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نقش بلوغ اجتماعي در تدوين الگوي اسالمي ايراني پيشرفت
يحيي پاليزدار۱،  مريم سعيدي فر۲،  فرامرز سهرابي۳ 

چكيده 
تدوين الگوي اسالمي ايراني پيشرفت با رويكردها و جهت گيري هاي متفاوتي امكان پذير است. 

ولي صرف نظر از جهت گيري هاي متفاوت و رويكردهاي مختلف، مطلبي كه مي بايست مورد نظر 

قرار گيرد، نگاه خاص به ريشه هاي فرهنگي و اعتقادي و خواستگاه آنان در ايران اسالمي است. بحث 

انتظار و ظهور منجي و مقدمات آن از جمله بلوغ اجتماعي يكي از مباحث بسيار تأثيرگذار در جامعه 

ايران اسالمي بوده و خواهد بود. به عبارتي تدوين يك نقشه راه براي آينده ايران اسالمي بدون در 

نظر گرفتن اين مؤلفه از مؤلفه هاي اعتقادي و رفتاري ايرانيان مسلمان امكان پذير نمي باشد. در اين 

مقاله سعي بر آن شده است تا به تأثيرات اعتقادي و نظري اين بحث در تدوين نقشه راه الگوي 

اسالمي ايراني پيشرفت پرداخته  شود.

كليدواژه  ها: بلوغ اجتماعي، الگوي اسالمي – ايراني، ريشه اعتقادي، آينده ايران

y.palizdar@yahoo.com                                                                                             ١. عضو هيات علمي پژوهشگاه مواد و انرژي

٢. عضو هيات علمي پژوهشگاه مواد و انرژي

٣. عضو هيات علمي موسسه آينده روشن 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


744   مجموعه مقاالت دومين كنفرانس الگوى اسالمى ايرانى پيشرفت
1. مقدمه  

بي شك، آرمانها قدرت بسيار خيره كننده اي در عرصه زندگي نوع بشر دارند و باعث شكوفايي 

استعدادهاي آدمي شده و او را تربيت مي كنند. در سايه شناخت از نقش آرمانهاست كه شيعه 

پيوسته در طول تاريخ با آرمانهاي رفيعي زندگي كرده و هميشه بزرگان شيعه در حفظ و حراست 

از اين آرمان تأكيد داشته اند.

بر اساس اين تربيت آرماني است كه مردم مسلمان ايران و بطور كلي جامعه اسالمي نهايت بلوغ 

خود را در تحقق آرمان بلند خود كه همانا حكومت حضرت صاحب االمر، مهدي موعود است ديده 

و دل به آن بسته است.

به گواهي تاريخ تمام هّم و غّم شيعه راستين در طول اعصار گذشته بر ايجاد اسباب اين مهم 

صرف شده است.

ممكن است بعضي بدون در نظر گرفتن مقدمات و اسباب مورد نياز اين مهم، در تعجيل آن 

پافشاري نمايند ولي اين خواسته بنا بر فرمايش امام صادق (ع) پاياني جز هالكت نخواهد داشت 

چرا كه آفريدگار حكيم با شتاب و عجله بندگان عجله اي نمي نمايد.

بر طبق فرمايش حضرت صادق (ع) تحقق اين مهم نيازمند رسيدن به يك بلوغ است كه در 

صورت تحقق اين بلوغ در اجتماع، جامعه به آستانه تحقق ظهور نايل آمده است.

بنابراين اگر بعنوان يك مسلمان شيعه ايراني غايت و مسئوليت جامعه خود را در تحقق نمودن 

شروط ظهور بدانيم و اگر بخواهيم براي محقق شدن اين مسئله، به تدوين الگو نقشه راه همت 

گماريم ابتدا مي بايست به مسئله نحوه تحقق بلوغ اجتماعي عنايت نموده و سپس تمامي هم و غم 

خود را در لحاظ كردن اين فاكتورها در هر برنامه و نقشه راهي كه تدوين مي نماييم بكار بنديم.

2. بلوغ اجتماعي با شاخص ها و عوامل موثر
شاخص هاي بلوغ اجتماعي را براساس بخشهايي از دعاي شريف افتتاح كه ناظر بر زمان 

حكمفرمايي امام عصر (عج) مي باشد، چنين مي توان دسته بندي نمود:

١,٢. رغبت اجتماعي 

مديريت رغبت و ميل در جوامع بشري از محورهاي كليدي و استراتژيك تعيين مشخصات يك 

جامعه مي باشد. از اين رو است كه تمامي قدرتهاي جهاني در پي تغيير ميل و ذائقه بشري و متناسب 

كردن آن با اهداف خود مي باشند.

بعبارتي يكي از شاخصه هاي بلوغ اجتماعي دارا بودن ذائقه اجتماعي الهي و صواب مي باشد. 

همانگونه كه در گذشته نيز اشاره شد حصول آوردن اين شاخصه ها رفعتي نبوده و مي بايست براي 

آن برنامه ريزي داشت. بعبارتي ديگر يكي از مؤلفه هاي تحقق آرمان بزرگ شيعي هدايت جامعه به 
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سمت دارا بودن ذائقه الهي است و در تدوين هر الگوي اجتماعي، فرهنگي مي بايست به اين مؤلفه 

مورد عنايت ويژه اي قرار گيرد.

اشاره به راهكارها و مصاديق اجرائي اين مبحث در اين مجال نمي گنجد ولي اجماًال مي بايست 

است.  اجتماع  آن  ورودي هاي  نوع  به  وابسته  اجتماع  در  ذائقه اي  هر  گرفتن  شكل  كه  پذيرفت 

مؤلفه هاي مختلفي از جمله محصوالت فرهنگي، سيستم هاي تعليم و تربيت و علي الخصوص نقش 

خانواده بعنوان اصلي ترين نهاد تربيتي حائز اهميت مي باشند.

٢,٢. شكايت اجتماعي 

آدمي تا زماني كه از وضعيت موجود راضي باشد هيچگونه تالشي جهت تغيير و حركت به سمت 

وضعيت بهتر نخواهد كرد. اين بدين معني است كه اگر آدمي درك درستي از وضعيت حال حاضر 

خود و فاصله آن و آنچه مي تواند باشد، نداشته باشد، در فالكت خواهد ماند. هر گونه الگوي درست 

تمدن و پيشرفت مي بايست شرايطي را فراهم آورد كه تك تك آحاد جامعه به درستي به جايگاه 

رفيع انساني خود واقف شده و هدف اصلي كه آن رسيدن به جامعه مهدوي با مشخصات منحصر به 

فرد خود مي باشد را به هيچ وجه از ذهن خود خارج ننمايند. در اين راستا طرح مباحثي در خصوص 

مختصات و مشخصات جامعه آرماني و همچنين ارائه جهت گيري روشن در خصوص تحقق آن 

آرمانها مؤلفه هاي ضروري براي يك الگوي اسالمي ايراني رشد و پيشرفت مي باشد.

٣,٢. استعانت 

هرگاه كه آدمي داراي ذائقه الهي بود و همچنين از مبدأ و مقصد خود آگاهي و اطالع داشت 

درخواهد يافت كه صرفًًا با اسباب مادي و دنيوي قدرت نيل به اهداف عالي خود را ندارد و جامعه 

نيز بالطبع به بلوغ نخواهد رسيد. در اينجاست كه نقش اكسير دعا و نيايش، تضرع و زاري به درگاه 

ايزد تعالي نمود پيدا خواهد كرد.

شكل گيري هر نوع پيشرفت و تمدني بدون در نظر گرفتن اين اكسير حيات بخش واقع بينانه 

نخواهد بود.

لذا بر برنامه ريزان طراحان الگوي اسالمي- ايراني پيشرفت هست كه جلوه هاي ارتباط با عالم 

معني را نه تنها در روح حاكم بر الگو، بلكه در راهكارهاي اجرائي آن نيز ديده و به آن اهتمام داشته 

باشند.

3. نتيجه گيري
داشتن جامعه اي پيشرفته از ابعاد مختلف بدون داشتن برنامه اي مدّون جهت نيل به آن ميّسر 

نخواهد بود. اين برنامه والگو مي بايست بر اساس شاخصه ها و مؤلفه هاي هر فرهنگ و مذهبي نگاشته 

و طراحي شده و بدون استواري بر اين شاخصه ها راه به جايي نخواهد برد. فرهنگ اسالمي- ايراني 
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كشور عزيزمان ايران نيز داراي شاخصه ها و مؤلفه هايي است كه يكي از آنها اعتقاد به ظهور منجي 

و رسيدن به بلوغ اجتماعي در آن زمان مي باشد.

مؤلفه هاي اعتقاد به ظهور منجي و بلوغ اجتماعي در سه بعد رغبت اجتماعي به نيكي، شكايت 

اجتماعي از وضع موجود و استعانت از درگان الهي جهت تغيير در وضع موجود تبلور پيدا مي كند. 

در تدوين الگوي پيشرفت اسالمي- ايراني مي بايست به اين مؤلفه ها اهتمام ويژه اي داشت و سعي 

در تقويت آنها نمود.
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