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  نقش خواص در انحراف يا هدايت جامعه:3فصل 

  هاي اجتماعيبررسي نقش عوام و خواص در ايجاد آسيب .1

شود ،گاهي از طرف توده هاي مردم و متوجه نظام مي يكي از زوايايي كه مي توان در زمينه انقالب اسالمي مورد توجه قرار داد،اين است كه آسيب هايي كه

در تقسيم مشابهي گفته ميشود كه گاهي اين آسيب ها از طرف ملت و گاهي از طرف دولت متوجه نظام . گاهي از سوي نخبگان و خواص جامعه است 

و خصوص من وجه وجود دارد و آن دو بطور دقيق بر يكديگر البته بايد به اين نكته توجه داشت كه بين اين دو نوع تقسيم بندي ، رابطه عموم .ميشود 

زيرا اين گونه نيست كه هر كس از خواص شد ،حتما مسئوليتي را در اداره كشور خواهد داشت و اينگونه نيست كه هر كس دست اندر . منطبق نمي شوند 

ز نخبگان و خواص جامعه هستند و ديگران ، به گونه اي آنها را اما در غالب موارد ، اعضاي دولت ا.كار مديريت كشور شد از خواص شمرده ميشود 

  .اين امر سبب مي شود تادر جامعه ،طبقه حاكم در مقايسه باطبقات عموم مردم نوعي امتياز داشته باشد.حمايت ، پشتيباني و تاييد مي كنند 

صورت ،اكثريت افراد جامعه مستقيما به اين آسيبها دچار ميشوند و  شود ،گاهي از طرف توده هاي مردم است كه در اينآسيب هايي كه متوجه نظام مي

ده گاهي از سوي گروه محدودي از خواص است كه در اين صورت آسيب هاي ايجاد شده به وسيله آنان به كل جامعه سرايت مي كند و كل جامعه آفت ز

توده هاي مردم پديد مي آيد ، با آنچه از طرف نخبگان حاصل مي شود ،تفاوت ريشه اما اين نكته بايد مورد مالحظه قرار بگيرد كه آنچه از ناحيه .مي شود 

وده زيرا ويژگي آسيب هايي كه از ناحيه عموم مردم متوجه نظام ميشود ، اين است كه سازماندهي شده نيست و به طور طبيعي ، اين آفتها ميان ت. اي دارد 

ت و افراد خاص و معدودي كه افكار خاصي دارند در پي آنند تا در جامعه تحولي نامطلوب را پديد هاي مردم يافت مي شود ،اغلب سازماندهي شده اس

هاي دقيق ،آن جهت اين افراد مي كوشند تا با برنامه ريزي.هاي شخصي و گروهي خويش ،تحت تاثير قرار دهند و جامعه را بر اساس انگيزه.آورند

گاهي كار به جايي خواهد رسيد كه تعداد انگشت شماري از افراد ،منشا فساد و انحراف  جامعه اي مي شوند كه .انحراف و فساد را به جامعه منتقل كنند 

ه، آسيب دهها ميليون نفر را در خود جاي داده است ،بنابراين ،تقسيم مذكور بي جا نخواهد بود و هر جامعه اي ممكن است از سوي يكي ازاين دو گرو

گيرد آسيبي كه از طرف توده هاي مردم ،جامعه را تهديد مي كند سه ويژگي توده هاي مردم و گاهي از نخبگان سرچشمه ميگاهي فساد از خود :پذيرد 

شود ، بلكه كما بيش در قشرها ، گروهها، عمومي بودن آن بدين معنا كه اين نوع فسادها و انحراف ها ، از فرد، شهر يا قشر خاصي آغاز نمي -1: دارد 

طبيعي بودن آن بدين معنا كه اين گونه رفتارها سازماندهي و طراحي شده نيست بلكه تقريبا  -2. الت ها و مناطق گوناگون پديد مي آيد شهر ها ، اي

عه نمي با توجه به دو ويژگي گذشته مي توان اين ويژگي را نيز از آن دو استنتاج كرد كه اين فسادها به تنهايي ،خود منشا فساد جام. 3طبيعي رخ مي دهد 

اين فسادها زمينه را فراهم مي كند تا افراد مغرض و نخبكان منحرف بتوانند از اين موقعيت سوء .شوند بلكه بستري را براي فساد فراهم مي سازند

  . استفاده كرده ، انحرافي را در جامعه پديد آورند

بيان آرايي  پرداخته شود كه از سوي صاحب نظران و  انديشه وران براي روشن شدن اين مطلب ، مناسب است مقدمه اي آورده شود و ضمن آن ، به  

  .،درباره مديريت جامعه و سياست ارائه؛ منشا ايجاد مكاتبي شده است 
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  .دسته كلي تقسيم كردتوان به دو نظريات و مكاتبي كه در زمينه مديريت جامعه و سياست مطرح شده اند را مي



كه از نظر فكر دسته اي از انديشه وران ،از آغاز ،اين فكر را در ذهن خود داشته اند كه ميان افراد جامعه ، افرادي ممتاز ، نابغه و نخبه وجود دارند –الف 

اين افراد را بايد شناخت و زمينه را . تري دارندقدرت مديريت و بعضي امتيازهاي ديگر كه مديريت جامعه را تحت تاثير خود قرار مي دهد،بر ديگران بر

خود جاي  براي فعاليت آنان فراهم ساخت ،به طوري كه بتوانند مديريت جامعه را بر عهده گيرند البته خود اين طرز فكر كلي، مكاتب گوناگوني را در

افالطون يكي از كساني است كه ميان نظريه پردازاني كه در اين .گزيد داده است اما مي توان براي تمام آنها نام حكومت اليگارشي يا حكومت نخبگان را بر

از نظر او حكومت را بايد حكيمان عهده دار شوند زيرا براي داشتن توانايي . باره سخن گفته اند از همه شفافتر و روشن تر به اين بحث پر داخته است 

به عبارتي ديگر ، . رند كه جامع علوم گوناگون ، و از لحاظ تربيتي و اخالقي ممتاز باشندبيشتر براي مديريت جامعه بايد افرادي در رأس قدرت قرار گي

به عبارت ديگر حاكمان جامعه بايد هم از لحاظ حكمت علمي و هم از لحاظ حكمت عملي از . حاكمان جامعه بايد هم از لحاظ تربيتي و اخالقي ممتاز باشند 

هتر از همه مي دانند چه راهي را بايد برگزينند و از آنجا كه به اخالق نيكو نيز آراسته هستند ، مصلحت جامعه را چنين كساني ب. برجستگان جامعه باشند 

نظريات مشابه نظريه افالطون را گروهها و مكاتب ديگري هم مطرح . رعايت مي كنند و مصالح عموم مردم را فداي مصالح شخصي خويش نمي نمايند 

  .باشدين اين نظريات و در واقع ، قطب اين طيف از نظريات همان نظريه افالطون ميساخته اند ليكن شاخص تر

برخالف نظريه افالطون كه معتقدبود افراد .در برابر اين طيف، طيف ديگري قرار داشتند كه يا نظريه قبل را نمي پذيرفتند يا آن را عملي نمي دانستند  

است بايد اداره جامعه را بر عهده گيرند اين طيف معتقدند كه تمام افراد جامعه اين حق رادارند كه عهده دار ممتاز جامعه كه تعداد آنها نيز بسيار اندك 

ت علمي و مناصب حكومتي شوندو نبايد دايره اين افراد را بقدري تنگ كرد كه فقط كساني شايستگي زمامداري بر ديگران را داشته باشند كه داراي حكم

اين نظريه ، يافتن اين دو ويژگي در افراد بسيار مشگل است و به ندرت مي توان افرادي را يافت كه جامع اين دو خصو صيت بر اساس . عملي باشند 

بدين ترتيب ، كساني كه اين شرط . گيرند باشند  البته قائالن اين نظريه كه زادگاه آن يونان باستان است ، شرط سني را براي متصديان اين امر در نظر مي

  .دارا باشند در بدست گرفتن مديريت جامعه با هم برابرند و تفاوتي بين آنها وجود ندارد ر ا

اين . برخي از آنان بردگان را و برخي ديگر زنان را از اين قاعده استثنا كردند . قائالن اين نظريه نيز افرادي را از بدست گرفتن اين امور منع ميكردند 

بنا بر اين نظر . درباره آن وجود داشت ، در يونان قديم نام دموكراسي  را به خود گرفت كه به معناي حكومت مردم بود  نظريه ، همراه با استثنائاتي كه

صصي ندارد ، شخص بيسواد كه در زمينه مديريت جامعه، اطالعاتي ندارد يا از نظر استعداد ذاتي و خدادادي ، كودن است و از نظر مهارتهاي عملي نيز تخ

با ه از نظر علم ، تقوا ، مديريت و صالحيت اظهار نظر در شوون گوناگون جامعه ، جايگاه رفيعي دارد،در تعيين سرنوشت جامعه ، هيج تفاوتي با فردي ك

  .ر داوري شود هر يك از اين دو نظريه، در دوران هايي از تاريخ كما بيش رواج يافتند و اين امكان را فراهم ساختند كه درباره نظريه برت. يكديگر ندارند

شود در اين اما همواره در طول تاريخ اين مشكل وجود داشته است كه نظريات ، اغلب بر روي كاغذ باقي مي ماند و در محافل علمي و آكادميك مدفون مي

شود، زيرا شرط تحقق حكومت باره نيز بايد به اين حقيقت اذعان كرد كه نظريه افالطون هيچگاه فرصت مناسبي نيافت تا در يك دوره تاريخي تجربه 

ابراين از طرح مطلوب او اين بود كه حاكمان همواره از حكيمان باشند و احراز چنين صالحيتي اغلب دشوار بود ، و افراد اندكي اين ويژگي را داشتند؛ بن

از سوي ديگر، .طرح مي شود و وجود خارجي نداردافالطون همچنان به صورت مدينه فاضله يا ناكجاآباد ياد مي شود ،زيرا اين طرح فقط در مرحله نظري م

سخن  و نوشته بسنده كردند و در عمل ، از به تمام مردم يكسان بوده حق تعيين سرنوشت خويش را دارند، فقط رده افرادي چون ارسطو نيز معتقد بودند 

هم نه آن نخبگان و  بازيچه دست عده اي از نخبگان بوده اند آن اثبات نظريات خود ناتوان ماندند زيرا توده هاي مردم در دوران هاي گوناگون تاريخ ،



تند حكيماني كه افالطون بر آن پاي مي فشردبلكه نخبگاني كه هوش، فراست و توان خود را در راه ارضاي مقاصد شخصي و گروهي خويش بكار مي گرف

بلكه گاهي نخبگان جامعه توانايي خود .انند به بهترين وجه جامعه را اداره كنند اين چنين نيست كه همواره ،نخبگان ،افراد منزه و شايسته اي باشند كه بتو

حتي پديد آمدن مذاهب و اديان ساختگي و انحرافي در جامعه به . هايي ميان افراد جامعه مي شوند گيرندو با عث ايجاد انحرافرا در راه فساد به كار  مي

  .دست نخبگان است 

اينان معتقدند كه بيشترين نقش را در .ه كار جامعه شناسان مربوط مي شود مسائل مربوط به نقش نخبگان در جامعه است يكي از مباحثي كه به حوز

خواه حركت نخبگان در جهت صالح ، ترقي .هاي مردم ، ايفا مي كنند و غالب توده هاي مردم نقش انفعالي دارند تحوالت جوامع انساني نخبگان ، ونه توده

 اه در جهت فساد ، تنزل و انحطاط باشد؛  بنابراين منشا تمام حركتها كه در جامعه رشد كرده ، آن را تحت تاثير قرار مي دهد ، طرز تفكرو كمال و خو

در عمل ،  ها  نفر را تحت تاثير قرار داده آنها را در جهت خاصي هدايت كند وهر فردي از نخبگان مي تواند صدها و هزارها و گاهي ميليون. نخبگان است 

كيفيت  تحول و گاهي حركت اصالحي و گاهي انقالبي پديد آورد ، پس وظيفه جامعه شناس است كه تحوالت پديد آمده در جامعه را بررسي كند و درباره

حتي راه كارهايي را چه در  بر اساس چنين مطالعاتي مي توان آينده را پيش بيني كرد و. و راه كارهاي نقش نخبگان بر توده هاي مردم ، به تحقق بپردازد 

  .جهت صالح و چه در جهت فساد ارائه داد

  نظريه مورد قبول اديان الهي .3

ف قرار مي پس از آنكه نظريات مربوط به مديريت جامعه بررسي و ارزيابي شود ، مساله مهم اين است كه اديان الهي ، از جهت نظري و فكري در كدام طي

مساله ديگر نيز اين خواهد بود كه در عمل ، چه كساني در حكومت ها و جوامع .نظريات ، به ديدگاه انبياي الهي نزديكتر است گيرند يا كدام يك از اين 

بنابر اين اين جا به دو گونه .گوناگون ، در جهت حركت هاي ديني ، خواه حركت  هاي مثبت  و ايجابي و خواه حركت هاي منفي و سلبي گام برداشته اند 

ن به بحث نگريست يك نوع از اين مباحث ، مباحث نظري است كه فيلسوفان عهده دار آنند و بخش ديگر مباحث عيني و واقعي است كه جامعه مي توا

ميان . ست ها اعتماد كرد ، بسيار كم ادانيم متون ديني معتبري كه از اديان ديگر به مار سيده باشدو بتوان بدانهمانگونه كه مي.شناسان بدان مي پردازند 

درباره انجيل حتي خود .هاي آسماني ، بجز قرآن كريم فقط دو كتاب ديگر به نام تورات و انجيل وجود دارد كه بنام كتاب انبيا شناخته ميشود كتب

شواهد . السالم است  تورات نيز به اعتقاد يهوديان از آن حضرت موسي عليه. مسيحيان نيز بر اين باورند كه بحضرت مسيح عليه السالم تعلق ندارد 

پس يگانه كتابي .توانيم به اين كتابها ، بصورت كتابهاي آسماني و الهي اطمينان كنيم از اين رو نمي. هاي فراوان در آن وجود دارد بسياري دال بر تحريف

رآن كريم است ، بنابراين، هرگاه در اين مباحث، را كه يقين داريم از سوي خداوند متعال بر بندگانش نازل شده و هيچ تحريفي نيز در آن واقع نشده ، ق

- گيرد، در اين كتابشود،مقصود از آن، اسالم است؛ اما اين بدين معنا نيست كه مطالب درستي نيز كه حتي از وحي الهي سرچشمه مياز دين نامي برده مي

ها به صورت توان به مطالب آنمطالب درستي هم در آن باشد، نمي ها هست؛ اگر چهجا كه احتمال تحريف در هريك از اين كتاباز آن. ها وجود ندارد

  .آور و برخاسته از وحي الهي اعتماد كرد، مگر آن كه مويدي از قرآن كريم براي آن وجود داشته باشدمطالبي يقين

توان به اين نتيجه دست يافت كه است، مي) ع(عصوم و امامان م) ص(با تدبر در آيات قرآن و منابع اسالمي كه تفسيري از قرآن كريم از سوي پيامبر اكرم 

  .اداره كردن جامعه فقط با گروه معدودي از افراد به نام حكيمان يا نخبگان شايسته ديگر، عملي نيست



مرحله عمل نيز بايد در اين امر ترديدي وجود ندارد كه انديشه در مديريت جامعه بايد از كسي باشد كه داراي عقل و تجربه بيشتري است و همچنين در 

ت كه وقوع مديريت به وسيله كساني انجام گيرد كه مهارت، تجربه، صالحيت، هوش، فراست و مطالعات بيشتري دارند؛ اما بايد به اين امر نيز توجه داش

كه ميان هر امتي، پيامبري وجود  آيات قرآن و شواهد تاريخي از آن حكايت دارد. گيردخارجي چنين نظامي فقط با وجود حكيمان و نخبگان سامان نمي

اي اي برانگيختيم، هيچ جامعهدر حقيقت، ميان هر امتي فرستاده " و    "اي گذشته استو هيچ امتي نبوده، مگر اين كه در آن هشداردهنده ". داشته است

  ".توان يافت كه پيامبري براي آن وجود نداشته باشدرا نمي

هاي معدودي از پيامبران براي ما مشخص است و حتي در متون ديني ما نيز نام، شرح زندگي، محل اقامت و برنامه متأسفانه، فقط تاريخ زندگي تعداد

دهد كه جز مطالعه در احوال همين عده اندكي كه نام و شرح مختصري از آنان و قومشان در قرآن آمده است، نشان مي. پيامبران كمتر منعكس شده است

اي كه قبل از اسالم، حكومت آن به دست مطابق آيات شريفه قرآن كريم، يگانه جامعه. ه تشكيل جامعه مطلوب خود موفق نشدندتعداد اندكي از آنان ب

توان مورد ديگري را در به جز اين مورد نمي. بوده است) ع(بني اسرائيل، در دوران كوتاهي از زندگاني حضرت داوود و سليمان  تشد، حكومانبيا اداره مي

قشرهاي يافت كه در آن انبيا به طور رسمي در رأس حكومت قرار گرفته باشند و تمام امور در اختيار آنان باشد تا از اين طريق بتوانند در تمام  قرآن

اند و در مواردي دهجامعه و نهادهاي حكومتي و مديريتي جامعه، برنامه خويش را اجرا كنند؛ بلكه غالب انبيا، همواره در فشار ، شكنجه، تبعيد و زندان بو

هاي مردم نيز از روي ناداني از آنان پيروي اند؛ اما تودهشدند؛ البته قابل ذكر است كه عامل قتل انبيا افراد  معدودي بودهنيز به دست برخي افراد كشته مي

اه در عمل، همه شئون حكومت به دست شود اين است كه هيچ گآنچه به مباحث جامعه شناختي اين مسأله مربوط مي.كردنديا دست كم سكوت مي

شايان ذكر است كه در اين زمينه، قرآن كريم آينده را . حكيمان و شايستگان و رهبران ممتازي كه نقص و عيبي در كارشان نباشد، واگذار نشده است

دور نباشد و اين امت فداكار بتواند  چنين روزي را اميد است كه آن روز . كرده، و  وعده داده است كه در آينده، چنين حكومتي محقق خواهد شدبينيپيش

  . درك كند و شايستگي مشاركت كنار حضرت براي اصالح كل جامعه جهاني را داشته باشد

كردند؛ اما هيچ دهد كه حتي در يك زمان واحد يا حتي در يك شهر يا يك كشور، چندين پيامبر ميان مردم زندگي ميبررسي سرگذشت انبيا نشان مي

براساس برخي از آيات سوره مباركه يس، براي ساكنان يكي از مناطق كه مطابق برخي از روايات شهر انطاكيه . ك به تشكيل حكومت صالح موفق نشدندي

جا نمردم آن شهري را كه رسوالن بدا) داستان( ":بوده است، چندين پيامبر نازل شد و آنان يكي پس از ديگري براي هدايت مردم برانگيخته شدند

تأييد كرديم؛ پس ) آنان را) (فرستاده(آن دو را تكذيب كردند؛ پس با سومين ) ليو(گاه كه دو تن سوي آنان فرستاديم؛ آمدند، براي آنان مثل زن؛ آن

  )سوره يس 14و  13آيات (".ايمما به سوي شما به پيامبري فرستاده شده: گفتند) رسوالن(

مشخص است كه . هاي الهي خود اداره كنندو در نتيجه، انبياي الهي نتوانستند حتي يك شهر را بر اساس برنامه ولي مردم با اين حركت همراهي نكردند

هاي اي نبود كه بتوانند حكومت مطلوب خود را تشكيل داده، براساس برنامههاي انبيا نقصي وجود نداشته است؛ بلكه وضعيت جامعه به گونهدر برنامه

هاي خود را بر ديگران تحميل كنند زيرا برنامه اصلي اين مطلب هم اين بود كه انبيا هيچ گاه درصدد نبودند تا از طريق زور و اجبار سرّ. صحيح اداره كنند

  .داشتگرفت و ديگر سعادت و شقاوت دنيا و آخرت معنايي نمياصلي آفرينش انسان، يعني انتخاب آزادانه، مورد سوال قرار مي در آن صورت فلسفه



با توجه به اين واقعيت، نبايد چنين . توانند تمام امور مربوط به جامعه را به دست گيرندآيد كه در عمل، نخبگان صالح نميآنچه بيان شد، به دست مياز 

را در گوشه عزلت پنداشت كه حكيمان، شايستگان، صالحان، انبيا، امامان، اوصيا و پيروان شايسته ايشان، بايد از جوامع خود دوري گزيده، عمر خود 

  :سپري سازند؛ پرهيزگاراني كه دعاي هميشگي آنان اين است كه خداوند، آنان را امام و راهبر پرهيزگاران قرار دهد

  )سوره فرقان 74آيه ( "و ما را پيشواي پرهيزگاران كن"

كنند؛ البته كساني خود رها، و از وظيفه شانه خالي نميچنين كساني با مشاهده وضع موجود و عدم پيروي بيشتر مردم از آنان، هرگز جامعه را به حال 

ها فساد و شر بردند و با اين استدالل كه اصل در انسانها پناه ميانديشيدند و با مشاهده فساد در جامعه به ديرها و صومعهبودند كه بر خالف اين مي

پذيرد و آمد؛ اما اسالم اين انديشه را نميكتي اصالحي از سوي آنان پديد نميآمدند و در نتيجه، هرگز حرگاه در صدد اصالح جامعه بر نمياست، هيچ

كند و رواياتي نيز در اين زمينه وارد شده كه اين ديدگاه را رد مي. كند از انزوا خارج شده، براي اصالح جامعه گام بردارندچنين افرادي را ترغيب مي

  .گيري در اسالم وجود نداردگوشه: آمده است) ص(در بخشي از روايات منسوب به پيامبر اكرم . رمايدفاهتمام به امور مربوط به جامعه را توصيه مي

  .همانا رهبانيت امت من جهاد در راه خدا است:، رهبانيت امت خود را جهاد دانسته است)ص(در روايت ديگري نيز پيامبر گرامي 

ها داد، مورد نظر باشد و تالشدهند يا الگويي كه افالطون براي جامعه آرماني ارائه ميانبيا ارائه مي البته قابل ذكر است كه بايد كوشيد تا الگوي مطلوبي كه

به عبارت ديگر، بايد همواره به آن الگوي كامل و مطلوب توجه كرد؛ ولي نبايد انتظار داشت كه آن الگو به صورت كامل . در جهت تحقق آن انجام گيرد

) ع(گونه كه از سخنان و سيره انبيا آن.  اي پناه بردروند، نقصي پديد آمد و انحرافي پديدار شد، نبايد جامعه را رها كرد و به گوشهتحقق يابد و اگر در اين 

طور كامل دادند؛ اما توقع نداشتند اين الگو در زمان كوتاهي به آيد، آنان الگوي مطلوب را ارائه ميو ساير حكيمان شايسته، آگاه و دلسوز جامعه برمي

رود كه هم با پيشرفت علوم و معارف و هم با فراهم شدن اميد مي. تر شوندكوشيدند هر روز و هر چه بيشتر به آن الگو نزديكعينيت يابد، بلكه مي

اي فراهم دهند، زمينهام ميهاي عيني كه افراد و جوامع در طول زندگي و در طول تاريخ انجهاي درست بهتر ارائه شود و با تجربهآوري، راهاسباب و فن

  .آيد كه آن الگوي آرماني امكان تحقق يابد

توان گفت كه پيش از آفرينش انسان نيز اين امر حتي مي. بيني بوده استفساد موجود در جوامع، تا حدي، خالف انتظار نبوده و قابل پيش:كهحاصل آن

  :هنگامي كه خداوند متعال به مالئكه فرمود. بيني بوده استنش انسان نيز اين امر قابل پيشتوان گفت كه پيش از آفريحتي مي. بيني بوده استقابل پيش

 71آيه (".بيفتد) به خاك(كنان براي او درست كردم و از روح خويش در آن دميدم، سجده) كامال(من بشري را از گل خواهم آفريد، پس چون او را "

تنزيه ) تو را(كه ما با ستايش تو، ها بريزد؛ حال آنگماري كه در آن فساد انگيزد و خونآن، كسي را مي آيا در":فرشتگان از خداوند پرسيدند)سوره ص

  )سوره بقره 30آيه (".پردازيمكنيم و به تقديست ميمي

كردند كه پيدايش چنين بيني ميمطابق اين قسمت از آيات شريفه قرآن كريم، در آن زمان كه هنوز هيچ انساني آفريده نشده بود، فرشتگان پيش

همانا من ": خداوند نيز در پاسخ به آنان، اين امر را نفي نفرمود؛ بلكه حتي با گفتن. اي، بدون فساد و خونريزي نخواهد بودموجودي و تشكيل چنين جامعه

ين عبارت به آنان فهماند كه در عين وجود فسادهايي بيني آنان را تأييد كرد؛ ولي با همبه طور ضمني اين پيش "اطالعيددانم كه شما از آن بيچيزي را مي

ها بر آن فسادها غلبه خواهد يافت؛ از هايي تربيت خواهند شد كه مصالح و حكمت وجود آنشود، انسانكه با آفرينش انسان، دامنگير موجودات جهان مي

 .لوب، بسيار نزديك باشدرود كه در آينده، جامعه صالحي تحقق يابد كه به آن آرمان مطرو، اميد مياين


