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  نامه علمی ـ پژوهشی مشرق موعود فصل  31/1/89 :تاریخ دریافت
  1389، بهار 13، شماره سال چهارم     28/3/89 :تاریخ پذیرش

  
  

  شهر مهدوي وپیاي مور و آرمانساختار معرفت در فرهنگ ات
  *فرح رامیندکتر

  چکیده
ــان ــال  آرم ــرت کم ــهرگرایی در فط ــشه دارد  ش ــی ری ــوي آدم ــسیاري از . ج ب
مندان در بلنداي تاریخ، با زوایاي متفاوت به جامعه خـویش نگریـسته و           اندیش
تامس مور بـه دلیـل   » اتوپیاي«در این میان . اند شهرهایی را تدوین کرده    آرمان

شـهر پـس از    تـرین آرمـان   آن از شهرت بسیاري برخوردار بوده و مهم       جامعیت  
  .رود دوران رنسانس به شمار می

جا که بـاور و معرفـت جـوهرة اصـلی فرهنـگ اسـت، سـاختار معرفتـی                  از آن 
مـداري و   شهر مور بر اساس اومانیسم، پلورالیسم، عقالنیت ابـزاري، علـم      آرمان

زمینی تراویده از ذهن بشر در پرتـو    شود و این بهشت      محوري تبیین می    عدالت
  .ساختار معرفتی مدینۀ فاضله مهدوي نقد خواهد شد

  واژگان کلیدي
  .مداري، عقالنیت، عدالت اتوپیا، فرهنگ، علم

  )Farah.ramin@yahoo.com(استادیار گروه فلسفه دانشگاه قم  *                                                         
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  مقدمه
متفکر انگلیسی کاتولیک در دوران رنسانس و اومانیستی مسیحی ) 1535 ـ  1478 (1تامس مور

 2،اراسـموس ) 1: 1374کنی، . (دانند هاي کمونیسم می تترین شخصی است که برخی او را از بزرگ   
: را داده و دربـارة وي گفتـه اسـت   » مرد چهـار فـصل  «روان نهضت رنسانس، به او عنوان     از پیش 

تر از هر برفی بود و چنان نبوغی داشت که انگلیس هرگز نـه ماننـدش را آورده بـود و     روانش پاك 
  )15 ـ 6: 1361مور، . (او را در شمار قدیسان جاي دادکلیساي کاتولیک . نه خواهد توانست بیاورد

او ادبیات و فلسفۀ .  فیلسوف به معناي خاص نبود، ولی با فلسفه آشنا و از آن بهره برده بود               مور
شـهرت وي بـا نگـارش       . یونان را مطالعه و در دیالوگی از جمهـوري افالطـون دفـاع کـرده بـود                

مداران مواجه و سبب شد نـام    با استقبال زیاد سیاست شکل گرفت که  » اتوپیا«شهري به نام      آرمان
  )8 ـ 7: 1374کنی، . (اي در میدان سرخ مسکو قرار گیرد مور در زمرة قهرمانان انقالب بر لوحه

. کنـد   در بخش نخستین خود، اوضاع نابسامان آن عصر انگلـستان را توصـیف مـی          اتوپیاکتاب  
جا که جنبـۀ عینـی و ارزش تـاریخی و     لی از آناین بخش بعد از نگارش بخش دوم نوشته شده، و  

  )45: 1385روویون، . (شناختی دارد از حیث منطقی بر بخش اول مقدم است جامعه
پـردازد کـه در ضـمن آن از جامعـه       شهر خویش می    در بخش دوم کتاب، مور به توصیف آرمان       

ه انتقـاد از جامعـه، بـه    آمدهاي ایـن همـ   رو براي در امان ماندن از پی از این. گیرد خویش خرده می  
  )238: 1375کوب،  زرین. (شود زبان طنز متمسک می

.  پادشاه آن سرزمین ساخته شـده بـود  4 است که توسط یوتوپوس، 3شکل  اي هاللی   اتوپیا، جزیره 
داد و سـاکنان روسـتایی و نافرهیختـه آن دیـار را       این سرزمین طبیعت را به سود انسان تغییر مـی         

اسـت کـه بـه    » سـرا  یاوه« یعنی   5گرد به نام هیئلودي     توپیا، مردي جهان  راوي ا . ساخت  متمدن می 
. کنـد   به معناي خیالی و نامعلوم، دیـدن مـی    6همراه دوستانش از جزیره و شهر بزرگ آن، آمائورت        

شناختی، اقتصادي، سیاسـی   هاي جامعه هاي خاصی در عرصه    این شهر از ویژگی   ) 29: 1361مور،  (
  .گوي آرمان و آرزوهاي بشري باشد تواند پاسخ  میو فرهنگی برخوردار است که

هـاي اروپـایی    اهمیت اتوپیاي مور به قدري است که از قرن شانزدهم به بعـد بـه بیـشتر زبـان      
موسـکا و  . (ترجمه شد و مایۀ بسیاري از سخنان گردید که در تمدن مدرن اروپایی مطـرح گردیـد          

  ) 164 ـ 163: 1370بوتو، 
                                                         

1 . Thomas More. 
2 . Erasmus. 

شکل بودن جزیره و مجهز بودن شهرهاي آن به دژهاي نفوذناپذیر بـراي جلـوگیري از نفـوذ بیگانگـان و بادهـا و                   هاللی .3
   )71: 1361مور، . (هاي بزرگ است موج

4 .Utopos.  
5 . Raphael Hythloday.  
6 . Amaurote.  
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 در غرب جدیـد گردیـده   رفت پیشیشی عامل مهمی در ظهور و اندیشه        شهراند  تردید، آرمان   بی
شناختی بوده    گر تفکري سیاسی و جامعه     این اندیشه در غالب موارد بیان     ) 250: 1382نصر،  . (است

انسان عصر جدید با مـشاهدة   . که شوق و همت انسانی را در جهت اصالح جوامع برانگیخته است           
اندیـشه  . آل اسـت  اي آرمانی روي آورده و خواهـان جهـانی ایـده   ه هاي معاصر به خلق ایده  بحران

هـا و   اتوپیسم بر آن است که به این عطش انسان معاصر پاسخ گوید، اما در ایـن راسـتا بـا ضـعف         
برخی متفکـران اجتمـاعی، سـخن    . مبدل گشته است» ضد اتوپیا«رو شده که به  هایی روبه  کاستی

انـد کـه کـار لغـو و بیهـوده، بلکـه مـضر و           رؤیاگرایی دانسته پردازي و     شهر را خیال    گفتن از آرمان  
که هرگـز   گذشته از این» ناکجاآبادي«هاي   معتقد است این قبیل طرح  کارل پوپر . بخش است   زیان

هـا   بینـی انـسان     اند به حقیقت نخواهند پیوسـت، در نهایـت از واقـع             به شکلی که به تصور درآمده     
سازد که تقریبـاً هـیچ عمـل اجتمـاعی نتیجـۀ         ار مهم غافل می   کاهد و آنان را از این نکته بسی         می

  )119، 2ج: 1379پوپر، . (آورد مورد انتظار و مطلوب را به بار نمی
شـهر   یافتی تطبیقی بـین اتوپیـاي مـور کـه از ذهـن بـشري تراویـده بـا آرمـان          این مقاله با ره 

نـگ جامعـۀ مهـدوي بـه     تـر از فره  یـافتنی  تر و فهمـی دسـت   موعودگرایانۀ مهدوي، درکی عمیق  
آیا اساسـاً چنـین مطالعـات    . کشد کند و اتوپیاي مور را در این عرصه به نقد می       جهانیان عرضه می  

پـذیري دو نظریـه آن اسـت کـه در      تطبیقی ممکن یا بر فرض امکان صحیح است؟ مالك تطبیق  
بـانی، اخـتالف    تـرین م    ضلعی از اضالع معرفتی با هم مماس باشند، هرچند که بین آنها در بنیانی             

  )152 ـ 151: 1388قراملکی، . (ماهوي وجود داشته باشد

  شناسی مفهوم. 1
ترین واژگان کلیدي این مقاله است، تحدیـد   از مهم» فرهنگ«و  » اتوپیا«هاي    جا که واژه    از آن 

  :نماید مفهومی آنها ضروري می
  اتوپیا. 1. 1

بـه معنـاي   » topos«و » نـا «نـاي  بـه مع  » ou«ونـد منفـی       واژة یونانی اتوپیا، مرکب از پـیش      
، »ناکجـا آبـاد  «، »جـایی کـه وجـود نـدارد    «، »مکان ناموجود«توان آن را به   است و می  » مکان«
را بـه  » خـوب «به معناي » eu«وند  تامس مور پیش. ترجمه نمود» مدینه فاضله «یا  » شهر  آرمان«

امرسـون،   (1.است»  ناموجود مکان خوب «رو، واژه از نظر او به معناي          گذاشته و از این   » ou«جاي  
براي هر چیز خیالی    » یوتوپیایی«یا  » utopique«هاي اروپایی صفت      امروزه در زبان  ) 410: 1387
  .رود نیافتنی و غیرممکن به کار می دست

                                                         
1 . ou – topos (no place); eu – topos (good place). 
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کنـد؛ گـاه     اصطالح اتوپیا، معناي بسیار شناوري دارد که گاه بـر مـصادیق متـضاد صـدق مـی                 
و قابـل حـصول اسـت و گـاه خیـالی از کمـال مطلـوب        هـاي اجتمـاعی خـوب         تصوري از نظـام   

  )257: 1380مانهایم، . (نیافتنی و فرافکندن تخیل بر واقعیت خارجی است دست
. شـود  ترجمـه مـی  » شهر ضد آرمان« قرار دارد که به 1»دیستوپیا«کلمۀ  » اتوپیا«در مقابل واژة    

شـهرهاي مثبـت سـیر     ف آرمانهاي اتوپیایی منفی هستند که معموالً در جهت مخال  دیستوپیا طرح 
هـاي آرمـانی اتوپیـا     شهرها، طراح سعی دارد نشان دهد که هریک از ویژگی در این آرمان . کنند می

گرایی اگر به نهایت کمال برسـند، سـرانجام انـسانیت را بـه خطـر                  مثل علم و تکنولوژي یا قانون     
ام، نـابودي بـشر و فرجـام کـار     دهد که سرانج دیستوپیا نشان می) 16: 1385روویون،  . (اندازند  می

  .انسان به دست خودش رقم خواهد خورد
گردد کـه در مقابـل        غالباً از مدینۀ فاضله استفاده می     » اتوپیا«در فرهنگ اسالمی به جاي واژة       

یابـد، ماننـد مدینـۀ     ها خـود اقـسام گونـاگون مـی     هاي غیرفاضله وجود دارد و این مدینه       آن مدینه 
) 240 ـ   170: 1385فـارابی،  . (کرامیه، تغلیبیه، جماعیـه، فاسـقه و ضـاله   ضروریه، نزاله، خسیسه، 

  .هاي وحیانی است ریشه و منبع اصلی مدینۀ فاضلۀ اسالم، قرآن و آموزه
  فرهنگ. 2. 1

ها و مفاهیم علوم اجتماعی و انسانی است که با وجود کاربرد بـسیار،     واژة فرهنگ، از جمله واژه    
 تعریف از فرهنگ ارائـه شـده     270تاکنون بیش از    . یف آن وجود ندارد   نظر چندانی بر سر تعر      اتفاق
نظران با توجه به قلمرو، دامنه و        رسد هر کدام از صاحب      به نظر می  ) 18: 1384ابوالقاسمی،  . (است

هاي اجتماعی، مادي و معنوي انسانی تعریف و برداشت خاصـی از        میزان حضور فرهنگ در عرصه    
  .اند فرهنگ ارائه داده

: 1341دهخـدا،  (اسـت  » اعتال بخـشیدن  «و  » باال کشیدن «ژة فرهنگ در فارسی به معناي       وا
هایی چون آموزش و پرورش، علم و دانش، معرفـت، عقـل، حکمـت، هنـر       و نیز با واژه   ) 227،  3ج
ها اجزاي سـازندة    رسد این واژه    به نظر می  ) 766،  2ج: تا  عمید، بی . (مترادف پنداشته شده است   ... و

مندان اسالمی هر کدام با تأکید بر یکی از این عناصر، فرهنگ را تعریـف               د که اندیش  فرهنگ باش 
  )23: 1384کاشفی، . (اند کرده

بار در قـرن یـازدهم      این واژه نخستین  . است» پروراندن«واژة فرهنگ در زبان التین به معناي        
 ـ  3: 1378پهلوان، . (زرعمراسم دینی و دیگر کشت و : در اروپا ابداع شد و در دو معنا به کار رفت

  : گوناگونی استهاي اصطالح فرهنگ داراي تعریف) 4
اي شـامل معـارف، اعتقـادات، هنـر، حقـوق، اخـالق، رسـوم و تمـامی              مجموعۀ پیچیـده   )الف
. آیـد  هـا و عـاداتی کـه بـه وسـیلۀ انـسان بـه عنـوان عـضوي از جامعـه بـه دسـت مـی                             توانایی

)Taylor,1871: vol 1,1(  
                                                         

1 . dystopia.  
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هاي هنري، مذهبی، فلسفی و تجلیـات         ها، فرآورده   اي کیفی شامل ارزش     وعهفرهنگ مجم ) ب
  )73: 1378پهلوان، . (فکري، ذوقی و عاطفی که ضامن حیات جوامع انسانی و تمدن بشري است

هاي زندگی انسانی است که بـراي آمـوزش از یـک نـسل بـه       اي از روش  فرهنگ مجموعه ) ج
  )21: 1377محمدي، . (شود نسل دیگر منتقل می

هایی که اعضاي یک گروه معین دارند، هنجارهایی که از آن             فرهنگ عبارت است از اندیشه    ) د
  .کنند کنند و کاالهاي مادي که تولید می پیروي می

کـه هنجارهـا اصـول و       هاي انتزاعی هستند و حـال آن        ها به معناي آرمان     در این تعریف ارزش   
دهنـدة   هنجارهـا نـشان  . ود کـه آنهـا را رعایـت کننـد    ر قواعد معینی هستند که از مردم انتظار می       

  )36: 1373گیدنز، . (در زندگی اجتماعی است» نبایدها«و » بایدها«
  تعریف مختار. 3. 1

جا که واژة فرهنگ، در جریان تاریخ انسان به تدریج شکل گرفتـه و مفهـومش مـشخص       از آن 
تعریـف برگزیـدة مـا از فرهنـگ        . گردیده، طبیعی است که مفاهیم گونـاگونی دربـر داشـته باشـد            

توانـد   ها و معیارهاي حاکم بر جامعه است که تحت تأثیر باورهاي آدمی می              اي از ارزش    مجموعه«
  ».هاي جوامع را تغییر دهد آداب و رسوم، هنجارها، اساطیر، علوم و سنت

نـشئت  هـا   بینی انسان هایی که از جهان  به عبارت دیگر، فرهنگ عبارت است از باورها و ارزش         
  .شود هاي مختلف حیات و زیست اجتماعی و فردي زندگی متجلی می گیرد و در عرصه می

آدمی است که تحت تـأثیر بیـنش   » باور«بر طبق این تعریف، مؤلفه و شاخصۀ اصلی فرهنگ،          
آیـد و   بینی، مبدأ و منشأ فرهنگ انسانی به حساب می بنابراین، جهان . گیرد بینی او قرار می     و جهان 
بینـی   هر قدر جهان. گردد بینی و نگرش باعث تغییر در فرهنگ می  توسعه و تغییر در جهان     هرگونه

تر باشد، فرهنگ نیز پویاتر خواهد بود؛ زیرا با تحول بینش و نگـرش در درون   و نگرش پویا و فعال    
هـاي رفتـاري از فـرد تجـاوز کـرد و بـه        کند و زمانی که کـنش  هاي رفتاري تغییر می   افراد، کنش 

پذیرد و فرآیند تـأثیر و تـأثر      هاي رفتار فردي به نحو جمعی صورت می         ها منتقل شد، واکنش     هگرو
رو، ایـن   از ایـن . سـازد  هاي جوامـع را متحـول مـی      گردد و آداب و رسوم و سنت        اجتماعی آغاز می  

  .کند نوشتار بر مؤلفۀ اصلی فرهنگ یعنی معرفت و باور تکیه می

  پیشینۀ اتوپیا اندیشی. 2
زیستن فارغ نبوده و همواره نگاه او بـراي      گاه انسان از اندیشه و رویاي به        داي تاریخ، هیچ  در بلن 

تصور ایجاد جامعۀ آرمانی، همیـشه  . ها را نظاره کرده است    تر دوردست   اي بهتر و سامان یافته      آینده
شـهر   اي خـاص آرمـان   مندان جهان را مجذوب خود سـاخته و هریـک از دریچـه        بسیاري از دانش  

این زاویه نگاه، بیشتر تحت تأثیر اشـکال خـاص نابـسامانی در جامعـۀ             . اند  یش را طراحی کرده   خو
  .آنان و دیدگاه ویژه آنها به مرکز ثقل مشکالت است
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وي در سراسـر رسـالۀ   .  شهرت بـسزایی دارد افالطونشهرها،  ترین معماران آرمان در میان کهن  
. کنـد  ، طرح مدینـۀ فاضـله را عرضـه مـی    تیاسکری و تیمائوسهایی از رسالۀ   و در بخش   جمهوري

. عنصر اصلی این جامعۀ آرمانی سامان سیاسی و سعادت آدمی، محور و غایت جامعۀ سیاسی است            
تر و به یـک معنـا    شهر، فیلسوفان حاکمیت را بر عهده دارند و طبقۀ حاکم، با فضلیت       در این آرمان  
برنـد و از همـان    ر یک نظام اشتراکی به سر میاند که براي بهتر اداره کردن جامعه د    اشراف جامعه 

شهر افالطون معمایی سیاسی ـ فلسفی است   آرمان. گیرند هاي ویژه قرار می نخست تحت مراقبت
  :بسا هرگز محقق نگردد و حتی تحقق آن اهمیتی نداشته باشد که چه

ا نـه، داراي  که چنین حکومتی وجود خارجی داشته یا در آینده وجود پیدا خواهد کرد و ی               این
مهم آن است که مرد حکیم، تنها از اصـول یـک چنـین حکـومتی پیـروي        ... اهمیت نیست 

  )548، 5ج: 1374افالطون، . (خواهد کرد
. از اهمیت خاصـی برخـوردار اسـت   ) فیلسوف قرن چهارم (فاضلۀ فارابیدر جهان اسالم، مدینۀ  

. ی و الهی در آن نفوذ یافتـه اسـت         شهر تا حدودي افالطونی است، ولی اعتقادات اسالم         این آرمان 
 است که به عقل فعال متصل است و پـس از او ریـیس مماثـل و در       قلب مدینۀ فاضلۀ پیامبر   

مقصد مدینۀ فارابی سـعادت و خیـر   . داري جامعۀ فاضله است   دار زمام   غیاب او رییس فقاهت عهده    
: 1385؛ همـو،  262 ـ  260: 1361فـارابی،  . (هـا ریـشه دارد   مطلق است که در فطرت همۀ انسان

  )156 ـ 155
شـهرهاي بـسیار محـدودي     شهراندیشی، آرمان   در قرون وسطا به علت مخالفت کلیسا با آرمان        

آگوستین اشـاره کـرد   » شهر خدا«توان به   شهرهاي مسیحی می    ترین آرمان   از مهم . اند  ترسیم شده 
چـه در   آن. کند م مسیحی بیان میحل آنها را با توجه به تعالی که مسائل اخالقی بشر را مطرح و راه      

نـام  » شـهر خـدا   «شود، در اندیشۀ متکلمان مـسیحی         خوانده می » مدینۀ فاضله «نظریۀ افالطون   
  )34: 1379داوري اردکانی، . (دارد

شـهرها تحـت تـأثیر     پس از قرون وسطا با آزادي بشر از اسارت کلیسا و عصر رنسانس، آرمـان      
هـا لگـدمال    انـسانی کـه قـرن     . زاعی و آسمانی آن کاسته شد     عصر مدرن قرار گرفت و از ابعاد انت       

هـاي جدیـد از اتوپیـا     رو قرائـت  از ایـن . ، محور قرار گرفت  تعصبات کور مذهبی بود در تفکر مدرن      
در ایـن دوران اسـت کـه    . یابـد  شکل گرفت که بر آن پایه انسان خود را دایـر مـدار حقیقـت مـی             

مـدار تکیـه       بـر مـذهبی انـسان       اریـک فـروم    ی چون شناسان   و روان   اگوست کنت  فیلسوفانی چون 
ایـن  ) 49: 1388؛ فـروم،  61: 1347فولکیه، . (نامند زنند و ادیان خدامحور را ادیان خودکامه می   می

گرایانـه   هاي نخـستین انـسان   شهرها تأثیر بسزایی داشته است؛ از طلیعه        سیر تفکر در ترسیم آرمان    
شـهر  «در آتالنتـیس نـو   .  است فرانسیس بیکن »نتیس نو آتال« و    مور »اتوپیاي«شهرها،    در آرمان 

. دانـد  گردد و اکتشافات و اختراعات بشر را راه نجـات انـسان مـی          می» شهر علم «تبدیل به   » خدا
  )69: 1376گیري،  جهان(
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 و شـارل فوریـه  هاي تخیلی کرد کـه   شهرهاي سوسیالیست در قرن نوزدهم باید اشاره به آرمان  
این اتوپیاها تحت تأثیر انقالب صنعتی در اروپا بـه منظـور       . ها هستند   آنترین     برجسته سن سیمون 

هـا از    جا کـه ایـن طـرح        از آن . ویژه کارگران شکل گرفتند     بهبود وضعیت طبقات محروم جامعه، به     
هاي انقالب صنعتی برخوردار نبودند، طراحـان آنهـا    هاي الزم و کافی در مقابله با نابسامانی   ویژگی

گـذاري   هاي معماري خویش، قـصد پایـه    توان تشبیه کرد که در نخستین تجربه       ی می را به معماران  
یک ساختمان صد طبقه بر روي تلی از خاك داشتند و به همین دلیل از آنها در طول تاریخ تفکـر،      

تـرین ویژگـی ایـن تفکـر ضـدیت بـا نظـام         مهـم . کننـد  هاي تخیلی یاد می با عنوان سوسیالیست  
  )128: 1364قدیري اصل، . (اقتصاد آزاد بودداري و سیستم  سرمایه

 با تـدوین سوسیالیـسم علمـی،    مارکس و انگلسهاي تخیلی، افرادي چون  پس از سوسیالیست  
هـاي   نمود، طراحی کردنـد کـه در عرصـۀ باورهـا و ارزش     شهرهایی را که بهشت زمینی می     آرمان
در قرن بیستم بـه تـدریج       . ثر افتاد هاي اروپایی و غیراروپایی قرن نوزدهم و بیستم بسیار مؤ           جامعه

اتوپیا به ضد خود تبدیل شد و اتوپیاهایی در جهت مخالف نوشته شد که غالبـاً دیـستوپیا یـا ضـد                   
  .شهر نامیده شدند آرمان

هاي اتوپیایی به سرابی تبـدیل شـد و بـه شکـست تفکـر                 مدرن به تدریج طرح     در دوران پست  
فرانسیس فوکویاما، الـوین    بینی آیندة جهان برخی چون        هایی که در پیش     نظریه. اتوپیستی انجامید 

ها را بـه پایـان تـاریخی انباشـته از رفـاه،       تنها انسان اند، نه   مطرح کرده  تافلر و ساموئل هانتینگتون   
. دهندة جنگ و درگیري و سیطرة نهـایی لیبرالیـسم اسـت       خواند، بلکه نوید    صلح و آرامش فرا نمی    

البته متفکران اتوپیست غالباً به تحقق اتوپیـا اعتقـادي   ) 350 ـ  321: 1381جمعی از نویسندگان، (
اند، اما با این سیر تفکر، اتوپیااندیشی به حاشیه رانده شـد و از سـیطرة نفـوذ آن در جوامـع                    نداشته

  .غربی کاسته شد

  ساختار معرفتی اتوپیاي مور. 3
سی دقیـق ابعـاد مختلـف آن    هاي گوناگونی دارد که برر گونه که گفته شد، فرهنگ مؤلفه       همان

تـرین مؤلفـه فرهنـگ،     جـا کـه اساسـی      از آن . در یک مقاله، نه امکـان دارد و نـه مطلـوب اسـت             
  :شود شهر مهدوي مقایسه می است، ساختار معرفتی اتوپیاي مور با آرمان» معرفت«
  اومانیسم و عقالنیت ابزاري. 1. 3

شهراندیـشی در     ارچوب فکري آرمان  پس از رنسانس و با فروپاشی بنیادهاي فلسفۀ مسیحی، چ         
دهـد کـه    اي تنزل می قرائت ابزاري از عقل، آن را در سطح قوه. سطح عقالنیت ابزاري تنزل یافت  

یـابی بـه اهـداف     ما را در انتخاب اهداف خاص یا تحقق بخشیدن به ابزارهاي سودمند براي دست     
. رسـاند  ت که ما را بـه هـدف مـی        به عبارت دیگر، عقالنیت، بررسی ابزارهایی اس      . رساند  یاري می 
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)Foley, 1988: 131 (ها و  گیري اصلی عقالنیت ابزاري تسلط آدمی بر طبیعت است و کنش جهت
این عقـل، عمـدتاً نقـش کـاربردي و     . دهد رفتارهایی که متوجه به اهداف دنیوي است، سامان می    

 است و تنها ابزاري بـراي    بینی و کارآیی    گري، پیش   هایی چون استدالل    عملی دارد و داراي ویژگی    
  .رود تأمین بهتر نیازهاي عملی آدمی به شمار می

محوري بـه معنـاي تجلـی        انسان. محوري از ابعاد مهم عقالنیت ابزاري است        اومانیسم و انسان  
هاي نفسانی، انسان منقطع از عالم ماوراي طبیعـی و خـدا و اصـالت داشـتن انـسان       یافتن خواسته 

انسان دورة تجدد، تحت تـأثیر اومانیـسم،      ) 130ـ  129: 1375مددپور،  . (بدون خالق و معبود است    
  :زایی کرد همه چیز را با مقادیر و موازین انسانی سنجید و از همۀ امور مقدس، تقدس

گرفت و از پیش، سراسر برنامۀ تمدن  در دوران رنسانس، یک واژه مورد احترام و اعتبار قرار       
در واقع، منظور از این واژه ایـن  . ین واژه، واژة اومانیسم بودا. کرد  متجدد را در خود خالصه      

بود که همه چیز را محدود به موازین و مقادیر بشري محض سازند و هر اصل و طریقتی را              
که خصلت معنوي و برین داشت، به صورت انتزاعی و مجرد درآورند و حتی بر سبیل تمثیل      

گنـون،  . (لط بر زمین، از آسـمان روي برتابنـد     توان گفت مقصود این بود که به بهانۀ تس          می
  )19 ـ 18: 1372

توماس مور، اومانیستی مسیحی است و در اتوپیاي خویش به دنبال نـشاندن انـسان بـه جـاي              
هـاي زنـدگی دنیـوي بـر       شهر او در خدمت بشري قرار گرفته که همۀ گردونه           آرمان. خداوند است 
کوشد که با طرحی آرمانی، وضع موجـود را نفـی و             مور می ) 30: 1383گودن،  . (چرخد  گرد آن می  

شهر او بر محور ایجـاد عـدالت و امنیـت         رو آرمان  بهشت زمینی را براي بشر ترسیم نماید و از این         
اش مالکیت عمومی، توزیع عادالنـه ثـروت و        ترین شاخصه فرهنگی    براي بشر شکل گرفته و مهم     

  )74: 1361مور، . (مسکن اشتراکی براي افراد است
. گـذار اسـت     گذاري اتوپیاي مور بر عقل بشري استوار است و عقل بشر تنها قـانون               نظام قانون 

رو، بـا عقـل      از ایـن  . شـهر او غایـب اسـت        گرچه وي به خدا باور دارد خدا در آرمان        ) 110همان،  (
 هاي وحیـانی آن  شود و آموزه کند که در هیچ دینی یافت نمی بنیاد خویش، قوانینی را وضع می      خود

) 85همـان،  (سکونت، غـذا خـوردن و سـفر،    ) 75همان، (مور براي ساعات کار، . کنند  را تأیید نمی  
کند که قـوانین      قوانینی را بیان می   ) 108همان،  (و کیفر   ) 106همان،  (ازدواج  ) 174همان،  (شغل،  

ین اتکاي او به عقل تا حدي اسـت کـه قـوان    . گونه مبناي معنوي ندارد     بشري به شمار آمده و هیچ     
ها باید مطیـع     انسان. شوند که به هیچ وجه تغییرپذیر نیستند        حاکم بر اتوپیا، اصول ثابتی فرض می      

شـهر   قانون عقل و نظام عقلی باشند و موظف هستند به طور کامـل از قـوانین تغییرناپـذیر آرمـان       
یت دارنـد؛  اي هستند که به ایـن قـوانین رضـا    یافته هاي کمال  پیروي کنند، گرچه اهل اتوپیا انسان     

  .اند زیرا که این قوانین براي رفاه کامل انسانی ضروري
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  مداري خدامحوري و دین. 2. 3
هـا در پرسـتش خـداي یگانـه متفـق       جامعۀ آرمانی مور، به ظاهر مسیحی است که همۀ انسان      

  )123همان، . (دانند و گردش عالم را به دست تقدیر خداوند قاهر می) 132همان، (هستند 
عه باورها و اعمال دینی مورد احترام است و حتی در مواردي اگر کسی به آنهـا بـاور     در این جام  

نداشته باشد و غیر آنها را بیندیشد، کیفر سختی در انتظارش بوده و شایـستگی زنـدگی در جامعـه           
) 123همـان،  . (تواند قوانین دیگر را نیز زیر پا گـذارد  آرمانی را ندارد؛ زیرا چنین کسی به راحتی می 

  :مدارانه در اتوپیاي مور عبارت است از برخی اعمال و باورهاي دین
ها، عبادت دانستن مـشاهده و تأمـل    اعتقاد به روح بعد از مرگ بدن و حضور آن در میان انسان   

یقـین  ) همان(رو که سبب گمراهی است،      ، خرافه و خوار دانستن ریاضت، از این       )همان(در طبیعت   
وند و دیگر عدم تعرض به کاهنان حتی در صـورت ارتکـاب جنایـت؛         به معجزه به عنوان فعل خدا     

  )130همان، . (چون هدیۀ مقدس وقف خداوند هستند زیرا هم
  پلورالیسم معرفتی و دینی. 3. 3

اي از  کتاب اتوپیـا، آینـه  . عصر رنسانس تأثیر بسزایی در اندیشۀ اتوپیستی مانند مور داشته است       
، »نـوزایی «مقارن بـا دورة  . رود هاي آنها به شمار می س و آرمانمندان دوران رنسان تفکرات اندیش 

هـاي   هـایی از اندیـشه   زمینـه  هـا و پـیش   البتـه رگـه  . شکاکیت در حوزة معرفتی به اوج خود رسـید  
مـک  . (شکاکانه به صورت پراکنده در افکار کسانی چون اگوستین در قرون وسـطا وجـود داشـت                 

سد اگوستین اولین کسی باشد که وجـود شـک را دلیـل    ر به نظر می) 114 ـ  113: 1378کواري، 
  )Popkin, 1967: vol 7,451. (هستی انسان تلقی کرد

در قرن شانزدهم میالدي بر اثر عوامل بسیاري، چون نارسایی مفاهیم دینـی کلیـسا، محتـواي           
منـدان،   آمیز ارباب کلیسا با دانش خرافی و ضدعلمی کتب مقدس تحریف شده، برخوردهاي تعصب   

هـاي برجـستۀ    ترین شخصیت از بزرگ. کاکیت به خصوص در حوزة معارف دینی گسترش یافت       ش
گـذار شـکاکیت در حـوزة          استاد توماس مور است که او را بنیـان          اراسموس مسیحی در این دوران   

او با ایمان به مسیحیت کاتولیـک و انکـار توانـایی عقـل در فهـم      ) Ibid, 450. (اند الهیات دانسته
را » پوزیتویـسم مـسیحی  «لکه ناتوانی عقل در درك اعتقـادات و مـسائل الهیـات،          کتاب مقدس ب  

، به تدریج بـه گـسترش پلورالیـسم      )پلورالیسم معرفتی (رواج شکاکیت در حوزة معرفت      . بنیان نهاد 
پذیر اسـت کـه      هاي معرفتی تطبیق    نظریۀ پلورالیسم دینی با آن مجموعه از دستگاه       . دینی انجامید 

  )Ibid, 451. (ی به نسبیت در فهم و حتی نسبیت در حقیقت معتقد باشدشناخت در معرفت
آشـکارا در   ) 30: 1374کنـی،   (توماس مور که در جوانی با اراسموس آشنا و تحت تأثیر او بود،              

وي معتقد است که اگر تنها یـک دیـن حـق    . شهر خویش به ترویج پلورالیسم دینی پرداخت      آرمان
. گردیـد  ها دروغین باشند، به تدریج باید حقیقت بر همگان آشکار می وجود داشته باشد و دیگر دین 
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بنابراین کسی حق ندارد دین خود را بر دیگران تحمیل کنـد و تعـصب دینـی و جنجـال در مـورد       
شهر مور همۀ صاحبان ادیـان   در آرمان) 133: 1361مور، . (یک دین نیز کیفر سختی به دنبال دارد  

سـپار یـک منـزل     هاي گونـاگون ره     که گویی همگی از راه      ند، چنان کن  دیگر زیست می    در کنار یک  
بنـابراین، گرچـه برخـی از اعـضاي ایـن جامعـه، خورشیدپرسـت و برخـی         ) 132همـان،   . (هستند
کـران وجـود      پرست هستند، خردمندترین ایشان بر آنند که خدایی ناشناخته، جـاودانی و بـی               ستاره

 و دگرگونی و پایان همه چیز اوسـت  رفت پیشیۀ رشد و سرآغاز و ما. دارد که وراي فهم بشر است   
  )123همان، . (نامند می» میترا«خوانند که به زبان بومی آن را  و همه او را با یک عنوان می

  مداري علم. 4. 3
گرایـی   هرچنـد تجربـه  . گرایی بود جریان فکري دیگري که پس از رنسانس نضج گرفت، تجربه 

گرایی نوین، بـا تأکیـدات بـدیع فرانـسیس         نی داشت، جریان تجربه   اي طوال   در تاریخ فلسفه سابقه   
بیکن بر لزوم به کارگیري اسـتقرا بـه جـاي اسـتدالل قیاسـی آغـاز شـد و سـرانجام بـر سـیطرة            

مـداري کـه فرزنـد خلـف          علـم . مندان علوم تجربی انجامید     مداري بر اندیشۀ بسیاري از دانش       علم
رود که علـم را   به شمار می) شناختی تر معرفت ه طور دقیقیا ب (گرایی است، اعتقادي فلسفی       تجربه

. دانـد  تنها روش کامالً قابل اعتماد براي در تماس قرار دادن ذهن انـسان بـا واقعیـت عینـی مـی               
مـداري بـه هـیچ وجـه        توجه به این نکته ضروري است که علم       ) 383: 1376پترسون و دیگران،    (

ادعا، قابل اعتماد و پر حاصل براي آمـوختن امـور     کمخود علم نیست؛ زیرا در حالی که علم روشی    
مداري عبارت از این فرض اسـت کـه علـم، تنهـا راه مناسـب بـراي          مهم دربارة جهان است، علم    

  .رسیدن به حقیقت است
چـه را غیـر علـم     اند هر آن دانند و گمان برده مداران، حقیقت را در محاصرة علم تجربی می    علم

ت که در خور نام معرفت نیست و از علم معبودي سـاختند کـه حـل هـر                 معناس  بگوید جمالتی بی  
  :مشکلی به دست اوست و هم او مدینۀ فاضله را خواهد ساخت

آورد  بختی و فضیلت به بار می رفت مادي، خود به خود خوش کردند که علم و پیش   تصور می 
  )79: 1374باربور، . (تواند بهشت را براي خود بر روي زمین بسازد و انسان می

مداري را با هم درآمیخـت و ایـن    این تلقی از علم که در دامان عصر نوزایی پرورید، علم و علم       
ترکیب ناروا، زمینه را براي تخطی علوم تجربی از قلمرو خود و تجاوز به قلمرو فلسفه، متافیزیـک             

د، بلکـه عقـل   گرایی نبو گرایی در برابر تجربه   گري، حتی عقل    در عصر روشن  . و دین فراهم ساخت   
  )43: 1375نصر، . (رفت دهنده به آن به شمار می خادم تجربه و انتظام

بخـش روح و تأمـل در      مداري در اتوپیـاي خـویش، دانـش را لـذت            توماس مور با تکیه بر علم     
اي در  دانـش و تعلـیم و تربیـت از جایگـاه ویـژه      ) 91: 1361مور،  . (بخش دانست   حقیقت را شادي  

اهل اتوپیـا بـراي   ) 91همان، . (ار است و بیشتر اهل اتوپیا، اهل مطالعه هستندشهر او برخورد    آرمان
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ترین و سـودمندترین   بخش دهند و آن را لذت      علوم متعدد ارزش قائلند، اما پزشکی را بسیار بها می         
  )104 ـ 103همان، . (صنعت و اختراع نیز براي آسایش زندگی بسیار اهمیت دارد. دانند علوم می

  محوري لتعدا. 5. 3
کـاوش در  .  تأکیـد دارد 1شهر خویش بر عدالت اجتماعی یا عدالت توزیعی     توماس مور در آرمان   

دارد کـه هـر یـک از ایـن      هاي گوناگون در باب عدالت اجتماعی، از این واقعیت پرده برمـی        نظریه
عـدالت  . فـشرند  ها بر عنصري خاص به صورت پایه و اساس اصول عدالت خویش پاي مـی     نظریه

ارزشـی    تکیـه دارد و بـراي آن   3»نیـاز «ویژه مـسئلۀ    و به2»برابري« نظر توماس مور بر عنصر     در
مبنا و معیار قرار دادن نیاز براي برقـراري عـدالت اجتمـاعی و توزیـع عادالنـه          . بنیادین قائل است  

مـور،  رو، در اتوپیـاي   از این. هاست طبعاً مستلزم اعمال محدودیت اقتصادي و ایجاد برابري فرصت    
ها به دولت تعلق دارد و در نتیجه نزاع رقابتی وجود ندارد، هر کس به اندازة تـوان کـار               همۀ ثروت 

ها با قرعه  دارد، هیچ کس خانۀ شخصی ندارد و در هر ده سال خانه         کند و هرچه نیاز دارد برمی       می
 شـهر آن،  54شـکل و جمعیـت    شهر، یک ها در این آرمان لباس) 72: 1361مور،  . (شوند  عوض می 

در اتوپیـا مالکیـت     ) 68همـان،   . (شـکل اسـت    هـاي آنهـا یـک       و حتی خانه  ) 74همان،  (سان   یک
سانی اشخاص است که مظهـر آن        شهر مور حاکمیت هم     آرمان) 72همان،  . (خصوصی وجود ندارد  

  )81همان، . (هاست یک شکلی در همه چیز، یعنی زبان، آداب و رسوم، قوانین و حتی شهرها و خانه
دهد که تفاوت این تعاریف نـه در         هی به تعاریف متفکران دربارة عدالت اجتماعی، نشان می        نگا

بینی خـاص   منشأ این اختالف در تطبیق جهان  . معناي عدالت اجتماعی، بلکه در مصادیق آن است       
هـاي   نظریـه . آل اوست کنندة جامعۀ ایده هاي هر متفکر ترسیم بینی و آرمان متفکر است؛ زیرا جهان  

شناختی خاصی متکی هستند و مدلی     هاي فلسفی و معرفت     فرض  لت آشکارا یا ضمنی، بر پیش     عدا
انـد و ایـن درسـتی و        کنند که حق و درست تـشخیص داده         نهاد می  را براي زندگی اجتماعی پیش    

: 1383واعظـی،   . (هاي خاص فلسفی به انسان، اجتماع و اخـالق مبتنـی اسـت              حقانیت بر نگرش  
با عدالت به حدي است که متفکرانی چون افالطـون و سـقراط فـضیلت ـ و     ارتباط معرفت ) 198

داننـد و همـۀ فـضایل را بـه معرفـت       سـان مـی   عدالت به عنوان افضل فضایل ـ را با معرفت یک 
  )589: 1367افالطون، . (گردانند حاصل از تعقل باز می

  شهر مهدوي آرمان. 4
نمایـد و تمـام     براي انـسان تـصویر مـی   در حقیقت، هر مکتب منسجم فکري، جامعۀ آرمانی را   

جامعـۀ آرمـانی، غایـت هـر مـسلک و      . انـد  اي بـشارت داده  ادیان الهی نیز به تحقق چنین جامعـه    
                                                         

1. distributive justice.  
2. equality.  
3. need.  
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هاي وضـع    بریزد و با تعیین شاخص اي است تا چارچوب معرفتی خویش را بر اساس آن پی  اندیشه
اگر جامعـۀ آرمـانی بـه       . ه دهد کارهاي نظري براي حل وضعیت موجود ارائ       مطلوب یک جامعه، راه   

  .درستی ترسیم نگردد، هدف، مسیر و حتی شناخت جامعۀ فعلی میسر نخواهد بود
گـویی رهـایی    بافی و افـسانه  شهر واقعی است و ما را از گرداب خیال    تردید زمانی یک آرمان     بی

  :بخشد که سه ویژگی در نظر باشد می
هـا ترسـیم    شناختی انسان شناختی و جامعه انشناختی، رو   این طرح بر اساس حقایق زیست      )الف

شـهر   ریـشه و اسـاس آرمـان   . شود و قابلیت تحقق داشته باشد تا امید رسیدن به آن واهی نباشـد          
آموزة اعتقادي حضور و وجود منجـی در  . مهدوي در تحقق فرج و ظهور منجی موعود نهفته است       

. سـازد  بخـشد و مـضاعف مـی    نیت مـی افق زمانی مشترك با فرد منتظر، امید به تحقق فرج را عی        
عنصر دیگـري کـه انتظـار       .  در تفکر شیعی، غایب از نظر اما همواره حاضر و موجود است            امام

شناختی نیـست، بلکـه در دایـرة عمـل           بخشد آن است که امید تنها حالتی روان         فرج را عینیت می   
  .ستانسان منتظر جاي دارد که انتظار فرج افضل اعمال ـ و نه حاالت ـ ا

سـازي بـراي    یابی بـه آن و در یـک معنـا زمینـه       در ترسیم مدینه فاضله، راه و روش دست        )ب
گـردد جنبـۀ    شـهرها مـی   چه باعث وهمـی و پنـداري شـدن آرمـان           آن. تحقق آن نشان داده شود    

در اتوپیاهایی چون اتوپیاي تامس مور، طراح غالباً دنیاي آینده را بدون واسـطه         . غیرعملی آنهاست 
سـازد، بـدون    واسطه به مدینۀ فاضله مربـوط مـی    نهد و مدینۀ فاسده را بی        دنیاي حال می   بر روي 

. کارهـاي رسـیدن بـه آن را نـشان دهـد      که بکوشد تحول مدینۀ فاسده به مدینـۀ فاضـله و راه       آن
  )233 ـ 232: 1381کوب،  زرین(

اي واسـطه بـراي   ه  در ترسیم مدینۀ فاضله باید اهدافی اعم از هدف اصلی و نهایی و هدف             ) ج
اي از مراتـب آن، شـور و       تـر بـودن پـاره       جامعۀ آرمانی تعیین شود که داراي مراتب باشد تا آسـان          
هـاي اجتمـاعی و تغییـر اوضـاع و احـوال         خواست و اراده را در مردم برانگیزاند و آنان را به مبارزه           

  .موجود مایل و راغب گرداند
دارد؛ زیرا بدیهی است هـر عمـل     و معلوم می هاي اجتماعی را معین     چنین طرحی هدف فعالیت   

عقالنی، هدفی را پیش رو دارد و پیش از هرگونه اقدام عملـی در راه اصـالح جامعـه بایـد هـدف               
هایی در راه نیل به هدف     اهداف متوسط وسایل یا گام    . اصلی و نهایی و اهداف متوسط تعیین شود       

تـوان   سایل رسیدن بـه آن هـدف نهـایی را مـی    ها و و با تعیین این اهداف بهترین راه . نهایی است 
  )414 ـ 412: 1368مصباح یزدي، . (سنجید

  شهر مهدوي ساختار معرفتی آرمان. 5
توان ادعا نمود فرهنگ مهدوي، مجموعـۀ        با توجه به تعریف عامی که از فرهنگ ارائه شد، می          

ل گرفتـه و   شـک هایی است که دربـارة ظهـور منجـی موعـود از نـسل پیـامبر         باورها و ارزش  
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اگر این باورهـا و  ) 53: 1384بهروزلک، . (شود هاي معرفتی آن از کتاب و سنت استخراج می         ریشه
کـه   ها اندکی از کتاب و سنت انحراف یابد، فرهنگ مهدوي دچار انحراف خواهد شد، چنـان               ارزش

وي را چه جامعـۀ مهـد      آن. کند تاریخ بارها ماجراي مدعیان دروغین فرهنگ مهدوي را گزارش می         
زیربنـا و ایـدئولوژي   . بینی آن است سازد، ساختار معرفتی و جهان     از سایر جوامع ممتاز و متمایز می      

 بنابراین، سیرة رسـول اکـرم    . هاي وحیانی اسالم است     ها و آموزه    مدینۀ فاضلۀ مهدوي، برنامه   
: رمایـد ف  مـی پیـامبر . گـردد   احیا میدر فراگیري دین اسالم و یکتاپرستی توسط امام عصر    

کـورانی،  (» . آن روز حکومتی جز حکومت اسالمی نخواهـد بـود          فال یکون ملک االّ االسالم؛ در     «
  )314، 1ج: 1411

پـاي ظهـور    در اسالم، آموزة مهدویت و پیرو آن، فرهنگ شکل گرفته بر اساس آن، قدمتی هم      
 مـراد از  1اسـت، اگر در برخی روایات سخن از ایجاد دین و سنت جدید در عصر ظهور         . اسالم دارد 

 بـه احیـاگري اسـالم     هایی است که تا زمان ظهور محقق نشده و امـام عـصر              ، سنت »جدید«
  .پردازد راستین می

هاسـت کـه جـز بـر اثـر            هدف اصلی ساختار معرفتی حکومت مهدوي، استکمال حقیقی انسان        
 متعـال و  خداشناسی، خداپرستی، اطاعت کامل و دقیق از اوامر و نواهی الهی، کسب رضاي خداي         

تقرب به درگاه او حاصل نخواهد شد و این مفاهیم، همه مفاهیم مشکک و داراي مراتبند کـه هـر         
در جامعۀ آرمانی حداقل این است که عصیان به       . یابد  مرتبه از آنها در جماعتی از مردم مصداق می        

ر نهـان و  شوند کـه حتـی د   پذیرد و مردم چنان تربیت می خداي متعال آشکارا و علنی صورت نمی   
گناه کمتر و یا عدم گناه به طـور شـهودي         ) 413: 1368مصباح یزدي،   . (خلوت نیز معصیت نکنند   

یا أَیها الَّذِینَ آمنُوا إِن تَتَّقُوا اللّه یجعـل لَکُـم     گردد؛    الطبیعه می  باعث معرفت بیشتر به خدا و ماوراء      
  )29: انفال (فُرْقَاناً

  مداريخدامحوري و توحید. 1. 5
ایـدة خـدامحوري و     . ترین ویژگی جامعۀ آرمـانی یکتاپرسـتی، نفـی شـرك و کفـر اسـت                 مهم

در نظـام الهـی مهـدوي،       . نمودار است ... هاي حقوق، عبادت، اقتصاد،       توحیدگرایی در تمام عرصه   
ها حضور دارد و خدامحوري در جامعـۀ   خداوند عنصر فراموش شده نیست؛ او در متن زندگی انسان   

  :ترین مؤلفۀ معرفتی حکومت مهدوي است فرهنگ توحیدي، اساسی. شود  مینهادینه
  ما بلغ اللّیل حتّـی ال یکـون شـرك علـی ظهـر األرض؛               و لیبلغنّ دین محمد   

  )131، 5ج: 1411کورانی، (
رسـد، خواهـد رسـید و دیگـر      اي که شب و روز می  به هر نقطهبدون تردید آیین محمد 

  .ماند میاثري از شرك روي زمین باقی ن
                                                         

 ).255: 1422نعمانی، (»  و قضاء جدیدسنۀ جدیدةاذا خرج یقوم بامرٍ جدید و کتاب جدید و «: امام صادق .1

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

ره 
شما

رم، 
چها

ال 
س

13
هار 

، ب
138

9

 

 

  72  

  :و نیز
و ال تبقی فی األرض بقعۀ عبد فیها غیر اهللا عزّوجلّ الّا عبداهللا فیها و یکون الدین             

  )379: 1380صدوق، ( هللا و لو کره المشرکون؛
سرپناهی در زمین که غیر خداي متعال در آن پرستش شده باشد باقی نخواهـد مانـد، مگـر        

آینـد   ا باشد، هرچند بـراي مـشرکان نـاخوش      که خدا در آن عبادت شود و دین براي خد           این
  .باشد

بـر اسـاس نگـرش    . توحیدمداري در مدینۀ فاضلۀ مهدوي، کارکردهاي اجتماعی بـسیاري دارد        
جنبان آفرینش یکی است و همگان از یک مبدأ و منشأ هستند، همـۀ              جا که سلسله    توحیدي، از آن  

 فِـی خَلْـقِ الـرَّحمنِ مِـن      ما تَـرَى : گیري است اي واحد و داراي یک جهت  اجزاي جهان مجموعه  
هـاي زنجیـر بـه هـم          روان، هماننـد حلقـه     جهان پویا کاروانی است که همۀ ره      ) 3: ملک (تَفَاوتٍ

این امر در عصر ظهور محقق خواهـد        . متصلند و هر کدام مانند یک ارگانیسم، برنامۀ خاصی دارند         
  .شد و آرمان جامعۀ جهانی واحد به وقوع خواهد پیوست

او رب و خداونـدگار  . ها در برابر خداست سانی انسان کارکرد دیگر بینش توحیدي، وحدت و یک     
توانـد در راه و   هاست و اگر تمایزي وجود دارد به دلیل کوششی است که هر کسی مـی     همۀ انسان 

گـی  آورندة آزاد توحید به ارمغان  ) 1: ؛ نساء 117: بقره: نک. (ها انجام دهد    جهت خیر و صالح انسان    
انسان از عبودیت غیر خدا خواهد بود و هر نوع اسارت فرهنگی، اقتـصادي و سیاسـی را از انـسان            

  )40: یوسف (إِنِ الْحکْم إِلَّا لِلَّهِ: کند نفی می
  شناسی انسان. 2. 5

تواند بدون شناخت انسان، براي او نظام حقـوقی، سیاسـی، اقتـصادي،     هیچ مکتب و آیینی نمی  
اي بـراي انـسان در گـرو     هـر نـوع طـرح تـازه      . ریزي کند   ة حکومتی خاص را پی    خانوادگی و شیو  

  .شناخت اوست
 عظـیم و  هـاي  شهر مهدوي از جایگاه انسان، ترکیب پیچیده، استعدادها، امکان          نوع تلقی آرمان  

هـایی چـون    در این جامعـۀ آرمـانی ارزش      . زند  نیازهاي واقعی وي، اهداف مدینه فاضله را رقم می        
هـا و   گـردد؛ زیـرا تئـوري      هـاي واالتـري تبـدیل مـی          و رفاه براي انـسان بـه ارزش        لذت، خوشی 

دهنـد و تنهـا بـه دنبـال      بزرگی تنزل می» پروري دام«هایی که جامعۀ انسانی را تا سرحد         حکومت
رو  رفاه، عدالت، اقتصاد و امنیت هستند، دیگر به وحی، کتاب، پیامبر و امام نیازي ندارنـد و از ایـن                   

شهر مهـدوي، نگـاه    در آرمان) 55 ـ  47: 1387صفایی حائري، . (آیند اومانیسم گرفتار میدر دامن 
در تئـوري  . نـشیند   ساحتی و مادي نیست و او را در وسـعت هـستی بـه نظـاره مـی                   به انسان تک  

در ایـن مکتـب   . مهدویت، تک تک افراد جامعه، برگزیدگان خلقتند که از کرامت الهی برخوردارنـد   
است که بایـد مظهـر اسـما و    ) 72: احزاب(دار الهی   و امانت ) 30: بقره(اهللا   خلیفۀی  فکري هر انسان  
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به جامعۀ انسانی در عـصر ظهـور را چنـین تـصویر        بخشی     کرامت امام علی . صفات الهی گردد  
  :نماید می

مانـد جـز    بردة مسلمانی در بند نمـی . آورد که قرارگاه و منزل اوست سپس به کوفه روي می  
اي  دهـد و مظلمـه   که دیـن او را مـی   ماند، مگر این کاري نمی سازد و بده  را آزاد می  که او     این
پـردازد و   که دیـۀ او را مـی   ماند مگر این   اي نمی   پردازد و کشته    که آن را می     ماند جز این    نمی

  )111: 1411شیخ طوسی، . (کند خانوادة او را تأمین می
رسـد و   ي جامعـه بـه رشـد و شـکوفایی مـی         در جامعۀ مهدوي فرد عضوي از جامعه و پا به پا          

 1.شود که آدمی مسیر کمـال را بپیمایـد   دیگر موجب می هاي فرد و جامعه از یک  ها و واکنش    کنش
گرایـی فـرد بـا جامعـه نیـز       ها، به هم شهر مهدوي عالوه بر احترام به کرامت ذاتی انسان     در آرمان 

 نیز در   پیامبر اکرم ) 103: عمران  آل (.اً والَ تَفَرَّقُوا  واعتَصِموا بِحبلِ اللّهِ جمِیع   : تصریح دارد 
  :فرماید این باب می

مثل المؤمنین فی توادهم و تراحمهم و تعاطفهم کمثل الجسد إذا اشتکی عضو منه    
  )130، 1ج: 1384محدث قمی، ( تداعی سائره بالحمی و السهر؛

انند یـک پیکرنـد کـه هنگـامی کـه      دیگر مودت و رحمت دارند، م       که به یک    مؤمنان در این  
  .خوانند دیگر را به مشارکت فرا می عضوي از آن به درد آید، دیگر اعضا با تب و بیداري یک

  وحدت حقیقی ادیان. 3. 5
گیرد و حـوزة کـارکرد دیـن     هاي زندگی بشر را دربر می شهر مهدوي، دین همه مجال  در آرمان 

گـردد و بـراي تمـام زوایـاي زنـدگی          عنوي مـی  هاي فکري، رفتاري، مادي و م       شامل همۀ عرصه  
 شـهر بـر قلمـرو و گـسترة دیـن      قلمرو و گسترة حکومت در این آرمـان . انسان، طرح و برنامه دارد 

 دین اسالم، همه عالم را فرا خواهد گرفـت و دیـن   به شهادت قرآن، با ظهور امام   . مبتنی است 
 ودِیـنِ الْحـقِّ لِیظْهِـرَه علَـى         سلَ رسولَه بِالْهـدى   هو الَّذِي أَر  : حق بر تمام ادیان غلبه خواهد کرد      

  )33: توبه. (الدینِ کُلِّهِ
  :فرماید  در بیان وضعیت دین در عصر ظهور میامام صادق

چینـد و   ها و ادیان را برمـی  اختالف میان ملت  ] مهدي[سوگند به خدا که او      ! اي مفضل 
. دیـن حقیقـی نـزد خـدا اسـالم اسـت      : ا فرموده استگونه که خد شود، همان   دین واحد می  

  )45، 3ج: 1363عالمه مجلسی، (
از نظر قرآن کریم، دین از اول تا آخر جهان، یکی بیش نبوده است و همۀ پیامبران، بـشر را بـه      

  :اند یک دین دعوت کرده
                                                         

جامعه و تـاریخ از دیـدگاه   مصباح یزدي، : قل و قرآن، نکگرایی از دیدگاه ع براي بررسی اصالت فرد یا جامعه و نقد جامعه         .1
  .84 ـ 29، صقرآن
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      ىصا وینِ ملَکُم مِنَ الد نَا إِ شَرَعیحالَّذِي أَوبِهِ نُوحاً و  رَاهِیمنَا بِهِ إِبیصا ومو کلَی
  )13: شوري(؛  أَنْ أَقِیموا الدینَ ولَا تَتَفَرَّقُوا فِیهِ  وعِیسى وموسى

تنها در عصر ظهور، بلکه همواره دین، میان همۀ پیامبران مشترك بوده و اسالم بـه                 بنابراین نه 
گونه که وحدت خداونـد بـا همـۀ     همان. ه استمنزلۀ یک دین مقصد، هدف اصلی انبیاي الهی بود  

جلوة متنوع آن یک حقیقت است، دین هم یـک حقیقـت اسـت کـه تنـوعش در امـور از مـشیت                    
است و هر یک از ادیان جلـوه     » اسالم«دین حقیقی   ) 259تا،    جعفري و دیگران، بی   . (خداوند است 

) ادیـان (ین، به صورت جمـع  رو در قرآن، هرگز کلمۀ د از این. و ظاهري از آن حقیقت محض است 
دهنـد و پیـامبران پیـشین اشـاره کننـده بـه        پیامبران یک رشته را تشکیل مـی      . به کار نرفته است   

  )358: 1381مطهري، . (پیامبران پسین هستند
هاي رسـیدن   ، واحد و ثابت است، اما شرایع الهی در راه       )تسلیم(دین الهی اسالم به معناي عام       

هـر کـدام از ادیـان از حقیقـت     .  مختلف و متنوع بشري متکثر هـستند    به آن برحسب استعدادهاي   
رو به لحاظ وجودي خود اسالم هستند، هرچند که اسالم به معنـاي   مندند و از این واحد اسالم بهره  

: 1378جعفـري،  . (گر شـده اسـت    جلوهخاص آن ناظر به تقریري است که در اسالم محمدي  
  :گوید  میشهید مطهري در تأیید این امر) 508

اگر گفته شود که مراد از اسالم، خصوص دین ما نیست بلکه منظور تسلیم خدا شدن است،          
پاسخ این است که البته اسالم همان تسلیم است و دین اسالم همان دین تسلیم است، ولی 

اي  مایـه   گران حقیقت تسلیم در هر زمانی شکلی داشته و در این زمان، شکل آن همان دین        
االنبیا ظهور یافته است و قهراً کلمۀ اسـالم بـر آن منطبـق          دست حضرت خاتم   است که به  

به عبارت دیگر الزمۀ تسلیم خدا شدن پذیرفتن دستورهاي اوست و روشـن  . گردد و بس   می
است که همواره به آخرین دستور خدا باید عمل کرد و آخرین دستور همان چیزي است که                

  )277: 1374مطهري، . (آخرین رسول او آورده است
بنابراین، تبعیت از هریک از ادیان در ظرف زمانی خودشان واجب بوده، ولی با گذشت زمـان و                   
آمدن شریعت جدید باید از شریعت جدید پیروي شود؛ زیـرا دیـن حـق در هـر زمـان یکـی بـیش            

  .نیست
یـک  گرایانه، ادیان و شرایع الهی مراتب تفضیل وحی الهی و تجلیـات گونـاگون      از نگاه وحدت  

حقیقت دینی در ادیان دیگر نیز وجود دارد تا پیروان آنها هم بتواننـد بـه نجـات و              . اند  حقیقت زنده 
توان چشم پوشید که در طـول تـاریخ و اعـصار مختلـف،      از این حقیقت نمی  . رستگاري نایل شوند  

  1.هاي متنوع داشته و همواره پدیدة تنوع و تکثر ادیان وجود داشته است دین جلوه
گرایی دینی یا پلورالیـسم   واقعیتی خارجی و انکارناپذیر است و با کثرت) religious plurality( کثرت ادیان یا کثرت دینی .1                                                         

)Pluralism (اي کالمی ـ فلسفی است، تفاوت دارد که نظریه) .yandel, 1999: 7(  
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صاحبان کتـاب در عـصر ظهـور، در        . کند  ت متعدد کثرت ادیان در عصر ظهور را تأیید می         روایا
، 52ج: 1363عالمـه مجلـسی،   . (کننـد  برند و جزیه پرداخـت مـی   پرتو حکومت مهدوي به سر می    

؛ 75: عمـران  آل. (ورزنـد  آیاتی از قرآن کریم بر حضور دائمی اهل کتاب تا قیامت تأکید مـی           ) 375
  )64 و 14: مائده

شـهر مهـدوي، چهـرة تحریـف از      توان گفت در آرمان در توجیه کثرت دینی در عصر ظهور می      
در چنـین  . گـردد  شود و دین واحـد و حـق بـر جهانیـان عرضـه مـی        نقاب ادیان الهی برگرفته می    

جا که  شرایطی، درگیري و جهاد با افراد متعصب و عنادورز در برابر دین حق قطعی است، اما از آن               
تـوان انـسان را بـدون     ها تفاوت دارد و در هیچ شرایط و زمانی نمـی       داد و ادراك انسان   ظرف استع 

وجـو بـه شـمار     ها که مـصداق مقـصر در تحقیـق و جـست         اختیار و اراده تصور کرد، برخی انسان      
بـر   الَ إِکْرَاه فِـی الـدینِ  روند و در ردیف منکران و مخالفان قرار ندارند، به حکم آیۀ شریفه  نمی

  .مندي از حقیقت به مراتبی از رستگاري دست خواهند یافت مانند و به میزان بهره دین خود می
  عقالنیت دینی. 4. 5

هـاي اسـالمی را    ها و گـزاره  در متون اسالمی، موضوع عقل و عقالنیت بخش اعظمی از آموزه     
ـ ،  اصول کافی در  » عقل و جهل  «کتاب  . به خود اختصاص داده است      و  العقـول  مـرآة ،  نوارراألابح

در قـرآن  . قرار گرفته اسـت » توحید«هاي مهمی چون کتاب      ، به طور مستقل در کنار بخش      یشاف
اي اسـت کـه    عقل در تفکر قرآنی، قـوه . کریم از واژة عقل و مشتقات آن بسیار استفاده شده است      

ق و گر انسان به سـوي اعمـال صـالح و حقـای     شود و هدایت   مند می   انسان در دین خود از آن بهره      
شـود، اگرچـه در خیـر و شـرهاي دنیـوي،             معارف است و اگر در این مسیر نباشد عقل نامیده نمی          

  )250، 12ج: 1973طباطبایی، . (کارآیی داشته باشد
رسد و خردورزي و دانایی سراسـر      در عصر ظهور این عقل معاداندیش به نهایت کمال خود می          

  :نوردد جامعۀ مهدوي را درمی
ع اهللا یده علی رئوس العبـاد فجمـع بهـا عقـولهم و کملـت بـه               إذا قام قائمنا وض   

  )328، 52ج: 1363مجلسی، ( أحالمهم؛
هایشان را جامع  گذارد تا عقل هنگامی که قائم ما قیام کند، خدا دستش را بر سر بندگان می         

  .گرداند و به افکارشان جامه کمال پوشد
ز ابزارهاي معرفتی گسترده و مـتقن،    عقالنیت دینی، در سطح معرفت و شناخت با برخورداري ا         

ابزارهاي معرفتی چون حس، عقل، شـهود، وحـی،       . آید  هاي آدمی برمی    ترین سؤال   از عهدة بنیادي  
پـور   رحیم. (رساند الهام و در کنار آن، طبیعت، جامعه، تاریخ و جهان غیب عقالنیت دینی را مدد می  

  :گردد اي آحاد جامعه فراهم میو امکان رشد و اعتالي فرهنگی بر) 112: 1378ازغدي، 
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: 1422نعمانی،   (اس القرآن؛ مون النّ  یعلّ ۀنّی بالعجم فساطیطهم فی مسجد الکوف     أک
318 (  

  .آموزند زنند و به مردم قرآن می ها می ها در مسجد کوفه خیمه غیر عرب
 ها بـر روابـط فـرد بـا خـود، خـدا، جامعـه و        عقالنیت دینی در سطح هنجارها، رفتارها و ارزش       

مدینۀ فاضلۀ عصر ظهـور، خداونـد را سرچـشمۀ نهـایی وجـود سـایر             اهل  . گذارد   طبیعت تأثیر می  
دانـد و وحـی را واسـطۀ     دار خدا مـی  شناسند که هستی خود را وام  موجودات و خود را موجودي می     

چـه   سـازد کـه آن   عقالنیت دینی این حقیقت را براي بشر آشکار می. انگارد ارتباط انسان با خدا می    
تواند هرگونه که بخواهـد در   در اختیار دارد، اعم از جسم و بدن و نفس، امانت الهی است و او نمی          

  .آن دخل و تصرف کند
فـانکم مـسئولون    «: داند  عقالنیت دینی هر فرد را در برابر طبیعت و همه موجودات مسئول می            

بـا دیگـران بـر اسـاس دو     ارتباط فـرد  ) 544، 166الهدي، خطبۀ  علم(» .حتی علی البقاع و البهائم   
هـاي سیاسـی،    یابـد و روابـط آدمـی را در عرصـه      ضابطه می » احسان«و  » قسط و عدالت  «اصل  

  )420 ـ 413: 1368مصباح یزدي، . (بخشد اقتصادي، خانواده و حقوق سامان می
شهر مهدوي به لحاظ ذات، مصداق و کارکرد بـا عقالنیـت ابـزاري       بنابراین، عقالنیت در آرمان   

عقالنیـت در فرهنـگ مهـدوي در سـه سـطح مطـرح              . ر اتوپیاي مور، تفاوت ماهوي دارد     حاکم ب 
  :شود می

شناخت فلسفۀ حیات و موقعیت حساس و استثنایی انـسان در آن و شـأن           : عقالنیت بنیادین . 1
  و جاللت عقل در تنظیم رابطۀ انسان با خود، جهان و خداي متعال؛

  م رابطۀ انسان و معماري اخالقیات؛شأن عقل در تنظی: ها عقالنیت و ارزش. 2
بینـی و نقـش عقـل در محاسـبات      گیـري، نظـم و پـیش    مهندسی و اندازه  : عقالنیت ابزاري . 3

  .معیشتی براي نیل به اقتصادي شکوفا و تمدنی آباد و مرفه
عقالنیت غربی تنها ساحت سوم را در نظر دارد، امـا عقالنیـت اسـالمی در مـواالت و ترتیبـی         

 بنـاي   پرسـد و وقتـی سـنگ    ا در یک پرسش اصلی و کالن، از انـسان و حیـات مـی              منطقی، ابتد 
نـشیند و   د به تنظیم اخالقیات مـی رعقالنیت را گذارد و مختصات و اهداف و مبانی آن را معلوم ک            

پـور ازغـدي،    رحـیم . (پـردازد  ها و ابزار تأمین اهداف مادي و معنـوي بـشریت مـی     عاقبت به روش  
  )108 ـ 107: 1387
توانـد از   یابـد و مـی   هاي دینی معنا مـی  ل در نگاه اسالم در ذیل و راهنمایی و هدایت آموزه       عق

دیگر قواي آدمی از قبیل شهوت، خشم و احساسات رهانیده شود و در جایگاهی فـوق آنهـا، مهـار     
عقل در نگاه غربی، تنها ابزاري در خـدمت تـأمین اهـدافی اسـت کـه            . دیگر قوا را در اختیار گیرد     

پـذیر   کند و تنها در چارچوب تـأمین منـافع مـادي توجیـه     یز و احساسات براي آدمی ترسیم می  غرا
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توان در نمودار ذیل  تفاوت عقالنیت دینی و عقالنیت ابزاري را می) Stenmark, 1995: 33. (است
  :خالصه کرد

 
  عقالنیت ابزاري  عقالنیت دینی

  قتناع به سطح عقالنیت ابزاريا  طرح عقالنیت در سه سطح معرفت، ارزش و ابزار. 1
  نفی حقایق ثابت غیر از عالم طبیعت  پذیرش حقایق ثابت، ماوراي عالم طبیعت. 2
  میسر نبودن فهم حقایق  میسر بودن فهم حقایق. 3
  اعتمادي به وحی و شرع بی  اعتماد به وحی و شرع. 4
  خودکفایی عقل در حل منازعات  عدم خودکفایی عقل در حل منازعات. 5

  توسعه و گسترش علوم. 5. 5
علم مفهـومی بـه   . ترین مفاهیم در فرهنگ اسالمی است ترین و کلیدي   از اصیل » علم«مفهوم  
علـم در فرهنـگ   . گیـرد  رود که هویت هر فرهنگی در چگونگی برخورد با آن شکل مـی           شمار می 

. طی دقیق وجـود دارد اسالمی، مراتب، مدارج و ابزارهاي گوناگون دارد و بین مراتب آن، پیوند و رب   
خداوند عـالم  . علم الهی، در رأس این مرتبه است. باالترین مرحلۀ علم، علم شهودي و ربانی است  

کران علم اویند و انسان که خلیفه اوست، عالم به جمیع اسماء الهـی      مطلق و همۀ علوم مظاهر بی     
 ». العلـم و منتهـی الحلـم       انخزّ«: دار علم الهی گردد     است و اوج کمال انسانی آن است که خزینه        

حکمت حقیقی، همین علم است که حاصل تزکیه و تعلیم کتاب الهـی اسـت و نـوري اسـت کـه                  
مجلـسی،  (» .العلم نور یقذفه اهللا فی قلب مـن یـشاء     «: اندازد  خداوند در سینۀ هر کس بخواهد می      

. جربـی اسـت  ترین مرتبۀ علم در مراتب علم حصولی، دانش حسی و علم ت نازل) 225،  1ج: 1363
توانـد بـه مطالعـۀ     انسانی که به این علم مجهز است، گرچه حکمت حقیقی را در دست ندارد، مـی       

آوري  بینی دینی بپردازد و در جهت اعتالي جامعۀ اسالمی به ابزار و فـن  طبیعت در چارچوب جهان   
  .مادي دست یابد و طبیعت را تحت مهار خویش قرار دهد

گیرد، اما شرافت علـم بـه تناسـب        مۀ مراتب فوق را دربر می     مفهوم علم در فرهنگ اسالمی ه     
کرد به علـم تجربـی بـا          باید توجه داشت این نوع روي     ) 42تا،    تمیمی آمدي، بی  . (مراتب آن است  

هاي مختلـف جامعـه مبتنـی     آفرینی دین در عرصه مداري اتوپیاي مور که بر نفی هرگونه نقش      علم
مـداري آن اسـت کـه خـود ایـن       شناختی علم بر نظریۀ معرفت ترین انتقاد     عمده. است، تفاوت دارد  

توان آزمونی علمی ترتیب داد کـه نـشان دهـد       پذیر نیست؛ زیرا نمی    یافت به طریق علمی اثبات     ره
  )383: 1367پترسون و دیگران، . (علم تنها راه قابل اعتماد براي وصول به حقیقت است

رفـت   ع مراتب آن در این عصر توسعه و پـیش علم به جمی. شهر مهدوي، مدینۀ علم است  آرمان
هایی که در طول اعصار و قرون در پشت پـرده مکنـون بـوده، تجلـی      علوم و دانش. خواهد داشت 
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هـا، اعـم از    تک انسان یابد و مرزهاي دانایی و یادگیري تا سراپرده منازل و تا اعماق وجود تک           می
  :یابد زن و مرد گسترش می

نه حتّی إن المرأة لتقضی فـی بیتهـا بکتـاب اهللا و سـنّۀ               تؤتون الحکمۀ فی زما   ... 
  )337: 1424نعمانی، ( ؛اهللا رسول

جا که زن در خانـه خـود، برابـر کتـاب          شوید تا آن     او، شما از حکمت برخوردار می      در دوران 
  .کند قضاوت می خداي تعالی و روش پیامبر

 ایـشان ماننـد علـی   . د نـدارد مندتر از او وجـو  تر و دانش   خود عالمی است که حکیم     امام
  :نماید اعالم می

  )272، 52ج: 1363مجلسی،  (اً؛ بین جوانحی علماً جمنّإسلونی قبل أن تفقدونی ف
که از میان شما بروم، هرچه سؤال دارید بپرسید؛ زیرا که سراسر وجود من سرشـار   قبل از آن 

  . از علم و دانش است
شـهر   هاي امروزین وجود دارد؟ آیا علوم در آرمان  شچه نسبتی بین علوم در زمان حضرت با دان        

مهدوي، با علوم متعارف معاصر تفاوت ماهوي دارد، یا همین علومی کـه در دنیـاي امـروز وجـود                   
یابد؟ برخـی معتقدنـد کـه علـوم در جوامـع امـروز،        دارد در آن دوره نیز به نحو گسترده توسعه می    

. هاست سوء آن ناشی از کاربرد نادرست افراد و حکومت      باعث کارآمدي و اقتدار بشر گردیده و آثار         
اي از اقتـدار برسـاند کـه بـر پایـۀ آن جامعـۀ         تواند بشر را به مرحلـه       توسعۀ دانش و تکنولوژي می    

رشد علوم به سمت عصر ظهور است و در آن دوران این علوم به نهایـت          . جهانی موعود را بنا نهد    
رفتـه و    هاي پـیش    ه برخی روایات، معتقدند ابزارها و سیستم      این گروه، با استناد ب    . رسند  خویش می 

  1.پیچیدة ارتباطی امروز چون ماهواره و اینترنت در عصر ظهور وجود دارند
رسـد علـوم    مندانه به منظومۀ علوم امروزین و ترسیم منحنی رشد آنها به نظر مـی    با نگاه روش  
گیرند، بلکه تنهـا ابـزاري در     قرار نمیهایی هستند که در خدمت معنویت و عبودیت  امروزي، دانش 

توانند بستر تحقق جامعـه مهـدوي      بنابراین، حتی نمی  . روند  مسیر توسعۀ مادي دنیوي به شمار می      
علم در عصر ظهور از سـنخ دیگـري اسـت و از کتـاب مکنـون و لـوح محفـوظ آفـرینش                  . گردند

کنـد، امـا علـم در      را فراهم میعلم در عصر معاصر، دانایی است که اقتدار بشر. گیرد سرچشمه می 
رود که با توانایی قرین است؛ قدرت نیـست، بلکـه          اي دانایی به شمار می     شهر مهدوي، گونه    آرمان

إنّ المؤمن فی زمان القائم و هو بالمشرق لیري أخاه الّذي فی «. 1: توان اشاره کرد   براي مثال به برخی از این روایات می        .1                                                         
) 336، 52ج: 1363مجلسی، (» .بیند المغرب؛ مؤمن در عصر ظهور در حالی که در مشرق است برادر خویش را در مغرب می

یکون بینهم و بین القائم برید، یکلّمهم، فیسمعون و ] ال[تنا فی أسماعهم و أبصارهم حتی إنّ قائمنا إذا قام مد اهللا لشیع«. 2
کند به  ها و چشمان شیعیان ما مدد می  ما قیام کند، خداوند به گوشینظرون الیه و هو فی مکانه؛ همانا زمانی که قائم

بینند، در حالی که او در  شنوند و او را می  او را میگوید و آنها سخن اي امام با آنها سخن می شکلی که بدون پیک و واسطه
 ) همان(» .جاي خود قرار دارد
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کـران را فـرا گیـرد     اي از این دانـش بـی   انسانی که کلمه. شود قدرت از درون آن به کار گرفته می      
   ِنَ الْکِتَابم عِلْم هعِند) کـه   تواند تخت بلقیس را پیش از آن رسد که می  ي می به اقتدار ) 40: نمل

  .پلکی زند از سبا به فلسطین بیاورد
برداشت نادرست از روایات، بر فرض صحت سند آنها، بـه تلفـن همـراه، اینترنـت و مـاهواره،                     

هاي بزرگ کار  پندارد خداوند هم با شاخک  اي است که دو شاخک دارد و می         مصداق همان مورچه  
کلّمـا  «: فرمایـد   میاین تلقی از روایات همان است که امام محمدباقر      . دهد  ن می جهان را ساما  

، 66ج: 1363مجلـسی،   (» .ق معانیه مخلوق مصنوع مثلکم مردود إلـیکم       دأ  فی کمأوهاممیزتموه ب 
 نیـز  پندارد که امـام  جا که انسان خود در عصر معاصر محدود به این ابزار است، می        از آن ) 293

کند و اقتـدار حـضرتش را بـه     تري از سیطره بر طبیعت هستند، عمل می ر که مرتبۀ نازل  با این ابزا  
  .کند هاي مدرن مقید می گونه تکنولوژي کارآمدي این

 شعبه یا حرف دارد و تاکنون تنها دو شعبۀ آن آشکار شـده         27شاید این روایت مشهور که علم       
) 336،  52ج: 1363مجلـسی،   (یافـت،    شعبه یا حرف دیگر آن تجلی خواهـد          25و در عصر ظهور     

شهر مهدوي بـا علـوم معاصـر     ناظر به توسعۀ علوم در عصر ظهور ولی تفاوت ماهوي آن در آرمان 
  .فعلی باشد

  عدالت مهدوي. 6. 5
هـاي   هـا و مقالـه     انـد و کتـاب      بسیار سخن گفتـه    در باب عدالت در حکومت مهدي موعود      

در سه سطح فردي، اجتماعی و تاریخی قابل بررسـی       عدالت در جامعۀ مهدوي     . اند متعددي نوشته 
در ایـن نوشـتار، بـا    . نماید و عدالت اجتماعی نیز در سه بعد سیاسی، فرهنگی و اقتصادي جلوه می         

شهر مهدوي بـه عـدالت اجتمـاعی در بعـد        توجه به ضلع معرفتی مشترك در اتوپیاي مور و آرمان         
  :پردازیم اقتصادي می

منظـور،   ابـن (ی متعددي چون موازنه، تعـادل، اسـتوا و مـساوات اسـت     عدل در لغت داراي معان 
و عدالت اجتماعی به معناي استوا و اعتدال در جامعه و نبود انحراف و اعوجاج             ) 183،  11ج: 1408

اختالف در تعریف عدالت اجتماعی در بین متفکران بـه علـت اخـتالف در تـشخیص         . در آن است  
مفهوم عـدالت، بخـشی از یـک    . شناختی خاص آنهاست عرفتمصادیق است که ناشی از دیدگاه م      

جا کـه ایـن    از آن. دستگاه فلسفی و اعتقادي است که فقط در آن مجموعه قابل طرح و فهم است     
بـراي  . گیـرد  مفهوم همواره با نوعی قضاوت اخالقی همراه شده، معموالً در دایرة ارزش قـرار مـی      

 باید شناخت انسان را ضامن اجراي عـدالت، معیـار   شناختی، حداقل   بررسی عدالت در حوزة معرفت    
  :سنجش و ابزار عدالت دانست

شهر مهدوي، بر خالف اتوپیـاي مـور، در پنـاه وحـدانیت و توحیـد تعریـف                عدالت در آرمان  . 1
هاي ایمان مؤمن اسـت   بینی توحیدي از پایه عدل در جهان. شود که مقصود و غایت الهی است    می
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الهـدي،   علـم  (1.گیري از حکمت و برخـورداري از حلـم اسـت         عمیق، بهره  و برخاسته از فهم، علم    
بنیاد عدالت بر معرفت و گسترش مبانی معرفتی در مورد انسان است و ضامن        ) 1100،  30حکمت  

اجراي عدالت، قواي حاکم بر اجتماع نیست، بلکه انسانی است که بر طبق شناخت ماهیت عـدالت      
معرفت انـسان و  . گردد  دار و ضامن اجراي جریان آن می        پاس  و ضرورت آن در جامعۀ بشري، خود      

در . تنها ضامن اجرا که عامل تحقق و تـداوم عـدالت اسـت    شناخت جایگاه او در جامعۀ مهدوي نه  
جامعۀ عصر ظهور، اصل اساسی، عزت و کرامت انسان است که بـا ادراك و معرفـت بـه جایگـاه                      

کوشد   میامام. شود هاي کاذب مادي نمی ابزار و غایت  گونه    رفیع انسانی خود، اسیر و بردة هیچ      
در بعـد  ) 29: حجر (فَإِذَا سویتُه ونَفَخْت فِیهِ مِن روحِیکه انسان را نه در قالب ماده که بر مبناي    

تـرین زمینـۀ ظهـور و بـروز اسـتعدادها و         عدالت در جامعۀ مهـدوي اصـلی      . معنوي، تکامل بخشد  
  .رود هاي مختلف خلیفۀ الهی بودن انسان به شمار می  و شکوفا شدن جنبههاي انسانی خالقیت

اسـت، امـا معیـار برابـري     » آهنـگ  عمل به گونـه برابـر و هـم        «عدالت اجتماعی به معناي     . 2
. شهر مهدوي، حقوق افراد و اعطا کردن حق به صاحب حـق اسـت      در آرمان  چیست؟ معیار عدالت  

 معیار عدالت اجتماعی، قرار دادن هر چیزي در جاي خـود و  به عبارت دیگر،) 62: 1374مطهري،  (
إِنَّ اللّـه یـأْمرُکُم أَن   : ها در گـزینش افـراد اسـت    ها، استعدادها و صالحیت   در نظر گرفتن ظرفیت   

  )58: نساء. ( أَهلِها تُؤَدوا الْأَمانَاتِ إِلَى
رایط بـراي همـۀ مـردم در جامعـه     ها و شـ  در اتوپیاي توماس مور، معیار عدالت، برابري فرصت 

هـا بـه    هدف در این اتوپیا برآوردن نیاز انسان. ها و استعدادها    است، بدون در نظر گرفتن شایستگی     
هـا نیازهـاي مـادي و معنـوي           شـوند؟ آیـا انـسان       اما نیازها چگونه تعیین می    . سان است  گونۀ یک 

داد، شرایط و امکانـات در راه مـصلحت        ها در استع    شهر تفاوت انسان    متفاوتی ندارند؟ در این آرمان    
. شـود  گردد و تنها به توازن بین احتیاجات و بودجۀ مصرفی جامعه نگریـسته مـی          جامعه پایمال می  

شـود، بـه اسـتثمار حقـوق فـرد         سان همۀ مردم از اموري که موجب سـعادت مـی           برخورداري یک 
  .انجامد می

ها به    مالکیت خصوصی و تعلق همۀ ثروت     ابزار عدالت اجتماعی در نظام اقتصادي مور، نفی         . 3
هـا نفـوذ    سازي حتی در ساختار مهندسی شهرها و خانه سان دولت و حذف نزاع رقابتی است و یک      

شهر مهدوي عدالت اقتصادي بر مبناي تعدیل ثـروت و تـأمین زنـدگی متوسـط            در آرمان . کند  می
ر جهت تولید، توزیع و مصرف ارائه       اجتماعی براي همۀ افراد جامعه و فقرزدایی است و ابزارهایی د          

هـاي طبقـاتی کاسـته     دهد تا ثروت در دست افراد معدودي تمرکز نیابد تا بدین وسیله، فاصـله      می
علی غائص الفهم، و غور : و العدل منها علی أربع شعب... علی الصبر و الیقین و العدل و الجهاد    : االیمان علی أربع دعائم   « .1                                                         

العلم، و من علم غور العلم صدر عن شرائع الحکم، و من حلُم لم  الحلم، فمن فَهِم علِم غور  رساخۀ الحکم، و    ةزهرالعلم، و   
 ».یفِرِّط فی أمره و عاش فی النّاس حمیداً
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برخـی  . دیگـر نزدیـک گـردد    ها ـ به یک  شود و سطوح درآمد و ثروت افراد ـ در عین وجود تفاوت 
واند چراغی فراراه جامعـه اسـالمی     ت  ابزارهاي تعدیل ثروت و فقرزدایی در جامعۀ مهدوي را که می          

  :توان برشمرد امروز باشد، چنین می
هـا نبایـد بـه     مالک مطلق و رازق همۀ کائنات است و انـسان         تنبیه به این امر که خداوند     . یکم

   1مال و ثروت خود مغرور شوند و راه اسراف و تبذیر پیش گیرند؛
ـ     مالکیت عمومی دولت اسالمی دربارة زمـین      . دوم هـاي بـسیار طبیعـی و     ال و ثـروت هـاي انف

   2غیرطبیعی و حذف مالکیت خصوصی در باب آنها؛
 منزلـۀ     بـه  4هاي مـستحبی     و تأکید بسیار بر انفاق     3وجوب انفاق در شکل خمس و زکات      . سوم

  کاري براي حذف فاصلۀ طبقاتی؛  راه
    که از عوامل بسیار مهم ناکارآیی اقتصادي است؛6 و ربا5حذف کامل رشوه. چهارم
کاري و مسکن با آزادي شغل، مسافرت، تجارت و حذف مالیات و قوانین            حل مشکل بی  . پنجم

  )291 ـ 290، 2ج: 1385امینی گلستانی، . (ظالمانه براي طبقۀ متوسط مردم
شـهر مهـدوي و اتوپیـاي مـور ارائـه       نمودار ذیل به انگیزة تلخیص مقایـسۀ عـدالت در آرمـان          

  :شود می
  ريعدالت مو  عدالت مهدوي

  بر پایۀ اومانیسم و عقالنیت ابزاري  بر پایۀ کرامت ذاتی انسان و عقالنیت دینی. 1
اعطاي حق به صاحب حق بر اساس اسـتعداد         . 2

  ها در نظام توحیدي و شایستگی
ــک ــري و ی ــان براب ــام   س ــاس نظ ــر اس ــازي ب س

  کمونیستی
  حاکمیت اصالت جامعه  حاکمیت اصالت فرد و جامعه. 3
 فقرزدایی بـا ارزش نهـادن بـه         تعدیل ثروت و  . 4

  ها تفاوت انسان
تعدیل ثروت و فقرزدایی با عدم پذیرش مالکیـت        

  خصوصی افراد

                                                         
1.  فِی معِیشَتَهم منَهینَا بمنُ قَسانَحیخْةِالْحضاً سعم بضُهعتَّخِذَ باتٍ لِیجرضٍ دعقَ بفَو مضَهعنَا بفَعرا ونْیاً الدرِی ) ،32زخرف.( 
هـا را   آوري نمود و از چنگ دیگران درآورد و آن که پیامبر جمع آوري کند، چنان چون قائم ما قیام کند، زمین انفال را جمع       .2

  )390، 52ج: 1363مجلسی، . (بیرون نماید
 را بیـت  وند قائم اهـل که خدا دو خون است که در اسالم حالل است، ولی هیچ کس در آن دو خون حکم نکند تا این           .3

سار کند و مانع زکات  زناکننده محصن را سنگ: پس او به حکم خدا در رابطه آن دو حکم کند و بینه نخواهد. مبعوث نماید
 )325، 52ج: 1363مجلسی، . (را گردن زند

. باشـد  ضایت شرع نمـی رسد، ترك آن مورد ر قدر در قرآن کریم سفارش شده که به نظر می هاي مستحبی آن  درباره انفاق  .4
اگر کسی از امام چیزي بخواهد و : ها در عصر ظهور آمده است گونه انفاق در باب این) 277 ـ 272، 9ج: 1973طباطبایی، (

امینـی گلـستانی،   . (ریزد که توان حمل آن را نخواهـد داشـت   قدر می  بر دامن او آناي مهدي به من بده، امام  : بگوید
 )251، 2ج: 1385

. کن خواهد شد در عصر قائم بر اثر مراقبت امام و رشد فرهنگی و شدت ایمان مردم نابود و ریشه) رشوه(فت ناپسند  این ص.5
  )269، 52ج: 1363مجلسی، (

 )474: 1419صافی گلپایگانی، . (رود  به طور کامل از بین می ربا در زمان قائم.6
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  نقد کلی ساختار معرفتی اتوپیاي مور . 6
شناسی و رفتار   ها، بحران در حوزة انسان      هاي فراگیر، ترویج گستردة نسبیت ارزش       ظهور بحران 

شی از آن، احساس یأس و ناامیدي، اضـطراب و دلهـره،           انسان غربی، از خودبیگانگی و عوارض نا      
هـاي   پـردازي  هاي عمیق اقتصادي و سیاسـی، مولـود نظریـه          معنایی و بحران    احساس پوچی و بی   
کنـد کـه از پـشتوانۀ وحـی           اتوپیاي مور، بهشت موعود زمینی را ترسیم مـی        . منقطع از وحی است   

رود و هم بـشر را بـه وادي         ال به خطا می   رو، هم در تشخیص مصادیق کم       از این . برخوردار نیست 
  :گوید هاي اتوپیایی می پردازي  در باب نظریهدکتر سیدحسین نصر. دهد بحران سوق می

هـایی ترسـیم    گوینـد و نقـشه   ها با اطمینان خاطر بسیار دربارة خلق آینده سـخن مـی    انسان
پاید که به انـواع و   یرسند، ولی دیري نم    کنند که بر روي کاغذ کامالً منطقی به نظر می           می

شوند؛ زیـرا   آمد، مخدوش می  کشی حتی به تصور هم نمی       اقسام نواقصی که در مرحلۀ نقشه     
گونـه کـه واقعـاً هـستند، یعنـی       شوند، آن ها تلقی می هایی که عامل اجراي این نقشه    انسان

شـوند، وجـود آنـان     مخلوقاتی ناقص و فاقد معرفت الزم نسبت به سرشت امور، دیـده نمـی    
گذارنـد، بـه هـر     زنند بـر آن تـأثیر مـی    آکنده از نواقصی است که به هر کاري که دست می    

اند که هیچ وضـعی   شوند، فراموش کرده تر می اي که منکر این نواقص شوند، خطرناك    اندازه
انـد بهتـر    ممکن نیست از وضع ناقص و معیوب کسانی که موجب پدید آمدن آن وضع شده        

  )97: 1383گودن، . (باشد
کانون توجه اتوپیاي مور، انسانی است که به جاي خدا نشسته و همه چیز اعم از طبیعت و غیـر    

هـاي اومانیـسم را بـه دنبـال دارد کـه       مداري اتوپیـا، آسـیب   انسان. آن براي او و در خدمت اوست  
گرچـه در اتوپیـاي     . ترین آنها انقطاع انسان از معنویت و تکیه بر عقل خود بنیاد بشري اسـت                مهم

تـوان ادعـا    رنگ دارد و حتـی مـی   مور از خدا و ایمان سخن رانده شده، خداوند حضوري بسیار کم          
  .هاي بشري، اتوپیست خدا را خلق کرده است نمود که براي حل بحران

مداري در اتوپیا نیز بر محور سعادت مادي آدمی است و تنها منافع و مصالح زیست دنیـوي      علم
چرخش زندگی انسان بـر محـور   . ر مور، علم پزشکی برترین علم استشه در آرمان. را در نظر دارد   

آورد که بـسیاري   علم و عقل و قطع ارتباط انسان با آسمان، آثار و نتایجی براي بشر به ارمغان می          
  .اند از نقادان دورة مدرن از آن خبر داده

شـهر   ، در آرمـان هاي جامعۀ آن روزگـار انگلـستان      رفت از معضالت و نابسامانی     مور براي برون  
فشرد که در این راسـتا آزادي   مداري جامعه پاي می چنان بر رفاه، عدالت، امنیت و قانون       خویش آن 

او با تأکید بسیار بر اصالت جامعه در مقابـل اصـالت فـرد، انـسان را در قفـس      . رباید را از آدمی می  
در ایـن  . شـمرد  ز مـی کشید و حتی در شـرایطی خودکـشی را بـرایش جـای     آهنین قانون به بند می  

شهر اگرچه اهل اتوپیا از امتیازات یکسان برخوردارند، عجیب آن است که بردگـان احترامـی                  آرمان
زنـان در هـر هفتـه پـیش از     . گـردد  ندارند و بر نابرابري زن و مرد در همۀ شئون زندگی تأکید می    
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مـور،  . (بخـشش اقـرار بکننـد   رفتن به پرستشگاه باید در برابر شوهران زانو بزنند و به گناه و طلب     
ایـن نگـرش بـه زن در    ! شهر، بردگان و زنان انـسان نیـستند    گویی که در این آرمان    ) 132: 1361

معرفی شده که در آن آیندة وخیمی بـراي زنـان تـصویر    » دیستوپیاي زنان«اتوپیاي مور به عنوان  
  )47: 1387برلین، . (شده است

هاي مـسیحی و تفکـر    آمیز است و حتی با آموزه تناقضساختار دینی اتوپیاي مور بسیار مبهم و      
  :اند عالمان مسیحی سازگار نیست، به طوري که مسیحیان دربارة آن قضاوت نموده

شـهر او   بازد، اما برخی قوانین آرمان مور قدیسی مسیحی است که در راه اعتقاداتش جان می      . 1
بـا  ) 127: 1361مـور،  (مردگـان  چون قوانین سخت ضد طالق، جواز خودکشی و سوزاندن اجساد         

در این اتوپیا مسیحیان در اقلیت هستند و حتی با طنزي تحقیرآمیـز          . تعالیم مسیحی سازگار نیست   
  )129 ـ 128: 1374کنی، . (شود از مقام پاپ سخن رانده می

شهر او مـدلی   دهد و در نهایت آرمان مداري مسیحی جاي خود را به پلورالیسم دینی می          دین. 2
پرسـت و   در این اتوپیا، ادیـان مختلـف کـه برخـی حتـی سـتاره              . گردد  جوامع کمونیستی می  براي  

عجیـب  . کنند و نوعی فضاي تساهل و تسامح بر جامعه حـاکم اسـت     پرست هستند زندگی می     ماه
مور خود عامل اصلی کیفـر دادن  . بند نیست آن است که طراح این اتوپیا بر ساختار معرفتی آن پاي      

. گـزاري بـود   اندیشی کاتولیکی، ارتـداد و بـدعت   ی بود که جرم آنها انحراف از جزم و کشتن مردمان  
  )82 ـ 81: 1374کنی، (

از نظـر دیـن مـسیحی تنهـا انـسان کامـل       . اتوپیاي مور اساساً مورد تأیید مسیحیت نیـست    . 3
جهان مادي در تفکر مسیحی، جایگاه گنـاه و  . شهر او زمینی نیست     است و آرمان   عیسی مسیح 

کار است؛ جامعۀ دنیوي را شاید بتوان تا حدودي سامان داد، امـا هرگـز آن        نج و انسان فطرتاً گناه    ر
  )415: 1387امرسون، . (توان اصالح نمود را از اساس نمی

  نتیجه
  شهري بسیار مشهور غالـب بـر فرهنـگ غـرب      این تحقیق کوششی نظري براي مقایسۀ آرمان 

شـهر   ، هرگز بـا آرمـان   هرهایی که از ذهن بشر تراوش کرده    ش  آرمان. با مدینۀ فاضلۀ مهدوي است    
شهر مهدوي در برابـر اتوپیـاي         گذاري آرمان   رسالت این مقاله ارزش   . کردنی نیست   مهدوي مقایسه 

  پـذیر کـردن ارزش حکومـت مهـدوي بـراي          مور نیست، اما اگر توانـسته باشـد در راسـتاي فهـم            
ت آشنا نیست، قدمی بردارد، وظیفۀ خویش را بـه      مدرن که حتی با الفباي مهدوی       انسان عصر پست  

هـاي   شناسد و با وجـود اطـالع از کاسـتی    غرب امروز اتوپیاي مور را خوب می . انجام رسانده است  
کـار عملـی زنـدگانی اجتمـاعی قـرار       ستاید و اصول و قوانین اتوپیـاي او را راه    آن، طراح آن را می    

  .دهد می
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نـدانی نیـز وجـود دارنـد کـه بعـد از فروپاشـی کمونیـسم،         م  در جهان امروز، متفکران و اندیش     
انـد، ولـی    دانند که به شهادت تاریخ شکست خـورده  اتوپیاهاي مور، انگلس و مارکس را سرابی می    
  .دهد اند که پایان سیاه تاریخ را نوید می تري غلتیده به جاي پناه آوردن به وحی، در وادي خطرناك
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