »43: )مائههدهاهلَل ه  أ

کردهکه  پس بر طبآ احکامی کهن!، خدا نازل  کهه   و خداونهد وعهده داده اسهت« در میان آنها حکم 
هروشن خواهد شد: ، در آینده بر همگان، حقیقت و حقانیت قرآن هَد ح  هه َبع 

َ
َن  َنَبأ َلمه : )صن  یَوَلَتع 

هاَلمه » و با عنایت به حهدیث شهریف نبهوی( »33 س   
هوای اْل  له َلهیی اَل  َو  ع  وری )نه« و نحهن نرثهوهم ه  یهَعلَ  ع 

(، در نهایههت، دیههن اسههالم، جانشههین همههه ادیههان پیشههین خواهههد 445، 42ق: ج4472طبرسههی، 
گ گردیههد. بههدین شهههر  گیههرد و آرمان را در بههر می ها انسههانهمههه ، آرمههانی مهههدوی  سههتره جامعهههسههان، 

امهت »ای واحهد بهه نهام  د؛ زیهرا جههان بهه سهوی تشهکیل جامعههجههان وطنهی خواههد شه، مهدوی
َن  َههرد: به می ره« اسالمی ه  ا  م   ذ  که هته َم 

ه
هًة  أ َم 

ه
هَدً   أ َنها َواح 

َ
هم   َوأ که ون   َربه  هده به  انایهن همه( »45: )انبیهاء َفاع 

ت  کنید استواحدی امت ، شماام  َن  َههنیز: « !و من پروردگار شما هستم؛ پس مرا پرستش  ه  َوا   ذ 
م   که ته َم 

ه
ًة  أ َم 

ه
َدً   أ َنا َواح 

َ
م   َوأ که ون   َربه  قه

هت واحهدی اسهت؛ و مهن ( »25: منون)مؤ َفاَت  هت شهما ام  و این ام 
آرمانی  مرزههای جامعهه، سهان دینبه« !از مخالفت فرمان مهن بارهیزیهد، پروردگار شما هستم؛ پس

از قبههل توسهها « مسههلمانان»یعنههی ، نههه جغرافیههایی و نههام شهههروندان آن، فکههری اسههت، مهههدوی
هانتخاب شده است: ؟ع؟، حررت ابراهیم ب 

َ
َة أ َل  هَراه  که یم  ب  هَو َم یم  ا  مه  هه که ا م   َسهَم  هل  س  مه هن   َن یال  هله  م   َقب 

کنیهد؛ خداونهد شهما رائاز آ(»23: )حج کتهاب ین پدرتان ابراهیم پیروی  ههای پیشهین و در ایهن  در 
مرزهای جغرافیایی و سیاسی را در نوردیهده ، بدین رو این جامعه« نامید« مسلمان»آسمانی  کتاب

کههه »سههان  بههدین .(548، 4ج: 4824، ی اسههت)طباطبائیو تنههها دارای مرزهههای عقیههدت هههر فههردی 
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، شههر مههدوی جزئهی از جامعهه بهزرگ آرمان، تسهلیم خداونهد متعهال شهده و بهه اسهالم معتقهد باشهد
بهه ههیو وجهه در ایهن ، محسوب شده و نهژاد و زبهان و اقامتگهاه و سهابقه تهاریخی وی و خانهدانش

کههه هههیو جامعههه  مقایسههه .(54: 4827، عمیههد زنجههانی«)مههؤثر نیسههت، زمینههه ها نشههانگر آن اسههت 
گیر را نداشته و نخواهد داشت.  آرمانی بشری، چنین جهان   گستری  فرا

کامل3  . والیِت انسان 
چهههون فیلسهههوفان و  کهههه بهتهههرین فهههرد، ههههم  شهههود بشهههری، تهههالش می آرمهههانی نههههاییوامهههو در ج

کننههد، ولههی  کارآمههد، بههر مسههند قههدرت تکیههه  شهههر  بههدیل آرمان ویژگههی  بیحکیمههان، افههراد عههادل و 
که کهه تسه ، پیشهوایی بهر دوش مهیرا جامعهه آرمهانی والیت و زمامداری مهدوی آن است  لیم گیهرد 

، والیههت، نصههو شههده و در همههه شههئون و نهادهههامحههض حرههرت حههآ بههوده و از سههوی خداونههد، 
کامهل کنهد. ایهن  ، اعمهال و اجهرا میبر جامعه انسانی های خداوند متعال را و فرمان احکام انسهان 

گفتهه مفسهران اسهتهی است، در روایات، امام مهدی؟جع؟ معرفی شهده که خاتم اولیای ال . بهه 
م  ییل آیه شریفه  در

َ
اَس َعَلی یأ وَن الَن  ده سه مه  َماح  ن   اهلَل ه  آَتاهه ه   م  ل  هَراه  یآتَ  َفَقد   َفر  ب  َتهاَب یَنها آَل ا  ک  َم ال 

َمَة َوآتَ  ک  ح  ًکا َع یَوال  ل  م  مه چه خدا از فرل خهویش بهه  بلکه به مردم برای آن( »24: )نساء ًمایظ  َناهه
کرده رشک می دادیم و بهه آنهان   کتاب و حکمت ورزند در حقیقت ما به خاندان ابراهیم آنان عطا 
کمیهت الههی خهود، خداونهد متعهال« ملکی بزرگ بخشهیدیم بهه آل ابهراهیم یعنهی ، از بخشهیدن حا

گفته و خاندانش ؟ص؟پیامبر کهه برابهر روایهات سهخن  تطبیهآ یافتهه ، شههر مههدوی بهر آرمان، اسهت 
 .(42، 8، ج4834)طبرسی، است

کامهل و علهت آن کمیه مبنا و پایه اساسی ضهرورت والیهت انسهان   ت بایهد در دسهت انسهان  کهه حا
که اساساً ، کامل برگزیده و منصوب خداوند باشد کریم آن است  همه نظام هسهتی را برآینهد  ، قرآن 

؛ 5: ( و پهرورش حرهرت حهآ )فاتحهه...و 64: ؛ عنکبهوت88:؛ انبیهاء8 :)یهونساوند خد آفرینش  
کهس، شناساند و خداونهد را مالهک و فر می (...و 42 :انعام، 53: مائده مهانروای همهه چیهز و همهه 

تنههها مبههدأ ، بههر ایههن اسههاس .(...و 43: ؛ مائههده434: عمههران ؛ آل534و 472: کنههد)بقره یمهه معرفههی
کمیههت)بق و  اسههتفقهها خداونههد  ها انسههانبههر  44: انعههام ؛42: ؛ نسههاء44: ؛ رعههد472: رهوالیههت و حا

َ   بس:  اَل  هلل  مه ا 
ک  حه ن  ال   (.62و  47: ؛ یوسف22 :انعام«)فرمان جز برای خدا نیست» ا 
گفتهه کهه ههم حکومهت را  فهوق، معنهای در آیهه« حکهم»واژه ، مفسهران برخهی بهه  ، وسهیعی دارد 
کههه توحیههد خالقیههتشههود و هههم داوری  شههامل مههی مههالزم ، و قرههاوت را و در واقههو نشههانگر آن اسههت 
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کمیههت توحیههد   ( 25، 47: ج4832)مکههارم شههیرازی، باشههد.  نیههز، می ، توحیههد حکومههت و داوریحا
کهه آفریهدگار و پروردگهار جهههان و مالهک و فرمهانروای هسهتی اسههت،  بدینسهان تنهها خداونهد متعههال 

 کند.  گزیند و نصو می یحاکم و فرمانروای جهان انسانی را بر م
کهههه ویژگهههی یکهههر ایهههن واقعیهههت، ضروری گفتهههه آرمان اسهههت  ، ههههیو بهههدیل و مههههدویشههههر  پیش 

 1هایی هماننهد تئوکراسهی مغهرب زمهین بها اندیشهه همانندی، در جوامو آرمانی بشری ندارد؛ بلکهه
گفتهه اسهتا، اسهت سهاالری دین  حاکمیت دینی یا که به معنای د مصهبات تفهاوتی بنیهادین دارد؛ بهه 

کمیهت  با اندیشهه، الهی قرآن حکومت  تفاوت اندیشه»، یزدی کهه بهر حا حکومت تئوکراسهی غربهی 
کلیسا، طبقه خاص دینی کیهد مهی، مثل ارباب  مصهبات «)تفهاوتی از زمهین تها آسهمان اسهت، ورزد تأ

 است:  کرده  مودودی، راز این تفاوت بنیادین را چنین تبیین .(54، 4: ج4837یزدی، 
اسهههت؛ زیهههرا در  یهههک نظهههام طاغوتی، کهههه یهههک نظهههام الهههی باشهههد غربی بهههیش از آن تئوکراسههی

بلکههه تمههام جامعههه ، رانههد یههک طبقههه خههاص مههذهبی فرمههان نمی، حکومههت الهههی در اسههالم
کوچک و بزرگ در اداره آن سهمیند)مودودی  .(53: 4822، مسلمان از 

 مشههروعیت، جهههت بههه همههین. از نههوع دموکراسههی نیههز نیسههت، مهههدوی  شهههر کههه آرمههان چنههان
مقبولیههت و  کههه براسههاس آن نههه ،(45: 4844، زاده قاضهی)اسههت الهی مشههروعیت، شههر قههرآن آرمان

گرفته باشد؛ زیرا، آرای مردمی نه ، حکومت نه به جعل مردم است، اندیشه قرآنی براساس شکل 
شروعیت م، تنها حکومت برگزیدگان خداوند و منصوبان آنها، بر این اساس، نوعی وکالت از آنان

کامهل  برگزیهده و منصهوب، آرمانی مههدوی سان در جامعهه بدین. دارد در آخهرین فهراز ، الهی انسهان  
کرسی حاکمیت، تاریخ  :؟ص؟به فرموده پیامبر. تکیه خواهد زد، بر 

ْ ََْل  نْ یو  َقِْمَ َْ وخ ا ْیب  اَ َْ وْ یُِْإل َ ِِ َْذ ُا َلَْ  ٌمَْو ِحٌخَْوَطاو َ ْیا   َ َ َمَْحا ا   َ ْرَْی  اِخْجُرا و  ْوا ِْما   ٌٌ ا ْیَفاْیجا ََلَ م 
ر ْ  َْجو  َْو  ُ م ه  ْظا ِهَئ   َكَمُْما ْ  ُ ط ِْقس  َْو ل  َضَْعخ  َر  ْ؛(9ْ،629ش:ْج9631)كهیین،َْ ْل 

گر از عمر دن قهدر طهوالنی  روز را آن خداونهد تبهارِ و تعهالی همهان،   روز بهاقی بمانهدیه   ا فقایا
کرده و زمهیق، که مرد  از فرزندان من نیتا ا کند می  سهتمکهه پهر از ظلهم و  چنان ن را ههمیام 
 .کند می عدالت و دادگریاز  سرشار، شده

کامهل، مهدویشهر  همانند آرمان بی از امتیازات   به عالوه، یکی ، در تمهام دوران والیت انسان 
هههای پیشههین  الهی در برخههی از دوران والیههت  پیههامبران و اولیههای ؛ زیههرااسههتایههن جامعههه آرمههانی، 

گرامههی ؟ع؟، حرههرت یوسههف؟ع؟، والیههت حرههرت سههلیمانافههت. هماننههد تههاریخ، تههداوم نی رسههول 
                                                        

1. Theocracy 
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کهه فقها در پهارهامام علی؟ص؟، اسالم کوتهاه از تهاریخ  ؟ع؟  تهداوم ، ولهی بهه وقهوع پیوسهتبشهر، ای 
کامل در دوره پایانی . امانیافت که، والیت انسان  از زمان  از چنان پایایی و پویایی برخودار است 
 . یابد رستاخیز آدمیان، تداوم می یوستن  تا به وقوع پ گیری شکل

گسترده . عدالت و حق4  مداری 
گرچه یکی از ویژگی ، اسهت مهداری مطهرح شده محوری و حهآ عدالت، های عام جوامو آرمانی ا

گستردگی آن در همه امور آرمان شهر مهدوی و به دلیل تبیین الههی حهآ  ولی این ویژگی به دلیل 
، ؟ع؟خیص معصههومانه مصههادیآ آن از سههوی امههام معصههومو تشههها  و عههدالت و صههحت شاخصههه

کهه در . شهر مهدوی است بدیل آرمان بیهای  یکی از ویژگی راز برخوداری از این ویژگی آن اسهت 
هذ  حهآ آفریهده اسهت:  براساس نظام هستی را، خداوند متعال، وحیانیهای  آموزه

هَو اَل  َخَلهَآ  یَوهه
َحآ    ال  َض ب  ر 

َ َماَوات  َواْل  که آسمان( »28: )انعام الَس   و« ها و زمین را به حآ آفریهد و اوست خدایی 
، جههان هسهتی، به همهین رو .(548: فرو فرستاده است)بقره، حآ براساس آسمانی را کتاب های

هله  َو دارد:  گهام بهر مهی، به سوی ت بیهت حهآ و زوال باطهل همواره َباط  َحهآه  َوَزَههَآ ال  هل  َجهاَء ال  َن   قه  ا 
هه َباط  وًقههاَز  َکههاَن  َل ال  باطههل همههواره نههابود ، آری. و بگههو: حههآ آمههد و باطههل نههابود شههد» (34: )اسههراءهه

اند.  مفسران، برابهر روایهات، ایهن آیهه را بهر جامعهه آرمهانی مههدوی، منطبهآ سهاخته« شدنی است.
کریم، فرجام  تهاریخ انسهان و جههان را از آن  ( هم565، 45: ج4823)مکارم شیرازی،  چنین قرآن 

کههه تنههها بههه اقامههه حههآ و عههدالت485: ؛ طههه44: اسههت)هود کمیههت اهههل تقههوی، برشههمردهحا  ) 
گفتهه آمهد چنان، افزون بر آن .(3: پردازند)مائده می ههدف بهرانگیختن همهه پیهامبران الههی ، کهه 

کامهل، شهر مهدوی تنها در آرمان، (52: که اقامه عدالت توسا مردمان است)حدید ، بهه صهورت 
نخستین رئیس امت اسالمی را مأمور ساخت تها ، خداوند متعال، همین جهتبه . یابد تحقآ می

ته سههازد:  عههدالت را جاری ههر  م 
ه
َل بَ  َوأ ههد  ع 

َ
مه یههْل  کنههد، و بههه عههدالت( »42: )شههوریَنکه : مائههده«)حکههم 

گیر)مائهده47: نحهل؛ 54: جانبهه)اعراف ( و همه آحاد جامعه اسالمی را به عدالت همه45 : ( و فرا
کردن)انعهههام ورزی ( و عهههدالت425: گفتار)انعهههامعهههدالت در ، (3 ؛ 425: بهههه هنگهههام وزن و پیمهههان 

گههر بههه زیههان  ( و عههدالت23: ( و عههدالت در داوری)نسههاء4: الههرحمن ورزی در شهههادت دادن حتههی ا
م   َوَلو  َعَلیخودشان باشد که س  فه ن 

َ
( و 3: ( و اقامه عدالت نسهبت بهه دشهمنان)مائده482: نساء) ؛أ

گروه فههرا، (26: )نحههل، عههدالت فرمههان دادن بههه هههای  خوانههده اسههت و برقههرار سههاختن صههلح بههین 
وا بَ  از آنهها خواسهته اسهت:، عهدالت براساس متخاصم را حه هل  ص 

َ
ل  یَفأ َعهد  ال  َمها ب  و ( »4: )حجهراتَنهه
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همهه ، در جامعه نهایی مهدوی، روایات . براساس«صلح برقرار سازید، عدالت ، براساسبین آنها
، به همهین رو. آید می یابد و به اجرا در تحقآ می، گفته خداوند پیشهای  و فراخوانا ه این آموزه

گسههترده و  عهدالت، شهههر مهههدوی یکهی از بههارزترین ویژگههی و امتیهاز آرمان، در روایهت نبههوی گسههتری  
 بیان شده است:، جانبه همه

َْْوْ ُِ َلُُْیْ 
َ
َْْبیِنْْأ ل  ِخْ،ِْهَ  ِةَْْهِذِهْْیَما  ام َ ِذْْ ْل 

َضََْْلْایْ ْی و َ َر  ُْ ْ ْل  ط َْْوِْْقس  ل  َْْكَمَُْعخ  ِهَئا   ُْ ْما ما ه  َْوْْظا
ر ْ  ْ؛(4ْ،344ْق:ْج9241)ه یل،َْجو 

کههه زمههین را پههر از عههدل و داد، بههه خداونههد سههوگند! مهههدی ایههن امههت ، کنههد مههی کسههی اسههت 
که پر از ظلم و ستم شده باشد همان  .گونه 

 گیری ارتباطات و مناسبات صحیح انسانی شکل. 5
کههه هههیو یههک از جوامههو بشههری را، نمی وهشپژ تههوان بههه دور از اخههتالف،  ههها نشههانگر آن اسههت 

ی، درگیههری و خشههونت، یافههت، ولههی جامعههه آرمههانی مهههدوی هرچههه بههه جلههو  ترههاد، مشههاجره، تنههاز
تههری در آن شههکل  یابههد و مناسههبات صههحیح رود، در آن مناسههبات انسههانی، تعههالی بیشههتری می مههی
که گیری  گیرد. راز شکل می کهه ، انساناین مناسبات صحیح، آن است  موجودی اجتماعی است 

، آیهد)اریک بهرن مهی از پهای در، نیاز دارد و بهدون آن، به مناسبات صحیح و ارتباطات مودت آمیز
 فراخوانده است:، ما را به برقراری ارتباط با یکدیگر، خداوند متعال، به همین جهت .(2 :4842

ْی
َ
ِذَْیُْْأ

وَنَْ ْآَمنْایُْ و َ ِهحا ف  ْتا م  كا َْوَعه َ َُ قا  ْ  و َْو ت َ و َْوَصُِبجُرا ِبجُرا ْ؛(444ْ:عمر نْ)آل  ْ ص 
که ا کسانی  کنیا  مان آوردهیا   و از  با ههم رابطهه داشهته باشهیدد و یستادگی ورزید و اید صبر 

که رستگار شوید امیئخدا پروا نما  .دید است 

گرچه برخی از مفسران وا»مقصود از ، ا طه کردهد« َراب  ولهی عالمهه ، انهد ر ایهن آیهه را مهرزداری تلقهی 
: 4846ه اسهت)طباطبائی، دانسهت، فرمان به برقراری ارتباطات انسهانی، آن را معنای، طباطبایی

بلکهه بهرای ، نه تنها افهراد بشهر را بهه برقهراری ارتبهاط فراخوانهده اسهت، خداوند متعال (.4،448ج
م  یَوَجَعَل بَ قرار داده است: ها،  انسانت را میان مودت و رحم، ایجاد ارتباطی مثبت و دلاذیر َنکه

َمًة  ً  َوَرح  پیمهان ، های پیشهین و از امت .«مودت و رحمت قرار داد، در میان شما» (54: )رومَمَوَد 
کننههد و بهها مردمههان، گرفههت تهها بههه والههدین و بسههتگان خههود  َو  بههه نیکههی سههخن بگوینههد:، احسههان 

َد  َوال  ال  َساًنا یب  ح  َبهی  یی   َو ن  ا  ر  قه ک   َو  َتهاَمییَو ال  ال  َمَسها هًنا ن  َو یال  س  هاس  حه لَن  هوا ل  وله ( و نسهبت 38 :)بقهرهقه
 و  422: بههه انفههاق باردازنههد)بقره، کننههدگان در راه مانههدگان و درخواسههت، نیازمنههدان، بههه یتیمههان
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خداونهد از امهت  .(86 :برنامه خود قرار دهند )نسهاء، ( و نیکی به همسایگان  دور و نزدیک را542
 مطالبه فرموده است:، برقرار ساختن روابطی نیک و زیبا را در همه امور ییل، اسالمی
گفت .4  گو:و در 

ٌَْوْ ِعَبُِدىْقا ِ ْْقا وا  ْ یْو  َِ
ِْْهَىْْ و َ َس ا ح 

َ
ْ؛(16:) سر ءأ
که ن  .ندیبگو، کوتر استیو به بندگانم بگو: سخنی را 

 در مجادله و مباحثه: .5
ْاَْوْ ْْمَجِخل  َِ

ِْْهَىِْْبُو َ َس ا ح 
َ
ْ؛(941:ْ)حنٌأ

 . [ بارداز وه به بحث ]و مجادلهین شیکوتریو با آنان به ن

 ای نیک و زیبا داشته باش: مجادله، کیشان  خود حتی با غیر هم
ْْجَتِخوا  ْ َْلَْْوْ ٌَ ه 

َ
ِكَتُِبْْأ ْْ و  ِْْإل َ َِ

ِْْهَىِْْبُو َ َس ا ح 
َ
ْ؛(23:ْ)عنكب تأ

کتاب جز با ن گفتین شیوترکیو با اهل   .دیگو مکنو وه مجادله و 

 در عمل و رفتار: .8
ْیِِْ...ْ م  َ كا ها ْْب 

َ
ْیأ م  ْْكا َس ا ح 

َ
ْْأ ْ؛(7:)ه دَعَم  

کدامیازمایتا شما را ب که   د؟یکوکارتر هستی  از نظر اعمال نی د 

 نیز فرموده است:، که در آیه دیگر چنان
ُ َنُِْإن َ ِضَْْعَلَْْمَُْجَعه  َر  ْیزِْْ ْل  َُْنة  ْْل َ م  َ ها ها َنب  ِِْْ

َ
ْی اْأ ْْم  َس ا ح 

َ
ْ؛(7:)كهفَعَم ْأ

کنههیم تهها آنههان را آزمههایههن قههرار دادینههت زمههیز، ن اسههتیمسههلمًا مهها آنچههه را رو  زمهه کههه یش  م 
 .کوترندیکدامشان از جهت عمل ن

 در تعامل اقتصادی: .4
با  ْ َْلَْْوْ جَُر ِْْیْلِْی وْ َْمَُلَْْتق  ِْْإل َ َِ

ِْْهَىِْْبُو َ َس ا ح 
َ
ْ؛(62: سر ء؛914ْ:) نعُمْأ

که نیتیو به مال   .دی  نشوینزد، کوتر استیم جز به روشی 

گرچه در مورد امور اقتصادی یتیمهان اسهت ولهی شهامل دیگهر معهامالت اقتصهادی نیهز ، این آیه 
 .هست
کنش در برابر بدرفتاری .2  دیگران:های  در وا

ْ َفع  ْْ د  َِ
ِْْهَىِْْبُو َ َس ا ح 

َ
ْْأ ْ؛(13:ْ)مؤمنونَئَةْی وس َ
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کن، وهین شیبا بهتر، ابد  ر  .دفو 

 نماید: می آثار نیکوی آن را نیز تبیین، که در آیه دیگر چنان
َتِ ىَْلَْْوْ َْْتس  َسَنةا َْْلَْْوْْ حل  ْی وس َ َْْئةا َفع  ْْ د  َِ

ِْْهَىِْْبُو َ َس ا ح 
َ
ِذىَْفِإَذ ْأ

ْیبََْْوَْْنَ ْیبَْْ و َ َْْعَخ َوٌةَْْنها ها ن َ
َ
َْكأ

یِلْ َْْو ْ؛(62:ْفصه )یَحِ
که مین شی]بد  را[ با بهتر. ستیکسان نیکی و بد  ین کسی  گاه  کن؛ نا ان تو و او یوه دفو 

گو که   . می استی  و صمیی دوستی نزدیدشمنی است ]چنان شود[ 

طلهو ، بهتهرین و زیبهاترین مناسهبات را از مهردم، هها در تمهام زمینهه، سان خداونهد متعهال بدین
 .  است کرده

کهه درههای  براساس همهین آموزه تهرین نهوع تعامهل و  عهالی، شههر مههدوی آرمان وحیهانی اسهت 
آرمانی مهههههدوی چنههههین  در وصههههف جامعههههه ؟ع؟امههههام علههههی. گیههههرد شههههکل می، ارتباطههههات انسههههانی

 فرمایند: می
نزواا ْقُمئنااُْقااُمْقااخْو ْماا ْ وشااحنُءْوااذهب ْوْنبُهتااُْ لرضْللرجاا ْوْقطرهااُْ وساامُءْل

ْ؛(94ْ،942ق:ْج9246 وهبُمئ)جمهیس،ْوْْ وسبُعْ صطهح ْوْ وعبُدْقه ب
که و آن  خهود گیاهان، زمین و فرو فرستد را باران خود قطرات، آسمان، کند قیام ما قائم گاه 

 .باشند صفا و صلح نیز در چهارپایان و ددان و رود بیرونها  سینه ازها  کینه و دهد بیرون را

 فرماید: می ؟ع؟باقر ماما، افزون بر آن
ْ...ْ  ََ َْْقااَُمِْْإَذ َْحاا َقااُمِئا َز َْءِتَْجااَُْ و  ا ْیَ ْل  ِتْیااَْوَْْهااةا

 
ْْأ ٌا اا جا ِلِْْسْیِكااِْإیَلَْْ وَر 

َ
ْیفَِْْهْیااأ ااذا لا

 
ْْأ ْلََْْحَُجَتااها

ْیْ  ها ْ(؛14ْ،644)مهُن:ْجَنعا
کههه حرههرت قههائم آن کامههل، بیایههد گههاه   شههکل، میههان شهههروندان، چنههان صههمیمیت و اعتمههاد 
که هر فردی نهزد جیهو بهرادر دینهی خهود آمهده و بهه انهدازه نیهازش از آن  می دارد و  مهیبرگیرد 

کار او جلوگیری، صاحو پول  .کند نمی از 

 به تعبیر استاد مصبات یزدی:
« قسا و عهدالت» در جامعه آرمانی هر فرد همه ارتباطاتش با سایر افراد را براساس دو اصل 

 .(443: 4837، سازد )مصبات یزدی می مبتنی، و احسان

گرد چنان، بر این اساس نه تنها ، در جامعه آرمانی مهدوی، یدکه در روایت نخستین نیز بیان 
بههه . کنههد مههی پیههدا، مناسههبات انسههانی؛ بلکههه تعامههل حیوانههات و جهههان طبیعههت نیههز شههکل واالتههری

 ی:فرموده استاد مطهر
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چهه در  ن خواهد داشهت؛ چنها یزیبا انسان رفتار مهرآم زین عتیطب، ؟جع؟یدر دولت مهدو
کههرم امبریههپ»شههود:  مههی انیههب ثیحههد ههر  ه وته فرمههود:  ؟ص؟ا ضه  َلهههه  خ  ر  ههالَی  اال  ها َاف  ههد  بههه  نیزمهه ؛َکب 

 ؛847-834، 4ج :4838، یمطهههر)«سههازد مههی را آشههکار خههود جگههرهههای  برکههت وجههود او پاره
 .(52-42، 4ج :4835، مطهری

شههر مههدوی را ترسهیم نمهوده  آمیز در آرمان ابعاد این مناسبات مودت، چه زیبا یمطهر دیشه
 است:

انسهان بها خهود و  یبها انسهان، آشهت عهتیطب ی: آشهتدیهآ به وجهود می یشتسه آ، در عصر ظهور
 .(824 ،4ج :4838، یانسان با انسان)مطهر یآشت

 جهان مردمانهمه اتحاد و همبستگی توحیدمدار . 6
کههریم و روایههات اتحههاد ، بهارز و عههام جامعههه آرمهانی نهههاییهههای  یکهی از ویژگی، برابهر آیههات قهرآن 

در خصهوص ، مؤکهد قهرآنههای  است؛ زیرا یکی از آموزه، تش  خداوندمردمان در پرتو توحید و پرس
 انگیزی است: ، اتحاد و پرهیز از اختالف و تفرقهنظام اجتماعی

ْ َْجِ ُِ  ْ ٌِ ب  َتِصما  ِِْبَ ُْویَو ع  قا  ْع  َْتَفر َ ْ.(946:ْعمر نْ)آلََل
کنههده نشههویههسههمان خههدا چنههگ زنیو همگههی بههه ر کههریم. دید و پرا ههها تفرقههه را بههرای نههه تن، قههرآن 

بلکههه افههراد جامعههه اسههالمی را از هماننههدی بهها تفرقههه و ، پسههندد جامعههه آرمههانی  مطلههوب خههود نمی
که تفرقهه گرایان نیز برحذر داشته است تشتت گرایهی پهس از روشهن شهدن  و آنان را بیم داده است 
 عامل دچار شدن به عذاب بزرگ است:، حقیقت

ااِذْ
َكُو َ اا  ْ بََْ ْتَْیَوَلَْتكا نا ْ و  ما ااِخَْمااَُْجااَُءها َْبع  اا  ِْماا   َتَهفا اا  َْو ل  قا َْعااَذ ٌبْیَفر َ اام  وَوِئااَ َْلا

ا
َْوأ َنااُتا

ْ؛(941ْ:عمر نْ)آلٌیَْعِظْ
کسانی مباش که پس از آنیو چون  کنهده شهدند و بها ههم ، شهان آمهدیل آشهکار برایهکه دال د  پرا

کردند و برا  آنان عذابی سهمگیاختالف پ  .ن استیدا 

کهه امهت واحهده را ، ایمان همگان، و اتحاد همبستگیاین د همانن مبنای بی به خداوند است 
 شکل داده است:
َْهْْ ِْْذِهِْإَن  م  كا تا َم 

ا
ْْأ ة  َم 

ا
ْْأ َنَُْو ِحَخة 

َ
ْأ َْْو م  كا با  وِنَْْر خا با ْ؛(14:مؤمنونْ؛14ْ:) نبیُءَفُع 

پهس ، و مهن یکتها پروردگهار و آفریننهده شهما هسهتم امهت و روشهی یکتها اسهت این طریقه شهما
کنید  .تنها مرا پرستش 

، ایمهان بهه خهدا، تنها راه وحهدت بها دیگهران را، همچون استاد مطهری، برخی از اندیشمندان
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 گویند: ، میمعرفی نموده
که قبالً  می «ما»تبدیل به  و حقیقتاً  وقت واقعاً  آن« من»این   ؛شده باشهد« او»تبدیل به  شود 

 «مها»تبهدیل بهه ، شهده باشهد« او»تبدیل بهه  که قبالً  بدون آن« من». یعنی همان نظریه عرفا
کهه اول هها  «من»شدن « ما»راه . شود نمی یعنهی ایمهان بهه ، بشهوند« او»هها  «مهن»ایهن اسهت 

 .(535: 4836، خدا پیدا شود)مطهری

اجههرای عههدالت و ، کههه سههتون اصههلی خیمههه اتحههاد آحههاد جامعههه بشههری اسههت افههزون بههر توحیههد
گسسهههت  را،  مههههدویشههههر  آرمان ،گیهههری محبهههت بهههین افهههراد جامعهههه شهههکل از نهههزاع و درگیهههری و 

 :، محفوظ خواهد داشت. به تعبیر شهید مطهریاجتماعی
به دو چیز است: عدالت و محبت؛ عدالت یعنی قناعت به حقهوق و ، حسن روابا اجتماعی

درد و ، حدود خود و احترام به حقوق دیگران و محبت؛ یعنهی یکهی شهدن روحهی بها دیگهران
کردنرنج او را د کردن و خوشی او را لذت و خوشی خود احساس  به . رد و رنج خود احساس 

ههم پشهتوانه حقهوق و ، زندگی اجتماعی دو رکن دارد: قهانون و عواطهف؛ دیهن، عبارت دیگر
 (.4،458: ج4864انی)مطهری، قانون است و هم برانگیزاننده عواطف و احساسات انس

که دارای قدر جامع، بر این اساس رهبری الهی و روحهی بهه ههم پیوسهته و زنهده  انونه ایمانی 
، یعنی افراد جامعه نهایی. شود می گیری پیش، از پدید آمدن اختالف و درگیری، در ابتداء، است
که امام صادق می طوری همان  توصیه فرمود: ؟ع؟شوند 

کهههه بهههرای خهههود، خهههودت را همهههواره بهههه جهههای دیگهههران بگهههذار  بهههرای آنهههان همهههان را باسهههند 
کراهههت پسههند مههی کههه بههرای خویشههتن  کراهههت داشههته بههاش  مطهههری، )داریی و همههان را 

4823 :553-587.) 

گفتهه آرامهش و ، مهردم را بهه سهوی صهلح، وحیهانیههای  آمهوختن آموزه، افزون بر عوامل پهیش 
کامل کهه  بهدین. دههد مهی سوق، همگرایی در زیر پرچم اطاعت از انسان  کهریمسهان اسهت  ، قهرآن 

گزیهدن از ، اطاعهت از خداونهد و رهبهری الههی، فتن امهت اسهالمیبرای وحدت و انسهجام یها دوری 
 نهد: بایی در این پیروی را، پیش رو میاستواری و شکی، منازعات

ِطْ
َ
َهَ ْ ِْیَوأ َشاااااها  َْوَتاااااذ  َْوَلَْتَناااااَُلعا  َْفَتف  ااااا َوها َْوَرسا َ َُ ااااا  ْ  ْیْاعا ااااام  و ْكا اااااِبجُرا ْ ص  َْْو ِْْإَن  َ َُ َْماااااَعْْ 

ُِبرِْ ْ؛(23:ْ) نفُلَ ْی وَص 
کهه در اثهر تفرقهه ی ناوییهد  ، و همه پیرو فرمان خهدا و رسهول باشهید و هرگهز راه اخهتالف و تنهاز

، بلکهه همهه بایهد یکهدل، ترسناک و ضهعیف شهده و قهدرت و عظمهت شهما نهابود خواههد شهد
 .که خدا همیشه با صابران است، پایدار و صبور باشید
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گونهه، به دیگهر سهخن کهار جامعهه نههایی بهه  سهامان یافتهه و مهدیریت طراحهی شهده،  یا سهاز و 
گونهه می ی ا کهه در جامعهه ندشهو د شهده و آمهوزش دیهده و تربیهت میای باورمنه شوند و مردمان بهه 

کههاهش یافتههه و ، نههزاع و درگیههریهای  زمینههه کننههد و اساسههاً  زنههده و بههه هههم پیوسههته، زنههدگی مههی
گرفتهیکهدمهودت و رحمهت بها ، بهه محبهت، با تعلیم و تربیهت، مردمان آن بهه تعبیهر انهد.  یگر، خهو 

کههه در افههراد آن اجتمههاع» اسههتاد مطهههری حههس و عاطفههه ، روت، زنههده بههودن اجتمههاع بههه ایههن اسههت 
که آرمان587-553: 4823، )مطهری«اجتماعی وجود داشته باشد ، گسهتر مههدوی  شههر جهان ( 
 . استبرخوردار ، نظیری از وحدت و اتحاد بی، عاطفی است _ چون واجد آن روت معنوی

  دین الهیهای  بنیادگذاری سبک زندگی بر آموزه. 7
اخهالق و مفهاهیم ، تفکهر و اعتقهاد، بینی و ایدئولوژی جهان، بینش و نگرش، در جامعه آرمانی

اقتبهاس و ، همهه و همهه از وحهی، آداب و تشریفات اجتماعی، قوانین، حقوق و فلسفه آن، ارزشی
بهه . گیهرد مهی قهرار، مبنهای زنهدگی فهردی و اجتمهاعی شهود و مهی اسهتخراج، از متون اصیل وحیانی

گرفتهه ، مداری گستره دین، شهر مهدوی در آرمان، همین رو چنان همه امور جامعهه آرمهانی را فهرا 
گوناگون زندگی اجتمهاعی و فهردی گویی در امور  که  ، جهز خواسهت و اراده تشهریعی خداونهد، است 

ک، بر این اساس. اساس دیگری وجود ندارد کتهاب آسهمانی)اعراف، ریمقرآن  ( و 427: تمسک به 
معرفههههی  ( و نجههههات از عههههذاب422: موجههههو برخههههورداری از رحمههههت الهی)انعههههام، پیههههروی از آن را

کهه  چنان .(25-24: تنها راه دسهت یهابی بهه سهعادت شناسهانده اسهت)نور، ( و آن را22: کرده)زمر
و فههرو افتههادن در آتههش دانسههته و آن را موجهه( 554: بقههره)تجههاوز از حههدود الهههی را ظلههم برشههمرده

کریم نیز نخستین رسالت مؤمنهان .(44: است)نساء ، در صهورت تشهکیل جامعهه آرمهانی، در قرآن 
، دهههی پرداخههت زکههات و راهنمههایی دیگههران بهها امههر بههه معههروف و نهههی از منکههر سههامان، اقامههه نمههاز

 تعیین شده است:
ااِذْ
 
ِْ ْی َو م  ااُها َن  َْمَك  َقااُمْاَْ ِْإن 

َ
ِضْأ َر  وِ َْوْ ْل  جُرا ع  َ و ِْبااُْل  َمااجُرا

َ
َكااَُةَْوأ َةَْوآَتاا ا ْ وَز  ااَ  اا   َْعااِ ْْ  ْ وَص  ََنَ

َكرِْ ن  ا ورَِْْوْْ ْل  اما ْ ْل  َْعُِقَبةا ِ َ ْ؛(29:ْ)حجُِ
گر در روی زمین به آنان اقتدار و تمکین دههیم نمهاز بهه پها ، (ورانخدایا) که ا آنهایی هستند 

کههس جهز خههدا  نههی از منکههر میدهنههد و امهر بهه معههروف و  دارنهد و زکهات می می کننهد و از ههیو 
کارها به دست خداستو  ترسند نمی  .عاقبت 

کههه در جامعههه آرمههانی نهههایی بههر کنههار نهههادن همههه مظههاهر شههرک و عبههادت ، ایههن اسههاس اسههت 
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 مورد توجه واقو شده است:، به عنوان یک ویژگی شاخص، جمعی خالصانه
ْی وَنیِنَْل خا با وَنْىِبَْشْیع  ِركا ْ؛(11ْ:ور)نُئیش 

 .کنند   نمییز  را با من شریو چیپرستند و ه مرا می

گفته استاد مصبات یزدی:  بدین ترتیو به 
اهتمههام بههه عبههادت و عبودیههت خههدای متعههال و تقویههت و تحکههیم بهها خداونههد و توجههه بههه 

دیگهههران بههها پرداخهههت زکهههات و نظهههارت و مراقبهههت مؤکهههد بهههرای جلهههوگیری از های  نیارمنهههدی
اساسههی و اصههلی جامعههه آرمههانی اسههالمی هههای  از ویژگی، اخههالق و عمههل کجههروی در عقیههده و
 .(455: 4837، است)مصبات یزدی

 شود: می چنین، آرمانی مهدوی ویژگی شهروندان جامعه، در نتیجه
گاه مجموعه، آرمانی جامعه که مصادیآ  متقی و عادل می، متعبد، مومن، ای از افراد آ شود 
ههذ  
م  یاَل  که ههن  ههوا م  حات   َو  َن آَمنه ههال  ههوا الَص  له هسههتند؛ یعنههی هههم بههه تعههالیم احکههام  (22: )نههورَعم 

و هم نظام ارزشی و رفتاری این دین مقدس را چهه در زمینهه اخهالق اند  اسالمی ایمان آورده
کار بسته عمالً ، و چه در زمینه حقوق  (454همان: )اند به 

 فردی، اجتماعی و معنوی آزادی. 8
دارد؛ بلکهه زمینهه آزادی  مهی فهردی و اجتمهاعی را پهاسهای  آزادینه تنها ، شهر مهدوی آرمان

پاسداشهت همهان اختیهار تکهوینی و حهآ ، در حقیقهت، ایهن آزادی. آورد مهی معنوی افهراد را فهراهم
کههه خداونههد متعههال گفتههه  .(8: بههه هههر انسههانی بخشههیده است)انسههان، انتخههاب طبیعههی اسههت  بههه 

 استاد مطهری:
. مسههاوی اسههت بهها اینکههه انسههان آزاد و مختههار باشههد، مههان بههه خههدااعتقههاد و ای، از نظههر اسههالم

کههه توحیههد نظههری و . گههوهر  انسههان اسههت، آزادی بههه معنههای واقعههی بههه همههین جهههت اسههت 
قهرآن . منافاتی ندارد، با آزادی انسان، چنین توحید عملی هم، اعتقاد به قدرت و علم الهی

ولهی از آزادی نیهز سهخت ، کنهد مهی معرفهی خدا را بسیار بزرگ و اراده و مشهیتش را عهام، کریم
ا َهَد کند:  می دفاع َن  ب  یا  وًرایَناهه الَس  َکفه ا  َم  ًرا َوا  ک  ا َشا َم  راه بهه او نشهان دادیهم و او » (8: )دههرَل ا 
کافر نعمتمختار ا، خود که شکرگزار باشد یا   .(457: 4836، مطهری«)ست 

کریم، بدین رو گرامهی اسهالماساسهای  یکی از مأموریت، قرآن  بخشهی و  را آزادی ؟ص؟ی پیامبر 
گشودن غل و زنجیر گیر مردمانهای  رهاسازی و   معرفی فرموده است:، دست و پا

ْیَْوْ َِ
 
َلْ َو  َ َغ  َْو ْل  م  َرها ِْإص  م  ا َْعْن  َْعهََْْضعا ِْیَْكَُن   ْ؛(917:ْ) عر  ...م 

که بر ایشان بوده است  .دارد می بر، و از دوش آنان قید و بندهایی را 
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که نخستین  رئیس جامعه آرمانی ، و بدون تردید ؟ص؟یعنی پیامبر، براساس این نگرش است 
، (66: خود را وکیل)انعام، دیگران را محدود نساختههای  هرگز آزادی، جانشینانش، پس از وی

 ( تلقهههی44: ؛ یهههونس55: ( و اجبارکننهههده مردم)غاشهههیه43: ؛ شهههوری37: نگهبهههان و حافو)نسهههاء
آزادی ، نههه تنههها خههود، یههک از رهبههران الهههی سههان هههیو بههدین .(57: 4864، )مطهریکننههد نمههی

، بلکهه بها جبهاران زمانهه خهود بهه سهتیز برخاسهته، کننهد و اجبارکننهده نیسهتند نمی دیگران را نقض
 سازند: می آزاد، مردمان را از یوغ بندگی فرعون ها

َُْعَلْ َ ْنا  َمٌةََْتا َ ِْنع  َتْبََْْوِته  خ  َْعَب  ن 
َ
َر ئِْْیِنْأ ْیِإس  ْ؛(44:ْ)شعر ءٌَ

کههه منههتش را بههر مههن کههه فرزنههدان اسههرائیل را بنههده خودسههاخته و آیهها ایههن  ای نعمتههی اسههت 
 نهی؟ می

که همه انبیای الهی در طهول تهاریخ می به همین جهت بهه مبهارزه ، بها مظهاهر اسهتبداد، بینیم 
کههریماند  برخاسههته یههادکرد درگیههری . اسههت ر نمههودهفرسهها را یکهه مبههارزات طاقت برخههی از آن، و قههرآن 

، نشههانگر نقههش اساسههی آنههان در مبههارزه بهها اسههتبداد و اختنههاق اسههت)مطهری، پیههامبران در قههرآن
کههریم .(53: 4836 الهههی دانسههته، یههادکرد آن را بههه  را نعمههت ءبخشههی انبیهها ایههن نههوع آزادی، قههرآن 

نیهز  (456بخش ، فتر ششمد) مولوی(. 474انعام: ؛ 5 :؛ مائده6: کند)ابراهیم می منان توصیهمؤ
 ، چه زیبا سروده است:در این مورد

 چههههههههههههون بههههههههههههه آزادی، نبههههههههههههوت هههههههههههههادی اسههههههههههههت
 

 
 مؤمنهههههههههههههههههههههههههان را ز انبیهههههههههههههههههههههههههاء آزادی اسهههههههههههههههههههههههههت 

کنیههههههههههههههههههد  گههههههههههههههههههروه مؤمنههههههههههههههههههان! شههههههههههههههههههادی   ای 
 

 
کنیههههههههههههههههد   همچههههههههههههههههو سههههههههههههههههرو و سوسههههههههههههههههن، آزادی 

کنههههههههههههههههههد کیسههههههههههههههههههت مههههههههههههههههههوال؟ آن   کههههههههههههههههههه آزادت 
 

 
کنهههههههههههههههههههههههد   بنهههههههههههههههههههههههد رقیهههههههههههههههههههههههت ز پایهههههههههههههههههههههههت وا 

 ادزیههههههههههههههههن سههههههههههههههههبو پیغمبههههههههههههههههر  بهههههههههههههههها اجتههههههههههههههههه 
 

 
 نههههههههههههههههام خههههههههههههههههود وان  علههههههههههههههههی، مههههههههههههههههوال نهههههههههههههههههاد 

گهزارش شهده ، چنین برخورداری مردم از آزادی دینی، مهدویشهر  آرماندر روایات مربوط به  
 است:

یهل و براسهاس انج، بین اههل تهورات بها تهورات و بهین پیهروان انجیهل ؟جع؟حررت مهدی
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: 4478د)مجلسهی، کن ی، طبآ قرآن حکهم مزبور و بین مسلمانانبین معتقدان به زبور برابر 
 (.824، 25ج

کههه در جامعههه آرمههانی نهههایی نیههز آزادی  ، مههیگونههه احادیههث از ایههن کههرد  تههوان چنههین اسههتنباط 
گرویدن همه جهانیهان بهه اسهالم، مذهو وجود خواهد داشت که به  ، اما براساس آیات و روایاتی 

کرده است که تعدد مذهو ، میاشاره  ولهی بهه ، ه نههایی اسهتتشهکیل جامعه در آغاز  ، توان فهمید 
گهاهی ، پیهروان ادیهان و مهذاهو دیگهر، تدریج گرویهد و در  یهافتن از حقهایآ، بهه اسهالم خواهنهد بها آ
گهاهی از  می امت واحد اسالمی تشکیل، نهایت کامهل و پهس از آ که همگهی بها اختیهار و آزادی  شود 

 . مسلمان خواهند شد، برتری اسالم بر همه ادیان
کهه افهزون بهر آزادی فهردی و اجتمهاعی، شههر این آرمان امتیاز ویژهسان  بدین مهردم ، آن اسهت 

در ژرفههای قلههو خههود، تجربههه آزادی معنههوی را در درون جههان خههویش و ، جامعههه آرمههانی مهههدوی
ای  تحربههه، غریههزی و مههادی خههویشهای  رهههایی انسههان حتههی از سههاحتکننههد و بههدون شههک،  می

کهههه بههها53-58: 4833ن اسهههت)مطهری، آفهههری بخهههش و بهجهههت لهههذت خهههاص و های  ههههدایت ( 
رهنمههون ، قابههل را بههه اوج عرفههان و معنویههت الهههیهای  ؟جع؟، انسههانامههام مهههدیهههای  راهبری

 .  شود می
گسترده.  9  پژوهی فراهم آوردن شرایط حقیقت و امنیت 

راه تهأمین آن را ، ولهی در بسهیاری، شهود برشهمرده می، شههرها آرمانهای  یکی از ویژگی، امنیت
کهههههردن  کشهههههیدن بهههههه دور جامعهههههه آرمهههههانی آن در جزیهههههرهبنههههها  تصهههههور ، ای دور افتهههههاده یههههها حصهههههار 

تعلهههیم و ، باورمنهههدی براسهههاس امنیهههت، شههههر مههههدوی ولهههی در آرمان، (54، )توماس مهههورانهههد کرده
گسهترده و ، شهر مههدوی امنیت آرمان، آیات قرآن . براساسگیرد شکل می، تربیت اخالقی چنهان 

که هیو همه رو آورد؛ بلکه زمینه عبادت ، ر نیست به شرک نظری و عملیکس مجبو جانبه است 
کامالً   :فراهم آمده است خالصانه بدون شرک 

میوََْْوْ َوْن ا ِ ِخْْم ِ َْبخ  َْْبع  ِفِهم  َُْل   ن  م 
َ
وَنیِنْیْأ خا با وَنْیَْلْْع  ِركا ُیَشْْىِبْْش  ْ؛(11:ْ)نورئ 

کندیل به امنیمشان را تبدینًا ترس و بیقیو  کهی]تا جا، ت   .ا مرا بارستند[ فق ی 

کههه ، شهههر مهههدوی آزادی و امنیههت آرمان، افههزون بههر آن بههه تههدریج چنههان زبههانزد خواهههد شههد 
رئهیس نخسهتین ، آیه شریفه قرآن . براساسبدان رو خواهند آورد، دیگران برای دریافت حقیقت

پناهنههدگی فرهنگههی و علمههی بههرای پژوهنههدگان های  یابههد تهها زمینههه مأموریههت می، جامعههه اسههالمی



ژوه
بازپ

 ی
 یلیتحل

ان
آرم

 
هدو

هر م
ش

 ی
وزه

ر آم
د

 یها  
ن کر

قرآ
 می

 روا
و

ی
ات

 

              

 

 

11 
 
 

کههه آنههان بتواننههد بههدون احسههاس هههیو ح قیقههت فههراهم سههازد و امنیههت آنههان را چنههان فههراهم آورد 
 دیدگاه حآ را برگزینند:، اجباری

ِركِْ ش  ا َحٌخِْمَ ْ ْل 
َ
ْأ ِإن  َْیَْو  ََ َْح ها ِجر 

َ
َتَاَُرَ َْفأ َمَعْیْ س  ْْس  َمَناها

 
َْمأ اها ِهغ  ب 

َ
ْأ  َ ْثا ِ َُ اَ َْْكَ َمْ  ِِ َْْذ م  ا ََن 

َ
ِْباأ

ٌمْ وَنْیَْلَْْق   َهما ْ؛(3:ْ)توبهع 
کهالم خهدا بشهنود و  گاه شود( بدو پناه ده تا  گر یکی از مشرکان به تو پناه آورد )که از دین آ و ا

کههه ایههن مشههرکان مردمههی ، پههس از شههنیدن سههخن خههدا او را بههه مههأمن و منههزلش برسههان زیههرا 
 .نادانند

ک چنان می، شهر مهدوی رسد آزادی و امنیت آرمان به نظر می در آغهاز ، ه مفهاد ایهن آیههگسترد 
را بهر هایی  خیمهه، تحققی چشمگیر خواهد یافت و آن حررت در ابتهدای ظههور خهویش، تشکیل

کتههاب الهههی را آن کههه نههازل شههده اسههت پهها سههاخته و  امههام . خواهنههد آموخههت، بههه مشههتاقان، گونههه 
 فرمود: ؟ع؟باقر

ْ خ  م َ َ ْآِلُْما ایَضَرَبَْفَسُِطْْ؟ع؟ِإَذ َْقَُمَْقُمِئا َْطِْْلَ ْی   َ ٌ َْجا ُا َلْ  اهَّلَل ن 
َ
آَنَْعاَلَْماُْأ ار  قا اَُ ْ و  ْ ون َ اما َعه ِ

)شیخْمفیخ ها وا ْ.(47ْ،1ْجْ:9626،ْحویزی؛623ْْ،4ْجْ:ق9292،َْجَ 
که قرآن را همان، قیام نماید، وقتی قائم آل محمد کسانی  که خداوند برای  به مهردم ، گونه 

 . شود چادرهایی بر پا می، آموزند می

 برانگیز شد و استواری اعجابر، آبادانی. 11
کههه شهههروندان، خههود را در برابههر حفههو محههیا در آرمان زیسههت و طبیعههت و حتههی  شهههر مهههدوی 
 بیند: ها مسئول می ساختمانی

َْلْوْهاذهْ ْزهاخمْوْهاذهْ سال طنمَْلْ وبقاُعْعا ْحاَْءیْشْكاٌْعا ْمسئ وونْأَنمْذكرْث
ْأىبْ) ب أجعلم هااَُْلْضااربلم هَُْلْوهبااُمئ ْعاا ْحااَْوْ واخ رْهااذهْعماارمْوْ وااخ رْهااذهْألاربم
ْ.(932ْ،1ْجْق:9414 حلخیخ،ْ

َمَرکمه سهتزی زمهین و جههان  در جهت فرمان خداوند مبنی آبادان هَتع  و از ( »64)ههود: َههایف     اس 
کن که در آن آبادانی  دارد و از  سازی آب و هوا دسهت برمهی کند و از آلوده تالش می« دیشما خواست 

هههواکنهههد ترهههییو و اسهههراف خهههودداری می ریخهههت و پهههاش و له وا َوکه هههَربه وا َوال َواش  فه هههر  س  ههههه  ته ن َ هههو ه ی ال ا   ح 
ف   هههر  س  مه کننهههدگان را  را خهههدا اسهههرافیهههد؛ زیهههد و اسهههراف نکنیاشهههامید و بیهههو بخور( »84)اعهههراف: َن یال 

ر ای آبهاد، مرفهه و سراسه کنهد. جامعهه و از همه مواههو و معهادن جههان اسهتفاده می« دوست ندارد
 سازد. برخوردار از نعمت را بر پا می
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َشههاج  انسههان بههه دلیههل سههاختار وجههود ترکیبههی م 
َ
َفههة  أ ط  ههن  نه َسههاَن م  ن   

َنهها اْل  هها َخَلق  َن  مهها ( »5: )انسههانا 
هها َهههَد داشههتن اختیههار و قههدرت انتخههاب، «انسههان را از نطفههه مختلطههی آفریههدیم َن  ههب  یا  هها یَناهه الَس  َم  َل ا 

َک  ها  َم  ًرا َوا  ک  هوًراَشا کر باشهد یها ناسهاا، مها راه را بهه او نشهان دادیهم» فه ( نیهز بهه 8:انسهان«)سخهواه شها
گسههترده علمههی برتههر از فرشههتگان نههه تنههها از قابلیههت رشههد و تعههالی پایههان ناپههذیری  خههاطر ظرفیههت 

ندیشهد و بهرای آن تهالش ا می، بلکه به طور معمول همواره به رشهد و تکامهل خهود، برخوردار است
که اعجاب همگان را بر می نظیر و از رشد و توسعه و تکامل شگفت کند؛ بی می  انگیزد: آوری 

َتَ ىَْعَلْسا ِقِهْ َهَظَْفُس  َتغ  َْفُس  َرها َْفآَز ها
َ
أ جَُرَ َْشط  ل 

َ
ْأ ع  ِِْیَكهَّلَلر  ر َ َعْ ْ وهَّلل ا ِا ا اَُرْیِغایع  ف َ كا ْ و  اما َظِِْبِ

ِذْ
ْ و َ ُا ُِتْمِْیَوَعَخ  ُحِلَ ر  َْعِظَْ ْآَمنا  َْوَعِمها  ْ وص َ ج 

َ
َْوأ ِفَرة  َْمغ  م  ا ُیْن  ْ؛(41:ْ)فلحم 

کشته هم که جوانه بهرآورد و آن مایهه دههد تها سهتبر شهود و بهر سهاقه چون  خهود های  ای است 
 .بایستد و دهقانان را به شگفت آورد

 عملی خواهد شد:، سان با تحقآ جامعه آرمانی بشارت قرآن در برتری بدین
زَْ نا  َْوَلََْت  ِمنَِْوَلْهَتِ ؤ  ْما ما  ن  كا ْ َنِْإن  َهو  َع  ْ ْل  ا ما ن 

َ
ْ؛(961:ْعمر نْ)آلَیْنا  َْوأ

گر مؤمن باشید که شما برترید ا  .و غمگین مشوید 

کریم، افزون بر آن بهتهرین و ، اجتمهاعیشههای  امهت واحهد اسهالمی بهه خهاطر ویژگی، در قرآن 
 ، دانسته شده است:برترین امت

َْلْ ما  ن  ِرَجْیكا ل 
ا
ْأ ة  َم 

ا
ُِ َْرْأ هَن  ِِ ْ ْ؛(994:ْ)آلْعمر ن  

که به سود   .اند آفریده شده ها انسانشما بهترین امتی بودید 

( و بازگشهههههت از خطههههها و 33:طلبی)ههههههود پیهههههرایش مهههههداوم و اصهههههالت، راز دیگهههههر ایهههههن پویهههههایی
که در صورت ابتال به هر نوع بزه آمرزش گهرفتن  بی، خواهی جامعه و مردم آن است  درنگ با بهره 

 . آیند بر می، ( درصدد رفو و نه توجیه آن42-44 :قیامتاز بصیرت)

 گیری نتیجه
ورزی، آزادی، بهبود و رفاه هرچه بیشتر، آرمانی  هایی همانند عدالت در جوامو آرمانی، ویژگی

کهبهدیل و ممتهازی  ی بیها دارای ویژگی شهر مهدوی نماید، ولی آرمان مشترک، می  راآن ه اسهت 
کهریم، استی داده بر دیگر جوامو بشری، برتر ، این پژوهش با بازخوانی و استناد به آیهات قهرآن 

کههه ، اندیشههمندان هههای آرای تفسههیری و دیههدگاه، بیههت روایههات نبههوی و اهههل مههدلل سههاخته اسههت 
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 ی ده شاخصه ممتاز، به شرح زیر است:رابدیل مهدوی، دا شهر بی آرمان
گ جهههان. 5 ؛شهههر مهههدوی حتمیههت تحقههآ آرمان. 4 والیههت  مههداوم . 8؛ یههر بههودنگسههتردگی و فرا

کامههل گسههترده عههدالت و حههآ. 4 ؛انسههان  . 6 ؛اتحههاد و همبسههتگی توحیدمههدار مردمههان. 2 ؛مههداری 
گهههذاری سهههبک زنهههدگی مهههردم بهههر . بنیاد2 ؛گیهههری ارتباطهههات و مناسهههبات صهههحیح انسهههانی شهههکل
گسترده و دادن پنا. 4 ؛اجتماعی و معنوی، آزادی فردی. 3 ؛دین الهیهای  آموزه هنهدگی امنیت 

طور  ، بهههها  ایهن ویژگی از برخهی. برانگیهز اسهتواری اعجهاب رشد و، آبادانی. 47 ؛پژوهان به حقیقت
، آرمهههانی مشهههترک، گرچهههه در اسهههمهماننهههد هسهههتند و برخهههی هماننهههد عهههدالت و آزادی،  کلهههی، بی

کیههف آن ولههی بهها دقههت و ژرف، نمایههد مههی کههم و  کار آشهه، بههدیل و ممتههاز بههودن آنههها بی، نگههری در 
 .  گردد    می

 منابع
کریم  قرآن 

 ، قم: جامعه مدرسین.النعمة الدین و تمام کمالق(، 4472ابن بابویه، محمدبن علی) .4

 ، قم: نشر البالغه، اول.االشارات و التنبیهاتق(، 4822ابن سینا، حسین بن عبداهلل) .5

وت: مکتبهة ، تحقیآ: عبهدالرحمن بهدر، بیهرالتعلیقاتق(، 4474ابن سینا، حسین بن عبداهلل) .8
 االعلوم اسالمی، دوم.

 جا: وکالة المطبوعات، دوم. ، بیاالنصافم(، 4423ابن سینا، حسین بن عبداهلل) .4
، ترجمهه: محمهدتقی النجااه مان القافی اای البلار ال االالتتا(،  ابن سینا، حسهین بهن عبهداهلل)بی .2

 پژوه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، دوم. دانش
 ، تهران: نشر نی، اول.شهر در اندیشه ایرانی آرمان ش(،4824اهلل) اصیل، حجت .6
، ترجمهه: شناسای ارهنا  جامعهش(، 4862آبراهام، نیکالس؛ هیل برایان، استفان؛ ترنر، اس) .2

 بخش. جا: انتشارات جهان حسن پویان، بی
جها:  ، بینقاد و نرارش  ار ارهنا  اصاطاللات علمای ا اجتمااعیش(، 4827آراسته خهوی، محمهد) .3

گستره.  نشر 
، ترجمهه: اسهماعیل فصهیح، تههران: شناسای رواباط انناانی هاا  روان بازیش(، 4842ن، اریک)بر .4

 آویز، بیست و سوم. یهن
کوف، نیم) .47 گ؛  جها:  پور، بی ، ترجمهه: امیرحسهین آریهانشناسی زمینه جامعهش(، 4826برن، آ
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کتاب  های جیبی، دهم. شرکت سهامی 
محمد بندر ریگهی، تههران: انتشهارات  ، ترجمه:منجد الطاالبش(، 4822بستانی، فؤاد افرام) .44

 اسالمی.
، ترجمههه: د. م. ی، تههران: دفتههر نشهر فرهنههگ اسااالم و جهاان امافوزش(، 4864بهوازار، مارسهل) .45

 اسالمی.

 نا. جا: بی ، ترجمه: ساروخانی، بیارهن  علوم اجتماعیش(، 4822بیرو، آلن) .48
گردآورنده: محمد معی رهان قاطعش(، 4864تبریزی، محمدبن خلف) .44  ن، تهران: امیرکبیر.، 
 ، ترجمه: طبیبیان، تهران: امیرکبیر.دائرةالمعارف الروستا(،  جر، خلیل)بی .42

 ، بیروت: مؤسسة االعلمی للمطبوعات.اثبات الهداةق(، 4452حر عاملی، محمدبن حسن) .46

 ، بیروت: مطبعة العلمیة، اول.تقنیر نور الثقلینق(، 4838حویزی، عبدعلی بن جمعه) .42

، محقههآ: کقایااة ارثاار ااای الاانئ علاای ارئمااة ا ثناای عشاارق(، 4474بههن محمههد)خههزاز رازی، علههی  .43
کوه  کمری، قم: بیدار، اول. عبداللطیف حسینی 

کبر) دهخدا، علی .44  ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، اول.نامه لغتش(، 4884ا
 ، ترجمه: عباس باقری، تهران:شهر در تاریخ اندیشه غرب آرمانش(، 4832روویون، فردریک) .57

 نشر نی، اول.
 ، تحقیآ: علی شیری، بیروت: دارالفکر.تاج العفوسق(، 4444زبیدی، سیدمرتری) .54
 ، تهران: امیرکبیر، یازدهم.تاریخ در ترازوش(، 4836کوب، عبدالحسین) زرین .55
، ترجمههه: دکتههر جمههال موسههوی، خالااات اننااان در روی زمااینتا(،  صههدر، سههید محمههدباقر)بی .58

 تهران: نشر نصر. 
کاظم برگ نیسی و صادق نامه النقه و علوم اجتماعی واژهش(، 4827)صلیبا، جمیل .54 ، ترجمه: 

 جا: شرکت سهامی انتشار. سجادی، بی

، ترجمههه: سههید محمههدباقر موسههوی همههدانی، المیاانانش(، 4824طباطبههائی، محمدحسههین) .52
 قم: دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، پنجم.

، تهههران: ناصههر خسههرو، مجمااع البیااان ااای تقناایر القاارآن ق(،4834طبرسههی، فرههل بههن حسههن) .56
 هشتم.

کتابفروشهی  ، دهم، بیشناسای مبادی و اصول جامعه(، 4827اهلل) طیبی، حشمت .52 جا: انتشارات 
 اسالمیه.
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، تهههران: دفتههر نشههر فرهنههگ اسههالمی، هااا لقاوی و اقلیتش(، 4827عمیههد زنجههانی، عباسههعلی) .53
 پنجم.

کهههاظم) قاضهههی .54 ، تههههران: پژوهشهههگاه فرهنهههگ و لکومااات در قااارآن سیاسااات وش(، 4844زاده، 
 اندیشه اسالمی.

 هایی از قرآن. ، تهران: مرکز فرهنگی درستقنیر نورش(، 4838محسن) قرائتی، .87

کاااایش(، 4864کلینههی، محمههدبن یعقههوب) .84 ، ترجمههه: هاشههم رسههولی، تهههران: علمیههه اصااول 
 اسالمیه.

، تههههران: امیرکبیهههر، ، ترجمهههه: مشهههفآ همهههدانیشناسااای جامعهش(، 4844کنیهههگ، سهههاموئل) .85
 چهارم.

 ، بیروت: مؤسسة الوفاء، دوم.بلاراالنوارق(، 4478مجلسی، محمدباقر) .88

کتاب.جامعه آرمانیش(، 4845محمدی آشنانی، علی) .84  ، قم: بوستان 

، تهههران: شههرکت جامعااه و تاااریخ از دیاادگاه قاارآن و ساانتش(، 4837مصههبات یههزدی، محمههدتقی) .82
 ت اسالمی، پنجم.المللی سازمان تبلیغا چاپ و نشر بین

 ، قم: صدرا.ها والء و والیتش(، 4864مطهری، مرتری) .86

 ، قم: صدرا.های شهید مطهفی یادداشتش(، 4864مطهری، مرتری) .82

 ، قم: صدرا.جامعه و تاریخش(، 4823مطهری، مرتری) .83

 جا: صدرا.  ، بیها و اندرزها لکمتش(، 4823مطهری، مرتری) .84
 صدرا. ، قم:مجموعه آثارش(، 4823مطهری، مرتری) .47

 ، قم: صدرا.آشنایی با قرآن ش(، 4835مطهری، مرتری) .44
 ، قم: صدرا.النقه تاریخش(، 4832مطهری، مرتری) .45
 ، تهران: صدرا.اننان و ایمان ش(، 4836مطهری، مرتری) .48
 ، تهران: صدرا.آشنایی با قرآن ش(، 4836مطهری، مرتری) .44
 ان: صدرا.، تهراخالی جننی در اسالم و جهان غربش(، 4836مطهری، مرتری) .42
کاملش(، 4836مطهری، مرتری) .46  ، قم: صدرا، چهلم.اننان 
گقتارش(، 4836مطهری، مرتری) .42  ، تهران: صدرا، هفتم.پاننده 
گرایش به مادیش(، 4836مطهری، مرتری) .43  ، قم: صدرا.گفی علل 
 ، تهران: صدرا، بیست و چهارم.ولی و نبوتش(، 4836مطهری، مرتری) .44
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 ، تهران: صدرا.عنویآزادی م ش(، 4833مطهری، مرتری) .27
 ، قم: صدرا.هدف زندگیش(، 4847مطهری، مرتری) .24
گقتارق(، 4454مطهری، مرتری) .25  ، تهران: صدرا. ینت 
 ، تهران: اسالم.المنجدش(، 4838معلوف، لویس) .28
 ، تهران: امیرکبیر، هشتم.ارهن  لغتش(، 4824معین، محمد) .24
جهها:  ، بیاهلل علاای العباااد ا رشاااد ااای معراااة لجاا ق(، 4444مفیههد، محمههدبن محمههدبن نعمههان) .22

 دارالمفید.
 ، تهران: دارالکتو االسالمیه.تقنیر نمونهش(، 4832مکارم شیرازی، ناصر و همکاران) .26
پژوهی، علم و هنر کشف آینده و شکل بخشایدن باه دنیاای  القبای آیندهش(، 4836فر، عقیل) ملکی .22

کرانه علم، سوم. ، بیمطلوب اردا  جا: 

، ترجمه: محمدمهدی حیدرپور، تهران: تئوری سیاسی اسالم، ش(4822مودودی، ابواالعلی) .23
 بعثت.

 البیت؟مهع؟. ، قم: انتشارات آلمنتدرك الوسائلق(، 4472نوری طبرسی، حسن) .24

 ، تهران: دانشگاه پیام نور، دهم.شناسی مبانی جامعهش(، 4822وثوقی، منصور) .67
  ، قم: الهادی.اسرار آل ملمدق(، 4472هاللی، سلیم بن قیس) .64

 




