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تأثیر اعتقاد به مهدويت بر تكامل اجتماعى بشر
2

نرگس بزرگ خو1، آسیه بنت سلمان

  چکیده
كمال خواهی و سعادت جویی، از مشتركات فطری همه انسان هاست. با وجود 
تعبیرهای مختلف افراد از كمال، همه  انسان ها به دنبال دست  یابی به تكامل و 
سعادت فردی و اجتماعی هستند. مقاله حاضر با محوریت اعتقاد به مهدویت، 
به واكاوی تأثیر این عقیده بر تكامل اجتماعی بشر می پردازد. این پژوهش، با 
روش توصیفی-تحلیلی و با هدف تبیین اثر اعتقاد مهدویت بر تكامل جامعه بشری 
نوشته شده  است. از نتایج به دست آمده در این تحقیق، بررسی نشانه های تكامل 
اجتماعی در جهان كنونی، تبیین عوامل تكامل در جامعه منتظر و ترسیم تكامل 

نهایی جامعه  بشری در عصر ظهور امام مهدی است. 
واژگان کلیدی: مهدویت، تكامل اجتماعی، جامعه مهدی باور، جامعه  مهدوی، 

كمال نهایی.

1. مقدمه 
 مسئله مهدویت، از نظر تاریخی، اعتقادی و كالمی قابل بررسی است. آنچه در این نوشتار بیان 
می شود، جنبه اعتقادی مهدویت است نه جریان تاریخی آن. البته خود اعتقاد به مهدویت نیز 
از جهت های مختلف قابل بررسی است، مانند چیستی اعتقاد به مهدویت، مهدویت در میان 
ادیان، خصوصیات مهدی، جامعه  مهدوی، تأثیرات مهدی باوری و ...  در این تحقیق از 
میان تأثیرات مهدی  باوری بر جنبه های مختلف زندگی بشر، تأثیر اعتقاد به مهدویت بر تكامل 
اجتماعی بشر بررسی می  شود. مهدویت، مصدر صناعی از ریشه هدی، به معنای هدایت 
)فراهیدی، 1414، 1876/3( و راهنمایی با لطف و مهربانی )راغب اصفهانی، 1381، 504/3( 
است و مهدی به معنای هدایت  شده توسط خداوند است )دهخدا،1351، ص176(. مهدویت 
اگرچه عقیده ای مشترک میان اقوام مختلف جهان است، اما منظور از آن در این مقاله، اعتقاد 
به ظهور پیشوای دوازدهم شیعیان، یعنی امام مهدی  مصلح و منجی جهان در آخرالزمان 

1. دانش پژوه کارشناس ارشد علوم قرآنی، مدرس مجتمع آموزش عالی بنت  الهدی، جامعه المصطفی العالمیه، از ایران.

2 . دانش پژوه کارشناسی علوم قرآن و حدیث، مجتمع آموزش عالی بنت  الهدی، جامعه المصطفی العالمیه، از عربستان.
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است كه عاقبت حكومت حق را مستقر خواهد كرد و جهان در انتظار قیام اوست. مسئله اعتقاد 
به مهدویت و موضوع تكامل اجتماعی، از مباحث مورد توجه، مهم و مبهم برای بشر است؛ زیرا 
در میان مجهوالت اساسی بشر، مواردی مانند آینده جهان چه می شود؟ منجی و نجات بخش 
بشر كیست؟ انسان از زندگی چه می  خواهد؟ به كدام سو می  رود؟ به دنبال چه هست و سعادت 
واقعی در چیست؟ پرسش هایی است كه هر انسانی از خود می پرسد. اهمیت و ضرورت این 
مسئله باید از دو جنبه مورد توجه باشد. نخست آنكه توجه به كمال و سعادت خواهی، تنها 
دغدغه  انسان امروز نیست، بلكه بشر همیشه در پی یافتن راهی برای دست یابی به سعادت 
واقعی و كمال نهایی خود و جامعه بوده و همه  پیشرفت های مادی و معنوی، فردی و اجتماعی 
او در طول تاریخ، مرهون همین میل درونی بوده است. از سوی دیگر، جهان در آستانه عصر 
ظهور و حتی به تعبیر آیت الله مكارم شیرازی در فصلنامه انتظار، در بین الطلوعین ظهور 
زیاد  1382، ص42(. در شرایطی كه منكران مهدویت هزینه های  است )مكارم شیرازی، 
مادی و سرمایه های عظیم علمی خود را صرف انكار مهدویت می كنند، پرداختن به مهدویت 
از سوی معتقدان به این عقیده، بسیار ضروری و الزم است. اگر گستردگی نام و یاد حضرت 
مهدی  میان دوست و دشمن از طریق گسترش مؤسسه ها، برنامه ها، كتاب ها و مكان های 
مخصوص آن حضرت، ظهور صغری باشد، باید با پر رنگ كردن هر چه بیشتر ظهور صغری، این 
بین الطلوعین را به ظهور كبری رساند تا اعتقاد به مهدویت بر تمام جنبه های زندگی بشر سایه 
افكند. كمال  خواهی، از دغدغه های اصلی همه  انسان هاست و نوشتار حاضر، تأثیر اعتقاد به 

مهدویت بر تكامل اجتماعی بشر را بررسی می  كند.

2. مفهوم  شناسی

2-1. معنای تکامل 
تكامل، مصدر باب تفاعل از ماده كمل و كمال است. )فراهیدی، 1414، 1594/3( كمال یک 
شیء، به دست  آوردن یا حاصل  شدن آن چیز است، پس هرگاه گفته شود كمل، معنایش این 
است كه مقصود از آن به دست آمده و حاصل شده است )راغب اصفهانی، 1381، 81/3(. بسیار 
گفته می شود تمام و كمال. برای مثال فالن كار به صورت تمام و كمال انجام شد، یعنی كمال 
و تمام هر دو، به صورت مترادف در مقابل نقص به كار می رود، اما فرق است بین تمام و كمال و 
اتمام و اكمال. قرآن كریم نیز دو مفهوم جدا برای تمام و كمال بیان می  كند. »امروز روزی است 
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كه نعمت را بر شما تمام كردیم  و دین را كامل نمودیم« )مائده: 3(. بنابراین، اگر یک شیء، اجزایی 
داشته باشد، تا زمانی كه همه اجزای آن موجود نباشند، ناقص بوده و باید مراحل تكامل را طی 
كند، یعنی شیء ممكن است تمام باشد و كامل نباشد. تكامل در كنار پیشرفت به كار می رود. 
تفاوت این دو  واژه، با مثالی روشن می شود. برای مثال می گویند فالن بیماری در حال پیشرفت 
است، ولی نمی گویند در حال تكامل است و یا اگر لشكر در سرزمینی بجنگد و قسمتی از آن را 
تصرف كند، می گویند لشكر در حال پیشروی است؛ زیرا مفهوم تكامل، تعالی خوابیده است. 
تكامل، حركت است، حركتی عمودی و به سمت باال، از مرحله ای به مرحله ای باالتر، ولی 
پیشرفت، در سطح افقی هم ممكن است )مطهری، 1370، ص12(. در علم فلسفه، كمال را 
از امور اضافی دانسته اند؛ زیرا موجودات در هر مرتبه ای، واجد فعلیتی هستند كه نسبت به 
مرتبه  نازل تر كه فاقد آن فعلیت است، كامل ترند و نسبت به مرتبه  باالتر و آنچه فاقد آن هستند، 
ناقص ترند. بنابراین، می توان گفت كه مفهوم  تكامل، حكایت گر صفتی است وجودی كه 
از دارایی و غنای حقیقی یک موجود در مقایسه با موجود دیگر حكایت می كند و كمال یک 
موجود، در عینیت  یافتن و ظهور تمام استعدادهای نوعی آن است )رجبی، 1380، ص223(.

2-1-1. تکامل اجتماع  

انسان موجودی اجتماعی است و جامعه انسانی متشكل از افراد بشر است. بنابراین، تكامل 
اجتماع انسانی هم منوط به تكامل افراد آن است. موجودات دیگر میلیون ها سال است كه 
در وضعیت خود درجا می زنند، ولی اجتماع انسانی هیچ گاه حالت یكنواخت نداشته، بلكه 
با الهام از انگیزه درونی و شاید ناآگاه انسان ها، پیش رفته است. انسان ها از نظر مسكن، 
زمانی غارنشین بودند، اما امروز آسمان خراش هایی ساخته  اند كه یک دستگاه آن می تواند 
جمعیتی معادل یك شهر كوچک را با همه امكانات الزم برای مردم یك شهر در خود جای 
دهد. روزگاری تنها مركب انسان ها پاهایشان بود، ولی امروز بر سفینه  های فضایی سوار 
شده و آسمان  ها را زیر پا می گذارند و از كرات دیگر دیدن می كنند. زمانی تمام معلومات بشر در 
یك صفحه كاغذ می گنجید و هنوز خطی ابداع نشده بود، ولی امروز حتی میلیون ها كتاب در 
رشته های مختلف، بیان گر علوم و دانش های او نیست. روزگاری تنها وسیله دفاعی و هجومی 
انسان ها، تیر و كمان و سنگ بود، اما امروز بمب های شیمیایی جای خود را به بمب اتم  هایی 
داده كه در یك لحظه شهری را ویران می كند. )مكارم شیرازی، بی تا، ص20( همه این موارد و 
صدها مورد دیگر، نشان از تكامل جامعه انسانی دارد. از سوی دیگر در تعریف كمال گفته شد 
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كه كمال یک شیء  در شكوفایی همه استعدادهای موجود در آن است، پس تكامل جامعه هم 
در به ثمر رسیدن همه ظرفیت های موجود در آن جامعه است. بنابراین، می توان گفت منظور 
از تكامل اجتماع، تكامل همه جانبه افراد در ابعاد مختلف از جمله تكامل جامعه در معنویت، 
عواطف، احساسات، تكامل در آگاهی، تكامل در عدالت و رفاه اجتماعی، تكامل در قدرت، 

تكامل در رابطه با طبیعت و ... است. 
در جهان بینی الهی، در كنار كمال فردی، به تكامل اجتماع بسیار توجه شده، تا جایی كه 
قرآن كریم از جمله اهداف انبیای الهی را برقراری عدالت اجتماعی بیان  می كند. )حدید: 12( 
پیامبران الهی برای به ثمر رسیدن عدالت در جامعه، از هیچ تالشی فروگذار نكردند. عالوه  بر 
این، دقت در مفهوم عدالت و تأمل در جایگاه های وسیع آن در سطح اجتماعی، خود به خود 
این نتیجه را در پی  دارد كه منظور و مقصود انبیا از عدالت اجتماعی، رسیدن به تكاملی همه 
جانبه در كل جامعه  بشری است. البته در بستر تاریخ، تا كنون چنین تكاملی میسر نشده و 
تعبیر واضح قرآن در مورد زمان آن، وقتی است كه اسالم تمام جهان را فراگیرد )توبه: 11؛ 

صف: 9(.

2-1-2. تکامل کنونی جهان 

فن  آوری اطالعات  تكامل صنعتی،  تكنولوژی،  پیشرفت  و  تكامل است  در مسیر  بشریت 
نیروگاه اتمی، پایگاه اینترنتی، شبكه جهانی و فضای مجازی و ... همه اجتماع كنونی بشر 
را در وضعیتی از تكامل قرار داده كه انسان های گذاشته، حتی خواب آن را هم نمی دیدند. 
نكته قابل توجه این است كه این سیر تكاملی، هنوز هم به صورت تصاعدی پیش رفته و برای 
رسیدن به سطحی باالتر تالش كرده و به هیچ حدی هم قانع و متوقف نیست، اما به راستی 
این تكامل با این سرعت به كدام سو می تازد؟ قرائن گواهی می دهد كه در كنار سیر تكامل 
صنعتی، دنیا به سوی یک فاجعه پیش می رود. فاجعه ای كه زاییده همین تكامل های بشر 
است. فاصله زیاد بین طبقات مختلف اجتماع، شدت اختالف و برخوردهای دولت های بزرگ 
و كوچک، سیر تصاعدی جنایت ها، نابسامانی های روحی و اخالقی و فرآورده های نامطلوب 
و ضایعات پیش بینی نشده زندگی صنعتی و ...، تمام دنیا را به سمت فاجعه می برد. فاجعه  
عمیقی كه حتی خوش بین ترین افراد را هم نگران كرده و نسبت به اوضاع جهان بدبین می  كند. 
جنگ های نابرابر و خانمان سوز، بمب های اتمی، ابرقدرت های جهانی كه برای نابود كردن 
همه زمین، نه یک بار، بلكه تا هفت بار كافی است. پیدا كردن بهانه برای آغاز چنین جنگ هایی 
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هم كار سختی نیست؛ زیرا در جهان پر تزاحم امروز، با وجود رقابت ها و انحصارطلبی های 
قدرت های بزرگ، صرف هزینه های سرسام  آور برای ساختن بمب های اتم، بی جهت نیست. 
بنابراین، قابل پیش  بینی است كه در آینده ای نه چندان دور، فاجعه ای بزرگ روی می دهد 
و  بشریت در یک جنگ جهانی نابرابر، یا بر اثر فقر اقتصادی ناشی از صنعت و تكنولوژی و یا 
غیر قابل زیست  شدن محیط زیست، از بین می رود. )مكارم شیرازی، بی تا، ص18( در این 
وضعیت، باید گفت كه یا سیر تكاملی اجتماع به بن بست رسیده، و یا اینكه این امر فطری كمال 
 خواهی، به نابودی و ضرر بشریت منتهی شده است، اما باید گفت كه نه تكامل به بن بست 
می رسد و نه امیال فطری بشر اگر درست كنترل شوند، به نابودی وی منجر می شوند، بلكه 
مشكل آنجاست كه آنچه در دنیای امروز در حال انجام است، پیشروی تنها در تكامل مادی 
است و ادامه  این راه، ادامه  بحران ها و نابسامانی ها خواهد بود. وگرنه تكامل واقعی اجتماع 
بشری، تكاملی همه جانبه است كه بخشی از آن را، صنعت و اختراع و ماهواره و اینترنت و ... 

تشكیل می دهد. بنابراین، مشكل تكامل دنیای امروز، یک  بعدی بودن آن است.

3. مهدی  باوری، عامل تکامل
بر اساس اعتقاد به مهدویت و روایات عصر ظهور، كمال نهایی فرد و جامعه بشری، در زمان 
ظهور امام مهدی  محقق می شود، اما سؤالی كه در اینجا به ذهن می رسد این است كه اگر 
تكامل فردی و اجتماعی انسان در زمان ظهور حاصل می شود، پس تكلیف انسان های پیش 
از ظهور چه می شود؟ مگر نه این است كه كمال طلبی، میل فطری در میان همه  انسان ها در 
همه اعصار است؟ اگر دست یابی به این كمال نهایی اختصاص به مردم عصر ظهور دارد، آیا 
سایر انسان ها باید تنها آرزوی سعادت و كمال را در سر بپرورانند و با خیال آن زندگی كنند؟ 
به طور قطع كه چنین نیست. درست است كه رسیدن به كمال برای فرد و اجتماع در زمان 
ظهور به بركت وجود مقدس امام عصر    و شرایط آن زمان سریع تر و آسان تر است، اما این 
مطلوب فقط اختصاص به آن دوران ندارد و حتی اعتقاد به مهدویت، در زمان غیبت امام 
عصر    خود می تواند عامل تكامل و سعادت جامعه بشری باشد؛ زیرا انتظار مفهومی است 
اصیل، سازنده و حركت بخش، در جهت ارزش  دادن به رفتار انسان ها. انتظار، مسئله ای 
عمومی و امری فطری در میان بشر است. آدمی  چه ابراز كند چه نكند، در انتظار است كه از 
وضع موجود درآمده و به وضعیتی ایده آل دست یابد و اندیشه همه انسان ها این است كه گمان 
می كنند وضع حیات نباید به صورتی باشد كه آنها می بینند و روزی خواهد آمد كه اوضاع سر و 
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سامان یابد. )قائمی، بی تا، ص 14( جامعه مهدی باور و منتظر امام مهدی   جامعه ای است 
كه آشناترین ركن در آن، مسئله انتظار موعود است. 

3-1. تکامل اجتماع مهدی  باور به نسبت تکامل افراد 
جامعه معتقد به مهدی جامعه ای است كه افراد آن مهدی  باورند. منظور از مهدی  باوری، 
اعتقادی عمیق است كه بر همه جنبه  های وجودی فرد سیطره یافته و زندگی او را در جهت 
خاصی قرار داده است. در فرهنگ تشیع، انتظار عالی ترین نوع بندگی و نیكوترین تالش و 
جنبش و شرط قبولی اعمال قرار گرفته است. فرد منتظر، حتی اگر از دنیا برود، مانند فردی 
است كه در خیمه امام بوده و یا در ركاب پیامبر7 در میدان جهاد به خون خود غلتیده است. 
)صدوق، 1363، 11/2( وقتی افراد یک اجتماع، این چنین مهدی  باور باشند، این اعتقاد 
آنها را در مسیر تكامل انسانی قرار می دهد. هر قدر اعتقاد به امام مهدی در وجود فرد 
قوی  تر و راسخ  تر باشد، حركت وی در مسیر تكامل، سریع تر خواهد بود. در عصر غیبت، تمام 
امید و آرزوی فرد منتظر، درک زمان ظهور و پیوستن به خیل یاوران امام مهدی است. 
یارانی كه نمونه های انسان های كاملی هستند كه كمال انسانی به طور متعادل در همه  ابعاد 
وجودی شان به ثمر نشسته است، در ایمان و عمل صالح سرآمد روزگارند بوده و نمونه  اخالق 
كریمانه و شهره در شجاعت، دریای محبت و عاطفه هستند )مجلسی، بی تا، 308/52(. چون 
ترسیم پایان راه و تصویر روزگار وصل، لذت رهرو را برای پیمودن ادامه راه شدیدتر و انگیزه او 
را قوی تر می كند، جامعه ای هم كه افراد آن، مهدی باوران كمال  یافته هستند، در مسیر كمال 
پیش می رود؛  زیرا در جامعه ای كه نفوس انسانی مهذب رشد كنند و هر فردی عالوه  بر تهذیب 
نفس فردی، به پاكـسازی دیگران هم اهتمام داشته باشد، راه كماالت انسانی طی می شود.

3-2. تکامل اجتماع مهدی  باور به لحاظ اصول تکامل اجتماع 
بشر از زمانی كه پا به عرصه  حیات گذاشت، همواره در آرزوی یک زندگی اجتماعی، همراه با 
صفا و روحانیت بوده كه در آن احساس امنیت و رضایت خاطر كرده و برای رسیدن به چنین 
زندگی ای، از هیچ تالش و حركتی باز نایستاده است و اگر این آرزو نبود، نمی  توانست به 
زندگی خود ادامه داده و در برابر مشكالت و حوادث موجودیت خود را حفظ كند. اگر این 
خواسته تحقق خارجی نداشت، هرگز چنین آرزو و امیدی در نهاد بشر نقش نمی بست. به 
حكم ضرورت، جهان در آینده شاهد روزی خواهد بود كه جامعه بشری پر از عدل و داد شود 
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و مردم با صلح و صفا زندگی  كرده و غرق فضیلت و كمال شوند. )خلجی، 1378، ص112( 
مصلحان و متفكران جهان از زمان های دور، برای تحقق این مرحله از تكامل اجتماع بشری 
بسیار اندیشیده اند. آنها اساس كمال اجتماع را در گرو قانون و عدالت حاكم بر اجتماع 
بیان كرده اند. با این تفاوت كه هر فرد و یا گروهی، قانون و عدالت ویژه ای را پیشنهاد كرده 
است )كمیته علمی اجالس، 1381، ص172(. تاریخ گواهی می دهد كه هیچ كدام از قوانین 
حكومت های بشری در همه دوران ها، نتوانستند بشر را به منزل مقصود برسانند، اما بر اساس 
جهان بینی الهی، كمال اجتماعی بشری زمانی حاصل می شود كه قوانین و مقررات حاكم بر 
مردم، بر مبنای صالح و رستگاری آنها تدوین شده باشد. به عبارت دیگر تفكر دینی، تكامل 
بشر را بر اساس دو  اصل قانون و عدالت بیان می كند. قانون های بشری هر قدر هم با پیشوانه  
عقل و اندیشه و از سوی داعیه داران و مدعیان عدالت تنظیم شوند، باز هم به دلیل نقص دانش 
بشری و وجود غرایز و تمایالت نفسانی انسان ها، كاستی ها و نقایص فراوانی دارند كه سعادت 
حقیقی و تكامل نهایی اجتماع را نمی تواند دربرداشته باشد. تفكر حاكم بر جامعه مهدوی، 
تفكر الهی اسالم است و بر پایه آن، اسالم كامل ترین دین است؛ زیرا همان طور كه به فرد توجه 
داشته و برای سعادت و كمال فردی برنامه دارد، به سعادت و كمال جامعه بشری هم پرداخته 

و برای آن برنامه  دارد. 
بر اساس این اندیشه الهی، اگر قرار باشد جامعه  بشری به بهترین شیوه اداره شود و بشر، 
صلح و امنیت و سعادت واقعی را درک كرده و راه رشد و تكامل را طی كند، راهش این است كه 
همگی تحت یک حكومت واحد جهانی، متبنی بر قوانین آسمانی اسالم در آیند و این تنها راه 
عملی حل مشكالت جامعه  بشری در همه دوران  هاست. )خلجی، 1378، ص100( بنابراین، 
از منظر اصول تكامل اجتماع، جامعه  مهدی باور بر اساس تفكر الهی اسالم، در مسیر تكامل 
صحیح قرار گرفته و با حركت به سوی تشكیل حكومت جهانی مهدوی، در این مسیر پیش 
می رود. عالوه  بر این، با توجه به اینكه مشكل حكومت های بشری، نداشتن الگوی مناسب 
برای دست یابی به تكامل بوده ، جامعه مهدی  باور با تصویری كه با استفاده از آیات و روایات از 
جامعه  تكامل یافته مهدوی در پیش  رو دارد، پله های رشد و تعالی را طی كرده و در مسیر كمال 

برای پیوستن به آن جامعه جهانی پیش می رود. 

3-3. تکامل جامعه مهدی  باور بر اساس اهداف  
آرمان بلند و هدف نهایی جامعه مهدی باور، پیوستن به جامعه  جهانی مهدوی است. بنابراین، 
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حركت این اجتماع، در راستای نیل به این جریان خواهد بود. برای دست یابی به این آرمان، 
جامعه مهدی باور باید زمینه سازی هایی انجام دهد كه می توان آنها را در سه محور بیان كرد:

- كسب آمادگی عمومی؛
- استفاده از فرصت ها؛

- مبارزه با ظلم و فساد و شبهه افكنی و مهدی انكاری .

 3-3-1. کسب آمادگی عمومی

قیام و انقالب جهانی و تشكیل حكومت مهدوی، ماهیت انفجاری نداشته و در بستر اوضاع 
همین جهان زمینه سازی می شود. بنابراین، جامعه مهدی باور برای فراهم كردن این زمینه ها 
تالش می كند و از عوامل برای تحقق امر ظهور، وجود آمادگی است. انجام هركار، نیاز به 
آمادگی الزم برای آن كار دارد و هر چه امر عظیم تر باشد، آمادگی بیشتری می طلبد. بنابراین، 
آمادگی برای چنین هدف بزرگی، یک آمادگی همه  جانبه عمیق و وسیع است. )مكارم 

شیرازی، 1381، 385/7( امام علیB می فرماید: 

خود را آماده فرج سازید و منتظر فرج باشید و در این مسیر از روح و رحمت خدا، 
ناامید و مأیوس نشوید؛ زیرا محبوب ترین اعمال نزد خداوند، انتظار فرج است. 

)مجلسی، بی تا، 123/52( 
البته این آمادگی اعم است از آمادگی همه منتظران، كه از طریق اصالح نفس و كسب معرفت 
حاصل می  شود. آمادگی عمومی در واقع آمادگی اجتماع برای تحقق امر ظهور است. غرض 
از این آمادگی اجتماعی آن است كه باور مهدویت، همه گیر و پردامنه شود، شعاع نفوذش در 
همه دل ها گسترده شود و جهان بینی همه تغییر كند، همه حاضر شده و خود را برای رسالتی 
عظیم، مهیا كنند و برای تحقق این امر از تمام وجود خود سرمایه بگذارند. در چنین صورتی 
است كه زمینه برای ظهور فراهم می شود. )الهامی؛ مهدی پور، 1403، ص211( جامعه معتقد 
به امام مهدی باید برای ایجاد آمادگی، تالش  كند. مهدی باوران، آمادگی های فردی را 
گسترش  دهند تا فرهنگ انتظار را عمومی سازند و این امر زمانی محقق می شود كه مهدی 
 باوران دریابند كه تحقق امر ظهور، در گرو آمادگی جهانی است. در این صورت است كه به 
طور جدی به كسب آمادگی فردی پرداخته و دامنه  آمادگی های فردی گسترش می یابد، 
خود یارهای اجتماعی فعال می شود، افراد از كنار مفاسد اجتماعی، بی توجه عبور نمی  كنند و 
خود را مسئول می دانند و آمادگی اجتماعی را جدا از آمادگی فرد نمی پندارند، امر به معروف 
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و نهی از منكر رشد كرده و جامعه از حالت سكون و ركود خارج شده و به سمت صالح و كمال 
پیش می رود.

 3-3-2. استفاده از فرصت ها

عدم تعادل در تكامل های دنیای امروز، گرایش بشر را به سمت یک تكامل همه جانبه و جامعه  
روشن و پرامید، پر از صلح و عدالت و برادری و برابری، قانون مند و اخالق محور، هر روز بیشتر 
می كند. یأس و ناامیدی انسان از سازمان ها و تشكیالت مادی، جامعه  انسانی را برای پذیرش 
حكومت جهانی آماده كرده و بشر امروز دریافته كه دوران چاره سازی برنامه های مادی به پایان 
رسیده و این بن  بست اجتماعی، جز به یک نیروی غیبی شكسته نخواهد شد. حال كه اجتماع 
كنونی بشر به این میزان رشد و تكامل دست   یافته كه عدم كفایت و صالحیت حكومت های 
بشری را برای سعادت خود درک كرده و به لزوم وجود یک قانون الهی فرابشری پی برده است، 
جامعه  مهدی باور باید این فرصت را غنیمت شمرده و با ترویج فرهنگ مهدویت، به ارائه الگوی 
مناسب حكومتی به اجتماع جهانی همت گمارد و با الهام از جامعه جهانی مهدوی، تكامل 

اجتماعی را در مقیاس  های محدودتر رقم زند. )مكارم شیرازی، 1381، 98/19(

3-3-3. مبارزه با ظلم، فساد، شبهه افکنی و مهدی انکاری 

از  پیرامون وضعیت جهان در آستانه ظهور  و احادیثی كه  تاریخی موجود  به قرائن  توجه 
معصومین رسیده و  نیز اوضاع فعلی جامعه جهانی، نشان می دهد كه فراگیری و شمول 
ظلم و فساد و پیدایش افكار و مسلک های انحرافی، طرح شبهه های اعتقادی، مهدی های 
دروغین و یا انكار مهدویت، بسیار ظلمت  آفرین بوده و به ایمان، باور و اعتقاد و امید افراد زیان 
می رساند. بنابراین، حفظ و گسترش اعتقادات دینی و شناخت صحیح عقیده مهدویت، 
وسیله تشخیص حق از باطل بوده و این مهم در جامعه مهدی باور متصل به زمان ظهور، مفیدتر 
و بلكه الزم تر است. )حكیمی، 1379، ص111( به همین علت است كه مهدی یاروان این دوره، 

مورد ستایش پیامبراكرم7 قرار گرفته اند، آنجا كه می فرماید: 
برادران من مردمی اند كه در آخرالزمان می آیند. آنان به نبوت و دین من ایمان 
می آورند، با اینكه مرا ندیده اند. هر یک از آنها اعتقاد و دین خود را با هر سختی ای 
نگاه می دارد، چنان  كه گویی درخت خار مغیالن را در شب تاریک، با دست می كند 
یا آتش پر دوام چوب داغ را در دست نگاه می دارد. آن مؤمنان، مشعل های فروزانند 
در تاریكی ها، خداوند آنان را از آشوب های تیره و تار نجات خواهد داد. )مجلسی، 

بی تا، 124/52( 
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حكومت جهانی امام مهدی    آخرین حلقه از حلقه  های مبارزه اهل حق و اهل باطل است 
كه به پیروزی نهایی منتهی می شود. بنابراین، حكومت مهدی باوران، با مبارزه با فساد و ظلم 
و مهدی انكاری، حلقه  دیگری از مبارزات و مقدمه  پیروزی نهایی است. نكته  ای كه باید به آن 
توجه داشت این است كه در روزگار متصل به ظهور، اگر ظلم و جنایت به نهایت خود می رسد، 
از سوی دیگر، صالح و فالح هم به اوج می رسد، یعنی هر كدام از شقی و سعید، به نهایت درجه  

خود می رسند.

 4. تکامل در حکومت امام مهدی
انسان، خواستار تكامل است و حركت اجتماعی بشر به سوی كمال در جریان است، اما 
قوانین بشر نمی تواند تكامل همه  جانبه را برای اجتماع به ارمغان آورد. همچنین گذشت 
اعتقاد به مهدویت، جامعه مهدی باور را در مسیر تكامل حقیقی و صحیح قرار می دهد، اما 
مسلم است كه تكامل نهایی جامعه  بشری، زمانی است كه امر خداوند بر همه  زمین حاكم 
شده، ندای توحید در جهان گسترده و عدالت فراگیر شود. قرائن تاریخی و شواهد موجود 
نشان می دهد كه این مسئله تا كنون در جهان محقق نشده ، اما طبق قانون تكامل و به موجب 
آیات قرآن، در آینده  بشریت رخ خواهد داد. بر اساس اعتقادات ادیان مختلف و تأكید روایات 
مسلم در اسالم، تحقق آن در حكومت جهانی  امام مهدی خواهد بود. جلوه های این 

تكامل اجتماعی در زمان ظهور در عرصه های مختلف هویداست:
- حكومت جهانی؛

- تكامل عقول و تعالی علوم؛
- معنویت و اخالق عمومی؛

- رفاه عمومی؛
- امنیت و عدالت عمومی.  

4-1. حکومت جهانی  
امام علیB در نهج البالغه می فرماید: »دنیا پس از سركشی به ما رو می كند، چونان شتر ماده 
بدخو كه به بچه خود مهربان شود«. )حكمت209( بر اساس قرآن، سرانجام صالحان )انبیا: 
105( و مؤمنان )نور: 55( و مستضعفان )قصص: 5( وارث كل زمین هستند، نه شرق یا غرب 

یا شمال و یا جنوب، و این چنین شایستگان، جانشین پیشینیان در كل كره  زمین هستند و 
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قدرتشان در همه جای عالم ظاهر خواهد شد و دین اسالم، غالب بر همه جهان خواهد شد و 
طبق روایات فراوان، تفسیر كامل همه  این آیات، در زمان ظهور امام مهدی   محقق خواهد 
942/2( و  شد. بنابراین، حكومت حضرت مهدی جهانی خواهد بود )صدوق، 1363، 
این حكومت واحد جهانی، جزء وعده های الهی بوده و وعده های الهی تخلف  ناپذیرند )آل 
عمران: 9(. جهانی  بودن حكومت حضرت و فراگیر شدن توحید و امر خدا در همه زمین، 

نشانگر تكامل در گستردگی حكومت حق پهنه زمین است. 

4-2. تکامل عقول و تعالی علوم  
در حكومت جهانی امام مهدی   سطح افكار و اندیشه های مردم، به نحو چشم  گیری باال 
B رفته و مردم از پرتو وجود حضرت، تكامل عقلی و علمی پیدا می كنند. در این زمینه امام باقر
می فرماید: »وقتی كه قائم ما قیام كرد، خداوند دست لطفش را بر سر بندگانش می نهد و بدین وسیله، 
عقل های پراكنده آنان را جمع كرده و اندیشه  آنان را به حد كمال می رساند«. )صدوق، 1363، 
597/2( در عصر ظهور، چنان تحول و جنبش عظیم و وسیع علمی به وجود می آید كه درهای 

همه  رشته های علوم به روی انسان ها گشوده می شود و راهی را كه جهان بشریت در طول تاریخ 
در هزاران سال پیموده، به میزان چندین برابر در دوران كوتاهی، در عصر ظهور می پیماید 

)الهامی؛ مهدی پور، 1403، ص282( امام صادقB   می فرماید: 

علم و دانش به بیست و هفت قسمت تقسیم شده، اما اكنون بیش از دو قسمت آن در 
دسترس بشر قرار نگرفته است. وقتی كه قائم ما قیام كرد، بیست و پنج قسمت دیگر 

را آشكار كرده و در بین بشر پخش می كند. )مجلسی، بی تا، 118/52( 
در حكومت حضرت، سطح معلومات عمومی آن چنان باال می رود كه حتی زنان 
در خانه، از عهده قضاوت برمی آیند. )امینی، بی تا، ص422( هر فردی، دارای قوه 
استدالل و استنباط عمیق دینی شده و می  تواند با استناد به كتاب و سنت، قضاوت 

و داوری كند )الهامی؛ مهدی پور، 1403، ص161(

4-3. معنویت و اخالق عمومی  
در عصر ظهور، در زمینه  اخالق و معنویت نیز تحول عمیقی ایجاد می شود. افراد اجتماع 
به كلی تغییر روحیه می دهند، توجهشان به خدا زیاد شده و گرد معاصی نمی روند. آنها در 
معنویات به حد كمال می رسند. محور تمام احكام، خدا بوده و حكومت جهانی بر محور توسعه  
اخالقی است. پیامبر اكرم در این باره می فرماید: »هنگامی كه قائم ما قیام كند، دستش را 
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بر سر بندگان گذاشته و عقول آنها را متمركز ساخته و اخالقشان را به كمال می رساند«. )صدوق، 
)597/2 ،1363

  در پرتو عنایت و ارشاد حضرت، اندیشه ها شكوفا شده و تمام كوته بینی ها و تنگ نظری ها و 
افكار پست كه منشأ تضاد و تزاحم های اجتماعی است، از بین رفته و جهان پر از صلح و صفا، 

و مردم با هم مهربان می شوند. )الهامی؛ مهدی  پور، 1403، ص229(

4-4. رفاه عمومی  
ترقیات مادی عصر ظهور، همراه با ترقیات معنوی و اخالقی خواهد بود. بین تكامل مادی و 
تكامل معنوی و اخالقی، موازنه و هماهنگی كامل وجود خواهد داشت. بنابراین، خطراتی 
كه تمدن منهای معنویت دنیای امروز را تهدید می كند، در آنجا نیست. در دولت حضرت 
مهدی همه جای دنیا سبز و خرم و آباد می شود، زمین، گیاهان و گنج های خود را آشكار 
می كند، باران های نافع پی درپی می بارد، بركت و محصوالت زمین زیاد می شود، اصالحات 
به طوری كه  اقتصادی مردم بسیار خوب می شود  به عمل می آید، وضع  الزم در كشاوزی 
مستحق زكات پیدا نمی شود. )امینی، بی تا، ص415( رحمت پروردگار و فیض او به حد نهایت 
همه افراد جامعه را فرامی  گیرد و در نتیجه تمام گرفتاری ها، قحطی ها و بدبختی ها پایان 

می پذیرد. )الهامی؛ مهدی پور، 1403، ص282(

4-5. امنیت و عدالت عمومی  
حكومت جهانی، حكومت والیی است، هم مورد تأیید خدا و هم مورد رضایت مردم است. 
امنیت عمومی همه جا را فراگرفته و كسی درصدد آزار كسی نیست. )امینی، بی تا، ص415( 
وسایل اطالعاتی چنان پیشرفته می  شود كه دنیا را همچون كف دست آشكار كرده و حكومت 
مركزی، تسلط كامل بر اوضاع جهان می بخشد، تا به واقع و بدون فوت وقت، برای حل 
مشكالت جهانی بكوشد و هرگونه فسادی را در نطفه خفه كرده و امنیت كامل را برقرار 
كند. )جمعی از نویسندگان، 1413، ص216( به گونه ای كه حتی یک زن، به راحتی بتواند در 
زمین با كمال آسایش و امنیت سفر كند. حكومت واحد جهانی بر اساس عدل و قسط عدالت 
می  شود. عدالت همه  زمین را فرامی  گیرد. در سایه توجهات حضرت، مردم به جای ظلم و 
تعدی و جلوگیری از منافع دیگران، به طور عادالنه در كنار هم از مواهب الهی بهره می گیرند 

)الهامی؛ مهدی  پور، 1403، ص284( 
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5. نتیجه گیری
- همه تالش های بشر در زمینه های مختلف، برای نیل به كمال و سعادت است.  

- كمال هر موجودی، در به ثمر رسیدن همه  ظرفیت های اوست، پس كمال انسان، در 
ثمربخشی تمام ظرفیت های وجودی اوست. 

- كمال جامعه بشری، در برقراری عدالت اجتماعی در همه  زمینه های آن اجتماع است.
- اعتقاد به مهدویت، مستقیم ترین و نزدیک ترین مسیر برای دست یابی به تكامل اجتماعی 

است.
  جامعه مهدی  باور، به لحاظ دغدغه افراد برای رسیدن به كمال، در یاری گری امام مهدی -
و به جهت اصول تكامل اجتماعی و نیز بر اساس اهداف جامعه مهدوی، در مسیر تكامل 

اجتماعی قدم برمی دارد.
- جامعه مهدی  باور در آستانه عصر ظهور، با كسب آمادگی عمومی و با استفاده از فرصت ها 
و با مبارزه با ظلم و فساد و مهدی انكاری، در راستای كمال و سعادت گام برمی دارد و افراد آن 

سعادتمندان پیش از ظهورند كه پیامبر اكرم  7 آنها را ستوده است.
- تكامل نهایی جامعه بشری، در عصر ظهور محقق خواهد شد. 

- تكامل اجتماعی بشر در عصر ظهور، در عرصه های مختلف از جمله حكومت جهانی، 
عقل و دانش انسانی، معنویت و اخالق، رفاه عمومی و امنیت و عدالت قابل پیش بینی است.
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