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 12/2/1411تاریخ پذیرش:     21/11/1411تاریخ دریافت: 

 چکیده
 یپژوه نهدهیآ کهه طهور همان فرداست. مطلوب یایدن به دنیبخش شکل و ندهیآ کشف هنر و علمپژوهی  آینده
 گاهیجا نیهم تواند یم زین ینید علوم عرصه در، است برخوردار یاساس و مهم گاهیجا از، یعلم یها عرصه در
 دو در ینید یپژوه ندهیآ کرد. برقرار نید و یپژوه ندهیآ انیمای  رابطه توان یم لیدل نیهم به باشد. داشته را

 و است ینید یپژوه ندهیآ کالن سطح حیتشر یکی، پژوهش نیا از هدف است. یبررس قابل خرد و کالن سطح
 ضهمن تها دهیگرد تالش مقاله نیا در است. یآرمان جامعه به دنیرس یبرا یآمادگ، پژوهش نیا هدف نیدوم
 ۀآمههوزی معرفهه بهها و شههده انههدهینما اسههالم در آن گههاهیجا و تیههاهم، نیههد منظههر از یپژوههه نههدهیآ ضههرورت انیههب

 سهاختار وشههر  آرمان نیهاههای  یژگیو، اسهالم در ینهید کهالن یپژوهه نهدهیآ اسهاس عنوان به یمهدو شهر آرمان
 از نید که یانتظارات به توان می پژوهش نیاهای  افتهی از گردد. حیتشر قبول قابل یسطح در جامعه یمعرفت
 در، دارنهد خود یاجتماعهای  یتوانمند و امکانات یاقترا به و یآرمان جامعههای  شاخص به توجه با مردم

 .نمود اشاره، سازند محقآ را یاسالم مطلوب جامعه یژگیو ازهایی  حداقل، یتکامل روند کی
کلیدیر  .یجامعه آرمان ،ینیکالن د یپژوه ندهیآ ،یپژوه ندهیموعود، آ واژگان 

                                                        
 (.Afshar1347@yahoo.comاهلل آملی، آمل، ایران)نویسنده مسئول() علمی دانشگاه آیتعرو هیئت  .1
 (.ma.yousefi@yahoo.comاهلل آملی، آمل، ایران) عرو هیئت علمی دانشگاه آیت .2
 (.sm.taghizade@gmail.comاهلل آملی، آمل، ایران) دانشجوی دکتری دانشگاه آیت .3
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 مقدمه
 آن نظهری و فلسفی های بنیان که است انسانی معارف و علوم های شاخه از یکی پژوهی آینده

 ایهن دوم اوایهل از و ریهزی پی فرانسهوی و انگلیسهی بگهاننخ کوشهش بهه بیستم قرن اول نیمه در
 شهکوفایی و بالنهدگی با دینیپژوهی  آینده است. شده تبدیل رسمی کاربردی دانش یک به، قرن
 آینده، مهدویت آموزه براساس و دهد شکل آینده به را مطمئن و سالم حرکت بستر تواند می خود

 فرجهام و آینهده کهه مههدویت موضهوع سهازد. ها برنامهه و هها فعالیت مرکز و محور را قطعی و حقیقی
 پیهروان جهان و یهن در را نگر آینده نگاه نوعی، کند می ترسیم قطعی و محتوم ای آینده در را بشر

 نگر آینهههههده های انسهههههان کننهههههده تربیت نیهههههز مههههههدویت اندیشهههههه سهههههان بدین و نشهههههاند می خهههههود
کهه در جوامهو  والر دو چیهز اسهت، یکهی این. تفاوت جوامو اسالمی و سک(5 :4833، فر است)ملکی
 از اندازها چشههم همههه، شههود می خههتم قدسههی انداز چشههم بههه اندازها چشههم مراتو سلسههلهاسههالمی، 

 و نهدارد وجهود قدسهی انداز چشهم، الییهک یها سهکوالر جوامهو درجوشهند. ولهی  سی میقد انداز چشم
سهاخته  )کهه جههانی_  اندازهای شمچ با حالت بهترین در و عرفی انداز چشم به اندازها چشم همه

ز طریهآ ا عرفهی اندازهای چشهمکهه در جوامهو الئیهک  شهوند و دیگهر این دست بشر است( ختم می
 مطالعهه طریهآ از را آن بلکهه، کننهد نمی ابهداع را قدسی انداز چشم اما، دشو پژوهی، ابداع می آینده

 شناسهانند. می مها به و کنند می کشف_  مهدویت آموزه مثل روایات و آیات، احادیث در پژوهش و
صههورت  در کههه گیههرد می نههاب اسههالم از را خههود موضههوعه اصههول و مبههانی، قدسههی پژوهی آینههدهپههس 

 خههالف بههر گیههرد. می بهههره خاصههی مالحظههات رعایههت بهها عرفههی پژوهی آینههدهلههزوم از ابزارههها و فنههون 
 دههد می دسهت بهه بشریت یندهآ از کننده نگران یا و منفی تصاویری معموالً  که عرفی پژوهی آینده

 نگرشهی قدسهی پژوهی آینهدهکنهد.  های فنهاوری موکهول می پیشهرفت بهه را بشهر نهایی شر و خیر و
 پرتههو در جههز، پههاک زنههدگی کههه یابههد درمی وکنههد  مههی وارد بشههریت آینههده بههه بالنههده و روینههده و سههبز
 ادیههان در سههازد. می روشههن خههود نههور بهها را جهههان عههالم منجههی و شههود نمی حاصههل الهههی هههای آموزه

، بشههههری، )غیرتوحیههههدی غیرابراهیمههههی ادیههههان و و...( وحیههههانی، آسههههمانی، ابراهیمی)توحیههههدی
 اسهت)مرکز شهده مبهذول خاصهی توجهه بشهر آینهده به نیز مورد دو هر در که است و...( غیروحیانی
 سهطح در دینیپژوهی  آینده بررسی، پژوهش مسئله. (465 :4848، علوم فرهنگستان مطالعات

هههای  ویژگی شناسههایی، تحقیههآ ایههن از هههدف و اسههت مهههدویت و منجههی ظهههور عنههوان بههه کههالن
 عنهوان بههپژوهی  آینهده باشهد. مهی ظههور از بعهد آرمهانی جامعهه و کهالن سطح در دینیپژوهی  آینده
 نحههو بههه قرآنههی مطلههوب جامعههه نشههانگر تههوان مههی کههه اسههت جهههان سههطح در مهههدویت تههرویج ابههزار
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 اسهت بهدیهی و روشهن آن در دین جایگاه و نقش و پژوهی آینده با شهر آرمان طارتبا باشد. احسن
، باشهد یانه گرا اراده آینده به ما نگرش که صورتی در .است قرآنیشهر  آرمان همان نیز مهدویت و

، منتظههر جامعههه و اسههت تغییههر بههرای تههالش و ریههزی برنامههه مسههتلزم گرایههی اراده کههه بههدانیم بایههد
 همههه از قههرآن خواسههته ایههن و دهههد مههی تغییههر و سههازد مههی را آینههده خههود اراده بهها کههه اسههتای  جامعههه
، کتهو مهرور و مطالعهه و اسهنادی وای  کتابخانهه روش بهر مبنهی پهژوهش روش. است خود پیروان
 باشد. می موضوع با مرتباهای  کنفرانس وها  گردهمایی و سخنرانی، مقاالت

وهش پیشینه  پژ
 چیسهههههتی دربهههههاره 13٩1 در ی دینااااای و آینااااده جهااااان از دیااااادگاه اسااااالمپژوه آینااااده در کهههههارگر رحههههیم

پژوهی،  آینههده کارکردهههای و اهههدافپژوهی،  آینههده رویکردهههای و انههواع، تاریخچهههپژوهی،  آینههده
 تحقهآهای  نشهانه، دینی پژوهی آینده جایگاه و کارکردها، ضرورت و چیستی، دینی پژوهی آینده
  است. نموده تحقیآ، معاد و رجعت، ویتمعن و اخالق آینده، آرمانی جامعه

 ارائهه دنبهال  بهه13٩1 در پژوهی دین و ا نارهای نوین ارتبااطی آینده کتاب در مظاهری محمدمهدی
 ههای فناوری بتوانهد تها است اسالمی فرهنگ و دینی های ارزش تقویت و ارتقاء برای راهکارهایی

 بهرای کارآمهد و مفیهد ابهزاری بهه، اسهالمی گفرهنه مخهرب و تهدیدکننده ابزاری از را ارتباطی نوین
 ویهژه  بهه جامعهه بها افزاری سهخت مواجههه از پرهیهز ضهمن تها کنهد تبهدیل بهومی ههای ارزش ارتقای
  .کند کمک کشور فرهنگی گیران تصمیم و گذاران سیاست به، کشور جوان قشر

 و دینهی پژوهی آینهده بهر درآمهدی مقالهه در و 4848 در اسدآبادی عبدالهیمریم  و فرزانهسجاد 
 خیتاری مند تیغای گر جلوه واقو در و اسالمی شناس ندهیآ بعد نیتر مهم، آن در مهدویت جایگاه

  است. دانسته «تیمهدو آموزه» را نید «انهیگرا نجات» کامل و جامو هینظر و
 بههین نسههبت تبیههین بهه 13٩2 در دینههی پژوهی آینههده محهور، مهههدویت در عیوضههی محمهدرحیم

 محوریهههههت بررسهههههی همچنهههههین سهههههانهشنا معرفهههههت روش بهههههه دینهههههی پژوهی آینهههههده و مههههههدویت
کتفا دینی پژوهی آینده در پژوهی مهدویت    است. نموده ا

 موضهوعات بها 13٩2 درپژوهی  آینهده و پژوههی مههدویت نسهبت بررسی به، لک بهروزغالمرضا 
ههای  ظرفیت و اسالمی مهدویت، پژوهی مهدویت به موجود عمده رویکردهای، پژوهی مهدویت
 است. اختهپرد رویکردها برخی تبیینی

 االنتظهار علهم و پژوهی آینهده پیونهد مههدویت در پژوهی آیندههای  روش کاربرد در خزایی سعید

https://www.sid.ir/fa/seminar/SearchPaper.aspx?str=&journal=&subject=&writer=199978&year=&PDF=
https://www.sid.ir/fa/seminar/SearchPaper.aspx?str=&journal=&subject=&writer=199979&year=&PDF=
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 است. نموده بررسی 13٩1 در را
 موضهوع بهه 13٩٨ در پژوههی مهدویت در انداز چشم های روش کاربرد در گرجی پور علی محمود

 پرداختههه پژوهههی مهههدویت در انههداز چشههم نههام بههه خههاص طههور بههه پژوهی آینههدههههای  روش از یکههی
 است.

 و اهمیهت و آینده بحث به 13٠٩ در قرآنی انداز چشم از مهدویت و پژوهی آینده در کارگر رحیم
 محههههوری کههههانون عنههههوان بههههه را ومهههههدویت پرداختههههه آینههههده بیشههههتر هرچههههه شههههناختی ارجمنههههدی

، قهههرآن انیآرمههه و مطلهههوب آینهههده چنهههین ههههم اسهههت. داده قهههرار بررسهههی مهههورد قرآنهههی پژوهی آینهههده
 است. نموده بررسی را قرآنی رویکردهای با پژوهی آینده و مهدویت پیوندهای
 بههه، 13٠1 درپژوهی  آینههده پیرامههون دینههی مالتأتهه بههر دیههن وپژوهی  آینههده در فههر ملکههی عقیههل

 پهژوه آینهده یکهای  ایده وها  دیدگاه، اسالم دنیایهای  آینده، االنتظار علم مثابه به پژوهی آینده
کیدای  کتابخانه شکل به .نمدر   است. کرده تا

 حههههوزه در 4835 در دیههههن شههههناختی جامعههههه رویکههههرد بههههر درآمههههدی در عیوضههههی محمههههدرحیم
 جههت ایهن از دیهن بهه اجتمهاعی رویکهرد دارد اعتقهادپژوههی  دین مطالعات حوزه در وپژوهی  دین

، اجتمههاعی ادنههه مثابههه بههه دیههن بهها اجتمههاعی نظههام صههورت بههه جامعههه همههواره کههه دارد اهمیههت
  .است داشته همسویی
 نظههر در از پههس 13٠2 در تحلیلههی پژوهههی دین و تحلیلههی فلسههفه مقالههه در مهههر سههعیدی محمههد

 در تحلیلهی پژوههی دین تهاریخی پیشهینه تحلیلی پژوهی دین برای خاص و عام معنای دو گرفتن
 .اسهت گرفتهه رارقه توجهه مهورد آن خهاص معنهی بهه تحلیلهی پژوهی دین بعد شده مرور اسالم حوزه
 .اسهت پرداختهه معاصهر پژوههی دین حهوزه در تحلیلهی رویکهرد ابعهاد از برخهی بررسهی بهه مقاله این

 از اسهتفاده بها اسهالمی تفکهر در آرمهانی حکومهت ههای روش و شهر آرمان در یزدانی اورعی بدرالدین
 بهههها  ویژگی این که دهدا قرار بررسی مورد را اسالمی آرمانی جامعههای  ویژگی البالغه نهج و قرآن
ههههای  ویژگی دوم و آن شههههروندان و اسهههالمی جامعههههههههای  ویژگی اول انهههد شهههده تقسهههیم دسهههته دو

 .اسالمی آرمانی حکومت

وهی آینده  پژ
 علهم منزلهه بهه و (و... نوآمدها روندها، حواد ، آینده)رویدادها، مطالعه دانش پژوهی، آینده

 و مههدیریت واقههو در و فرداسههت مطلههوب دنیههای بههه بخشههیدن شههکل مهههارت و آینههده کشههف هنههر و
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 بها افهراد و نهادهها هها، ملت ها، فرهنگ کشورها، ادیان، برای آینده دارد. دست در را آینده هدایت
ش: 4845)کههارگر، دارد ها گذاری سیاسههت و ها مشههی خا اتخههای بههر سههزایی هبهه تههأثیر و بههوده اهمیههت

 وها  فرصهههت، ویوقههها تههها کنهههد مهههی کمهههک انسهههان بهههه کهههه اسهههت یهنهههر و دانهههش پژوهی . آینهههده(57
 و بهههاورکردنی، ممکهههنهای  هنهههدیآ نیبههه از هوشهههمندانه و بشناسهههد یخهههوب بهههه را نهههدهیآ یدهایهههتهد

، صههلو را نههدهیآ رویکههرد نیهها بهها و باههردازد نظههر مههورد و مطلههوبهای  نههدهیآ انتخههاب بههه محتمههل
 .(270 :2003، بل نکند)وندل تصور رییتغ بدون و یقطع، محتوم

 ین دو عامل مهم برای تصاحب آیندهعقل و د
 تنگهاتنگی ارتبهاط بشهریت آینده با که هستند هایی گزاره و ها آموزه دارای ابراهیمی ادیان همه
 تهوان می بشهری، زنهدگی تهاریخ طهول بهه نگهاه بها نتیجهه، در. (675ش: 4832نژاد:  )ابراهیمدارند
 عنهوان بهه عقهل یکهی داد: نسهبت مههم عامهل دو بهه را آینهده درباره انسان اندیشیدن های انگیزه
 عنهوان بهه؟مهع؟ معصومین ائمه و قرآن تعالیم ویژه به الهی، انبیاء تعالیم دیگری و 1درونی عامل
 و محهوری علهم یها دیهن و عقهل بهین تعارض و تباین معنای به بندی، تقسیم این 2.بیرونی عامل

کیهههد بایههد بلکهههه نیسهههت، خههدامحوری  بهههرای دو ایهههن؟مهع؟ بیههت هلا و قهههرآن مکتهههو در کههه کهههرد تأ
 .(38 :4844 دیگران، و یکدیگرند)واعظی ملزوم و الزم پایدار، و مطمئن آینده تصاحو

وهی  آینده بین نسبت ایجادچگونگی   دین وپژ

 بهتههرین و برنامههه ترین کامههل، آینههده از تصههویری یههافتن راسههتای در مهههدویت و منجههی ظهههور
 ادیهان عرصهه در پژوهی آینهده. (2 :13٠٠، فهر لکیاسهت)م جوامهو پیشرفت و توسعه دینی الگوی
 توان می خاطر همین به، است برخوردار اساسی و مهم جایگاه از، علمی دیگر های عرصه همانند
 و مشهترک ههای آموزه از، موعود منجی ظهور طرفی از کرد. برقرار دین و پژوهی آینده میان نسبتی
گیههر  کامههل و مطلههوب جامعههه یههک الگههوی و آرمههانی جامعههه عنههوان بههه کههه اسههت آسههمانی ادیههان فرا
 یهک در زنهدگی بهرای بشری دیرپای آرمان بخش تحقآ، موعود جامعه گیری شکل است. مطرح
 موعهود مصهلح رهبهری بهه و پرسهتان حآ دست به زمین در فاضله مدینه این است. فاضله مدینه

 پایهان جامعهه ایهن، گرفت واهدخ دست در را آن اداره او و آمده وجود به الهی امدادهای یاری با و

                                                        
 .باطنی حجت .1

 .ظاهری حجت .2
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 علههت بههه، ادیههان است.گسههترش نقههص و کاسههتی بههدون و متکامههل حیههاتی آغههاز و تههاریخ حرکههت
 و رونههههدگی پیش، یابندگی توسههههعه خاصههههیت انداز چشههههم ایههههن کههههه اسههههت آن بههههودن اندازی چشههههم
 زا دیههن و انداز چشههم یعنههی دیههن معتقدنههد پژوهان آینههده کههه جاسههت همههین از و دارد بخشههی الهام
 باورههای مهرز از توانهد یمه اندازآفرین چشم عاملی مثابه به منجی ظهور است. پژوهی آینده جنس
 به منجی ظهور بنشینند. اجتماعی بلندمدت های ریزی برنامه متن و بطن در و رفته فراتر فردی
 بهه احتیهاج و نیسهت مشهخص مقصهد آن بهه رسهیدن راه امها، اسهت قطعهی امهر یک، مقصد عنوان

 بهه پژوهی آینهده، دارد آینهده مطالعهات بها را ارتبهاط تهرین بیش منجهی که جا آن از و، رددا پژوهش
 داننهد می نگری آینهده عظیم منبو را دین بسیاری دهد. نشان ما به را راه این تواند می ابزار مثابه

کهه چهون ماهیهت آینهدهمع این به قائل و  ههیو لهذا، اسهت نهدهیآ مهورد در حدسهیپژوهی  نا هستند 
یسهت. پهس دیهن منبهو اصهلی ن سهزاوارتر و تر محهآ پروردگهار یعنی خلآ مبدع از آن به نسبت کس
گفت چون آینهده مقابل می در اما، است شده محسوبپژوهی  آینده  مهتهم یها مملهو راپژوهی  توان 
 خطها و اوههام از را دیهن دامهان و مهردود راپژوهی  هرگونه ارتباط دین و آینده لذا، دانند می خطا به
 اراده و تصههههمیم بههههدون زدن حههههرف یعنههههیپژوهی  اننههههد. از طههههرف دیگههههر چههههون آینههههدهد می نههههزهم

 دیهن کهه آن حهال، اسهت تردیهدپژوهی  پس الجرم بحث در مورد آینده قطعیت( عدم )اصلتقاطو
ارد، زیرا دیهن مملهو د وجود ارتباط کامالً  دین وپژوهی  یست. اما در حقیقت بین آیندهن تردیدبردار
 .(674 :13٩3، علوم فرهنگستان مطالعات )مرکزاست  هیپژو از آینده

وهی آینده سطوح  پژ
 پژوهی در دو سطح قابل بررسی است: آینده

 کالن سطح. 1
 آمهدن به آرمانی، جامعه تحقآ اندیشه و بشر فرجام به دین حوزه در پژوهی آینده کالن سطح
کرم پیامبر رابطه این در دارد. اشاره آخرالزمان در منجی  فرمایند: می ؟ص؟ا

) ىبْجاور ْمهئا ْكماُْعاخلْمیه هاُْبیاَْ هاٌْم ْرج ْتعُیلْ ُْوبعثْی مْ لْ ْ وخهرْیبقَْلْو 
ْ(؛4ْ،69ق:ْج9294د ود،ْ
گر  خواههد بهر مرا خاندان از مردی تعالی خداوند باشد، نمانده دنیا عمر پایان به روز ی  جز ا

 .بود شده پر ستم از که گونه ن آ کند، عدل از سرشار را جهان تا انگیخت
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 خرد سطح. 2
 و معهین و نزدیهک آینهده بهه که است خرد سطح در دینی های آموزه در پژوهی آینده دوم سطح

 عمههومی هایی توصههیه، سههطح ایههن در کنههد. می پیههدا ارتبههاط جامعههه و گههروه و فههرد بینههی پیش قابههل
 بههرای تههالش و بتسههوءعاق موجبههات از پرهیههز، عاقبههت حسههن بههرای دعهها، تههدبیر بههه توصههیه ماننههد
 قهرار توجهه مهورد توانهد می دنیها در زنهدگی پایهان عنهوان بهه مهرگ دربهاره اندیشهیدن، عاقبت حسن
 جزیههی رفتارهههای بههه نههاظر و اسههت خههرد ههها آموزه و رهنمودههها و ها توصههیه ایههن دامنههه گرچههه گیههرد.

 بهه نگهاه رفتهاری ههر در و همهواره که سازد می هایی انسان مؤمنان از آنها رعایت اما، است مکلفان
 از نیههز مههواردی پژوهی آینههده خههرد سههطح در ماننههد. نمی غافههل آن از وجههه هههیو بههه و دارنههد آینههده
 و دور یها نهدهیآ بهه معطهوف کهه هها بینی پیش ایهن خهورد. می چشهم بهه آینده حواد  بینی پیش

 رهاشههها آن بهههه جههها این در کهههه اسهههت مسهههائلی بههها مهههرتبا، هاسهههت انسان دنیهههایی حیهههات در نزدیهههک
ی نمی  .(47-83 :4845، آباد میرک شود)زار

 آرمانی جامعه
 فراهم آمدن، گرد معنای به لغت در جامعه .است اصطالحی و لغوی معانی دارای جامعه ژهوا

 )دهخدا،اسهت کهردن سازگار و همدیگر به جسم چندین یا دیگر جسم به جسمی نزدیکی آمادن،
هههث ،جامعهههه. (4744، 4ج :4822  معنهههای بهههه لغهههت در و جمهههوۀ کلمههه از اعهههلف اسهههم و جهههامو مؤن 
ههی و گردآورنههده غههل، طههوق، کننههده، جمههو ، 2ج :همههان)اسههت آمههاده نهنههد دسههت و گههردن بههر کههه غل 

 از گروههی معنهای بهه و رود مهی کهار بهه جامعهه فارسی زبان در و مجتمو هژوا عربی زبان در (2843
فان روهگ)دارند واحد حکومتی و هستند ساکن سرزمینی در که هاست انسان  حهوزه پژوهشهگاه مؤل 

ههها بهههار نخسهههتین بهههرای 1شههههر . آرمان(84 :4832 ،تههههران دانشهههگاه و  سهههال در مهههور تومهههاس توس 
 تحهت اسهت، ای جامعهه آرمهانی ۀجامعه. شهد گرفته کار به عنوان همان به کتابی در میالدی4246

ی و معنوی رشد آن هدف که الهی یتالو  2.اسهت کوفاییشه و رشهد حهال در دائماً  و است بشر ماد 
 و دهنهد می تهن او فهرامین از اطاعت و الهی والیت به مردم شود، می رعایت آن در ها انسان کرامت
 در و نیههافتنی دسههت امههری شهههر آرمان .دارنههد می پهها بههه آن ونئشهه تمههام در را الهههی تقههوای و عههدالت

                                                        
1. utopia 

َلم   .2
َ
َمهًة  َمَثاًل  اهلَل ه  َضَرَب  َکیَف  َتَر  أ َها َطیَبهة   َکَشهَجَر    َطیَبهًة  َکل  هله ص 

َ
هت   أ َهها َثاب  عه هی َوَفر  هَماء   ف   کهه ندیهدی آیها رسهول( ای) الَس 

کیزه کلمههه خههدا چگونههه  انآسههم بههه آن شههاخه و باشههد برقههرار آن سههاقه اصههل کههه زده مثههل زیبههایی و پههاک درخههت بههه را پهها
 (54: )ابراهیمشود؟ بر سعادت( و )رفعت
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هههی آرزوهههها ۀزمهههر  عملهههی ۀسهههیر و عتهههرت و قهههرآن تعهههالیم کهههه اسهههت ای هجامعههه بلکهههه شهههود، نمی تلق 
صههل کههه ؟مهع؟بیههت اهههل  ۀجامعهه آن خصوصههیات اسههت، جهههان و انسههان آفههرینش ۀسرچشههم بههه مت 

 طعههم بههوده، آن هههای ارزش و اصههول بههه پایبنههد بشههر هرگههاه و انههد کههرده تبیههین بشههر بههرای را آرمههانی
 و درسهتی بهه الههی ههای نعمت و مواههو ۀهمه از آرمهانی ۀجامعه در .اسهت کهرده درک را آن شیرین
 1.(28-24 :4848 مجد، )سروریشود می استفاده بشر نهایی کمال و ائلرف رشد برای

 آرمانی جامعههای  ویژگی
 یالهه انیهاد تمهام و دیهنما یمه ریتصهو انسهان یبهرا را یآرمان جامعه، یفکر منسجم مکتو هر

 تها اسهت یا شههیاند و مسهلک ههر تیهغا، یآرمهان جامعهه .انهد داده بشارت یا جامعه تحقآ به زین
 کیهه مطلههوب وضهو یها شههاخص نیههیتع بها و زدیههبر یپهه آن براسهاس را شیخههو یمعرفتهه رچوبچها

گهر .دههد ارائهه موجهود تیوضهع حهل یبهرا ینظهر یارهااهکر، جامعه  یدرسهت بهه یآرمهان جامعهه ا
 کیه یزمان دیترد یب .بود نخواهد سریم یفعل جامعه شناخت یحت و ریمس، هدف، نگردد میترس

دارای  بایهد کهه بخشهد یم ییرها ییگو افسانه و یباف الیخ گرداب از را ما و است یواقع شهر آرمان
 :باشد خصوصیت سه

 ها انسههان یشههناخت جامعه و یشههناخت روان، یشههناخت ستیز آیحقهها براسههاس طههرح نیههاالههف( 
 ؛ نباشد یواه آن به دنیرس دیام تا باشد داشته تحقآ تیقابل ای و شود میترس

 روش و راه فاضهههله نههههیمد میترسهه درمشههخص باشهههد؛  یههابی بهههه آن بایهههد چگههونگی دسهههت ب(
 یوهمه باعهث آنچه .شود داده نشان آن تحقآ یبرا یساز نهیزم معنا کی در و آن به یابی دست

 2یایههاتوپ چههون ییاهههایاتوپ در .آنهاسههت یرعلمههیغ جنبههه گههردد یمهه ها شهههر آرمان شههدن یپنههدار و
                                                        

 در و بهود شهده عرضهه ارسطو و افالطون همچون باستان یونان فالسفه ءآرا در هژوا این از مشابهی های مفهوم پیشتر .1
 وجهود کهه جهایی آن معنی و است یونانی utopia هژوا اصل .است شده یاد فاضله مدینة عنوان به آن از اسالمی فلسفه
ههمت کههه اسههت کاسههتی بههدون و آرمههانی واقعیههت یههک از نمههادی شهههر آرمان .باشههد می ناکجاآبههاد یهها نههدارد  و سههعادت نر 

یهن عصهر و اسهاطیر صهورت بهه گهاه باشد نیافتنی دست حقیقتی نمایانگر تواند می همچنین .باشد مردم خوشبختی  و زر 
کم نظهام ههای آرمان محهک در گهاه و اسهت شهده گهر جلهوه بشری های حماسه  تها گرفتهه فهارابی و ارسهطو ،افالطهون زا حها
 .ردازنداب خود مطلوب شهر آرمان فتوصی به اند کوشیده همگی و ،فوری شارل ،اوئن رابرت ،کابه اتین
 سیاسههی جامعههه یههک مههور فاضههله مدینههه کشههد. می تصههویر بههه را آرمههانی جامعههه شهههر، آرمان کتههاب دوم بخههش در مههور .2

 طههور بههه آن شهههر 24 از دولتههی مقامههات و مجلههس نماینههدگان و اسههت پارلمههانی دموکراسههی آن حکومههت شههکل کههه اسههت
 گهروه ههر دهنهد، می تشهکیل را گهروه یهک خهانواده 87 ههر کهه اسهت گونهه این به انتخهاب و شوند می انتخاب غیرمستقیم

 مهدیر 47 ههر رد.دا مسهوولیت سهال یهک مهدت بهه که کنند می انتخاب «فیالرک» نام به نماینده یا )مددیاران( مدیر یک
 بهین از و شهوند می انتخهاب شهخص چههار سهرانجام تها داشهت ادامهه رونهد این و کنند می انتخاب خود بین از را فرد یک
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 فاسهده نههیمد و نههد یم حال یایدن یرو بر واسطه بدون را ندهیآ یایدن غالباً  طرات 1،مور تامس
 بهه فاسده نهیمد تحول، دوش سو کی که آن بدون، سازد یم مربوط فاضله نهیمد به واسطه یب را
 ؛دهد یم نشان را آن به دنیرس یرهاکا راه و فاضله نهیمد

 و یینههها و یاصههل هههدف از اعههم یاهههداف دیههبا فاضههله نهههیمد میترسهه درمحههور باشههد؛  ج( هههدف
 یا پهاره بهودن تر آسان تا باشد مراتو یدارا که شود نییتع یآرمان جامعه یبرا واسطه یها هدف

 رییتغ و یاجتماع یها مبارزه به را آنان و زاندیبرانگ مردم در را اراده و خواست و شور، آن مراتو از
 نیمعه را یاجتمهاع یها تیفعال هدف یطراح نیچن .گرداند راغو و لیما موجود احوال و اوضاع

 هرگونههه از شیپهه و دارد رو شیپهه را یهههدف، یعقالنهه عمههل هههر اسههت یهیبههد رایههز، دارد یمهه معلههوم و
 اههداف .شهود نیهیتع متوسا اهداف و یینها و یاصل هدف دیبا جامعه اصالت راه در یعمل اقدام

 هها راه نیبهتهر اههداف نیا نییتع با .است یینها هدف به لین راه در ییها گام با لیوسا متوسا
-488، 4ج :4847، روشهن آینده سسهؤ)مدیسنج توان یم را یینها هدف آن به دنیرس لیوسا و

482). 

وهی مهدویت  پژ
 و انتهههها بی رفیهههو جایگهههاه ترسهههیم بهههرای اسهههت تالشهههی دینهههی پژوهی آینهههده در پژوهی مههههدویت

 از ای مجموعهههه ارائهههه بههها دینهههی پژوهی آینهههده بنهههابراین، آرمهههانی مدینهههه تحقهههآ و انسهههان ملکهههوتی
 سهههناریوهایی طراحهههی بههها و وحیهههانی و قرآنهههی مبهههانیبراسهههاس  و ها گیری تصهههمیم و اندازها چشهههم

 ترسههیم را مهههدوی و دینههی جامعههه مطلههوب وضههعیت بههه رسههیدن بههرای ممکههن هههای راه، محتمههل
 بها و خواهی عهدالت، توحید چون مشترکی اصول پیرامون تجمو با مطلوب وضعیت این کند. می

 تحقههآ قابههل دینههی سههاالری مردم نظههام قالههو در و اخههالق حههوزه فتههیمعر و فطههری مبههانی تقویههت
 و خواهی عهههههدالت، بشهههههری فطریهههههات شهههههفاف و اصهههههیل چههههههره دینهههههی پژوهی آینهههههده در اسهههههت.

                                                                                                                                  
 مانهد. می بهاقی کهرد، نمی تخلهف قهانون از کهه زمانی تا و عمر پایان تا که کنند می انتخاب پادشاه عنوان به را یکی ها آن

 اتوپیها در کهرد. می تنظهیم را قهوانین کهه بهود هم ملی مجلس یک مدیران شوراهای بر نافزو داشتند. شورا یک مدیران
 بهها را ها خانهه بهاریهک سهال دو ههر و بودنهد شهده سههاخته نقشهه یهک روی از همهه پایتخهت، جز بهه کهه دارد وجهود شههر 24

 وجههود تفههاوت مجههرد و متأهههل و زن و مههرد لبههاس میههان امهها پوشههند می لبههاس جههور یههک همههه کننههد. می عههوض یکههدیگر
کی چیههز همههه داشههت.  تنظههیم را ازدواج دقت بههه دولههت .خوردنههد می هههم بهها را شههام و ناهههار خههانواده 87 هههر بههود. اشههترا

 طههالق و شهد نمی ادهد اجهازه چندهمسههری .ندارنهد ازدواج حهآ سههالگی 55 از قبهل پسهران و 43 از قبههل دختهران .کهرد می
 .کرد منحل را ازدواج توان می کامل و دقیآ بررسی از پس قبول قابل موارد در اما است. ناپسند

1. Sir Thomas More 
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 تهالش و شهد خواههد نمایهان، هاسهت بصیرت از غایو که بشری اصیل اعتقادات و گستری عدالت
 اسهت بشری پنهان های افآ این به نرسید برای راه نقشه ترسیم منظور به پژوهش، پژوه آینده
 و حیههاتی هههای آموزه از یکههی در منههد نظام و علمههی بررسههی، پژوهی مهههدویت. (38 :4845، )کههارگر

 شهناخت و بشهر حیهات سهرانجام و هسهتی دربهاره جهامو دیهدگاهی بهه یابی دسهت و اسهالم بنیادین
، پژوهی مهههدویت سههت.ا انسههانی و معقههول، مطلههوب زنههدگی بههرای دینههی اساسههی راهبههرد و برنامههه
، خهواهی حقیقهت، خهواهی حهآ، گرایی نجات عرصه در دینی پردازی نظریه و پژوهی نوین رویکرد
 اسههههت. گرایههههی جهههههان، گری اصههههالت، شناسههههی انقههههالب، شناسههههی حجههههت، پویهههها راهههههی بههههه چشههههم

 او مشیت مدار در گرفتن قرار چگونگی و بشر آینده برای الهی کالن طرح شناخت پژوهی مهدویت
   است. آرمانی جامعه به رسیدن یبرا

وهی و جامعه آرمانی مهدویت  پژ
 و روشهههن ای آینهههده و غایهههت بشهههر جامعهههه بهههرای، آسهههمانی ادیهههان سهههایر هماننهههد اسهههالم دیهههن
 کهه اسهت مطلهو ایهن گویهای زمینهه ایهن در متعهدد روایهات و آیهات کنهد. می ترسیم بخش سعادت
 فسههاد و ظلههم آن در کههه یابههد می دسههت تحقیقهه و حههآ بههر مبتنههی ای جامعههه بههه نهایههت در انسههان
 در ههههم موعهههود انقهههالب و قیهههام اسهههالمی نویهههد اسهههت. پرهیزکهههاران آن از عاقبهههت و شهههده کن ریشهههه

 و آیههات  مجموعههه اسههت. شههده بیههان زیههادی روایههات و آیههات ضههمن در ها نظریههه همههین چههارچوب
 از دسهته یک هستند: متقسی قابل کلی دسته دو به، اند شده مطرح مهدویت زمینه در که روایاتی

 و انتظههار مفهههوم بههه، دیگههر دسههته و دارنههد اشههاره آرمههانی جامعههه و ظهههور عصههر هههای ویژگی بههه آنههها
 را آن روایهات و قهرآن کهه مطلهوبی جامعهه کامل مصداق .اند پرداخته ظهور عصر برای سازی زمینه
 هایی شههناخت مجموعههه عنههوان بههه نبایههد امهها، گههردد می محقههآ ظهههور عصههر در، کننههد می تههرویج

 ههیو جوامهو کنهونی وضهعیت بها و اسهت جههان آینده وضعیت کننده ترسیم تنها که شود نگریسته
گر یعنی، ندارد نسبتی  ارکهان همه و درآید فرهنگ یک صورت به ای جامعه چنین از الگوپذیری ا
 واقعههی معنههای گههاه آن، بدانههد موظههف آن آرمههانی هههای ویژگی شههناخت بههه نسههبت را خههود، جامعههه

 و مطلهوب جامعهه تمهایز و تفکیهک در را مها کهه اسهت نکتهه همهین بهه توجه یابد. می تحقآ نتظارا
 های جامعههه سهایر مثابهه بهه ظههور عصههر جامعهه بهه نبایهد لهذا، دهههد می یهاری اسهالم آرمهانی جامعهه
 و مناسهو الگهوی بهه را آن بایهد بلکهه، اسهت شهده ارائهه دانشهمندان سهوی از که، نگریست آرمانی

 تهوان می رویکهردی چنهین بها کهرد. تبهدیل حاضر عصر اجتماعی زندگی دهی سامان برای کاربردی
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 بههه گههام های ریزی برنامههه در تهها گرفههت خههدمت بههه را دینههی( پژوهی )آینههده پژوهی آینههده از ای گونههه
 یهاری مطلهوب شهرایا به رسیدن در را موجود جامعه و عمل اجتماعی هدایت ابزار عنوان به، گام

 یههیواال گههاهیجا چنههان از اسههالم در ییموعههودگرا و تیمهههدو شهههیاند. (63-42 :4833، کنههد)قانو
ک آن بههر بارههها ؟مهع؟ائمههه و ؟ص؟اسههالم امبریههپ کههه اسههت برخههوردار  دیههام آن بههه را مههردم و کههرده دیههتأ

 بحهث مهورد گونهاگون یها دیهد از را آن توان یم که است نیا تیمهدو بارز یها یژگیو از .اند داده
 یمنظههر از امهها، رود یمهه شههمار بهه یاسههالم بههاور کیهه تنههها، نگهاه کیهه از تیمهههدو .داد رارقهه یبررسه و

گ یا آموزه، کالن  نهدهیآ در یآرمهان جامعهه تحقهآ از یا گونه زین یبشر مکاتو در یحت و بوده ریفرا
 تیمههدو، واقهو در کهه نمهود اشهاره نکهات نیها بهه توان یم، تیمهدو یاساس یها یژگیو از .است
، نهدارد خهاطر تعلآ یخاصه نهژاد ایه نیسهرزم و گهروه به تیمهدو که چرا، است یجهان یدبع یدارا
 ظههور یبرا انتظار نیچن هم .است یجهان گستره یدارا و ها انسان همه یبرا یاله یریتدب بلکه
 از .گشههت خواهههد حههاکم، جهههان بههر یالههه ریتههدب بههه کههه اسههت یبشههر ویههغا تحقههآ انتظههار، یمنجهه

ک، یمههدو عصهر یماسهال جامعهه یها یژگیو  عصهر کهه یحهال در، اسهت سهعادت و لتیفره بهر دیهتأ
 کههه _ یمهههدو جامعههه یاصههل تیههغا بههه دنیرسهه یبههرا .اسههت یمبتنهه انسههان یآزاد بههر تنههها، دیههجد

 از یکههههی داد، و عههههدل _ هاسههههت انسان تکامههههل و لتیفرهههه، سههههعادت یبههههرا یسههههاز نهیزم همههههان
 :4847 روشهن، نهدهیآ سسههؤم)رود یمه رشهما بهه یمهمه آرمهان نیچنه تحقهآ یبهرا الزم یها نههیزم
 (.523-522 ،4ج

وهی و  رابطه مهدویت وهی آیندهپژ  دینی پژ

 تهاریخ و امامهت و نبهوت جریهان اسهتمرار بهر سهو یهک از کهه اساسهی ای آمهوزه عنوان به مهدویت
 پایههان در حیههات آل ایههده و اندازهایی چشههم دربردارنههده، دیگههر سههوی از و اسههت اسههتوار بشههر دینههی
 پژوهانهه آینده مطالعهات کهانون مههدویت آمهوزه لهذا، رود مهی شمار به دنیا این در بشر زندگی تاریخ
 معهارف و هها آموزه پیگیهری در مسهلمانان، اساس این بر شود. می محسوب اسالمی علوم در دینی

 و خاسهتگاه، آن بهر مبتنهی کهه هسهتند روبهرو آینهده دربهاره مشهخص و روشهن انداز چشهم بها اسالمی
، آن مطالعهههه و شهههود می داده توضهههیح بشهههر زنهههدگی تهههاریخ در فعهههال نیروههههای نههههایی سرنوشهههت

 :4847، کهرد)آیین یهاد دینهی پژوهی آینهده عنهوان بهه آن از توان می که است ای حوزه دهنده شکل
474). 
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 مهدوی آرمانی جامعه
 و اهر و گهردد می حهاکم جههان بهر یگانهه ینئهآ ؟جع؟مهدی امام دولت روزگار و ظهور دوران در
 مههردم همههه و آیههد می پدیههد ها انسههان مههرام و عقیههده در واقعههی یگههانگی شههود، می یکههی نیههز ههها روش
 زنهههدگی های برنامهههه در کهههه چنهههان هم کننهههد، می حرکهههت سهههعادت سهههوی بهههه زبهههان یک و دل  یهههک

 سههاختن در اساسههی اصههلی چنههین بهها؟جع؟ مهههدی امههام شههود. نمی دیههده اختالفههی نیههز اجتمههاعی
 عوامهههل و هههها علت همهههه و یابهههد می دسهههت گیر چشهههم و بهههزرگ مهههوفقیتی بهههه بشهههری یگانهههه جامعهههه

 اخهتالف گونهه هر راه ها ایدئولوژی و ها عقیده کردن یکی با و برد می بین از را درگیری و ناسازگاری
 همههه و ریههزد می پههی اسههالمی ایههدئولوژی و توحیههد اصههولبراسههاس  را واقعههی وحههدتی او بنههدد. می را

 و شهههود می ها انسههان  همههه نصههیو اقتصههادی نیههازی بی آورد. مههی گههرد واحههد دیههن در را ها انسههان
 امههام شههود. می انسههان فکههری و معنههوی برتههری و رشههد موجههو آسههایش ایههن گههردد. می همگههانی
 کههار بههه مختلفههی عوامههل و ههها روش انسههانی، بههزرگ هههدف ایههن بههه رسههیدن بههرای؟جع؟ مهههدی

 عهههدالت برقهههراری قبیههل از مشهههکالت همههه و بخشهههد سروسهههامان ها انسههان زنهههدگی بههه تههها گیههرد می
 شهده، غصهو ههای ثروت گیری بهازپس زمهین، آبهادانی و عمران مساوات، اصل اجرای اجتماعی،

 حکومهت؟جع؟ مهدی امام های برنامه از بردارد. میان از را غیره و مرکزی دقیآ نظارت و کنترل
گیههر  و سیاسههت یههک بهها و ننههدک می پیههروی مرکههز یههک از ها جامعههه همههه آن در کههه اسههت جهههانی فرا
 و شههود می تشههکیل انسههانی خههانواده و بشههری بههزرگ جامعههه دوران آن در شههوند. می اداره برنامههه
 و مصههلحان و امامههان پیههامبران، همههه آرزوی و گیههرد می فههرا را ههها آبادی سراسههر محبههت و دوسههتی
 اهههداف و ههها نآرما همههه کههه ظهههور دوران در شههود. می بههرآورده تههاریخ دوران تمههام دوسههتان انسان
 دوران آن در شهود. می کامهل نیهز ها انسهان شناخت و دانش پیوندد، می حقیقت به الهی و انسانی
 نخواههد بهاقی هها دانش و علوم از یک هیو در مجهولی دیگر و شود می شناخته ها ناشناخته تمام

 و مطلهههوب جامعهههه مههههدوی، آرمهههانی جامعهههه. (54-54، 4ج :4834 روشهههن، آینهههده سسههههؤماند)م
 مشهههکالت و مفاسهههد از دور بهههه و ها انسهههان آمیز مسهههالمت زیسهههتی هم در کهههه اسهههت ای یافته توسهههعه
یههده  الهههی وعههده طبههآ موجههود، سیاسههی هههای نظام ر  ن   َونه

َ
ههَن   أ یَن  َعَلههی َنمه ههذ 

وا اَل  فه ههع  ر  ته ههی اس  ض   ف  ر 
َ  اْل 

هههم   َعَلهه ههههًة  َوَنج  َم  ئ 
َ
ههههمه  أ َعَلهه یَن  َوَنج  ث  ههههَوار 

 از یکههههی امههههر ایههههن تحقههههآ یابههههد. می تحقههههآ (2)قصههههص: ال 
 بلکهه، هاسهت انسان تمهامی بهرای جاودان و ابدی آرمان تنها نه و است تشیو مذهو های ویژگی
 امامهت پایهه بهر؟جع؟ مههدی حرهرت حکومهت ساختار دارد. امروز جوامو برای نیز الگویی نقش
، )کارگرکنههد مههی بههریره را جامعههه و دارد قههرار قههدرت هههرم رأس در امههام کههه شههود مههی گههذاری بنیههان
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4834: 547- 825). 

 های دولت مهدوی ویژگی
 ، اخالقی و عقالنی.دینیهای  ارزش بر مبتنی اخالقی دولتی

 ی امامت و تشکیل دولت واحد جهانی.سازمانده و ساختار دارای

 تعههالی پرتههو درها  انسههان پیشههرفت و دانههش، رفههاه، عههدالت، امنیههت اسههتقرار بههرای جههامو کههارکرد
 روحی.

 دارای اقتصهاد و فرهنهگ، سیاسهت بعهد سهه در حکهومتی چنین تحقآ برای مهدوی ومتحک
 خواههد برپها جههانی نهرهتی ظههور بعهداز. (825 -547 :4834، )کارگرهای راهبهردی اسهت برنامه
 بهه را خهدا فرمهان، اجبهار یا اختیار به سرزمین سراسر در؟جع؟ موعود مهدی مسلمین دید از و شد
 برپها زمین روی بر خدا ملکوت و گردد برمی آسمان از مسیح، مسیحیت دیدگاه زا و آورد می در اجرا
 بهودن قطعهی و حتمهی و گیهرد می صهورت قطعیهت بها و روشنی به، آرمانی جامعه ترسیم. سازد می
 است: سودمند، مهم انگاره چند به توجه زمینه این در نیست. انکارشدنی آن

 بلکهه، نیسهت مبتنهی فلسهفی و علمهی بینهی پیش بر، گویی فرجام و باوری سرنوشت شکل این
 و حتمهی بینهی پیش ایهن اسهت. او برگزیهده افهراد و خهدا نهزد آن علهم کهه دارد پایهه غیبهی و وحی بر

 و وعهده تنهها نهدارد. داللهت تهاریخ حرکهت بودن جبری بر و دهد می خبر روشن ای آینده از، قطعی
 است. باطل نابودی و عدل حکومت و صالحان حاکمیت بر، الهی حتمی بشارت

 شهکل بهه و گیهرد می صهورت منطقهی کلهی ههای قانون کمهک به همواره، علمی های بینی پیش
 وقتههی مثههال: بههرای نههدارد. وجههود غیرمشههروط علمههی بینههی پیش و شههود می بیههان شههرطی قرههایایی
گر بگوئیم:  عوقهو وقتهی بینهی پیش  ایهن ایم. کهرده علمهی بینی پیش میرد می بخورد سیانور کسی ا
 پیشههگویی و دادن خبههر حتمههی آینههده از و دادن وعههده یابههد. تحقههآ مههذکور شههرط کههه یافههت خواههد

 صهادق پیهامبران کهار یها و تهاریخ کهذابان کار یا بلکه، نیست علم کار، کردن غیرمشروط و پیامبرانه
 آن یها گهروه ایهن پیهروزی بهه تهاریخی های وعده است. بیرون علم و قلم از، صورت هر در که است

 بهاالتر را سهخن تبلیغاتی قدرت گرچه، گفتن سخن تاریخ ناپذیر اجتناب و نامشروط جبر از و بقهط
 کاهد. می را آن علمی ارزش، برد می

 از بسهههیاری بهههودن علمهههی ادعهههای و بهههودن جبهههری، تهههاریخ فلسهههفه در موجهههود نظریهههات مشهههکل
 سهزایی هبه تهأثیر ها سانان اراده و نیست جبری تاریخ حرکت قرآن اندیشه در که حالی در، آنهاست
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 و مشههیت از سههیر ایههن چنههد هههر، دارد پیشههرفت های قلههه بههه رسههیدن و تههاریخ های گردنههه پههویش در
 نیهز خهدا خواسهت و خلقهت ههدف گیرد. می صورت قدر و قرابراساس  و نیست خار  الهی قدرت
 ایهن از ها انانسه گهذر بهر، الههی خواست این اما، است تعالی و کمال حد باالترین به انسان رسیدن

 گیرد. می تعلآ آزادی و اختیار با راه
گر  یها انهذار، نکهوهش یها سهتایش، نههی یها امهر را او تهوان می چگونهه نباشهد آزاد و مختهار انسان ا
گر داد؟ کیفر و پاداش و کرد ترغیو یا تحذیر، تبشیر  یها ایهن چگونهه، نباشهد کهار در امهور گونهه این ا
ک ههر اشهاره یها تصههحیح بنهابر یافهت؟ واهههدخ اسهتقرار حقهوقی یهها اخالقهی نظهام  قههوانین، قهرآن آیهات ا

 بهه، قهرآن آیهات گونهه ایهن کننهد. نمی سهلو انسهان از را اختیهار وجهه ههیو به، تاریخی یا اجتماعی
 حههواد  و اجتمههاعی های پدیههده آورنههده وجههود بههه علههل کههه هسههتند مطلههو ایههن گویههای وضههوت
 هسهههتند. آنهههها بهههر مشهههتمل بلکهههه، نیسهههتند افهههراد ههههای اراده از بریهههده و مسهههتقل یکسهههره، تهههاریخی
 سهامان چنهان را خهود اختیهاری افعهال، گذشهتگان تجربهه بهه توجهه بها کهه است شایسته، بنابراین
 باشند. نداشته پی در نامطلوب عواقو که دهیم

 و بشهارت تحقهآ مهانو، آن مختلف های گردنه پویش و تاریخ حرکت در ها انسان نقش و اراده
کنهده و زمهین در صهالحان اسهتخالف بهر_  احتمالی بینی پیش نه _ هیال حتمی وعده  از آن شهدن آ
، تهههاریخی و اجتمهههاعی های پدیهههده کیهههف و کهههم در بشهههر اراده تهههأثیر گهههردد. توانهههد نمی داد و عهههدل
 که است روشن سازد می غیرممکن غیروحیانی طریآ از را تاریخ و جامعه، آینده قطعی بینی پیش
 ناپههذیر بینی پیش، دارنهد کهه آزادی اراده همهین سهبو بههه، بشهر جملهه از و مختهار موجهودات آینهده
 در دیگهر ای پدیهده در یها خهودش در وی اختیهاری تصهرف و انسهان آزاد اراده از سخن هرگاه است.
، غیهو علهم ماننهد طریقهی بهه کسیکه  این مگر، شد نخواهد میسر قطعی بینی پیش، بیاید میان

گههاه اراده مبههادی از  نفسههانی مبههادی چههه، زمههان فههالن و مکههان فههالن در او بههرای کههه بدانههد و باشههد آ
 واقههو در هههم کسههی چنههین شههد. خواهههد صههادر کههاری چههه اراده نفسههش از و یافههت خواهههد تحقههآ
 غیهو از را تهاریخ و جامعهه آینهده، خدا تعلیم به که کسانی البته بینی. پیش نه کند می گویی غیو
، کننههد می بینههی پیش را آینههده، تههاریخی و اجتمههاعی قههوانین اسههتناد بههه کههه کسههانی بهها، گوینههد می

 .(32-3٨ :13٩1، )مشتقین دارند بسیاری تفاوت

 اسالم نظر از مهدوی جامعههای  ویژگی
 باشد: ییل خصوصیات دارای باید شیعه نظر از مهدوی جامعه همان یا آرمانی جامعه
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 آرمانی جامعه به دستیابی برای راهی تربیت و تعلیم. 1
 عوامهل وقتهی، او نظهر به کند. می بحث اخروی سعادت از هم و دنیوی سعادت از هم، رابیفا

هت صهفات عملهی(، خلقهی، فکهری، )نظهری فرهیلت چههار یا انسانی ، درآینهد مدینهه از قهومی یها ام 
 نظهر از. شهود مهی تهأمین دیگهر جههان در آنهان اخروی سعادت و جهان این در آنان دنیوی سعادت

 فاضهله نههیمد بهه یابیه دسهت یبهرا را افهراد، مطلوب نظام باوراندن راه از دیبا تیترب و میتعل وی
 و است مسائل ترین مهم از یکی، فارابی دیدگاه از تربیت و تعلیم مسئله، نهایت در .دینما تیترب
گر  سالم اجتماعی زندگی یک بنیان، شوند واقو صحیح تربیت و تعلیم مورد ابتدا از جامعه افراد ا
 مدینهه بهه رسهیدن بهرای اسهت پلهی، سهرانجام و شهود مهی ریختهه انسهانی اصهول و هها ارزش هپایه بر

 اجتمههاع افههراد بههرای خوشههبختی و تفههاهم، خیراندیشههی، سههعادت شههدن فههراهم موجههو کههه فاضههله
، تیههترب یینههها هههدف اسههت معتقههد یغزالهه محمههد امههام. (2 :4832، غریبههی و )قههادریبود خواهههد

 کمهال، تربیهت نههایی مقصهد و انسهان، غزالهی نظهر از تربیهت وعموضه .است یاله قرب به دنیرس
 ایههن بههر و اسههت اهلل سههوی بههه انسههان هههدایت در اسههالم مبههین دیههن غههایی هههدف کههه اسههت اخالقههی
 نظههر از .(65:4863، همههائی)دانههد مههی دنیهها و دیههن سههعادت بههرای ترههمینی را تربیههت وی اسههاس
 تیهترب و میتعله یرایپهذ تواننهد یمه که است یموجودات زمره در انسان، یطوس نیرالدینص خواجه
 ههدف اسهت معتقهد وی .اسهت اتحهاد مقهام و دیهتوح عهالم بهه یابیه دسهت زین تیترب کمال و باشد
 و کمهال و سهعادت بهه را انسهان کهه اسهت معینهیههای  منش اسهتقرار و ایجهاد اخالقهی تربیت اصلی

 خواجهههه، )طوسهههیرساند یمههه العهههالمین رب جهههوار بهههه شهههدن لئهههنا یعنهههی سهههعادت مرتبهههه بهههاالترین
 ینیب جهههان یههها آرمان و ههها ارزش ریتههأث تحههت یاسههالم تیههترب و میتعلهه (64:4867، نصههرالدین

 و عبهادت، رضهوان، قهرب، تقهوا، بهیط اتیح و طهارت، تیهدا و رشد مانند یموضوعات، یاسالم
 همانهها، یاسههالم جامعههه در ینههید تیههترب ژهیههو کههار کههه یا گونههه بههه دیههنما یمهه یریههگیپ را تیههعبود
 یکهی، راسهتا نیها در .اسهت ینهید میتعال و ها ارزش با متناسو، افراد مانیا و باورها به یده شکل

 کهردیرو در فهر  انتظار و بتیغ فلسفه به مانیا، است هماهنگ مزبور اهداف با که ییها آرمان از
 غالهو یهها یریگ جههت از دیهبا، عهیش ژهیو به، یاسالم یباورها منظر از که است یمهدو تیترب
 ینههید یا آمههوزه، فهر  انتظههار و تیمهههدو بهه بههاور نیچنه هم .باشههد جامعههه در ینهید تیههترب کهالن و

 کنتههههرل، افههههراد یروانهههه سههههالمت نیتههههأم یبههههرا، یشههههناخت جامعه نگههههرش در ییسههههو از کههههه اسههههت
 احسههاس کههه یا گونههه بههه، کنهد یمهه ینههیآفر نقش اریبسهه جامعهه اصههالت و یاجتمههاع یههها یناهنجهار
 ارتکهاب از یریجلهوگ یبهرا یمناسهب زهیهانگ، تیمههدو بهه بهاور جههینت عنهوان بهه یماعاجت عدالت
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 یها وعههده و یدواریههام، انتظههار، یشههناخت روان منظههر از، گههرید یسههو از و اسههت یناهنجههار و جههرم
 نیچنهه هم .شههد خواهههد منتظههر شههخص در یروانهه و یروحهه قههوت و سههالمت سههبو، یحتمهه یروزیههپ

 نظههم و یهمبسههتگ، یینههوا هم نهههیزم، غالههو یرفتههار یها لمههد و ههها هنجههار آمههدن دیههپد سههبو
 در یمهههدو تیههترب یکههارکرد یههها تیاهم نیتههر مهم نیبنههابرا. بههود خواهههد جامعههه در یاجتمههاع
 نیبهتهر کهه جامعهه یاجتمهاع یها هیسهرما عنهوان به جوانان و نوجوانان یبرا ینید تیترب حوزه
 بهها متناسههو، دهنههد یمه قههرار پههرورش و آمهوزش دنههها اریههاخت در را خهود عمههر هیسههرما و یزنهدگ دوران
، یروزمرگهه از گههرفتن فاصههله، یدبخشههیام و نشههاط جههادیا، آنههها یرشههد یههها یژگههیو و یسههن سههطوت
 انتظهار، یدائمه مراقبهت، داشتن عمل یالگو، نبودن ندهیآ به دواریام و یدیناام و أسی از نجات

 یباورههها جیتههرو و آیههتعم در ینههید تیههترب کههارکرد بههر افههزون .اسههت یالههه نیآئهه از یپاسههدار، یعههال
ک و انهههیگرا یمنجهه  از یکههی، یاجتمههاع و یفههرد یزنههدگ در تیمهههدو و انتظههار آمههوزه نقههش بههر دیههتأ
 و انسههان نقههش بههه توجههه، سههاز نهیزم جامعههه یده شههکل و ظهههور یسههاز نهیزم در مهههم یها مؤلفههه
 حرهههههرت یانجههههه انقهههههالب تحقههههآ یراسههههتا در یواقعههههه منتظههههران تیهههههترب و یروسههههازین مقولههههه
 تحههوالت و رییههتغ یتمههام العلههل علت، انسههان یبههاطن یمحتههوا و اراده رایههز، اسههت؟جع؟ یمهههد

 یمحهور نقش، یاسهالم تیهترب و میتعله فلسفه بر یمبتن یمهدو تیترب نیبنابرا .است یاجتماع
 بهههه نسهههبت سهههاز نهیزم دولهههت کهههه اسهههت الزم و کنهههد یمههه فهههایا ظههههور یبهههرا یسهههاز نهیزم در یمهمههه و
 و تیمهههدو آمههوزه براسههاس پههرورش و آمههوزش نظههام نیتههدو و تیههترب و میتعلهه در یارگذ اسههتیس

 .(42-46 ،5ج :4845، روشن ندهیآ سسهؤم)ورزد اهتمام انتظار
 آرمانی جامعه در اسالمی مصرف الگوی. 2

 که ای شیوه، طلبد می خاصی زندگی روش آنها پذیرفتن که دارد وجود اساسی اصولی اسالم در
 اندیشهه در انسهان پذیری مسهئولیت و آفهرینش منهدی هدف دارد. آشهکار تعهارض یگرای مصهرف با

 یههاری ههدف بههه نیهل راسههتای در را انسهان کههه کنهد می اقترهها را مصهرفی الگههوی از پیهروی، اسهالمی
 بها، ثهروت و دنیها بها انسهان رابطهه و ثهروت، دنیها زنهدگی بهه قهرآن ویهژه نگهرش، آن بهر افزون دهد.

، بههرادری جملههه از اسههالمی اخههالق حههوزه در مطههرح هههای ارزش نههدارد. ریسههازگا قاعههده بی مصههرف
 روابهها در شههده پذیرفتههه معیارهههای و اصههول چنههین هم و زیسههتی ساده، قناعههت و زهههد، شههکر، تقههوا

 اسهههتقالل، روی میانهههه، معشهههیت تقهههدیر، مواسهههات، اقتصهههادی اخهههالق قبیهههل از اسهههالم اقتصهههادی
کیهههد، اقتصهههادی  امنیهههت و عهههدالت همهههه از تهههر مهم و زیسهههت محیا و هتوسهههع و تولیهههد بهههر اسهههالم تأ
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 دلیهههل بههه گرایی مصههرف کههه سههازد می مند ضهههابطه مشخصههی چههارچوب در را مصههرف، اقتصههادی
 معیارههای کنهار در اسهالم در گیهرد. نمی قهرار محدود آن در اش فرهنگی و اقتصادی مخرب تبعات
 ایجهابی معیارههای کنهد می عیهینت را اتهراف و تبذیر، اسراف مانند مصرف قرمزهای خا که سلبی
 حد محوری مفاهیم دهد. می نشان اسالمی مصرف، الگوی در را مصرف حدود که دارد وجود نیز

 مشههخص مصههرف وکیههف کم، ایجههابی جهههت از کههه اسههت معیارهههایی شههأن و رفههاه، نیههاز، کفههاف
 و ذمتمهه مههورد روایههی متههون و قههرآن در کههه اتههراف و تبههذیر، اسههراف چههون هم تعههابیری کنههد. می

 و آثهار تمهام بنهابراین دارد. وجهود نوین گرایی مصرف در کامل و تام طور به اند گرفته قرار نکوهش
گوار آثههار و جامعههه و فههرد نههابودی قبیههل از آن پیامههدهای ، فقههر چههون هم اجتمههاعی و اقتصههادی نهها

، نروشه آینهده سسههؤدارد)م وجهود نیهز گرایی مصهرف در تکبهر و سهرکش، دیگهران حقوق به تجاوز
 .(٩٨-٠٩، 3ج :13٩3

 مهدوی جامعه در سیاست
 (قههدرت مکتههو)یغربهه اسههتیس برابههر در (تیهههدا مکتههو)یمهههدو جامعههه در اسههتیس مفهههوم

 بههه، نیزمهه یرو در یالههه قههانون تحقههآ جهههت در ها انسههان تههالش: شههود یمهه فیههتعر شههکل نیبههد
 .قصوا سعادت به لین جهت ایاول و ایاوص، ایانب یرهبر

 لیتشهههههک مهههههردم رهبهههههر و حهههههاکم، قهههههانون عنصهههههر سهههههه از یمههههههدو یاسهههههیس نظهههههام سهههههاختار
، اسهت بشهر نیریهد یآرزوهها از، مطلهوب جامعهه (874، 4ج :4847، روشهن ندهیآ سسهؤم)شود یم

 همهه و شهود نیتهأم آن در انسهان کرامهت کهه تیمیصهم و صفا، آرامش، عدالت از سرشار یا جامعه
 جامعههه شهههیاند .بردارنههد گههام لغههزش و خطهها از دور بههه یمعنههو و یمههاد رشههد ریمسهه در آن یاعرهها
 فراخهور بهه کیه ههر و اسهت داشهته مشهغول خهود بهه را مصهلحان و متفکهران یههن همواره، یآرمان
گاه  یکهی زین تیمهدو جامعه راستا نیا در، اند برشمرده آن یبرا ییها یژگیو شیخو قهیسل و یآ
 ،8ج :4847، روشهن ندهیآ سسهؤم)است خود خاص یها یژگیو یدارا که است مطلوب جوامو از

452.) 

 مطلوب آینده ترسیم در مهدویت های آموزه جایگاه
 ای اندیشههه مهههدویت، آمهوزه و اسههت اسههتوار آینهده قطعیههت بههر مههدویت، اندیشههه اصههلی محهور 

 و ناپذیر برگشههت آن سههوی بههه تههاریخ حرکههت الهههی، برنامهههبراسههاس  کههه اسههت آینههده بههه معطههوف
 پژوهی مههدویت اندیشهه بخش سهامان ظههور، حتمیهت و ینهدهآ قطعیت این است. شده دار وعده
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 منجههی دربههاره معههارف از بخشههی تنههها مهههدویت، اندیشههه شههناخت و پژوهی مهههدویت امهها اسههت،
 اسهت. بشهری آینده به معطوف های عرصه در دینی پردازی نظریه پژوهی مهدویت است. موعود

 آرمهانی جامعهه بهه رسهیدن راه ناختشه و بشهر آینهده از ما عقالنی و علمی شناخت پژوهی مهدویت
 .(23 :4845، )کارگراست

 یمهدو شهر آرمان یمعرفت ساختار
 نسهل از موعهود یمنجه ظههور دربهاره کهه اسهت ییهها ارزش و باورها مجموعه، یمهدو فرهنگ

گر .شود یم استخراج سنت و کتاب از آن یمعرفت یها شهیر و گرفته شکل ؟ص؟امبریپ  باورها نیا ا
، شههد خواهههد انحههراف دچههار یمهههدو فرهنههگ، ابههدی انحههراف سههنت و کتههاب از ینههدکا ههها ارزش و

 جامعهه آنچهه .کنهد یمه گهزارش را یمههدو فرهنهگ نیدروغه انیمدع یماجرا بارها خیتار که چنان
 و ربنهایز .است آن ینیب جهان و یمعرفت ساختار، سازد یم زیمتما و ممتاز جوامو ریسا از را یمهدو

 آمههوزه، اسههالم در. اسههت اسههالم یانیههوح یههها آموزه و ها برنامههه، یمهههدو لهفاضهه نهههیمد یدئولوژیهها
گهر .دارد اسهالم ظههور یپها هم یقهدمت، آن براسهاس گرفته شهکل فرهنهگ، آن رویپ و تیمهدو  در ا
 ییها سهنت، دیهجد از مهراد، اسهت ظههور عصهر در دیهجد سنت و نید جادیا از سخن اتیروا یبرخ
گریاح به ؟جع؟عصر امام و هنشد محقآ ظهور زمان تا که است  در .پهردازد یمه نیراسهت اسهالم یا

 مههردم و ردیپههذ ینمهه صههورت یعلنهه و آشههکارا خههدا بههه انیعصهه کههه اسههت نیهها حههداقل یآرمههان جامعههه
 بهه گنهاه عهدم ایه و کمتهر گنهاه. نکنند تیمعص زین خلوت و نهان در یحت که شوند یم تیترب چنان
 :4847، روشهن نهدهیآ سسههؤم)گهردد یم عهیاوراءالطبم و خدا به شتریب معرفت باعث یشهود طور
 .(482-488 ،4ج

 شهر مهدوی  های آرمان ویژگی
 کفهر و شهرک ینفه، یکتاپرستی یآرمان جامعه یژگیو نیتر مهم :یدمداریتوح و یخدامحورالف( 
 نمههودار، اقتصههاد، عبههادت، حقههوق یها عرصههه تمههام در ییدگرایههتوح و یخههدامحور دهیهها .اسههت
 ها انسههان یزنهدگ مهتن در او، سهتین شههده فرامهوش عنصهر خداونهد، یمهههدو یالهه نظهام در. اسهت
 مؤلفههه نیتههر یاساسهه، یدیههتوح فرهنههگ .شههود یمهه نهههینهاد جامعههه در یمحور خههدا و دارد حرههور
 .است یمهدو حکومت یمعرفت
 نظهههام او یبهههرا، انسههان شهههناخت بههدون توانهههد ینمهه ینهههیآئ و مکتههو ویهههه :یشناس   انسانب( 
 طهرح نهوع ههر .کنهد یزیهر یپه را خهاص یحکهومت وهیشه و یخهانوادگ، یاقتصهاد ،یاسیس، یحقوق
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 ویهترک، انسان گاهیجا از یمهدو شهر آرمان یتلق نوع .اوست شناخت گرو در انسان یبرا یا تازه
 رقههم را فاضههله  نهههیمد اهههداف، یو یواقعهه یازهههاین و میعظهه یههها امکان، اسههتعدادها، دهیههچیپ
 یهها ارزش بهه انسهان یبهرا رفهاه و یخوشه، لهذت چهون ییهها ارزش یآرمان جامعه نیا در .زند یم

 یپهرور دام سهرحد تها را یانسهان جامعهه کهه ییها حکومت و ها یتئور رایز، گردد یم لیتبد یواالتر
، یوحهه بهه گههرید، هسهتند تیهامن و اقتصههاد، عهدالت، رفههاه دنبهال بهه تنههها و دهنهد یمهه تنهزل یبزرگه

 شهههر آرمان در. نههدیآ یمهه گرفتههار سههمیاومان دامههن در رو نیهها از و نههدندار یازیههن امههام و امبریههپ، کتههاب
 .ندینشه یمه نظاره به یهست وسعت در را او و ستین یماد و یساحت کی انسان به نگاه، یمهدو

 در. برخوردارنهد یالهه کرامهت از کهه خلقتنهد دگانیهبرگز، جامعهه افهراد تک تک، تیمهدو یتئور در
 و هها کنش و رسهد یمه ییشهکوفا و رشهد بهه جامعهه یپا پابه و هجامع از یعرو فرد یمهدو جامعه
کنش  شهر آرمان در. دیمایبا را کمال ریمس یآدم که شود یم موجو گریکدی از جامعه و فرد یها وا
 حیتصههر زیههن جامعههه بهها فههرد یههیگرا هم بههه، ها انسههان ییاتهه کرامههت بههه احتههرام بههر عههالوه یمهههدو
 .(483-482، 4ج :4847، روشن ندهیآ سسهؤم)دارد
 دربههر را بشههر یزنههدگ یههها مجال همههه نیههد، یمهههدو شهههر آرمان در :انی  اد یق  یحق وح  د ج( 

 و گهردد یمه یمعنهو و یمهاد، یرفتهار، یفکهر یها عرصهه همهه شامل نید کارکرد حوزه و ردیگ یم
 بهر شههر آرمان نیها در حکومهت گسهتره قلمرو .دارد برنامه و طرح، انسان یزندگ یایزوا تمام یبرا
 و مصههداق، یات لحههاظ بههه یمهههدو شهههر آرمان در تیههعقالن .اسههت یمبتنهه نیههد گسههتره و روقلمهه

 فرهنههگ در تیههعقالن .دارد یمههاهو تفههاوت، مههور یایههاتوپ بههر حههاکم یابههزار تیههعقالن بهها کههارکرد
 د:شو یم مطرح سطح سه در یمهدو
 و نآ در انسههان ییاسههت نا و حسههاس تیههموقع و اتیههح فلسههفه شههناخت :نیادیههبن تیههعقالن. 1
 ؛متعال یخدا و جهان، خود با انسان رابطه میتنظ در عقل جاللت و شأن
 ؛اتیاخالق یمعمار و انسان رابطه میتنظ در عقل شأن :ها ارزش و تیعقالن. 2
 محاسههبات در عقههل نقههش و ینههیب شیپ و نظههم، یریگ انههدازه و یمهندسهه :یابههزار تیههعقالن. 3
 .مرفه و آباد یتمدن و شکوفا یاقتصاد به دنیرس یبرا یشتیمع

 یتههیترب و مههواالت در یاسههالم تیههعقالن امهها، دارد نظههر در را سههوم سههاحت تنههها یغربهه تیههعقالن
 یبنا سههنگ یوقتهه و پرسههد یمهه اتیههح و انسههان از، کههالن و یاصههل پرسههش کیهه در ابتههدا، یمنطقهه
 و دنینشه یمه اتیهاخالق میتنظه به کند معلوم را آن یمبان و اهداف و مختصات و گذارد را تیعقالن

، روشهن نهدهیآ سسهؤم) پردازد یم تیبشر یمعنو و یماد اهداف نیتأم ابزار و ها روش به عاقبت



ماره
، ش

هم 
ل د

سا
 41  ،

هار 
ب

141
1

 

 

 

98 
 
 

ژپو
هش مهدیاه

وی

 .(448-484 ،4ج :4847

 مهدوی عصر گرایی آرمان
ک ری نگههههاه و گرایی آرمههههان تمههههدن، و فرهنههههگ یههههک برتههههری های شههههاخص از یکههههی  بههههه حههههدا

 ظههههور، عصهههر جامعهههه تمهههدن و فرهنهههگ ویژگهههی دیگهههر نظهههر، ایهههن از اسهههت. بشهههری های آل ایهههده
 بههرای اندیشههی چاره معنههای بههه ظهههور عصههر مهههدوی جامعههه گرایی آرمههان اسههت. آن گرایی آرمههان
کنون و بهوده آن تشهنه همهواره بشهر کهه اسهت تهاریخی بلنهد آرزوهای به یابی دست  دسهت بهدان تها
 های آل ایهههده و آرزوههها تحقههآ ظههههور، عصههر جامعههه تمهههدنی حرکههت اصههلی رویکهههرد اسههت. نیافتههه

 بها مههدوی تمهدن اسهت. نشسهته آن انتظهار بهه تهاریخ طهول در بشهری جامعهه کهه اسهت ردستیدو
ک ری نگههاه  آینههده جامعههه بههرای شههگرفی دسههتاوردهای بشههری، بلنههد هههای آرمان و اهههداف بههه حههدا
 :فرماید می باره این در ؟ع؟محمدباقر امام دارد. بشری

 پیموده او برای زمین و رددگ می پیروز دشمنان( دل ترس)در پیدایش سبو به ؟جع؟قائم
 و ییفرمههانروا و گههردد مههی آشههکار بههرایش زمینههی هههای گنج کنههد( مههی االرض طههی او شههود)و مههی

 تمهام بهر را خهود دیهن او وسهیله بهه خداونهد و گیهرد می فرا را جهان غرب و شرق وی سلطنت
، 25ق: ج4478)مجلسهی، نباشند راضهی مشهرکان چنهد ههر. گردانهد مهی پیهروز جهان مکاتو

444.) 

، علمهههی، معنهههوی، مهههادی های منهههدی بهره تمهههامی، مههههدویت اندیشهههه بهههر مبتنهههی تمهههدن در
ک ری صورت به اجتماعی و سیاسی، فرهنگی ، نظهر ایهن از اسهت. شهده اندیشهیده همگهانی و حدا
 سهترگ آرزوههای و انسانی متعالی های آل آیده تمامی که است ای ایده ترین آرمانی مهدوی تمدن
 ویژگهی ایهن اسهت. شهده تدبیر خوبی به جامعه در آن تحقآ کارهای راه و یافته رتبلو آن در بشری
 بهههها و کنههههد می زنههههده جامعههههه افههههراد وجههههود در را خواهی آرمههههان هههههای انگیزه، بخش الهههههام و مهههههم
 همهه تها انگیهزد برمی آنهان وجهود در را نشهاط و امیهد، بشهر خسهته روحیهات و افکار در آفرینی تحول
 در را خهود همگهان، فرهایی چنهین در گهردد. معطهوف آرمهانی جامعه تحقآ به ها تالش و ها توجه
، روشن آینده سسهؤدانند)م می سهیم جهان آینده شدن بهتر در و مؤثر، جامعه رفت پیش فرآیند
 بشههر بههه، خههود واالی همههت بهها؟جع؟ مهههدی امههام تلقههی یههکبراسههاس . (547-534، 4ج :4844
 فههراهم را اش شهکوفایی های زمینهه باغبانانههه و دههد می اهپنه دیگههران از ناامیهد و خهویش از خسهته

 آن های شهههیوه تههرین مهم و؟جع؟ مهههدی امههام رسههالت ترین اساسههی، تزکیههه و تعلههیم نمایههد. می
 بهه تربیهت و رشهد دوران، ظهور عصر، اساس این بر است. آرمانی جامعه به رسیدن برای حررت
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 رسهالت بهود. خواههد او روان های شکسهتگی تهرمیم و بشهر های ضهعف جبهران زمان و یدآ می شمار
 بشهر تها آیهد نمی او اسهت. آلهودگی کهردن کن ریشهه بلکهه، آلودگهان وقمهو قلو نهه؟جع؟ مههدی امهام

 ظهاهر بهه مهرا مشهکل پرسهتش اصهل حهذف بها و کنهد سهاقا هسهتی از را حقیقهت مسهیر از دورافتاده
 بازگردانهد. سهعادت مسهتقیم صهراط هب را زده حیرت های انسان مهربانانه تا آید می بلکه، کند حل
 سهرمایه از بکوشهند بایهد دوران ایهن در ها انسهان هاسهت. فرصت عصر، غیبت عصر، دیگر تلقی در

 بهه را خهود، آخرالزمهان های فتنهه کهران بی دریهای در و شهوند منهد بهره شکل بهترین به خدادادی
 مجههال و یابههد می پایههان نیههز ها فرصههت، غیبههت عصههر رسههیدن پایههان بههه بهها د.نبرسههان امههن سههاحل
 دولهت در زنهدگی سهزاوار کسهانی تنهها و شهود می سهتانده ها انسهان از ها سستی کار جبران و بازگشت

 بهر باشهند. بهرده بههره شایسهته نحهو بهه غیبهت عصهر های فرصهت از کهه بهود خواهند مهدوی عدل
 یهافتن پایهان ثابههم بهه بلکهه بشر آموزی علم آغاز منزله به نه؟جع؟ مهدی امام ظهور اساس این
 کهرد خواههد اعطها را کارنامهه تنها ظهورش با؟جع؟ مهدی امام و بود خواهد انسان تحصیل دوره

 شایسههتگان سههینه بههر قبههولی مههدال و زد خواهههد مههردودی مهههر، گمههراه زدگههان حیرت پیشههانی بههر و
، کهههرد تعیهههین حهههدی تهههوان نمی بشههر تکامهههل و رشهههد بهههرای کههه جهههایی آن از البتهههه آویخهههت. خواهههد

 آن رهنمودههای سهایه در، اند کرده دریافت را مهدوی کریم دولت در زیستن اجازه که شایستگانی
 از، خهههود ظرفیهههت فراخهههور بهههه کهههس ههههر و پیمهههود خواهنهههد را ترقهههی و کمهههال مهههدار ، مهربهههان امهههام

 کنههار در زیسههتن و مواهههو ایههن از وری بهههره مجههال نوشههید. خواهههد ههها خوبی امههام زالل سههاز چشمه
 از بهینههه اسههتفاده مسههیر در کههه اسههت تالشههی اجههرای، او دولههت فرههای در تههنفس و ؟جع؟مهههدی
؟جع؟ مههدی امهام ظههور بها، شهده یهاد تلقهیبراسهاس  پذیرد. می صورت غیبت عصر های فرصت
 بههه و پههذیرد می پایههان حقیقههت طریههآ بههه بازگشههت و گذشههته کههردار و اعمههال در تجدیههدنظر فرصههت
 بههه روایههات از ای پههاره، شههده یههاد دیههدگاه دو میههان از شههود. یم بسههته توبههه بههاب، روایههات اصههطالت

 توبهه بهاب؟جع؟ مههدی امهام ظهور با، روایات این، براساس کنند می تأیید را دوم دیدگاه، ظاهر
 کههه چنهان هم، داشههت نخواههد پههی در نفعهی آنهان نههدامت اظههار و شههود می بسهته غیرمؤمنهان روی

 برابههر در کمههال و رشههد سههفره مهههدوی عههدل حکومههت راندو در، روایههات از دیگههر ای دسههتهبراسههاس 
 خههار ، انههد پیموده غیبههت عصههر در کههه هایی بیراهههه از تواننههد می همگههان و اسههت گسههترده بشههریت
گین فرهههای در حرهههور فهههیض نهنهههد. گهههام سهههعادت صهههراط در و شهههوند  و مههههدوی حکومهههت عطهههرآ
 بهه باشهند. نهوا هم و سهو هم حرهرت آن بها که، است کسانی تمام نصیو آن مواهو از مندی بهره

 یابهد می پایهان ها فرصهت ظهور با آیا خطا؟ کدام و است درست کدام دیدگاه دو این میان از راستی
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 گشهوده بلنهدتری های افآ و تر افزون های مجال، بشر برابر درکه  این یا شود می بسته توبه باب و
کهه  این یها بیاورد راه به را حقیقت یرمس از دورافتاده بشر تا آید می؟جع؟ مهدی امام آیا گردد؟ می

 و سهیرت اسهت؟ منحهرف های انسهان از انسانی جامعه پیراستن و بشری جامعه تصفیه او رسالت
 از، خهاص صهورت بهه حرهرت آن پهذیری توبه مسهئله و تمهام صهورت به؟جع؟ مهدی امام سنت
 امکهان سهویی از، ورظهه زمان در توبه باب شدن بسته دیدگاه است. اندیشه این مهم ابعاد جمله
 اسهت ممکهن، دیگهر سهویی از امها، دههد افهزایش خودسهازی و اصهالت برای را منتظران انگیزه دارد
 نتیجههه در و ظهههور عصههر درک بههه منتظههران اقیاشههت کههاهش؟جع؟، مهههدی امههام از هههراس مایههه
 رو نایه از گردد. آینده به نومیدی و یأس احساس گسترش نیز و سازی زمینه روند شدن کند باعث
 ایههن سههقم و صههحت دربههاره اسههت سههزاوار، روایههات از ای پههاره در دیههدگاه ایههن های ریشههه وجههود بههه

 امهههام پهههذیری توبه دیهههدگاه دو میهههان از، ایهههن بهههر افهههزون پهههذیرد. صهههورت جامعهههه تحقیهههآ دیهههدگاه
گر، ظهور عصر در توبه باب شدن بسته و؟جع؟ مهدی  ناصهواب ایهن، باشهد درسهت اول دیدگاه ا
گههر دارد. ضههرورت، زنگارههها و ها خرافههه از مهههدوی احادیههث پههاالیش منظههور بههه دوم دیههدگاه بههودن  ا
 ها توجهه و درآورد صهدا به را ها زنگ، جامعه در آن طرح با باید سویی از، باشد درست دوم دیدگاه

 سهویی از بداننهد. را آن قهدر ها فرصهت شهدن تمهام از پهیش غیبهت عصهر های انسهان تا کرد جلو را
 امهام مهربهان و عطهوف شخصهیت بها چگونهه دیهدگاه ایهن کهه داد پاسخ پرسش این به باید، دیگر

 و کهاوش، شهده یهاد های فرضهیه از یهک ههر صهحت بهرای بنهابراین دارد. خوانی هم؟جع؟ مهدی
 .(13-11، 1ج :13٠٠، است)آیتی ضروری بلکه و مطلوب آن مورد در تحقیآ

 ظهور تحقق یفرهنگ و یاجتماع یها نهیزم

 همهه یخوشهبخت و سهعادت بهه دنیرسه یبرا تالش از پس که امروز انسان :یدلدادگ و عشق. 1
 .شهود یمه ورتر شهعله وجهودش در موعهود یمنجه حکومهت ییبرپها به اقیاشت ندیب یم بسته را درها
گهر .اسهت یفتگیشه و عطهش آن کهه رسهاند یمه دیجد یا مرحله به را یآدم روت، حالت نیا تداوم  ا

 شههده فههراهم ظهههور یاجتمههاع نهههیزم از مهههم یا مرحلههه، دیههآ دیههپد عطههش نیهها، یبشههر جامعههه در
 فرمهان بهه سهر شیخو یانسان اهداف برد شیپ یبرا یاجتماع یزندگ آغاز همان از بشر رایز، است

کمههان کمههان نیهها کههه بههود دواریههام او .اسههت نهههاده زمامههداران و حا ، ییزورگههو از زیههپره بهها زورمنههد حا
 بلکهه، دهینرس شیخو جان عمآ از برخاسته خواسته نیا به نهات نه اما، بسازند صالح یا جامعه
 دهیههپد بهها کههه هرگههاه، رو نیهها از، اسههت بههوده گونههاگون یها سههتم و ظلههم گسههترش شههاهد روز روزبههه
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 جامعهه کالبهد در را عهدالت روت و دیهایب یالهه یمرد کند یم آرزو وجود اعماق از، شود روبرو ییناروا
 حرههرت یجههان حکومهت رشیپههذ یبهرا مناسهو بسههتر و اعدمسه نههیزم همههان نیها .بدمهد یبشهر
  .کند رسو  یبشر جامعه یتمام وجود در دیبا که است؟جع؟ یمهد
 یژگهههیو، افکنهههد هیسههها تیبشهههر بهههر، أسیههه کهههه ظههههور از شیپههه دوران در :س   بز ن   دهیآ ب   ه دی   ام. 2

گاه را دیام حس انسان ینگر ندهیآ  .دههد یمه رتبشها گرید یروز به را یآدم و کند یم زنده ناخودآ
 یاسهتعدادها همهه کهه بهود خواهد یروز دنید یپ در، هاست یسرخوردگ دچار که ینسل گمان یب

 آورد ره .برسههند انسههان یقهیحق گههاهیجا بهه نیزمهه پهنههه در ها انسهان همههه و شهود شههکوفا اش نهفتهه
 و ایههدن از انیعیشهه یدیههناام زمههان در، تیهههدا امامههان تههالش همههه کههه دهههد یمهه نشههان ههها یبررسهه

 .است بوده متعال پروردگار یسو از امور شیگشا به دیام چراغ برافروختن آن اکمانح
 همهه آوردن فراهم تبلور، اضطرار که آورد دست به نیچن توان یم اتیروا یبررس از :اضطرار. 3
 و  زرق و کنهد یمه احسهاس تنهگ، وسهعتش تمام با را ایدن، مرطر انسان .هاست نهیزم و ها یآمادگ
 بههه دیههبا، منتظههر یها انسههان. کنههد ینمهه غافههل را او، یطانیشهه یها قههدرت و یظههاهر بنههدهیفر بههرق

 حکومهت جهز یپنهاه ویهه، هها گرداب از نجهات یبهرا کننهد نیهیتع آیهتحق بهه کهه برسند یا مرحله
، کصهههدای و دلکهههی مهههردم همهههه، آن در کهههه یا مرحلهههه بهههه جامعهههه دنیرسههه .سهههتین؟جع؟ یمههههد

 ادیهفر حرهرت بهه را خهود اضهطرار، وجود همه با و باشند؟جع؟ یمهد حررت حکومت خواهان
 را ظهههور، باشههند یو یواال اهههداف بههه دنیرسهه یبههرا او رکههاب در بههازیجان و یاریهه آمههاده و زننههد
 نهههینهاد ظلههم، آخرالزمههان در و اسههت وجههور ظلم از پههر یبشههر جامعههه امههروزه. کههرد خواهههد کیههنزد
 نیبهه قههدرت گشههتن دسههت به دست و رانسههردمدا آمدوشههد و ههها دولت رییههتغ بهها کههه چنان، شههود یمهه

گ ظلهم نیها حاصهل .ردیهگ ینم صورت جهان ریمس در یرییتغ، گوناگون یها حزب  اضهطرار، ریهفرا
 زمهان آن در .بسهت بن از یخالص و ییرها یبرا یعاد یها راه ماندن جهینت یب یعنی است مردم

 از و شناسهد یمه را آن یکسه کمتهر که ماند یم ویغر چنان، حآ نیآئ و نید، مستبکران ستم اثر بر
 یراهکارهها از کهه منسهجم و مناسهو یفریک استیس کی با یمهدو حکومت. کند یم یرویپ آن
، مههردم حقههوق و امههوال بههه تجههاوز و یبزهکههار مقابههل در، کنههد یمهه اسههتفاده جبرانههی و گیرانهشههیپ

کنش  از: است عبارت آن اهم که دهد یم نشان وا
 از یاریبسههه کهههه اسهههت سهههالم جامعهههه قهههوام و ادیهههبن، تعهههدال :یاجتمهههاع عهههدالت یاجهههرا (الهههف 
 بههروز هنگههام و بههرد یمهه انیههم از را میجههرا و ههها انحراف یاسههیس و یاقتصههاد، یاجتمههاع یها نهههیزم
، بازگردانهد جامعهه بهه را اعتهدال حالت ممکن وهیش نیبهتر تا کوشد یم جامعه در انحراف و یکج
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، عهدالت ییربنهایز و کارسهاز نقش .نخورد لطمه عاجتما انیک و افراد مشروع حقوق که یا گونه به
 و یخواه عهدالت شهعار از سهتمکار چنهد هر یانسان ویه .است ساخته خود فتهیش همواره را انسان
 سراسهر در ریهفق گهرید کهه اسهت یا گونهه بهه ثهروت عادالنهه میتقس و ویتوز. زدیگر ینم یطلب عدالت
 صهنعت ییشکوفا، ها ثروت ویتوز از عادالنه ستایس با یمال میجرا. شود ینم افتی یاسالم کشور

 جرم علت با مبارزه، گیرانهشیپ استیس در رایز، شود یم کن شهیر، یعموم رفاه سطح رفتن باال و
 یمهال زهیهانگ بهه شهود ینمه افهتی یریهفق .شهود یم نابود یدعو و جرم یها نهیزم و عوامل و است
 .شود مرتکو را یمال میجرا ای اندازد راه یحقوق مرافعه و دعوا
 سههطح قههدر هههر .اسههت جهههل و ینههادان، جههرم عوامههل از یکههی :یههیافزا دانش و ییزدا جهههل (ب
 جههرائم ارتکههاب زانیههم، باشههد ادیههز جامعههه در افههراد یگذار هیسههرما و یاعتبههار زانیههم و التیتحصهه

 مرتکهو کنهد نهابود را او یاجتمهاع تیهثیح کهه یجرمه کرده لیتحصه انسهان رایهز، آمهد خواهد نیپائ
 زانیههم کههه گرفهت نظههر در را یارکهراه دیههبا، جهرائم و ههها انحراف از یریجلهوگ یبههرا پهس .شههود ینمه

 و التیتحصهه سههطح شیافههزا، کارههها راه از یکههی .رود بههاال جامعههه در افههراد یگذار هیسههرما و اعتبههار
 یبشهر دانهش و علهم .اسهت تیهعقالن و دانش دولت، یمهدو دولت .است افراد یاجتماع اعتبار
 کههه یا جامعههه در .اسههت یعقالنهه جامعههه یمهههدو جامعههه و رسههد یمهه خههود یتکههامل حههد نیتربههاال بههه

 خواههههد کهههم یمهههال یدعهههاو و جهههرم یعهههیطب طهههور بهههه باشهههد شهههده یگهههذار هیپا تیهههعقالن براسهههاس
 .(573-572 ،4ج :4833، روشن ندهیآ سسهؤم)بود

 و جههرم از گیریشههیپ در یمههؤثر نقههش، تیههترب و اخههالق :یانسههان لیفرهها و اخههالق پههرورش (ج
 میجهرا زانیهم، باشهد بهاال اخالق به یبندیپا زانیم که یا جامعه هر در .دارد یاجتماع یناهنجار

، اند داشهته انیهب زیهن شناسهان جرم و اسهت مکتهوب یالملله نیب اسهناد در چهه آن .بود خواهد نییپا
 سهطح رد یاخالقه یهها ینجاره نابهه وجهود عهدل و جرم نیب که است نکته نیا به روشن حیتصر
 کننههده نظارت نظههام مثابههه بههه یفههرد اخههالق .دارد وجههود میمسههتق یا رابطههه، یاجتمههاع ایهه یفههرد
 اخههالق و کنههد یمهه عمههل هسههتند یرونههیب یها کننههده نظارت کههه سیپلهه و قههانون مقابههل در، یدرونهه

 قهانون از کارآمهدتر و تهر یقهو مراتهو بهه کهه است یررسمیغ کننده نظارت ینوع، خود زین یاجتماع
 یمهدو دولت در یاخالق و یدرون نظارت نیا. رود یم شمار به یرسم کننده نظارت ابزار که است
 لتیفره دولهت و یاخالقه یارزشه دولهت توان یم را یمهدو دولت که رسد یم خود هیعال مدار  به
 تمهام جهامو خهود ههم کهه معناسهت نیها بهه؟جع؟ یمههد امام یاخالق دولت .دانست تیانسان و

 در را آنههها همههه، اجههرا و عمههل مقههام در هههم و اسههت یعقلهه و یاخالقهه محاسههن و ههها یکههین، لیفرهها
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 ابهزار هم و است ینید و یاخالق یهنجارها و ها ارزش یحام و مدافو هم .سازد یم محقآ جامعه
 و زنههده را جامعههه و ردیههگ یمهه کههار بههه یانسههان کمههاالت تحقههآ یبههرا را بشههر یعملهه و یصههنعت یزنههدگ
 بهر یمبتنه تیهمعنو و اخهالق، جههان سراسهر در دولهت نیها مشهترک اریهمع .کند یم ایاح را تیانسان

 در را خهود ییکهارا و یکارآمد یاخالق دولت، مبنا نیا براساس .است انسان یتعال و تکامل و نید
 بها انسهان رابطهه حیتصهح و یمتعهال اخالق واقو در .دهد یم بروز انسان یزندگ ابعاد و شئون همه

 امکانهات همهه از نههیبه و درست استفاده و او یباورها و یتلق طرز و ملتکا و رییتغ باعث، اطراف
گریهاح راهبهرد اسهت یاخالقه جامعهه کیه آن ندیبرآ که شود یم  و مؤمنانهه اتیهح و یالهه مهانیا یا

 دولهت تهداوم و ظههور یسهاز نهیزم در یمحهور و یاساسه یگاهیجا، آن تیتقو و جیترو و یدیتوح
گ تیههامن ماننهد دسههتاوردها و بردهههااهر گهرید یربنههایز و دارد یمههدو  دولههت در جانبههه همه و ریهفرا
 و سرچشهمه، یهیروا و یقرآنه یهها آموزه در، یمعنهو تیهامن ایه مهانیا کهه چنهان هم .اسهت یمهدو
 یمعنهو اتیهح یبسترسهاز. اسهت یالهه یایهعطا همهه و منیا و بهیط اتیح تحقآ یاصل یمبنا
 دور و یاجتمههاع چههه و یفههرد یرفتارههها حههوزه در چههه افههراد تیههترب و ویتهههذ یبههرا حسههنه و بهههیط

 ایهه یاسههالم موعههود و یآرمههان جامعههه سههازوکار نیتههر یاصههل، یمههانیا ریههغ و ئهیسهه اتیههح از آنههان کههردن
 اتیهههح آیتشهههو بههها بکوشهههند دیهههبا منتظهههران و سهههاز نهیزم یهههها نظام و اسهههت بههههیط اتیهههح همهههان

 .گردنههد ظهههور عصههر سههاز نهیزم، مههانیا جبهههه دشههمنان بهها تقابههل و مؤمنههان از یبانیپشههت و مؤمنانههه
 اجههرا جامعههه در کامههل اتقههان و قههوت بهها بههردراه نیهها؟جع؟ موعههود یمهههد ظهههور بهها اسههت یهیبههد

 یجههان آن یزنهدگ بهه مؤمنهان عذاب از منیا و سالمت و تیعاف از سرشار ورود نهیزم و شد خواهد
گریاح، جهینت در. شد خواهد فراهم یاخرو و  عامهل نیتهر یاصهل ؤمنانههم اتیهح و یاله مانیا یا
 نههدهیآ سسهههؤم)اسههت یمهههدو دولههت و موعههود بهههیط اتیههح و تیههامن تحقههآ بههرد راه و سههاز نهیزم

 و نیتهر یعال، کامل انسان مظهر منزله به؟جع؟ یمهد حررت (544-573 ،4ج :4833، روشن
 کهه اسهت یعهوامل معلهول، ظههور عصهر درها  رفتشهیپ .کنهد یم عرضه را تیریمد نوع نیتر عادالنه

 انیپارسا سرآمد او .است ینقص و ویع نوع هر از منزه و پاک، معصوم یرهبر وجود ها آن از یکی
 ههدفش و اسهت خهالص دیهتوح و گانههی یخهدا به مانیا یمبنا بر و یاله، حکومتش نوع و است
 کهردن برقهرار، ههودهیب اعتبهارات و ازاتیامت یوارهاید برداشتن، ها ملت و ها جماعت کردن متحد

کننهدهیاح، معصهوم امهام زیهن آن حهاکم .اسهت مهردم نیبه ارتبهاط و یهمکهار جهادیا، کلمهه دیحتو  ا
کم بهها نیبنههابرا .اسههت یالههه دسههتورات و یاسههالم نیقههوان یمجههر و ینبههو عتیشههر  و دیههتوح تیههحا
، یملهه، یطبقههات، ینههژاد اختالفههات یتمههام، یمهههدو دولههت در مؤمنانههه اتیههح و مههانیا یایههاح
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 اسههالم پههرچم ریههز در، مؤمنههان همههه و رود یمهه انیههم از یزبههان و یحزبهه، یملکهه، ییایههجغراف، یوطنهه
 نههوع کیهه، حههاکم کیهه بهها نیزمهه، یجهههان واحههد حکومههت بنههابر .بههود خواهنههد خههدا فرمههان میتسههل

 نهدهیآ سسههؤم) شهود یم اداره یمهدو بهیط اتیح نام به عادالنه روش و وهیش کی با و حکومت
 .(558 ،5ج :4833، روشن

  گیری جهینت
 خهود پیهروان از ادیهان 2.خهرد سهطح و 1کالن سطح است. بررسی قابل سطح دو در نگری یندهآ

 توانمنهههدی و امکانهههات اقترهههای بهههه آرمههانی جامعهههه های شهههاخص بهههه توجههه بههها کهههه دارنهههد انتظههار
 مطلههوب جامعهه ههای ویژگی از هایی حهداقل تکهاملی رونهد یههک در تها کننهد کوشهش خهود اجتمهاعی
 و آمهوز عبهرت و اجتمهاعی های سهنت ماننهد اسهالمی ههای آموزه از الههام بها سازند. محقآ را اسالمی
 ترسهههیم آن حاصهههل کهههه نمهههود اسهههتخراج را دینهههی پژوهی آینهههده نهههوعی تهههوان می خهههدا بهههه توکهههل
 هههدف عنههوان بههه مطلههوب آینههده ایههن دادن قههرار بهها باشههد. آرمههانی ای آینههده از دقیههآ انههدازی چشههم
 آمههاده جامعههه هههای ویژگی بههه رسههیدن میههانی های حلقههه انعنههو بههه را ممکههن های آینههده تههوان می

 و دارد نقهش ها انسهان سرنوشهت و زنهدگی در که عواملی ترین مهم از نمود. تعریف و طراحی ظهور
 بهه کنیم. می زندگی آن در ما که است ای جامعه باشد، افراد گمراهی و سعادت ساز زمینه تواند می

 در تها یمئنمها تهالش آرمهانی جامعهه بهه نیهل بهرای بایهد اد،افهر زنهدگی در جامعهه مههم اهمیت دلیل
 بههه رسههیدن بههرای کامههل دسههتوراتی و جههامو ای برنامههه اسههالم برسههیم. کمههال و رشههد بههه آن سههایه
 آن اجهرای در ثبهات و آنهها بسهتن کار به با افراد که نماید می معرفی ها انسان به مطلوب ای جامعه

 بنهد از رههایی بهرای را آرمهانی جامعهه دیهن، یابنهد. دسهت اهدلخو آرمانی جامعه به ها دستورالعمل
 جامعهه تشهکیل بهه و اسهت سهازگار فطهرت ندای تدریجی حرکت با که داند می تحقآ قابل اسارت
 اسهاس و شههیر اسهت. مههدوی انقهالب جامعهه، ایهن ویژگهی تهرین شهد.مهم خواهد منجر مهدوی
 و حرههور یاعتقههاد آمههوزه .اسههت هفتهههن موعههود یمنجهه ظهههور و فههر  تحقههآ در یمهههدو شهههر آرمان
 مرههاعف و بخشههد یمهه تیههنیع را فههر  تحقههآ بههه دیههام منتظههر، فههرد مشههترک یزمههان افههآ در وجههود

                                                        
 آخرالزمهان در منجهی آمهدن بهه آرمهانی، جامعهه تحقهآ اندیشهه و بشر فرجام به دین حوزه در پژوهی آینده کالن سطح .1

 دارد. اشاره

 و گههروه و فههرد بینههی پیش قابههل و معههین و نزدیههک آینههده بههه کههه اسههت خههرد سههطح در دینههی هههای آموزه در نگری آینههده .2
 کند. می پیدا ارتباط جامعه
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 عنصههر .اسههت موجههود و حاضههر همههواره امهها نظههر از ویههغا ،یعیشهه تفکههر در (غائههو)امههام .سههازد یمهه
 سهت،ین یشهناخت روان یحهالت تنهها دیهام کهه اسهت آن بخشهد یمه تیهنیع را فهر  انتظار که یگرید

 در .اسههت حههاالت نههه و اعمههال افرههل فههر  انتظههار دارد یجهها منتظههر انسههان عمههل رهیههدا در بلکههه
؟جع؟ زمهان امهام ظههور بها بهود. خواههد اصهالحات همهه زیربنهای فرهنهگ اصهالت مهدوی جامعه
گیههر انقالبههی  دیههن یههک و فرهنههگ یههک از جهههان همههه نتیجههه در و شههد خواهههد ایجههاد جهههان در فرا
 در آن جانبهه همهه توسهعه و دینهی فرهنگهی بها دینبراساس  حکومتی نمود. خواهند رویپی واحد
 ظههور نتهایج از کمهال سهوی بهه بشهری مختلف جوامو حرکت و ها فرهنگ شدن یکدست و جهان
 هههای ویژگی دیگههر از آن کامههل ارائههه و اسهالم از ها ناخالصههی و خرافههات از دوری بههود. خواهههد منجهی
 باعههث و شههده دگرگههون دوران ایههن در جهههان اقتصههاد چنههین هههم و اسههت مهههدوی آرمههانی جامعههه

کرم پیامبر شد. خواهد عدالت و فقرزدایی  :فرمایند می روایتی در ؟ص؟ا
 برخهوردار الهی های نعمت از ای اندازه به مردم. کنند قیام ؟جع؟مهدی من، امت در وقتی

 خهود برکات آسمان و زمین و اند نیافته دست وضعی چنان به زمانی هیو در که شد خواهند
 (.23، 24ق: ج4478)مجلسی، ساخت خواهد ظاهر یارانش و حررت آن برای را

 :فرمایند می نیز ؟ع؟باقر امام 
 دیگهر کهه کهرد خواهنهد قسهمت مسهاوی چنهان مهردم میان در را اموال ؟جع؟مهدی حررت

 (.874، 25ج)همان: بدهند زکات او به که شد نخواهد یافت نیازمندی

 خواههد خهود اعهالء حهد به تکنولوژی و علم پیشرفت و رفاه ؟جع؟مهدی حررت ومتحک در
 :فرماید می باره این در ؟ص؟اسالم گرامی پیامبر. رسید

 مهردم بهین را شهماری بهی سرمایه و مال وی و سازد می خار  او برای را هایش گنجینه زمین 
 (.63، 24)همان: جکند می تقسیم

 تمههدن شههکوفایی آن ثمههره تهرین مهههم کههه اسهت پایههدار امنیههت وجههود جامعهه، ایههن ویژگههی دیگهر
 کوتههاهی بسههیار مههدت در گرفههت، خواهنههد پههیش در کههه سیاسههتی بهها ؟جع؟زمههان امههام بههود. خواهههد
 فرمایند: می ؟ع؟علی امام بخشید. خواهند تحقآ ها زمینه تمام در را صمیمیت و صلح و امنیت

گر  یکدیگر با وحشی های حیوان و کند، می سفر انآدمی های دل از کینه خیزد، پاه ب ما قائم ا
 در رهگهذری چون را شام و عراق بین ]راه[ زنی که چنان آن نمایند، می زندگی صفا و صلح با

 هیو ولی کند، می نقره(حمل و زینت)طال سرش وبر نماید، می عبور ها سبزه روی از آرامش،
 (.846 ،25ق: ج4478)مجلسی، ترساند نمی را او وحوش از موجودی



ماره
، ش

هم 
ل د

سا
 41  ،

هار 
ب

141
1

 

 

 

011 
 
 

ژپو
هش مهدیاه

وی

 خواههد بشهریت میهان در پایهدار جههانی صهلح گسهترش باعهث سهالم اجتمهاعی روابا چنین هم
 در متمهادی ههای قرن ها انسهان کهه اسهت ای فاضهله مدینهه بهه شهدن نائهل معنهی بهه ایهن، کهه شد

 بسهازد، مههدوی ای خهانواده ای، خهانواده از توانهد می کهه مهمهی جایگاه اولین اند. بوده آن انتظار
 دنبهال بهه همهواره کهه ای جامعهه و خانواده است.؟ع؟ زمان امام جایگاه به نسبت ناختش کسو

 وقتهی پهس داد خواهنهد نشهان خهود افکار و رفتار در را معرفتی چنین های نشانه اند افزایی معرفت
 پس بود خواهد عدالت تحقآ معنای به جامعه برای گیری شکل این گرفت شکل آرمانی جامعه

 افزایهی دانهش آرمهانی، جامعه یک به رسیدن برای و بود خواهند طلبی عدالت الدنب به عمل، در
 کهافی اطهالع عهدم دلیهل بهه اجتمهاعی مشهکالت از بسهیاری زیهرا اسهت اهمیهت حهائز بسهیار خانواده
 از انحرافههی های فرقههه کههه جههایی تهها شههود می ایجههاد مهههدویت موضههوع اهمیههت بههه نسههبت خههانواده

گاهی عدم  پهس برنهد. می بههره خهود اسهاس بهی عقایهد نفهو بهه مههدویت رفهتمع به نسبت مردم آ
 تربیهت و مههدوی افزایهی دانهش مههدویت(، حهوزه کالن)در دینی پژوهی آینده عملی کاربرد اولین
 از احتهراز مههدوی، جامعهه بهه نیهل بهرای دیگهر مهورد اسهت. منجهی جایگهاه درک منظهور به جامعه

گهاهی ایجهاد از پهس ایسهتیب مهم این که است شرعی حدود حفو و محرمات  مههدویت مهورد در آ
 مههدوی جامعهه در کهه اسهت آلهی ایهده از بزرگهی بخهش اخالقهی مهوازین رعایهت پس پذیرد، صورت

 اسهت. پهذیر مسئولیت خانواده کالن، دید با دینی پژوهی آینده عملی کاربرد دومین خورد. می رقم
گهر ود.شه می گهرا مسهئولیت ای جامعهه ایجاد باعث مسئول، خانواده  خهانواده از پهذیری مسهئولیت ا
 اجتمههاعی، های آسههیو بههه نسههبت کههدام هههر مههردم و یابههد تسههری جامعههه بههه و گههردد آغههاز مهههدوی

 مسهههئول جامعهههه خهههانواده ایهههن باشهههند، پهههذیر مسهههئولیت دینهههی انحرافهههات و اقتصهههادی فرهنگهههی،
 مقولههه ربردکهها دیگههر مههورد نمایههد. عمههل اصههالحی اقههدام انجههام بههه نسههبت موقههو بههه کههه سههازد می

گهر اسهت.؟ع؟ زمان امام از پذیری اطاعت دینی، پژوهی آینده  امهام و مهردم بهین اطاعهت موضهوع ا
 پهذیری اطاعهت پهس 1.است بوده آن شاهد بارها تاریخ که شد خواهد ایجاد مسائلی نشود تقویت

 بهه وصهل شهوق بها فرزنهدان پهرورش آخر، کاربرد عنوان به نهایتاً  و نمود نهادینه خانواده در باید را
 در عهاطفی تقویت به منجر مهدوی خانواده در احساسات و عواطف تقویت است.؟ع؟ زمان امام

؟ع؟ زمههان امههام حرههور و غیبههت بههه نسههبت مهههدوی خههانواده کههه چههرا شههد خواهههد مهههدوی جامعههه
 بها نیهاز و راز انجهام منظهور بهه را هفتهه ایهام از مهدتی خهانواده بنهابراین دههد می نشهان العمل عکس

                                                        
کربال ؟ع؟گ صفین، قریه صلح امام حسنجن در نمودن نیزه به قرآن به اشاره .1  .و قریه 
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 ارادت و نمایهد ایفهاء را خهود عهاطفی نقهش غائهو، امهام بهه توسهل بها تها گرفتهه نظهر در خویش ماما
 ،«البالغهههه نههههج در دینهههی پژوهی آینهههده» موضهههوعات گهههر پهههژوهش آخهههر، در نمایهههد. اثبهههات را خهههود

 زمینههه عنههوان بههه را« ادیههان سههایر در پژوهی آینههده» و« سههجادیه صههحیفه در دینههی پژوهی آینههده»
 داد. قرار مدنظر توان می دینی پژوهشی آینده در تحقیقی

 منابع
 ، بیروت: دارالفکر.سنن ا ی داودق(، 4447ابی داود سجستانی، ابی داود ابن االشعث) .4

 ، قم: مؤسسه آینده روشن بشریت.پذیفی توبهش(، 4833اهلل) آیتی، نصرت .5
کیهد بههر آمهوزه مههه گفتگهو از آینههده»ش(، 4847آیهین، یاسههر) .8 نامه  اصاال، «دویتپژوهی دینهی بهها تأ

 ، شماره سوم.های مهدوی پژوهش

 ، قم: مؤسسه آینده روشن، اول.سیاست و مهدویتش(، 4833بهروز لک، غالمرضا) .4
نش(، 4834داودآبادی، مهدی) .2  ، قم: مؤسسه آینده روشن، اول.های مهدوی مایه درام و  ُ
کبر) دهخدا، علی .6  ل.نامه دهخدا، او ، تهران: مؤسسه لغتنامه لغتش(، 4822ا
ی میرک .2 پژوهی اساااالمی و  فرسااای  شاااناختی آیناااده  فرسااای مباااانی معراتش(، 4845آبهههادی، علهههی) زار

 ، تهران: دانشگاه جامو امام حسین؟ع؟، اول.پژوهی های آینده تأثیرات آن  ر روش
 .4/45، شماره مجله سراج منیر، «قرآن و جامعه آرمانی»ش(، 4845سروری مجد، علی) .3
، تهههران: سههازمان اوقههاف و امههور مهاادویت و النااقه تاااریخش(، 4844سهههرابی مشههتقین، فرامههرز) .4

 خیریه، اول.
 ، تهران: خوارزمی.اخالی ناصرش(، 4867طوسی، خواجه نصیرالدین) .47
مجلاااه معراااات ، «پژوهی و جامعهههه مطلهههوب اسهههالمی آینهههده»ش(، 4833فاضهههل قهههانو، حمیهههد) .44

 .4/4، شماره ارهنری اجتماعی
، «تعلهیم و تربیهت در اندیشهه فهارابی و دورکهیم»ش(، 4832قادری، مهدی؛ غریبی، حسهن) .45

 .487، شماره مجله معرات
، قم: بنیهادفرهنگی آینده جهان)دولت و سیاست در اندیشه مهدویت(ش(، 4832کارگر، رحیم)  .48

 حررت مهدی موعود؟جع؟، دوم.
، مجلاه انت اار موعاود، «پژوهی قرآنی و جایگاه مهدویت در آن آینده»ش(، 4834کارگر، رحیم) .44
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، تههران: پژوهشهگاه علهوم و فرهنهگ اسهالمی، پژوهی مهدویت و آیندهش(، 4845کارگر، رحیم) .42
 اول.

ار اجتمااعی در اسااالمش(، 4832گروه مؤلفان پژوهشگاه حهوزه و دانشهگاه) .46 ، تههران: تااریخ تقکر
 انتشارات سمت، اول.

 اء.، بیروت: مؤسسة الوفبلاراالنوارق(، 4478مجلسی، محمدباقربن محمدتقی) .42
 ، تهران: پارس ضیا، اول.پژوهی درآمدی  ر آیندهش(، 4848مرکز مطالعات فرهنگستان علوم) .43
کرانه علم، اول.پژوهی القبای آیندهش(، 4833فر، عقیل) ملکی .44  ، تهران: نشر 
المللهههی دکتهههرین  مجموعههه آثهههار چههههارمین همههایش بین»ش(، 4833مؤسسههه آینهههده روشهههن) .57

 المللی ترجمه و نشر المصطفی؟ص؟. ز بین، قم: مرکمقاالت  رگلیده، «مهدویت
، قهم: مؤسسهه مجموعه آثار پنجماین هماایش دکتافین مهادویتش(، 4833مؤسسه آینده روشن) .54

 آینده روشن.
 ، قم: مؤسسه آینده روشن، اول.مجموعه مقاالت  رگلیدهش(، 4833مؤسسه آینده روشن) .55
راهبردهها و راهکارههای سهاز،  رسانه، جامعه و دولهت زمینه»ش(، 4847مؤسسه آینده روشن) .58

، قههم: مؤسسههه آینههده المللاای دکتاافین مهاادویت مجموعااه مقاااالت هقتمااین همااایش  ین، «فرهنگههی
 روشن، اول.

المللهههی دکتهههرین  مجموعهههه آثهههار ششهههمین همهههایش بین»ش(، 4847مؤسسهههه آینهههده روشهههن) .54
 ، قم: مؤسسه آینده روشن، اول.مجموعه مقاالت  رگلیده، «مهدویت

، «سههههاز، راهبردههههها و راهکارهههههای فرهنگههههی هنههههر زمینه»ش(، 4845مؤسسههههه آینههههده روشههههن) .52
 ، قم: مؤسسه آینده روشن، اول.المللی دکتفین مهدویت مجموعه مقاالت هشتمین همایش  ین

، «کارهها سهاز، راهبردهها و راه اخهالق و سهبک زنهدگی زمینه»ش(، 4848مؤسسه آینهده روشهن) .56
 ، قم: مؤسسه آینده روشن، اول.دویتالمللی دکتفین مه مجموعه مقاالت دهمین همایش  ین

مجموعه ، «ساز، راهبرها و راهکارها فرهنگ و تمدن زمینه»ش(، 4844مؤسسه آینده روشن) .52
 ، قم: مؤسسه آینده روشن، اول.المللی دکتفین مهدویت مقاالت یازدهمین همایش  ین

ت و نشااافیه بصااایر، «پژوهی در آیهههات و روایهههات جایگهههاه آینهههده»ش(، 4844واعظهههی، محمهههود) .53
 .84، شمارهتف یت اسالمی

 نا، سوم. ، تهران: بیغنالی نامهش(، 4863الدین) همائی، جالل .54

30. Bell, Wendell , Foundations of futures studies : human science for a new 
era,2003 
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